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

पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर 

िव� ा पिरषदे�या 41 �या बैठकीचा काय�वृ� ांत

शिनवार, िद.06 जून, २०20 दुपारी 12:00 वा. 

िव� ा पिरषदेची 41 वी बैठक शिनवार, िद.06 जून, २०२० रोजी दुपारी 12:00 वा. िव� ापीठ

सभागृहाम�ये मा. कुलगु� महोदय यां�या अ�य� तेखाली Google Meet Application � ारे ��हडीओ 

कॉ�फरं�सने आयोिजत कर�यात आली होती.

Google Meet Application � ारे ��हडीओ कॉ�फरं�सने सहभाग घेतलेले सद�य खालीलमाणे:

अ.� . सद�याचे नांव पद

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

2) डॉ. डी. एन. िम� ा - �-कुलगु� सद�य

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

िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा

सद�य

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

आंतर - िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा

सद�य

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

िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा

सद�य

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

वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखा

सद�य

7) डॉ. �ही. एल. कदम - अिध�ठाता, मानविव� ान िव� ाशाखा सद�य

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

मानविव� ान िव� ाशाखा

सद�य

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

आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा

सद�य 

10) �ाचाय� डॉ. एम. एम. दलाल सद�य

11) डॉ. बी. पी. र�गे सद�य

12) �ाचाय� डॉ. पी. आर. थोरात सद�य

13) डॉ. ए. एच. ननवरे सद�य

14) डॉ. एन. जी. �शदे सद�य

15) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य

16) डॉ. � ीमती एस. आय. शेख सद�या

17) डॉ. �ही. पी. िशखरे सद�य

18) � ी. पी. टी. पाटील सद�य

19) डॉ. कोथुर राघव�दर राव सद�य

20) � ी. एस. एच. शहा - �भारी संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ सद�य
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2१) �ाचाय� डॉ. एम. एस. कदम सद�य

2२) डॉ. टी. एन. लोखंडे सद�य

२३) �ाचाय� डॉ. एस. ए. हलकुडे सद�य

२४) डॉ. डी. आर. गायकवाड सद�य

2५) डॉ. � ीमती ॲनी जॉन सद�या

2६) डॉ. सी. एस. च�हाण सद�य

2७) डॉ. बी. एच. दामजी सद�य

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

: िनमंि� त :

अ.� . िनमंि� तांचे नाव

१) डॉ. एस. एन. सलवदे

२) � ीमती ए. ए. सुलाखे 

३) � ी. बी. एस. िशवशरण

४) डॉ. जी. एस. कांबळे

५) डॉ. एम. पी. शा� ी

६) डॉ. � ीमती एम. ज.े पाटील

7) डॉ. ए. ए. गढवाल

8) �ाचाय� डॉ. ए. एल. देशमुख 

9) डॉ. आर. बी. �चचोलकर

१०) डॉ. � ीमती एन. सी. वाघमारे

11) डॉ. एल. बी. दामा 

12) डॉ. �ही. बी. पाटील

13) डॉ. �ही. एम. दी� ीत 

�वागत:

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

तसेच डॉ. डी. बी. िम� ा, �-कुलगु�  यांची िव� ा पिरषदेची ही पिहलीच बठैक अस�याने 

मा. कुलसिचव यांनी िव� ा पिरषदे�या वतीने �यांचे �वागत केले.
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सदर बैठकीत खालील�माणे कामकाज झाले.

[ 01 ] िद.26 नो�ह�बर, 2019 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या 40 �या बैठकीचा काय�वृ� ांत वाचून

कायम करणे. 

ठराव: िद.26 नो�ह�बर, 2019 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या 40 �या बैठकीचा काय�वृ� ांत वाचून 

सव�नुमते कायम कर�यात आला.
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[  0२  ] शै� िणक वष� 2020-21 करीता िव� ापीठातील सव� संकुल व संल��नत सव� 

महािव� ालयाकिरता स�  आरंभ व समा�ती�या तारखांना �यव�थापन पिरषदेस िशफारस 

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

पिरषदे�या वतीने मा.कुलगु�  महोदय यांनी िदलेली मा�यता मािहती�तव.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठाकडील सव� संकुल व संल��नत सव� महािव� ालयाकरीता स�  आरंभ 

व समा�ती�या तारखा िनि� त करणे आव�यक आहे.

�याअनुषंगाने चच� कर�यासाठी स�  आरंभ व स�  समा�ती�या तारखा िनि� त 

कर�यासाठी मा. अिध�ठाता, सव� िव� ाशाखेचे व सव� िश� ण संकुलाचे संचालक व मा.

संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ यांची बठैक िव� ापीठात मा.�-कुलगु�  महोदय यां�या 

अ�य� तेखाली िद. 02/01/2020 रोजी सकाळी 11.30 आयोिजत कर�यात आली होती.

�यानुसार स� ारंभ व समा�ती�या तारखा िनि� त कर�यात येऊन अिध�ठाता मंडळाला 

िशफारस कर�यात आली. सदर सिमतीने तारखा िनि� त केले�या िद.02/01/2020 रोजी�या 

दुपारी 1.00 वा. पार पडले�या अिध�ठाता मंडळा�या बठैकीत िवचाराथ� ठेव�यात आली 

असता, ठराव � .02 नुसार सव�नुमते िशफारस कर�यात आलेली आहे.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 33(1) नुसार (प) म�ये “सव� 

िव� ािवषयक बाबी संबधंात िव� ापीठाला स� ा देणे आिण अिधसभेने ित�या मागील वा�षक 

बठैकीत िशफारस केले�या िव� ािवषयक अ�ययन � मांबाबत �यवहाय�ता अहवाल �यव�थापन 

पिरषदेला सादर करणे” अशी तरतूद आहे. 

उ�त तरतुदीस अनुस� न वरील�माणे सिमतीने तयार केले�या तारखा अिध�ठाता 

मंडळासमोर िवचाराथ� ठेऊन �यास अिध�ठाता मंडळाने िव� ा पिरषदेस िशफारस क� न 

तदनंतर िव� ा पिरषदेने �यव�थापन पिरषदेस मा�यते�तव सादर क� न �यव�थापन 

पिरषदे�या मा�यतेअंती सव� संबिंधतांना कळिवणे आव�यक आहे.  ही बाब िवचारात घेता, 

अिध�ठाता मंडळानी तारख िनि� त केले�या आहेत. सदर�या बठैकीम�ये शै� िणक वष�

2020-21 साठी स�  आरंभ व स�  समा�ती�या तारखा खालील�माणे िनि� त क� न िव� ा 

पिरषदेस िशफारस केले�या आहेत
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अ

�

िव� ाशाखा �थम स� ि� तीय स�

�ारंभ समा�ती �ारंभ समा�ती

1) कला, वािण�य, िव� ान,

सामािजकशा� े (पदवी व पद�यु� र 

संल��नत महािव� ालये व 

िव� ापीठातील शै� िणक संकुले)

22 जून,

2020

03

नो�ह�बर,

2020

23

नो�ह�बर,

2020

01 मे,

2021

2) िवधी (पदवी व पद�यु� र) 22 जून,

2020

03

नो�ह�बर,

2020

23

नो�ह�बर,

2020

01 मे,

2021

3) िश� णशा�  (बी.एङ, बी.पीएड,

एम.एम., एम.पीएङ,  एम.ए. 

ए�युकेशन इ. पदवी व पद�यु� र 

संल��नत महािव� ालये)

22 जून,

2020

3

नो�ह�बर,

2020

23

नो�ह�बर,

2020

01 मे,

2021

4) अिभयांि� की, तांि� क,

आ�कटे�चर, फाम�सी, �यव�थापन 

अ�यास� म, एम.बी.ए., 

एम.एस.ड�लु. इ. (पदवी व 

पद�यु� र संल��नत महािव� ालये)

01

जुलै,

2020

30

नो�ह�बर,

2020

01

जानेवारी, 

2021

22 मे,

2021

टीप: स� ारंभ व स� समा�ती�या तारखांम�ये महािव� ालयास बदल करता येणार नाही.

स� ारंभा�या िदवशी महािव� ालयाची सा�तािहक सु� ी �कवा साव�जिनक सु� ी येत अस�यास

�या�या दुस�या िदवशी स� ारंभास सु� वात करावी. स�  समा�ती�या िदवशी महािव� ालयाची 

सा�तािहक सु� ी �कवा साव�जिनक सु� ी येत अस�यास �या�या अगोदरचा िदवस स�  

समा�तीचा िदवस राहील.

उ�त तरतूदीस अनुस� न संल��नत महािव� ालये व िव� ापीठ शै� िणक संकुले 

यांचेकरीता शै� िणक वष� 2020-21 �या स�  आरंभ व स�  समा�ती�या तारखांना �थम िव� ा 

पिरषदेची मा�यता घेऊन �यव�थापन पिरषदेसमोर सदर�या तारखा मा�यतेसाठी सादर करणे 

आव�यक आहे. तथािप, ��तुत िव� ापीठाकडील िव� ा पिरषदेची बठैक िद.26/11/2019

रोजी पार पडलेली आहे.  तसेच दर�यान�या कालावधीम�ये िव� ा पिरषदेची बठैक आयोिजत 

केलेली नाही.  �या�तव मा. कुलगु�  महोदय यांची महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

2016 कलम 12 (7) मधील तरतूदीनुसार िव� ा पिरषदे�या वतीने मा�यता िदलेली आहे.

सबब, शै� िणक वष� 2020-21 करीता िव� ापीठातील सव� संकुल व संल��नत सव� 

महािव� ालयाकिरता स�  आरंभ व समा�ती�या तारखांना �यव�थापन पिरषदेस िशफारस 

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

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

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

मा. कुलगु� महोदयांनी केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली. तसेच लॉकडाऊन�या 

कालावधीमुळे उ�हाळी सु� ी�या कालावधीम�ये आव�यक बदल क� न नवीन पिरप� क 

काढाव ेअसे ठरले.
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[ 03 ] Rules for Ph.D. Programme (2019-20) मधील R.Ph.D. DRC and CRC 6.1 to 6.5 मधील 

[स� :��थतीत असलेला िनयम (old)] िनयम खाली दश�िव�या�माणे [दु� �त करावयाचा 

िनयम (new)] दु� �ती केलेली बाब मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठाची पेट - 7 ही पवू� परी� ा माहे, जून 2019 म�ये संप�  झाली आहे.

�याअनुषंगाने, उ� ीण� झाले�या िव� ा�य�ची मौिखक परी� ा घे�याची तयारी 

िद.26/11/20219 पासून कर�यात आलेली आहे. सदर�या DRC/CRC �या मौिखक 

परी� ेसाठी मा.कुलगु�  व मा.�-कुलगु�  महोदयांनी सोबत जोडले�या यादी�माणे Rules for

Ph.D. Programme (2019-20) मधील R.Ph.D. DRC and CRC 6.1 to 6.5 मधील िनयमानुसार 

नामिनद�शन केलेले आहेत. �या�माणे संबिंधत िवषयांचे अ�य�  तथा सद�यांना प� ा� ारे 

कळवून �यां�याकडून मौिखक परी� ेकरीता तारीख घेऊन पीएच.डी. ची मौिखक परी� ेचे 

आयोजन कर�यात आले/झाले आहे.  परंतू, काही तांि� क कारणा�तव खालील िनयमाम�ये 

बदल करावयाचा आहे. (स� :��थतीत असलेला िनयम)

Ph.D. Rules 6.1. to 6.5. (old) (स� :��थतीत असलेला िनयम)

6. R.Ph.D. Departmental Research Committee (DRC) and Central Research Committee

(CRC)

6.1. Below is the constitution of Departmental Research Committee (DRC) for the

admission to M.Phil. / Ph.D. Programme in University Department.

i. Chairperson – Head of the Department

ii. Members – Two Subject Experts (one form Department Concerned and one

from outside university jurisdiction nominated by the Pro-Vice Chancellor.

iii. Member – Two nominees of the Pro-Vice Chancellor (One General and one

Reservation)

iv. Member – Chairman of Board of Studies concerned

All the above members shall be the research Guides / Supervisors for Ph.D. and

one of them shall be from reserved category and one may be a Female member. It is

responsibility of the member from the reserved category to observe and ensure the

execution of the reservation policy of Government of Maharashtra at the time of

admission process.

If DRC cannot be constituted as above, due to the small size of the Department,

then the recognized research Guides / Supervisors from the affiliated colleges /

recognized institute may be nominated by the Pro-Vice Chancellor for the formation of

DRC.

6.2. For admission to M.Phil. / Ph.D. Programme in the subjects for which

University Department does not exist. The Central Researh Committee

(CRC) will be constituted by the Pro-Vice Chancellor as below:

i. Chairperson – Senior Professor

ii. Members – Two Subject Experts to be nominated by the Pro-Vice Chancellor.

iii. Member – Chairperson, Board of Studies in the concerned subject.

All the above members necessarily shall be the research Guides / Supervisors
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for Ph.D. and one of them should be from reserved category and one must be a woman

member. It is responsibility of the member from the reserved category to observe and

ensure the execution of the reservation policy of Government of Maharashtra during

admission process.

6.3. The Quorum for DRC/CRC meeting will be three.

6.4. The tenure of the DRC/CRC will be of five academic years.

6.5. The approval to the formation of the DRC/CRC shall be obtained from the

Pro-Vice Chancellor.

Ph.D. Rules 6.1. to 6.4. (new) (दु� �त करावयाचा िनयम)

6. R.Ph.D. Departmental Research Committee (DRC) and Central Research Committee

(CRC)

6.1. Below is the constitution of Departmental Research Committee (DRC) for the

admission to Ph.D. Programme in University Department.

i. Chairperson – Head of the Department

ii. Members – Two Subject Experts (one form Department Concerned and one

form outside university jurisdiction nominated by the Pro-Vice Chancellor).

iii. Member – Two nominees of the Pro-Vice Chancellor (One General and one

Reservation)

iv. Member – Chairman of Board of Studies concerned

All the above members shall be the research Guides / Supervisors for Ph.D. At

least one student should be awarded Ph.D. degree under his supervision and one of

them shall be from reserved category and one may be a Female member. It is

responsibility of the member from the reserved category to observe and ensure the

execution of the reservation policy of Government of Maharashtra at the time

admission process.

6.2. For admission to Ph.D. Programme in the subjects for which University

Department does not exist. The Central Researh Committee (CRC) will be constituted

by the Pro-Vice Chancellor as below:

i. Chairperson – Senior Professor

ii. Members – Two Subject Experts to be nominated by the

Pro-Vice Chancellor.

iii. Member – Chairperson, Board of Studies in the concerned subject.

All the above members shall be the research Guides / Supervisors for Ph. D. at

least one student should be awarded Ph. D. degree under his supervision and one of

them shall be from reserved category and one may be a female member. It is

responsibility of the member from the reserved category to observe and ensure the

execution of the reservation policy of Government of Maharashtra at the time of

admission process. All the above members necessarily shall be from the jurisdiction of

PAH Solapur University, if a teacher from PAH Solapur University is not available then

outside university teacher can be considered for the CRC committee. The Quorum for

DRC / CRC meeting will be three.

6.3. The tenure of the DRC/CRC will be of five academic years.

6.4. The approval to the formation of the DRC/CRC shall be obtained from the

Pro-Vice Chancellor.
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सबब, वरील बाब िवचारात घेता, R.Ph.D. 6.1 to 6.5 (स� :��थतीत असलेला 

िनयम) मधील िनयम दु� �तीसाठी िव� ा पिरषदे�या बठैकीसमोर ठेवणे आव�यक / गरजचेे 

आहे.  तथािप, निजक�या काळात िव� ा पिरषदे�या बठैकीचे आयोजन नस�याने मा.कुलगु�  

महोदया�या अिधकारातील महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील 12(7) 

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

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

मा. कुलगु� महोदयांनी केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 04 ] िव� ापीठ अनुदान आयोगाने प�  � . No. F.22-1/2017 (AC), िद.29 स�ट�बर, 2019

रोजी�या प� ा�वये संगमे� र महािव� ालय, सोलापूर या महािव� ालयास शै� िणक वष� 

2019-20 ते 2028-29 या दहा वष�किरता �वाय� ता दज� �दान के�याची बाब 

िव� ापीठास कळवून सदर बाबत यो�य ती अिधसूचना / आदेश िव� ापीठाने िनग�िमत 

कर�याबाबत केले�या सूचने�या अनुषंगाने मा.कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदे�या वतीने 

केलेली काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: िद.02 फे�वुारी, 2019 रोजी�या प�  � .SC/18-19/977 अ�वये संगमे� र 

महािव� ालय, सोलापरू यांचा �वाय� ता िमळ�याबाबतचा ��ताव िव� ापीठास �ा�त झाला 

होता.  

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

नुसार �यव�थापन पिरषदे�या िशफारशीव� न िव� ा पिरषदे�या बठैकीत सादर क� न 

िव� ापीठ अनुदान आयोगाकडे पढुील काय�वाहीसाठी पाठिवणे आव�यक होते.  परंतू,

निजक�या काळात िव� ा पिरषद बठैकीचे �योजन नस�याने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा.कुलगु�  महोदयांची 

मा�यता घेऊन िव� ापीठ अनुदान आयोगास ��ताव पाठिव�यात आला आहे.

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

नुसार �यव�थापन पिरषदे�या िशफारशीव� न सादर क� न िव� ापीठ अनुदान आयोगाकडे 

पढुील काय�वाहीसाठी पाठिवणे आव�यक होते.

उपरो�त ��तावास अनुस� न िव� ापीठ अनुदान आयोगाने िद.26 स�ट�बर, 2019

रोजीचे प�  � .No.F.22-1/2017 (AC) अ�वये संगमे� र महािव� ालय, सोलापरू या 

महािव� ालयास शै� िणक वष� 2019-20 ते 2028-29 या दहा वष�किरता �वाय� ता दज� 

�दान केला आहे व याबाबत िव� ापीठ अनुदान आयोगाने यो�य ती अिधसूचना / आदेश 

िनग�िमत कर�याबाबत िव� ापीठास सूिचत केले आहे.

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

महािव� ालयास �वाय� ता दज� �दान कर�याबाबत खालील�माणे तरतूद आहे.

कलम 122(1)- �वाय�  दजा िमळिव�यासाठी, िव� ापीठ िवभाग �कवा पिरसं�था, संल�न 

महािव� ालय �कवा मा�यता�ा�त पिरसं�था यांना िव� ापीठाकडे अज� करता येईल.

�यव�थापन पिरषदेस, िव� ा पिरषदे�या िशफारशी व� न �वाय�  दज� �दान करता येईल.
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सदरचा ��ताव िव� ा पिरषदे�या िशफारशीने व �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेने 

िव� ापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठिव�याची �ि� या आहे. परंतू, दर�यान�या काळात िव� ा 

पिरषदेची बठैक न�हती व �यव�थापन पिरषदेची बठैक िद.11/03/2019 रोजी झाली.

�यामुळे मा.कुलगु�  महोदयां�या अिधप�याखाली महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 

2016 मधील कलम 12(7) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने सदरील ��तावाची िशफारस 

�यव�थापन पिरषदेस कर�यात आली आहे.

सबब, संगमे� र महािव� ालय, सोलापरू या महािव� ालयास शै� िणक वष� 

2019-20 ते 2028-29 या दहा वष�किरता �वाय� ता दज� दे�याबाबतची अिधसूचना / 

आदेश िनग�िमत कर�याबाबत मा.कुलगु�  महोदयांची िव� ा पिरषदे�या वतीने िशफारस 

के�याची बाब मािहती�तव).

ठराव: िव� ापीठ अनुदान आयोगाने प�  � . No. F.22-1/2017 (AC), िद.29 स�ट�बर, 2019

रोजी�या प� ा�वये संगमे� र महािव� ालय, सोलापूर या महािव� ालयास शै� िणक वष� 

2019-20 ते 2028-29 या दहा वष�किरता �वाय� ता दज� �दान के�याची बाब िव� ापीठास 

कळवून सदर बाबत यो�य ती अिधसूचना / आदेश िव� ापीठाने िनग�िमत कर�याबाबत 

केले�या सूचने�या अनुषंगाने मा.कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदे�या वतीने केले�या

काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 05 ] ��तुत िव� ापीठात महा�मा बसव�े र यांचे अ�यासन क�� �थापन कर�यासाठी महारा��

शासनाकडून शासन िनण�य � . अ�यास2019/� .� .97/िविश-2, िद.18/09/2019 अ�वये

मा�यता �ा�त झा�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: मा. िनितन ि� रसागर, काय�सन अिधकारी, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय,

मंुबई यांनी िद. 20 जुलै, 2019 रोजी�या प� ा�वये सं�थापक तथा रा�� ीय अ�य� , िशवा 

अिखल भारतीय वीरशैव युवक संघटना, औरंगाबाद यांचे िद. 11/06/2019 रोजीचे महा�मा

बसव�े र यांचे अ�यासन क��  �थापन कर�याबाबत िवनंती के�याचे प�  सोबत जोडून सोलापरू 

िव� ापीठाम�ये महा�मा बसव�े र यां�या जीवन काय�वर संशोधन व �बोधन करत �यां�या 

काय�वर �चार व �सार कर�यासाठी महा�मा बसव�े र अ�यासन क�� �थापन कर�याबाबत 

आव�यक असणारी इमारत, सािह�य व �यासाठी आव�यक असणारा आवत� व अनावत� 

खच�बाबतचा सिव�तर अहवाल शासनास �विरत सादर कर�याबाबत ��तुत िव� ापीठास 

सूिचत केले होते. यानुषंगाने िव� ापीठाने जा.� . पअुहोसोिवसो/आ�था/

िश� क/2019/5709, िद. 24/07/2019 अ�वये अ�यासन क�� ाचा ��ताव तयार क� न 

शासनास सादर केला होता. या ��तावा�या अनुषंगाने िद. 26/07/2019 रोजी�या प� ा�वये 

महा�मा बसव�े र यां�या काय�चा लेखाजोखा व संि� �त मािहती शासनास पाठिव�यात आली 

होती.  

िव� ापीठा�या सदर ��तावा�या अनुषंगाने शासनाने िद. 22 ऑग�ट, 2019 रोजी�या 

प� ा�वये ��तावामधील काही � टु�ची पतू�ता कर�याबाबत कळिवले होते. या प� ा�या 

अनुषंगाने मा. कुलगु�  महोदयां�या आदेशा�वये ि� सद�यीय त��  सिमती गठीत कर�यात 

आली होती. सदर सिमती�या अहवालानुसार शासनाने कळिवले�या � टु�ची पतू�ता 

िव� ापीठाचे जा.� . पअुहोसोिवसो/आ�था/2019/6638, िद. 28/08/2019 अ�वये कर�यात 

आली होती.  

उपरो�त ��तावा�या अनुषंगाने उ�च व तं�  िश� ण िवभागाने शासन िनण�य � .

अ�यास-2019/� .� .97/िविश-2, िद. 18 स�ट�बर, 2019 अ�वये प�ुय� ोक अिह�यादेवी 

होळकर सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू येथे शै� िणक वष� 2019-20 या वष�पासून महा�मा 

बसव�े र अ�यासन क��  �थापन कर�यास मा�यता �दान केली आहे. सदर शासन िनण�याम�ये,

सदर क�� ाम�ये �यावया�या संशोधन काय�बाबत मा. मं� ी, उ�च व तं�  िश� ण यांचे 

अ�य� तेखाली एक उपसिमती गठीत क� न या सिमतीचा अहवाल �ा�त झा�यानंतर 

अ�यासनाबाबत पढुील काय�वाही कर�यात येईल, असे नमूद केले आहे.  

सबब, उपरो�त बाब मािहती�तव).

ठराव: ��तुत िव� ापीठात महा�मा बसव�े र यांचे अ�यासन क�� �थापन कर�यासाठी महारा��

शासनाकडून शासन िनण�य � . अ�यास2019/� .� .97/िविश-2, िद.18/09/2019 अ�वये

मा�यता � ा�त झा�याबाबतची न�द घे�यात आली.
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[ 06 ] ��तुत िव� ापीठात पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर अ�यासन क��  सु�  कर�यासाठी 

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

अ�वये तातडीची बाब �हणून िव� ा पिरषदे�या वतीने केलेली काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठात प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर अ�यासन क��  सु�  कर�यासाठी 

अ�यासपणू� ��ताव तयार करणेकामी आ�थापना िश� क िवभागाने िद.16/08/2019 रोजी 

सादर केले�या िटपणीवर मा.कुलगु�  महोदयांनी नामिनद�शन के�यानुसार पाच सद�यांची 

त��  सिमती गठीत कर�यात आली होती. सदर सिमती�या बठैका िद.03/09/2019,

20/11/2019 व 22/11/2019 रोजी िव� ापीठ काय�लयात संप�  झा�या. या बठैकाम�ये 

सदर सिमतीने प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर यां�या काय�चा सव�कष अ�यास क� न 

अ�यासन ��तावाचा मसूदा तयार क� न िव� ापीठास सादर केला आहे.

िव� ापीठात अ�यासन क��  �थापन कर�यासाठी �थम िव� ा पिरषद सभेम�ये िवषय 

सादर करणे आव�यक आहे. महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 33 

म�ये िव� ा पिरषदेचे अिधकार व कत��ये (1)(यक) खालील�माणे तरतूद िवशद केलेली आहे.

कलम (1) (यक) : िवभाग, महािव� ालये, �शाळा, क�� े, उ�च िश� ण, संशोधन व    िवशेषीकृत 

अ�यास� म पिरसं�था �थापन कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस करणे.

परंतू, निजक�या काळात िव� ा पिरषदेची बठैक ��तािवत नस�याकारणाने,

प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर अ�यासन क�� ाचा ��ताव शासनास मा�यते�तव 

पाठिवणेकामी मा.कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016

कलम 12(7) अ�वये तातडीची बाब �हणनू िव� ा पिरषदे�या वतीने मा�यता �दान क� न 

�यव�थापन पिरषदेस िशफारस केली आहे.

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

मािहती�तव).

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

मा. कुलगु� महोदयांनी केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 07 ] ��तुत िव� ापीठात Devi Ahilya Bai Holkar Chair-Administration व Kamala Sohonie

Chair-Science हे अ�यासन क�� �थापन कर�यासाठी िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी

यां�या िद. 06/12/2019 रोजी�या Public Notice ला अनुस� न ��ताव पाठिव�याची अंितम 

तािरख 26/12/2019 अस�याकारणाने महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 

कलम 12 (7) अ�वये तातडीची बाब �हणून मा. कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदे�या वतीने 

केलेली काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: �ा. रजनीश जैन, सिचव, िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी यांचेकडून 

अ�यासनाबाबत िद.06/12/2019 रोजी �कािशत झालेली Public Notice आ�थापना 

िवभागास िद. 21/12/2019 रोजी �ा�त झाली. सदर नोटीसला अनुस� न आ�थापना 

िवभागाने िटपणी सादर केली असता, मा. कुलगु�  महोदयांनी Devi Ahilya Bai Holkar Chair-

Administration व Kamala Sohonie Chair-Science या दोन अ�यासन क�� ाचे ��ताव ता�काळ 

तयार क� न मा�यतेकिरता िव� ापीठ अनुदान आयोगास पाठिव�याबाबत सूिचत के�यानुसार 

दो�ही अ�यासन क�� ाचे ��ताव तयार करणेकामी खालील�माणे �वतं�  त��  सिमती गठीत 

कर�यात आली होती.

Devi Ahilya Bai Holkar Chair- Administration Committee

1) Dr. Mahendra Kadam,

Principal, Vitthalrao Shinde Arts College, Tembhurni

Chairman

2) Dr. Shivaji Waghmode, Head of the Department of History,

Bharat Mahavidyala, Jeur

Member

3) Dr. P. N. Kolekar, Assistant Professor,

School of Social Science,

Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Member

4) Dr. G. T. Sankpal, C.B. Assistant Professor,

School of Languages,

Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Member

Kamala Sohonie Chair- Science Committee

1) Dr. Mrs. A. S. Lawand, Assistant Professor, School of Chemical

Sciences, Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Chairman

2) Dr. A. H. Jagtap, Medical Officer, Punyashlok Ahilyadevi Holkar

Solapur University, Solapur

Member

3) Dr. Manali Kane, Nagpur Member

सदर सिमती�या बठैका िद.23/12/2019 रोजी िव� ापीठ काय�लयात संप�  झा�या.

सिमतीने तयार क� न िदलेले दोन अ�यासन क�� ाचे ��ताव िव� ापीठाचे जा.� .

पअुहोसोिवसो/आ�था/2019/9844, 9843, िद.26/12/2019 अ�वये िव� ापीठ अनुदान 

आयोगास मा�यता िमळणे�तव पाठिव�यात आले. सदर ��ताव पाठिव�याची अंितम तारीख ही 

िद.26/12/2019 अशी अस�याकारणाने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016
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कलम 12 (7) अ�वये तातडीची बाब �हणनू मा. कुलगु�  महोदयांनी आ�थापना िवभागा�या 

िद.26/12/2019 रोजी�या िटपणीवर िव� ा पिरषदे�या वतीने मा�यता �दान क� न 

�यव�थापन पिरषदेस िशफारस केली आहे. सदर दोन अ�यासन क�� ाचे पाठिव�यात आलेले 

��ताव, िव� ापीठ अनुदान आयोगाची िद. 06/12/2019 रोजीची Public Notice व आ�थापना 

िवभागा�या िद.26/12/2019 रोजी�या िटपणीची छायांिकत �त अवलोकनाथ� सोबत जोडली

आहे.  

सबब, ��तुत िव� ापीठात Devi Ahilya Bai Holkar Chair-Administration व Kamala

Sohonie Chair-Science हे अ�यासन क��  �थापन कर�यासाठी िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी 

िद� ी यां�या िद.06/12/2019 रोजी�या Public Notice ला अनुस� न ��ताव पाठिव�याची 

अंितम तािरख 26/12/2019 अस�याकारणाने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

2016 कलम 12 (7) अ�वये तातडीची बाब �हणनू मा. कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदे�या 

वतीने केलेली काय�वाही मािहती�तव).

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

मा. कुलगु� महोदयांनी केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 08 ] ��तुत िव� ापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अ�यासन क�� �थापन कर�यासाठी

गठीत केले�या त��  सिमतीने सदर अ�यासन क�� ाचा ��ताव िव� ापीठ अनुदान आयोगास 

पाठिव�याकिरता �या�माणे ��ताव तयार कर�यास मा�यता िमळणेबाबत केलेली िवनंती 

िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.29/09/2018 रोजी�या अिधसभेम�ये अिधसभा सद�य � ी. एस. टी. सरवदे यांनी 

सोलापरू िव� ापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर अ�यासन सु�  कर�याची िशफारस ही 

अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस करीत आहे अशी सूचना केली असता, �यावर ठराव � . 7

सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास डॉ. टी. ज.े फुलारी व डॉ. बी. एन. आदटराव यांनी 

अनुमोदन िदले. �यानंतर सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला, असा ठराव पािरत 

झाला होता. 

सदर ठरावा�या अनुषंगाने ��तुत िव� ापीठ पिरसरात डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर 

अ�यासन क��  सु�  कर�यासाठी ��ताव तयार करणेकामी मा. कुलगु�  महोदयां�या 

नामिनद�शनानुसार खालील �माणे त�� सिमती गठीत कर�यात आली आहे.

अ.� . सिमतीचे अ�य� / सद�य यांचे नाव सिमती मधील पदनाम

1) डॉ. जी. एस. कांबळे, �ा�यापक तथा संचालक,

सामािजकशा� े संकुल, पअुहोसोिवसो. 

अ�य�

2) डॉ. आर. बी. भोसले, �ा�यापक तथा संचालक,

रसायनशा�  संकुल, पअुहोसोिवसो. 

सद�य

उपरो�त सिमतीची बठैक िद. 29/01/2020 रोजी िव� ापीठ काय�लयात संप�  

झाली. सदर बठैकीत सिमतीने डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यां�या काय�वर सिव�तर चच� 

क� न, यापवू� महारा��  शासनाकडे अनेक अ�यासन क�� ाचे ��ताव मा�यतेकिरता 

पाठिव�यात आले आहेत. मा�  सदरचे ��ताव शासन �तरावर �लंिबत अस�याकारणाने 

डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर अ�यासन क�� ाचा ��ताव तूत�स िव� ापीठ अनुदान आयोगास 

पाठिवणे उिचत होईल, असा अहवाल या काय�लयास सादर केला आहे.

सबब, ��तुत िव� ापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांचे अ�यासन क��  �थापन 

कर�यासाठी गठीत केले�या त�� सिमतीने सदर अ�यासन क�� ाचा ��ताव िव� ापीठ अनुदान 

आयोगास पाठिव�याकिरता �या�माणे ��ताव तयार कर�यास मा�यता िमळणेबाबत केलेली 

िवनंती िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अ�यासन क�� �थापन कर�यासाठी गठीत 

केले�या त��  सिमतीने सदर अ�यासन क�� ाचा ��ताव िव� ापीठ अनुदान आयोगास 

पाठिव�याकिरता ��ताव तयार कर�यास मा�यता दे�यात आली.
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[ 09 ] ��तुत िव� ापीठ पिरसर संकुलातील िविवध िवषयांतग�त िनयिमत पूण�वळे िश� कांची िर�त 

पदे भर�यासाठी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 102 (e) अ�वये 

िव� ापीठाशी संबंिधत नसले�या सहापे� ा अिधक नसतील अशा िवषय त�� ांची नांव े

�यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: उ�च व तं�  िश� ण िवभाग शासन िनण�य � .संकीण� - 2017/� .� .1666-

अ/17/िविश-1, िद.07/08/2019 अ�वये िवभागा�या अिधन�त असले�या १५ अकृिष 

िव� ापीठे, शासन मा�य अिभमत िव� ापीठांसाठी मंजूर असले�या एकूण पदांपैकी 80 ट�के 

इत�या मय�देत पद भरती कर�यास मंजूरी िदलेली असून, �यानुसार ��ताव शासनास 

मा�यते�तव सादर कराव े असे सूिचत केले आहे. �यानुसार ��तुत िव� ापीठातील 07

िश� कीय िर�त पदे भर�यासाठी ��ताव शासनास मा�यते�तव पाठिव�यात आलेला आहे.

सदर िनवड �ि� या राबिव�यासाठी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016

कलम 102 (e) अ�वये िनवड सिमतीम�ये संबिंधत िवषयातील त��  असणे आव�यक आहे.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 102 (e) -  

“�या िवषयासाठी अ�यापकाची िनवड करावयाची असेल अशा िवषयाचे िवशेष � ान 

असले�या, िव� ा पिरषदेने िशफारस केले�या िव� ापीठाशी संबिंधत नसले�या सहापे� ा 

अिधक नसतील अशा त�� ां�या नािमकेतून �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत केलेले 

तीनपे� ा अिधक नसतील इतके त�� ”

उपरो�त तरतुदीनुसार खालील त��यात नमूद िवषयांसाठी िव� ापीठाशी संबिंधत 

नसले�या संबिंधत िवषयाचे � ान असले�या िवषय त�� ांची नाव े संबिंधत िव� ाशाखेचे 

अिध�ठाता यांचेकडून मागिव�यात आलेली आहेत.

Sr. No. Name of Subject

1. Rural Development

2. Mathematical Economics / Economics

3. A.I.H.C.& A.

सबब, ��तुत िव� ापीठ पिरसर संकुलातील िविवध िवषयांतग�त िनयिमत पणू�वळे 

िश� कांची िर�त पदे भर�यासाठी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

102 (e) अ�वये िव� ापीठाशी संबिंधत नसले�या सहापे� ा अिधक नसतील अशा िवषय 

त�� ांची नांव े�यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठ पिरसर संकुलातील िविवध िवषयांतग�त िनयिमत पूण�वळे िश� कांची िर�त 

पदे भर�यासाठी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 102 (e) अ�वये 

िव� ापीठाशी संबंिधत नसले�या सहापे� ा अिधक नसतील अशा िवषय त�� ांची नांव े

�यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस कर�यास मा�यता दे�यात आली.
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[  10  ] िद. २६/11/2019 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या बैठकीम�ये ठराव � .60(5) र� क� न 

पीएच.डी. िव� ा�य�ची मौिखक परी� ेनंतरचे Declaration of Result �चिलत प�दती�माणे 

�हणजेच, मा.संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ यां�या �वा� रीने दे�याची बाब पुन� :

िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.26/11/2019 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या बठैकीम�ये ठराव � .60(5) अ�वये 

“पीएच.डी. िव� ा�य��या �वशेापासून ते मौिखक परी� ेपय�तची सव� काय�वाही संशोधन 

िवभागाकडून केली जात अस�याने पीएच.डी. िव� ा�य�ची मौिखक परी� ेनंतरचे Declaration

of Result हे परी� ा व मू�यमापन मंडळ या िवभागाकडून दे�याऐवजी संशोधन िवभागाकडून 

दे�याबाबत मा�यता दे�यात आली” असा ठराव पािरत झालेला आहे. 

िद.13/12/2019 रोजी�या िटपणी�वये वरील ठरावा�माणे पीएच.डी. िव� ा�य�ना 

मौिखक परी� ेनंतर Declaration of Result हे संशोधन िवभागातील काय�रत असलेले 

सहा.कुलसिचव / उपकुलसिचव यां�या �वा� रीने दे�याची बाब आदेशाथ� सादर केली असता,

मा.कुलगु�  महोदयांनी उपरो�त बाब अमा�य केले आहे व Declaration of Result वर �वा� री 

कर�याचे काम संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ यांना दे�यात याव ेअसे आदेश िदलेले

आहेत. 

सबब, मा.कुलगु�  महोदयां�या आदेशा�वये Declaration of Result देणेकरीता 

�चिलत प�दती�माणे मूळ ��ताव परी� ा व मू�यमापन मंडळ यां�याकडे पाठवून �यां�याकडून 

Declaration of Result संबिंधत पीएच.डी. िव� ा�य�ना दे�यात याव.े

वरील बाब िवचारात घेता, िद.26/11/2019 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या 

बठैकीम�ये ठराव � .60(5) र� क� न पीएच.डी. िव� ा�य�ची मौिखक परी� ेनंतरचे 

Declaration of Result �चिलत प�दती�माणे �हणजचे मा.संचालक, परी� ा व मू�यमापन 

मंडळ यां�या �वा� रीने दे�याची बाब पनु� : िवचाराथ�).

ठराव: िद. २६/11/2019 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या बैठकीम�ये ठराव � .60(5) र� क� न 

पीएच.डी. िव� ा�य�ची मौिखक परी� ेनंतरचे Declaration of Result �चिलत प�दती�माणे 

�हणजेच, मा.संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ यां�या �वा� रीने दे�यास मा�यता दे�यात 

आली. 
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[ 11 ] � ी. ऐलक प� ालाल िदगंबर जैन पाठशाळा संचिलत, वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड 

साय�स, सोलापूर या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याकिरता �ा�त झालेला 

��ताव िवचाराथ�.

(िटपणी: � ी. ऐलक प� ालाल िदगंबर जनै पाठशाळा संचिलत, वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स 

ॲ�ड साय�स, सोलापरू या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याबाबतचा ��ताव �ा�त 

झालेला आहे. 

महारा��  शासनाने िद.19/01/2013 रोजी�या शासन िनण�या�वये रा�यातील अकृिष 

िव� ापीठाने �यां�या अख�यािरतील उ�च िश� ण देणा�या महािव� ालयाने / सं�था / िव� ापीठ 

िवभाग यांना �वाय� ता दे�याबाबत काय�वाही कर�यासंदभ�तील शासन िनण�य िनग�िमत केले 

आहे.  सदरील शासन िनण�यात खालील�माणे मु�े नमूद केले आहेत.

1) िव� ापीठांनी �यां�या अख�यािरत काय�रत असणा�या व उ�कृ�ट उ�च शै� िणक सेवा 

देणा�या 10% महािव� ालये / सं�था / िव� ापीठ िवभाग यांना �वाय� ता दे�याबाबत 

काय�वाही करावी.

2) िव� ापीठा�या पिर� े� ातील जी महािव� ालये / सं�था / िव� ापीठ िवभागास �वाय� ता 

(Autonomy) �दान कर�या�या ��टीने स� म आहेत, अशा महािव� ालये / सं�था /

िव� ापीठ िवभागांना उ� ु�त क� न �या िश� ण सं�थांचे ��ताव िव� ापीठ �तराव� न सव� 

िनकषांची तपासणी क� न िव� ापीठ �ािधकरणा�या मा�यतेने आव�यक ते ��ताव 

शासना�या मा�यतेसाठी सादर कराव.े

3) महािव� ालयांना �वाय� ता दे�यासंदभ�त िव� ापीठ अनुदान आयोगाने िदले�या 

सूचनांनुसार िव� ापीठांनी �यांचे पिरिनयम अ� यावत केले नस�यास सदर पिरिनयम 

िव� ापीठ अनुदान आयोगाने िदले�या सूचनांनुसार �थम िव� ापीठांचे पिरिनयम 

अ� यावत कर�याबाबतची काय�वाही करावी.

4) िव� ापीठांनी �यां�या अख�यािरतील उ�च िश� ण देणा�या महािव� ालये / सं�था /

िव� ापीठ िवभाग यांना �वाय� ता दे�याबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

मा.रा�यपाल तथा कुलपती यांना सादर करावा.

तसेच दर�यान�या कालावधीत महारा��  शासनाने िद.23/02/2017 रोजी�या 
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राजप� ा�वये महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 हा कायदा िद.01/03/2017

पासून अंमलात आणला असून �यातील कलम 122(1) म�ये खालील�माणे तरतूद आहे.

“�वाय� ता दज� िमळिव�यासाठी, िव� ापीठ िवभाग �कवा पिरसं�था, संल�न 

महािव� ालय �कवा मा�यता�ा�त सं�था यांना िव� ापीठाकडे अज� करता येईल. िव� ा 

पिरषदे�या िशफारशीव� न �यव�थापन पिरषदेस, िशफारशीस �वाय� ता दज� �दान करता 

येईल”. 

सबब, उपरो� ेिखत महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 122(1) 

मधील तरतुद िवचारात घेता, � ी. ऐलक प� ालाल िदगंबर जनै पाठशाळा संचािलत, वालचंद 

कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापरू या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज�

िमळ�याकिरता �ा�त झालेला ��ताव िवचाराथ�).

ठराव: � ी. ऐलक प� ालाल िदगंबर जैन पाठशाळा संचिलत, वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड 

साय�स, सोलापूर या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याकिरता �ा�त झाले�या 

��तावाची �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस कर�यात आली.
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[ 12 ] � ी. ऐलक प� ालाल िदगंबर जैन पाठशाळा संचिलत, िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�,

सोलापूर या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याकिरता � ा�त झालेला ��ताव 

िवचाराथ�.

(िटपणी: � ी. ऐलक प� ालाल िदगंबर जनै पाठशाळा संचिलत, िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ 

कॉमस�, सोलापरू या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याबाबतचा ��ताव �ा�त झालेला 

आहे. 

महारा��  शासनाने िद.19/01/2013 रोजी�या शासन िनण�या�वये रा�यातील अकृिष 

िव� ापीठाने �यां�या अख�यािरतील उ�च िश� ण देणा�या महािव� ालयाने / सं�था / िव� ापीठ 

िवभाग यांना �वाय� ता दे�याबाबत काय�वाही कर�यासंदभ�तील शासन िनण�य िनग�िमत केले 

आहे.  सदरील शासन िनण�यात खालील�माणे मु�े नमूद केले आहेत.

1) िव� ापीठांनी �यां�या अख�यािरत काय�रत असणा�या व उ�कृ�ट उ�च शै� िणक सेवा 

देणा�या 10% महािव� ालये / सं�था / िव� ापीठ िवभाग यांना �वाय� ता दे�याबाबत 

काय�वाही करावी.

2) िव� ापीठा�या पिर� े� ातील जी महािव� ालये / सं�था / िव� ापीठ िवभागास �वाय� ता 

(Autonomy) �दान कर�या�या ��टीने स� म आहेत, अशा महािव� ालये / सं�था /

िव� ापीठ िवभागांना उ� ु�त क� न �या िश� ण सं�थांचे ��ताव िव� ापीठ �तराव� न सव� 

िनकषांची तपासणी क� न िव� ापीठ �ािधकरणा�या मा�यतेने आव�यक ते ��ताव 

शासना�या मा�यतेसाठी सादर कराव.े

3) महािव� ालयांना �वाय� ता दे�यासंदभ�त िव� ापीठ अनुदान आयोगाने िदले�या 

सूचनांनुसार िव� ापीठांनी �यांचे पिरिनयम अ� यावत केले नस�यास सदर पिरिनयम 

िव� ापीठ अनुदान आयोगाने िदले�या सूचनांनुसार �थम िव� ापीठांचे पिरिनयम 

अ� यावत कर�याबाबतची काय�वाही करावी.

4) िव� ापीठांनी �यां�या अख�यािरतील उ�च िश� ण देणा�या महािव� ालये / सं�था /

िव� ापीठ िवभाग यांना �वाय� ता दे�याबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

मा.रा�यपाल तथा कुलपती यांना सादर करावा. 

तसेच दर�यान�या कालावधीत महारा��  शासनाने िद.23/02/2017 रोजी�या 
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राजप� ा�वये महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 हा कायदा िद.01/03/2017

पासून अंमलात आणला असून �यातील कलम 122(1) म�ये खालील�माणे तरतूद आहे.

“�वाय� ता दज� िमळिव�यासाठी, िव� ापीठ िवभाग �कवा पिरसं�था, संल�न 

महािव� ालय �कवा मा�यता�ा�त सं�था यांना िव� ापीठाकडे अज� करता येईल. िव� ा 

पिरषदे�या िशफारशीव� न �यव�थापन पिरषदेस, िशफारशीस �वाय� ता दज� �दान करता 

येईल”. 

सबब, उपरो� ेिखत महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 122(1) 

मधील तरतुद िवचारात घेता, � ी. ऐलक प� ालाल िदगंबर जनै पाठशाळा संचािलत, िहराचंद 

नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू या महािव� ालयाकडून �वाय�  दजा िमळ�याकिरता 

�ा�त झालेला ��ताव िवचाराथ�).

ठराव: � ी. ऐलक प� ालाल िदगंबर जैन पाठशाळा संचिलत, िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�,

सोलापूर या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याकिरता � ा�त झाले�या ��तावाची 

�यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस कर�यात आली.
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[ 13 ] सोलापूर सोशल असोिसएशनचे, कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, सोलापूर या महािव� ालया�या

शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. एड.  भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सोलापरू सोशल असोिसएशनचे, कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, सोलापरू या 

महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून 

आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक 

चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.

1) डॉ. एस. बी. ि� रसागर (अ�य� )

2) डॉ. � ीमती ए. एम. रंगरेज        (सद�य)

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

4) � ी. आर. आर. बडेगर     (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 व 2020-21 या दोन वष� किरता िशफारस केलेली 

आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, सोलापरू सोशल असोिसएशनचे, कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, सोलापरू या 

महािव� ालया�या बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरण

शै� िणक वष� 2019-20 व 2020-21 या दोन वष� किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सोलापूर सोशल असोिसएशनचे, कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, सोलापूर या महािव� ालया�या

बी. एड.  भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष�

2019-20 व 2020-21 या दोन वष�किरता मा�यता दे�यात आली.
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[  14  ] कॉलेज ऑफ आ�कटे�चर, बुधवार पेठ, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2020-21 पासून बी. आ�कटे�चर भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे

नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�ताराची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: कॉलेज ऑफ आ�कटे�चर, बधुवार पेठ, सोलापरू या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 

2020-21 पासून बी. आ�कटे�चर भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरण 

व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून 

आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील �माणे �थािनक 

चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.

1) �ा. पी. आर. पाटील  (अ�य� )

2) � ीमती ए. एन. काटगांवकर                (सद�य)

3) मा.संचालक, (तं� िश� ण) (सद�य)

4) � ी. सी. जी. कोनापरेू                 (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने शै� िणक वष� 2020-21 पासून बी. आ�कटे�चर भाग 1 व 2 या 

अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारास शै� िणक वष� 

2020-21 या एक वष� किरता अटी पतू�ते�या अधीन राहून  िशफारस केलेली आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, कॉलेज ऑफ आ�कटे�चर, बधुवार पेठ, सोलापरू या महािव� ालया�या 

शै� िणक वष� 2020-21 पासून बी. आ�कटे�चर भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारास शै� िणक वष� 2020-21 या 

एक वष� किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: कॉलेज ऑफ आ�कटे�चर, बुधवार पेठ, सोलापूर या महािव� ालया�या बी. आ�कटे�चर भाग 

1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारास 

शै� िणक वष�2020-21 या एका वष�किरता मा�यता दे�यात आली.
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[ 15 ] ��ह. जी. िशवदारे कॉलेज ऑफ आट�स, कॉमस� अँड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या

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

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��ह. जी. िशवदारे कॉलेज ऑफ आट�स, कॉमस� अँड साय�स, सोलापरू या 

महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2020-21 पासून बी.ए�सी. (बायोटे�नॉलॉजी) भाग 1 ते 3 

या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त 

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

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

1) �ाचाय� डॉ. पी. आर. थोरात  (अ�य� )

2) �ा. डॉ. के. आर. राव         (सद�य)

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

4) �ा. जी. सी. जवळकर         (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. ए�सी. (बायोटे�नॉलॉजी) भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष� 

किरता िशफारस केलेली आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते.  �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, ��ह. जी. िशवदारे कॉलेज ऑफ आट�स, कॉमस� अँड साय�स, सोलापरू या 

महािव� ालया�या बी.ए�सी. (बायोटे�नॉलॉजी) भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरण शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22  व  2022-23 या तीन वष� 

किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ��ह. जी. िशवदारे कॉलेज ऑफ आट�स, कॉमस�अँड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या

बी.ए�सी. (बायोटे�नॉलॉजी) भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता 

दे�यात आली.
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[  16  ] िड. ए. ��ह. वलेणकर कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2019-20 पासून बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िड. ए. ��ह. वलेणकर कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू या महािव� ालयाकडून 

शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी 

क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील �माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती.

1) �ाचाय� डॉ. बी. एम. भांजे (अ�य� )

2) डॉ. आर. एस. म�ते (सद�य)

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

4) डॉ. सी. जी. कोनापरेू          (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एका वष� किरता िशफारस केलेली आहे.

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, िड. ए. ��ह. वलेणकर कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू या महािव� ालया�या बी.

सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरण शै� िणक वष� 2019-20

या एका वष� किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िड. ए. ��ह. वलेणकर कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या बी. सी. ए. भाग

1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एका 

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

शै� िणक वष� 2020-21 पासून एम. ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

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

महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2020-21 पासून एम. ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या 

अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास 

भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील �माणे 

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

1) �ाचाय� डॉ. एम. टी. बचटेु  (अ�य� )

2) डॉ. एच. एम. ल�ढे (सद�य)

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

4) � ी. एस. डी. जगदाळे       (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष� 

किरता अटी पतू�ते�या अधीन राहून  िशफारस केलेली आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

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

महािव� ालया�या एम. ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष� किरता मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�).

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

एम. ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक

वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता दे�यात आली.
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[ 18 ] डी.बी.एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या

शै� िणक वष� 2020-21 पासून एम. ए. (इं� जी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

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

महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2020-21 पासून एम. ए. (इं� जी) भाग 1 व 2 या 

अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास 

भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील �माणे 

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

1) �ाचाय� डॉ. एम. टी. बचटेु  (अ�य� )

2) डॉ. ए. एन. धो� े (सद�य)

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

4) � ी. एस. डी. जगदाळे       (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. ए. (इं� जी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष� 

किरता अटी पतू�ते�या अधीन राहून  िशफारस केलेली आहे.

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

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

महािव� ालया�या एम. ए. (इं� जी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष� किरता मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�).

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

एम. ए. (इं� जी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक

वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता दे�यात आली.
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[  19  ] डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या

शै� िणक वष� 2020-21 पासून एम. ए. (अथ�शा� ) भाग 2 या अ�यास� मा�या

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

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

महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2020-21 पासून एम. ए. (अथ�शा� ) 2 या अ�यास� मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून 

आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक 

चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.

1) �ाचाय� डॉ. एम. टी. बचटेु      (अ�य� )

2) डॉ. पी. जी. �हनकडे (सद�य)

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

4) � ी. एस. डी. जगदाळे          (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. ए. (अथ�शा� ) भाग 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 व 2021-22 या दोन वष� किरता अटी पतू�ते�या अधीन 

राहून िशफारस केलेली आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

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

महािव� ालया�या एम. ए. (अथ�शा� ) भाग 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 व 2021-22 या दोन वष� किरता मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�).

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

एम. ए. (अथ�शा� ) भाग 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष�

2020-21 व 2021-22 या दोन वष�किरता मा�यता दे�यात आली.
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[  20  ] डी.बी.एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या

शै� िणक वष� 2020-21 पासून एम. ए�सी. (Microbiology) भाग 2 या अ�यास� मा�या

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

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

महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2020-21 पासून एम. ए�सी. (Microbiology) भाग 2 या 

अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास 

भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील �माणे 

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

1) �ाचाय� डॉ. पी. आर. थोरात  (अ�य� )

2) डॉ. एस. डी. देवकर                         (सद�य)

3) मा. िश� षण संचालक, (उ. िश.), पणेु         (सद�य)

4) � ी. सी. जी. कोनापरेू          (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. ए�सी. (Microbiology) भाग 2 या अ�यास� मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 व 2021-22 या दोन वष� किरता 

िवना अट िशफारस केलेली आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

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

महािव� ालया�या एम. ए�सी. (Microbiology) भाग 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 व 2021-22 या दोन वष� किरता मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�).

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

एम. ए�सी. (Microbiology) भाग 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास 

शै� िणक वष� 2020-21 व 2021-22 या दोन वष�किरता मा�यता दे�यात आली. 
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[ 21 ] छ� पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या

शै� िणक वष� 2018-19 पासून एम. ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: छ� पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड कॉमस�, सोलापरू या 

महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2018-19 पासून एम. ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या 

अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास 

भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे 

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

1) �ाचाय� डॉ. बी. एम. भांजे (अ�य� )

2) डॉ. �ही. बी. वाघमारे     (सद�य)

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

4) डॉ. � ीमती  के. एस. भोसले (सद�या)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2018-19, 2019-20 व 2020-21 या तीन वष� 

किरता िशफारस केलेली आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, छ� पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड कॉमस�, सोलापरू या 

महािव� ालया�या एम. ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2018-19 व 2019-20 या दोन वष� किरता मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: छ� पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या 

एम. ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक 

वष� 2018-19 व 2019-20 या दोन वष�किरता मा�यता दे�यात आली. 
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[ 22 ] छ� पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या

शै� िणक वष� 2019-20 पासून एम. ए. (रा�यशा� ) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाची बाब िवचारार्थ. 

(िटपणी: छ� पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड कॉमस�, सोलापरू या 

महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2019-20 पासून एम. ए. (रा�यशा� ) भाग 1 व 2 या 

अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास 

भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे 

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

1) �ाचाय� डॉ. बी. एम. भांजे (अ�य� )

2) �ा. आर. पी. बवुा  (सद�य)

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

4) डॉ. � ीमती  के. एस. भोसले (सद�या)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. ए. (रा�यशा� ) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20, 2020-21 व 2021-22 या तीन वष� 

किरता िशफारस केलेली आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, छ� पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड कॉमस�, सोलापरू या 

महािव� ालया�या एम. ए. (रा�यशा� ) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एका वष� किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: छ� पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या 

एम. ए. (रा�यशा� ) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास 

शै� िणक वष� 2019-20 या एका वष�किरता मा�यता दे�यात आली.
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[ 23 ] छ� पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या

शै� िणक वष� 2018-19 पासून एम. कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: छ� पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड कॉमस�, सोलापरू या 

महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2018-19 पासून एम. कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून 

आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक 

चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.

1) �ाचाय� डॉ. बी. एम. भांजे (अ�य� )

2) डॉ. एस. �ही. �शदे (सद�य)

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

4) डॉ. � ीमती के. एस. भोसले (सद�या)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. कॉम.  भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2018-19, 2019-20 व 2020-21 या तीन वष� किरता िशफारस 

केलेली आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, छ� पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड कॉमस�, सोलापरू या 

महािव� ालया�या एम. कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास 

शै� िणक वष� 2018-19 व 2019-20 या दोन वष� किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: छ� पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या 

एम. कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 

2018-19 व 2019-20 या दोन वष�किरता मा�यता दे�यात आली.
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[ 24 ] शरदचं�  पवार कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय, सोलापूर या महािव� ालया�या

शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: शरदचं�  पवार कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय, सोलापरू या 

महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून 

आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक 

चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.

1) �ाचाय� डॉ. के. ए. पांडे   (अ�य� )

2) �ाचाय� डॉ. एस. बी. भांजे (सद�य)

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

4) � ीमती के. एस. भोसले (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 व 2020-21 या दोन वष� किरता िशफारस केलेली 

आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, शरदचं�  पवार कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय, सोलापरू या 

महािव� ालया�या बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास 

शै� िणक वष� 2019-20 व 2020-21 या दोन वष� किरता खालील अटी पतु�ते�या अधीन राहून 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

अटी :- 

1) िनयिमत �ाचाय�ची नेमणकू कर�यात यावी. 

2) NAAC मू�यांकन क� न घे�यात याव.े

ठराव: शरदचं�  पवार कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय, सोलापूर या महािव� ालया�या बी.

ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20

व 2020-21 या दोन वष� किरता खालील अटी पूत�ते�या अधीन राहून मा�यता दे�यात 

आली. 

1) िनयिमत �ाचाय�ची नेमणूक कर�यात यावी. 

2) NAAC मू�यांकन क� न घे�यात याव.े
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[ 25 ] शरदचं�  पवार कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय, सोलापूर या महािव� ालया�या

शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. कॉम. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: शरदचं� पवार कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय, सोलापरू या 

महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. कॉम. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून 

आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक 

चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.

1) �ाचाय� डॉ. के. ए. पांडे   (अ�य� )

2) डॉ. डी. सी. ननवरे              (सद�य)

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

4) � ीमती के. एस. भोसले (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. कॉम. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 व 2020-21 या दोन वष� किरता िशफारस केलेली 

आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, शरदचं�  पवार कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय, सोलापरू या 

महािव� ालया�या बी. कॉम. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास 

शै� िणक वष� 2019-20 व 2020-21 या दोन वष� किरता खालील अटी पतु�ते�या अधीन राहून 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

अटी :- 

1) िनयिमत �ाचाय�ची नेमणकू कर�यात यावी. 

2) NAAC मू�यांकन क� न घे�यात याव.े

ठराव: शरदचं�  पवार कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय, सोलापूर या महािव� ालया�या 

बी. कॉम. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 

2019-20 व 2020-21 या दोन वष� किरता खालील अटी पूत�ते�या अधीन राहून मा�यता 

दे�यात आली.

1) िनयिमत �ाचाय�ची नेमणूक कर�यात यावी. 

2) NAAC मू�यांकन क� न घे�यात याव.े
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[  26  ] िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2020-21 पासून बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 

2020-21 पासून बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा 

किरता �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर 

अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली 

होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एम. टी. बचटेु              (अ�य� )

2) डॉ. एस. डी. राऊत                 (सद�य)

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

4) � ी. एस. पी. िपसे (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

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

केलेली आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू या महािव� ालया�या बी.सी.ए. 

भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 या तीन वष� किरता खालील अटी पतु�ते�या अधीन राहून मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�).

अटी :- C.H.B. िश� कां�या िव� ापीठाकडून मा�यता �या�यात.

ठराव: िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 

या अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 

2022-23 या तीन वष� किरता खालील अटीपूत�ते�या अधीन राहून मा�यता दे�यात आली. 

1) C.H.B. िश� कां�या िव� ापीठाकडून मा�यता �या�यात.
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[  27  ] वालचंद इ���ट� ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�2020-

21 पासून बी. ई. / बी. टेक. कॉ��युटर साय�स ॲ�ड इंिजिनअ�रग ( CSE) भाग 1 ते 4 व 

इले�� ॉिन�स ॲ�ड टेिलक�युिनकेशन इंिजिनअ�रग (E&TC) भाग 1 ते 4 या अ�यास� माचे

संल��नकरणाचे नुतनीकरण व ट��याट��याने ि� तीय पाळीतून �थम पाळीत � पांतर

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: वालचंद इ���ट� ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू यांचेकडून शै� िणक वष� 

2020-21 पासून संल��नकरणा�या नुतनीकरणासाठी खालील�माणे ��ताव �ा�त झाला 

होता. 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचे अ�यास� म:- बी. ई. /बी. टेक. कॉ��युटर साय�स ॲ�ड

इंिजिनअ�रग (CSE) भाग 1 ते 4 व इले�� ॉिन�स ॲ�ड टेिलक�युिनकेशन इंिजिनअ�रग

(E&TC) भाग 1 ते 4 या अ�यास� माचे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व ट��याट��याने ि� तीय

पाळीतून �थम पाळीत � पांतर.

या संदभ�त खालील सद�यांची �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त केली होती.

1) �ाचाय� डॉ. के. ज.े कारंडे  (अ�य� )

2) � ी. ए. ए. राजगु� (सद�य)

3) � ी. ए. बी. जगदाळे                       (सद�य)

4) मा.संचालक, (तं� िश� ण) (सद�य)

5) डॉ. �ही. के. प�की (सद�य)

उ�त सिमतीने वरील महािव� ालयास भेट देऊन अहवाल या काय�लयास सादर 

केलेला आहे. तसेच उपरो�त सिमतीने बी.ई./बी.टेक. कॉ��युटर साय�स ॲ�ड इंिजिनअ�रग 

(CSE) भाग 1 ते 4 व इले�� ॉिन�स ॲ�ड टेिलक�युिनकेशन इंिजिनअ�रग (E&TC) भाग 1 ते 4 

या अ�यास� माचे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व ट��याट��याने ि� तीय पाळीतून �थम पाळीत 

� पांतर शै� िणक वष� 2020-21 पासून तीन वष�किरता खालील�माणे  केलेली आहे.

अ.� . शै� िणक वष� �थम पाळी ि� तीय पाळी

1. 2020-21 भाग 1 व 2 भाग 3 व 4 

2. 2021-22 भाग 1 ते 3 भाग 4 

3. 2022-23 भाग 1 ते 4 िनरंक 
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शै� िणक वष� 2019-20 पासून वालचंद इ���ट� ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू या 

सं�थेतील पदवी अ�यास� मां�या नावात बदल तसेच ि� तीय पाळी�या अ�यास� मांचे �थम 

पाळीत � पांतरण कर�यास मा�यता दे�यात आलेली आहे. (सोबत शासन िनण�य जोडला 

आहे.) 

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

शै� िणक वष� 2020-21 पासून बी.ई. / बी. टेक. कॉ��युटर साय�स ॲ�ड इंिजिनअ�रग (CSE)

भाग 1 ते 4 व इले�� ॉिन�स ॲ�ड टेिलक�युिनकेशन इंिजिनअ�रग (E&TC) भाग 1 ते 4 या 

अ�यास� माचे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व ट��याट��याने ि� तीय पाळीतून �रथम पाळीत 

� पांतर कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: वालचंद इ���ट� ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2020-21 पासून बी. ई. / बी. टेक. कॉ��युटर साय�स ॲ�ड इंिजिनअ�रग (CSE) भाग 1 ते 4 

व इले�� ॉिन�स ॲ�ड टेिलक�युिनकेशन इंिजिनअ�रग (E&TC) भाग 1 ते 4 या अ�यास� माचे

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास व ट��याट��याने ि� तीय पाळीतून �थम पाळीत � पांतर

कर�यास खालील�माणे मा�यता दे�यात आली.

अ.� . शै� िणक वष� �थम पाळी ि� तीय पाळी

1. 2020-21 भाग 1 व 2 भाग 3 व 4

2. 2021-22 भाग 1 ते 3 भाग 4

3. 2022-23 भाग 1 ते 4 िनरंक
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[  28  ] वालचंद इ���ट� ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2020-21 पासून एम. टेक. (CSE) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: वालचंद इ���ट� ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू यांचेकडून शै� िणक वष� 

2020-21 पासून संल��नकरणा�या नुतनीकरणासाठी खालील �माणे ��ताव �ा�त झाला 

होता. 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचे अ�यास� म : - एम. टेक. (CSE) भाग 1 व 2   

या संदभ�त खालील सद�यांची �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त केली होती.

1) �ाचाय� डॉ. एस. डी. नवले (अ�य� )

2) डॉ. एस. डी. राऊत                   (सद�य)

3) मा.संचालक, (तं� िश� ण) (सद�य)

4) � ीमती के. एस. भोसले (सद�य)

उ�त सिमतीने वरील महािव� ालयास भेट देऊन अहवाल या काय�लयास सादर 

केलेला आहे.   तसेच उपरो�त सिमतीने एम. टेक. (CSE) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन 

वष�किरता िवना अट िशफारस केलेली आहे.

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

शै� िणक वष� 2020-21 पासून एम. टेक. (CSE) भाग 1 व 2 अ�यास� मा�या

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�).

ठराव: वालचंद इ���ट� ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर या महािव� ालया�या एम. टेक. (CSE) भाग

1 व 2 अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष�2020-21, 2021-22

व 2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता दे�यात आली.
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[  29  ] वालचंद इ���ट� ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2020-21 पासून एम. टेक. (Electronics) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: वालचंद इ���ट� ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू यांचेकडून शै� िणक वष� 

2020-21 पासून संल��नकरणा�या नुतनीकरणासाठी खालील�माणे ��ताव �ा�त झाला 

होता. 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचे अ�यास� म :- एम. टेक. (Electronics) भाग 1 व 2   

या संदभ�त खालील सद�यांची �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त केली होती.

1) �ाचाय� डॉ. एस. डी. नवले (अ�य� )

2) डॉ. � ीमती. एम. एम. पवार          (सद�य)

3) मा.संचालक, (तं� िश� ण) (सद�य)

4) � ीमती के. एस. भोसले (सद�य)

उ�त सिमतीने वरील महािव� ालयास भेट देऊन अहवाल या काय�लयास सादर 

केलेला आहे. तसेच उपरो�त सिमतीने एम. टेक. (Electronics) भाग 1 व 2 या 

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

2022-23 या तीन वष�किरता िवना अट िशफारस केलेली आहे.

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

शै� िणक वष� 2020-21 पासून एम. टेक. (Electronics) भाग 1 व 2 अ�यास� मा�या

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�).

ठराव: वालचंद इ���ट� ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर या महािव� ालया�या एम. टेक.

(Electronics) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष�

2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता दे�यात आली.
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[ 30 ] �� देवदादा माने इ���ट� ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक

वष� 2020-21 पासून बी. टेक. (Mech., CSE, E&TC व Electrical Engg.) भाग 1 ते 3 व 

अिभयांि� की (बी.ई.) (Mech., CSE, E&TC व Electrical Engg.) भाग 4 या अ�यास� मा�या

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: �� देवदादा माने इ���ट� ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू यांचेकडून शै� िणक वष� 

2020-21 पासून संल��नकरणा�या नुतनीकरणासाठी खालील�माणे ��ताव �ा�त झाला 

होता. 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचे अ�यास� म:- बी.टेक. (Mech., CSE, E&TC व Electrical 

Engg.) भाग 1 ते 3 व अिभयांि� की (बी.ई.) (Mech., CSE, E&TC व Electrical Engg.) 

भाग 4 

या संदभ�त खालील सद�यांची �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त केली होती.

1) �ाचाय� डॉ. एस. पी. पाटील           (अ�य� )

2) डॉ. यु. आर. काव�कर (सद�य)

3) � ीमती �ही.डी. जाधव                (सद�य)

4) � ी. एस. �ही. सुरवसे (सद�य)

5) � ी. पी. के. मगदूम                                (सद�य)

6) मा.संचालक, (तं� िश� ण) (सद�य)

7) � ीमती के. एस. भोसले (सद�य)

उ�त सिमतीने वरील महािव� ालयास भेट देऊन अहवाल या काय�लयास सादर 

केलेला आहे. तसेच उपरो�त सिमतीने बी. टेक. (Mech., CSE, E&TC व Electrical Engg.) 

भाग 1 ते 3 व अिभयांि� की (बी.ई.) (Mech., CSE, E&TC व Electrical Engg.) भाग 4 या 

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

2022-23 या तीन वष�किरता िवना अट िशफारस केलेली आहे.

सबब, �� देवदादा माने इ���ट� ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू या 

महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2020-21 पासून बी. टेक. (Mech., CSE, E&TC व 

Electrical Engg.) भाग 1 ते 3 व अिभयांि� की (बी.ई.) (Mech., CSE, E&TC व Electrical 

Engg.) भाग 4 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�).

ठराव: �� देवदादा माने इ���ट� ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर या महािव� ालया�या बी. टेक.

(Mech., CSE, E&TC व Electrical Engg.) भाग 1 ते 3 व अिभयांि� की (बी.ई.) 

(Mech., CSE, E&TC व Electrical Engg.) भाग 4 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणास शै� िणक वष�2020-21 एका वष�किरता मा�यता दे�यात आली.
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[  31  ] बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून 

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

(िटपणी: बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 

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

�ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर 

अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली 

होती. 

1) �ाचाय� डॉ. ए. के. देशमाने (अ�य� )

2) � ी. पी. के. नरखेडे (सद�य)

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

4) � ी. आर. एन. िशराळ (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एका वष�करीता िशफारस केलेली आहे.

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपूत�ता अहवाल

सोबत जोडला आहे. 

सबब, बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव� ालया�या बी. सी. ए. भाग 1 

ते 3 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एका 

वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव� ालया�या बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या

अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एका 

वष�किरता मा�यता दे�यात आली. 
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[  32  ] बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून 

पी.जी.डी.सी.ए. या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 

2019-20 पासून पी.जी.डी.सी.ए. या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त 

��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल 

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

1) �ाचाय� डॉ. ए. एन. बारबोले (अ�य� )

2) डॉ. एस. बी. भांजे (सद�य)

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

4) � ी. आर. एन. िशराळ (सद�य)

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

केलेला असून, सिमतीने पी.जी.डी.सी.ए. या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै� िणक वष� 2019-20 व 2020-21 या दोन वष�करीता िशफारस केलेली आहे.

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव� ालया�या पी.जी.डी.सी.ए. या 

अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 व 2020-21 या दोन 

वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव� ालया�या पी. जी. डी. सी. ए. या

अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 व 2020-21 या 

दोन वष�किरता मा�यता दे�यात आली. 
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[ 33 ] � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2020-21 पासून 

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

िवचाराथ�.

(िटपणी: � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2020-21

पासून एम. ए. (रा�यशा� ) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या 

�ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल 

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

1) �ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे (अ�य� )

2) डॉ. ए. एच. कदम (सद�य)

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

4) � ी. आर. एस. साठे (सद�य)

उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव� ालयास भेट देवून अहवाल या काय�लयाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने शै� िणक वष� 2020-21 पासून एम. ए. (रा�यशा� ) भाग 1 व 2 

या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 

2022-23 या तीन वष�करीता िवना अट िशफारस केलेली आहे.

           सबब, � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या एम. ए. (रा�यशा� ) भाग 

1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष�2020-21, 2021-22

व 2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

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

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

2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता दे�यात आली. 
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[ 34 ] � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून 

एम. ए�सी. भौितकशा�  (नॅनो िफिज�स) भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या

नैस�गक िव�ताराची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2019-20

पासून एम. ए�सी. भौितकशा�  (नॅनो िफिज�स) भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2

�या नैस�गक िव�तारा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती 

चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती 

िनयु�त कर�यात आली होती.

1) �ा. डॉ. जी. एस. कांबळे (अ�य� )

2) �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील (सद�य)

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

4) � ी. ए. आर. �शदे (सद�य)

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

केलेला असून, सिमतीने एम. ए�सी. भौितकशा�  (नॅनो िफिज�स) भाग 1 �या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास शै� िणक वष� 2019-20 या एका वष�किरता 

िशफारस केलेली आहे.   

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या एम. ए�सी. भौितकशा�

(नॅनो िफिज�स) भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�ताराची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या एम. ए�सी. भौितकशा�

(नॅनो िफिज�स) भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास 

शै� िणक वष� 2019-20 या एका वष�किरता मा�यता दे�यात आली.
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[  35  ] सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील महािव� ालय, नातेपुते, ता. माळिशरस या 

महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2020-21 पासून बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील महािव� ालय, नातेपतेु, ता.माळिशरस या 

महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2020-21 पासून बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती 

चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती 

िनयु�त कर�यात आली होती.

1) डॉ. एच. के. आवताडे (अ�य� )

2) डॉ. आर. एस. हेगडी (सद�य)

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

4) � ी. एस. डी. जगदाळे (सद�य)

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

केलेला असून, सिमतीने बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�करीता िशफारस 

केलेली आहे.  

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील महािव� ालय, नातेपतेु, ता.माळिशरस 

या महािव� ालया�या बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील महािव� ालय, नातेपुते, ता.माळिशरस या

महािव� ालया�या बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता 

दे�यात आली. 
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[ 36 ] िशवर�न इ���ट� ुट ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, शंकरनगर-अकलूज, ता. माळिशरस या 

महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िशवर�न इ���ट� ुट ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, शंकरनगर-अकलूज, ता. माळिशरस

या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. बी. ए. भाग 1 ते 3 या 

अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट 

देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे 

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

1) �ाचाय� डॉ. सी. बी. कोळेकर (अ�य� )

2) डॉ. आर. एल. गायकवाड (सद�य)

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

4) � ी. सी. एम. देशमुख (सद�य)

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

केलेला असून, सिमतीने बी. बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 व 2020-21 या दोन वष�करीता िशफारस केलेली आहे.

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, िशवर�न इ���ट� ुट ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, शंकरनगर-अकलूज, 

ता.माळिशरस या महािव� ालया�या बी. बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 व 2020-21 या दोन वष�किरता मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: िशवर�न इ���ट� ुट ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, शंकरनगर-अकलूज, ता.माळिशरस या

महािव� ालया�या बी. बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 व 2020-21 या दोन वष�किरता मा�यता दे�यात 

आली. 
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[ 37 ] िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून एम. ए. 

(इं� जी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2019-20 पासून 

एम. ए. (इं� जी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त 

��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल 

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

1) डॉ. ए. आर. माशाळ (अ�य� )

2) � ी. बी. ज.े तोडकरी (सद�य)

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

4) � ीमती �ही. एस. ि� रसागर (सद�य)

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

केलेला असून, सिमतीने एम. ए. (इं� जी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20, 2020-21 व 2021-22 या तीन वष�करीता िशफारस 

केलेली आहे.  

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालया�या एम. ए. (इं� जी) भाग 1 व 2 

या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20, 2020-21 व 

2021-22 या तीन वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालया�या एम. ए. (इं� जी) भाग 1 व 2 या

अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20, 2020-21 व 

2021-22 या तीन वष�किरता मा�यता दे�यात आली. 
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[ 38 ] िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2018-19 पासून 

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

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2018-19

पासून एम. ए�सी. (संगणकशा� ) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती.

1) डॉ. आर. एस. म�ते (अ�य� )

2) � ी. ए. आर. �शदे (सद�य)

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

4) डॉ. एस. सी. देशमुख (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. ए�सी. (संगणकशा� ) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2018-19, 2019-20 व 2020-21 या तीन 

वष�करीता िशफारस केलेली आहे.

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपूत�ता अहवाल

सोबत जोडला आहे. 

सबब, िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालया�या एम. ए�सी.

(संगणकशा� ) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष�

2018-19, 2019-20 व 2020-21 या तीन वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालया�या एम. ए�सी. (संगणकशा� ) भाग 1 व 2

या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2018-19, 2019-20 व 

2020-21 या तीन वष�किरता मा�यता दे�यात आली. 
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[ 39 ] पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव� ापीठातील िव� ान व तं� � ान

िव� ाशाखेमधील 20, मानविव� ान िव� ाशाखेतील 12 आिण आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास

िव� ाशाखेतील 03 काय�रत असलेले अ�थायी अ�यासमंडळे िनरसीत क� न पुन�गठीत व

न�याने पाली / �ाकृत अ�थायी अ�यासमंडळ मानविव� ान िव� ाशाखेतंग�त गठीत कर�याची

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. पिरमल �सघ, उपसिचव कुलपती (िश� ण) राजभवन, मलबार िहल, मंुबई यांनी �यांचे प�  

� . CS/SO/P-Uni/57/14/(8022)/283, िद. 10 जानेवारी, 2014 �या प� ास अनुस� न खालील�माणे 

कळिवले आहे. 

“While examining the matter, it has been found that in some Universities,
the tenure of the Ad-hoc-Board of Studies is 5 Year. The
Ad-hoc means for time being. Therefore, the tenure of the Ad-hoc-Board of
Studies should less than the tenure of the authorities. The Chalnellor has
observed that the Ad-hoc-Board of Studies must have a tenure of 2 Years.”

सदर प� ात नमूद के�यानुसार व िद. 15/11/2017 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदेे�या बैठकीत 

िवषय � . 78 वर झालेला ठराव सदर�या यादीतील 25 िवषयांसाठी अ�थायी अ�यासमंडळे गठीत 

कर�याकिरता अह�ताधारक सद�यांची नाव े संबिंधत अिध�ठाताकडून व इतर सद�यांकडून घे�यात 

आलेली होती. �या सद�यांची पा� ता तपासून एकूण 25 िवषयांसाठी अ�थायी अ�यासमंडळांचे गठन 

कर�यात आले होते. सदर अ�थायी अ�यासमंडळांचा कालावधी िद. 31/12/2019 रोजी समा�त झाला 

आहे.  

िविवध संल��नत महािव� ालयात व िव� ापीठ पिरसर संकुलात िशकिव�या जाणा�या खालील 

िव� ाशाखेतील िविवध िवषयांचे िव� ािवषयक कामकाज सुरळीतपणे पार पाड�यासाठी अ�थायी 

अ�यासमंडळांचे न�याने दोन वष�साठी गठन कराव ेलागणार आहे.

1) िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा:

Sr. No. Ad-hoc Board

1 Geology

2 Botany

3 Computer Science

4 Mathematics

5 Statistics

6 Entrepreneurship

7 Agrochemical & Pest Management

8 Electrical Engineering

9 Electronics & Telecommunication Engineering

10 Electrical & Electronics Engineering

11 Information Technology

12 Bio Medical Engineering

13 Architecture

14 Biotechnology

15 Genetic

16 Bioinformatics

17 Nano Technology

18 Allied Health Science

19 Cosmetic Technology

20 Food Processing and Management
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2) मानविव� ान िव� ाशाखा:

Sr.No. Ad-hoc Board

1 Kannada

2 Urdu

3 Sanskrit

4 Music

5 A.I.H.C & A

6 Philosophy

7 Psychology

8 Sociology

9 Rural Development

10 Law

11 NCC

12 NSS

13 Pali/ Prakrut

3) आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा:

Sr.No. Ad-hoc Board

1 Library & Information Science

2 Journalism & Mass Communication

3 Social Work Education

अ�थायी अ�यासमंडळे गठीत कर�याची �ि� या महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 

2016 म�ये सु�प�ट तरतूद नस�याचे िनदश�नास येते तसेच शासनाकडून कॉमन �टॅ� ुट � ा�त झाले 

नाहीत. परंतू महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 147 (2) (ठ) म�य ेखालील �माणे 

तरतूद कर�यात आली आहे.

“िव� ापीठा�या संबंधात उ�त अिधिनयमा�वये कर�यात आलेले सव� पिरिनयम आिण आदेश 

जथेवर ते या अिधिनयमा�या तरतूद�शी िवसंगत नसतील तेथवर अंमलात अस�याचे चालू राहतील 

आिण या अिधिनयमाखाली कर�यात आले�या पिरिनयमा� ारे �कवा यथा��थित, आदेशां� ारे ते 

अिध� िमत कर�यात अथवा �यां�यात फेरबदल कर�यात येईपय�त, या अिधिनयमां�वय े �या 

िव� ापीठा�या संबंधात कर�यात आले अस�याचे समज�यात येईल”.

यानुसार तयार कर�यात आले�या पिरिनयमात खालील�माणे तरतूद आहे.

S.504 There shall be an Ad-hoc-Board in a subject or group of subjects
consisting of not more than five persons appointed by the Academic
Council. Out of such members. Two shall be experts from outside the
University. The Ad-hoc-Board shall function until such time as the Board
of Studies in a Particular subject is constituted under sub-section (2) of
Section 37 of the Act.

सबब, वरील पिरिनयमातील तरतूदीनुसार िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेमधील 20,

मानविव� ान िव� ाशाखेतील 13 आिण आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखेतील 03 नमूद 

के�यानुसार अ�थायी अ�यासमंडळे न�याने दोन वष��या कालावधीसाठी गठीत कर�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव� ापीठातील िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेमधील 20,

मानविव� ान िव� ाशाखेतील 12 आिण आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखेतील 03 काय�रत

असलेले अ�थायी अ�यासमंडळे िनरसीत क� न पुन�गठीत कर�याबाबतचे अिधकार संबंिधत 

िव� ाशाखांचे अिध�ठाता व मा. कुलगु�  यांना दे�यात आले. तसेच न�याने पाली / �ाकृत अ�थायी

अ�यासमंडळ मानविव� ान िव� ाशाखेतंग�त गठीत कर�यास मा�यता दे�यात आली.
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[  40  ] मा. �ा. रजिनश जैन, सिचव, िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी यांचे प� � . D.O. No.

F-1-1/2018 (Journal/CARE) िडस�बर, 2019 ला अनुस� न सव�िव� ाशाखे�या पीएच.डी. 

�या स�या अ��त�वात असणा�या कोस�वक��या िवषयाम�ये संशोधन व �काशन िनती 

(Research & Public Ethics) या िवषया�या अंतभ�व कर�या�तव व सदर िवषयाची 

�� पि� का मराठी व इं� जी भाषेत काढ�याबाबत अिध�ठाता मंडळाने िशफारस के�याची

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. �ा. रजिनश जनै, सिचव, िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी यांनी िडस�बर,

2019 �या अध�शासकीय प� ा�वये मा. कुलगु�  महोदयांना िवनंती केली होती की, िव� ापीठ 

अनुदान आयोगा�या 543 �या िद. 09 ऑग�ट, 2019 रोजी�या बठैकीत देशातील सव� 

िव� ापीठाम�ये पीएच.डी. साठी �वशे घेणा�या िव� ा�य�किरता “संशोधन व �काशन िनती”

(Research & Publication Ethics) (RPE) अिनवाय� क� न �यास दोन �े िडट दे�याचे 

आव�यक केले आहे. यानुसार आप�या िव� ापीठातील सव� िव� ाशाखेतील Ph.D. िव� ा�य�ना 

या शै� िणक वष�पासून लागू कर�यासंबधंीत िवनंती केली आहे. जणेे क� न �काशनातील 

गैरवत�नास आळा बसून िनतीम� ा जपली जाईल.

उपरो�त बाब िद. 04 माच�, 2020 रोजी�या अिध�ठाता मंडळा�या बठैकीत िवषय � .

2 नुसार िवषय ठेवला असता, �यावर अिध�ठातामंडळाने खालील�माणे ठराव पािरत केला 

आहे.  

“मा. �ा. रजिनश जनै, सिचव, िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी यांचे प� � .

D.O. No. F-1-1/2018 (Journal/CARE) िडस�बर, 2019 ला अनुस� न सव�िव� ाशाखे�या

पीएच.डी.�या स�या अ��त�वात असणा�या कोस�वक��या िवषयाम�ये संशोधन व �काशन िनती 

(Research & Public Ethics) या िवषयाचा अंतभ�व करावा. सदर िवषयाची �� पि� का मराठी 

व इं� जी भाषेत काढ�याबाबत परी� ा िवभागास कळिव�यात याव.े तसेच सदर�या

अ�यास� मात िव� ा पिरषदेची मा�यता घे�याची िशफारस कर�यात आली”. 

सबब, उपरो�त अिध�ठाता मंडळाची िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: मा. �ा. रजिनश जैन, सिचव, िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी यांचे प� � . D.O. No.

F-1-1/2018 (Journal/CARE) िडस�बर, 2019 ला अनुस� न सव�िव� ाशाखे�या पीएच.डी. 

�या स�या अ��त�वात असणा�या कोस�वक��या िवषयाम�ये संशोधन व �काशन िनती 

(Research & Public Ethics) या िवषयाचा अंतभ�व कर�या�तव व सदर िवषयाची 

�� पि� का मराठी व इं� जी भाषेत काढ�याबाबत अिध�ठाता मंडळाने केलेली िशफारस 

��वका� न मा�यता दे�यात आली.
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[  41  ] शै� िणक वष� 2020-21 पासूनचा मानविव� ान िव� ाशाखा अतंग�त पदवी ि� तीय वष� व 

पद�यु� र �थम वष� �तरावरील नवीन अ�यास� माचा आराखडा व पा� � म सव� �थायी व 

अ�थायी अ�यासमंडळानी तयार केलेला असून, अ�यासमंडळां�या व मानविव� ान 

िव� ाशाखे�या तसेच अिध�ठाता मंडळा�या बैठकीत (ऑनलाईन �णाली� ारे) आराखडा व 

पा� � म �वीका� न, सदर िव� ाशाखेने केलेली िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: शै� िणक वष� 2020-21 पासूनचा मानविव� ान िव� ाशाखा अंतग�त पदवी ि� तीय वष� 

व पद�यु� र �थम वष� �तरावरील नवीन अ�यास� माचा आराखडा व पा� � म सव� �थायी व 

अ�थायी अ�यासमंडळानी तयार केलेला असून, अ�यासमंडळां�या व मानविव� ान 

िव� ाशाखे�या तसेच अिध�ठाता मंडळा�या बठैकीत (ऑनलाईन �णाली� ारे) ठराव � . २ 

अ�वये खालील अ�यास� माचा आराखडा व पा� � म �वीकारला असून, सदर िव� ाशाखेने 

िव� ा पिरषदेकडे अंितम मा�यतेसाठी िशफारस केलेली आहे.

पदवी अ�यास� म: बी.ए., बी.कॉम. व बी.ए�सी. भाग-1 (स�तीचे इं� जी).

बी.ए. भाग-2 (ऐ��छक)-मराठी, �हदी, इं� जी, क� ड, उदू�, प�शयन, सं�कृत, �ाकृत, पाली. 

पद�यु� र अ�यास� म: एम.ए. भाग-1 मराठी, �हदी, इं� जी, क� ड, उदू�, प�शयन, सं�कृत,

�ाकृत, पाली. 

पदवी अ�यास� म: बी.ए. व बी.ए�सी. भाग-2 मानसशा� , बी.ए. भाग-2 त�व� ान, इितहास, 

A.I.H.C.&A., अथ�शा� , रा�यशा� , समाजशा� , भगूोल, � ामीण िवकास, रा�� ीय छा�  सेना 

(N.C.C.), रा�� ीय सेवा योजना (N.S.S.)

पद�यु� र अ�यास� म: एम.ए. भाग-1 मानसशा� , त�व� ान, इितहास, A.I.H.C. & A., 

अथ�शा� , रा�यशा� , समाजशा� , भगूोल, � ामीण िवकास

पदवी अ�यास� म: B.A.L.L.B. Part-II (5 Yrs Law), L.L.B. Part-II (3 Yrs Law)

पद�यु� र अ�यास� म: L.L.M. Part- I & II

सबब, उपरो�त ठरावानुसार मानविव� ान िव� ाशाखेने संबिंधत िवषयांचा आराखडा व 

पा� � मासाठी केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: शै� िणक वष� 2020-21 पासूनचा मानविव� ान िव� ाशाखा अतंग�त पदवी ि� तीय वष�व 

पद�यु� र �थम वष� �तरावरील सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळानी तयार केलेला नवीन 

अ�यास� माचा आराखडा व पा� � म, अ�यासमंडळां�या व मानविव� ान िव� ाशाखे�या 

तसेच अिध�ठाता मंडळा�या बैठकीत (ऑनलाईन �णाली� ारे) आराखडा व पा� � म 

�वीका� न, सदर िव� ाशाखेने केलेली िशफारस ��वका� न दु� �तीसह मा�यता दे�यात 

आली. 



िव� ा पिरषदेची 4१ वी बैठक शिनवार, िद.06/06/२०20 काय�वृ� ांत               पान � .53 /97

[ 42 ] शै� िणक वष� 2020-21 पासूनचा वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखा अतंग�त पदवी ि� तीय 

वष� (B.Com. Part II) नवीन पा� � म सव� �थायी अ�यासमंडळानी तयार केलेला असून,

अ�यासमंडळां�या, वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखे�या तसेच अिध�ठाता मंडळा�या 

बैठकीत (ऑनलाईन �णाली� ारे) पा� � म �वीका� न, सदर िव� ाशाखेने केलेली िशफारस 

िवचाराथ�.

(िटपणी: शै� िणक वष� 2020-21 पासूनचा वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखा अतंग�त पदवी 

ि� तीय वष� (B.Com. Part II) पा� � म सव� �थायी अ�यासमंडळानी तयार केलेला असून,

अ�यासमंडळां�या, वािण�य व �यव�थापनिव� ाशाखे�या तसेच अिध�ठाता मंडळा�या बठैकीत 

(ऑनलाईन �णाली� ारे) ठराव � . २ अ�वये खालील पा� � म �वीकारला असून, सदर 

िव� ाशाखेने िव� ा पिरषदेकडे अंितम मा�यतेसाठी िशफारस केलेली आहे.

पदवी अ�यास� म : B.Com. Part II –

English, Business Economics - II, Corporate Accounting, Fundamentals of

Entrepreneurship, Business Statistics, Money and Financial System.

सबब, उपरो�त ठरावानुसार वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखेने संबिंधत िवषयांचा 

पा� � माची केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: शै� िणक वष� 2020-21 पासूनचा वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखा अतंग�त सव� �थायी 

अ�यासमंडळानी तयार केलेला पदवी ि� तीय वष� (B.Com. Part II) नवीन पा� � म,

अ�यासमंडळां�या, वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखे�या तसेच अिध�ठाता मंडळा�या 

बैठकीत (ऑनलाईन �णाली� ारे) पा� � म �वीका� न, सदर िव� ाशाखेने केलेली िशफारस 

दु� �तीसह ��वका� न मा�यता दे�यात आली.
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[ 43 ] शै� िणक वष� 2020-21 पासूनचा आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा अतंग�त पदवी 

ि� तीय वष� व पद�यु� र �थम व ि� तीय वष� �तरावरील नवीन अ�यास� माचा आराखडा व 

पा� � म सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळानी तयार केलेला असून, अ�यासमंडळां�या व 

आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखे�या तसेच अिध�ठाता मंडळा�या बैठकीत (ऑनलाईन 

�णाली� ारे) आराखडा व पा� � म �वीका� न, सदर िव� ाशाखेने केलेली िशफारस िव� ा

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: शै� िणक वष� 2020-21 पासूनचा आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा अतंग�त 

पदवी ि� तीय वष� व पद�यु� र �थम व ि� तीय वष� �तरावरील नवीन अ�यास� माचा आराखडा 

व पा� � म सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळांनी तयार केलेला असून, अ�यासमंडळां�या 

व आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखे�या तसेच अिध�ठाता मंडळां�या बठैकीत 

(ऑनलाईन �णाली� ारे) ठराव � . २ अ�वये खालील अ�यास� माचा आराखडा व पा� � म 

�वीकारला असून, सदर िव� ाशाखेने िव� ापिरषदेकडे अंितम मा�यतेसाठी िशफारस केलेली 

आहे. 

पदवी अ�यास� म :

बी. ए. भाग -२ - संगीत, बी. एड, बी.पी. एड, B.Lib., B.Voc. Part I & II,   B. J. M. C. 

पद�यु� र अ�यास� म :

एम. ए. भाग - १ तबला, पखवाज, ना� शा� , Vocal Instruments.

एम.ए.भाग - २ - Performing Arts - संगीत, गायन, वादन, एम. एड, एम. पी. एड, M. Lib., 

Mass Communication, M.S.W.

सबब, उपरो�त ठरावानुसार आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखेने संबिंधत 

िवषयांचा आराखडा व पा� � मासाठी केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: शै� िणक वष� 2020-21 पासूनचा आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा अतंग�त पदवी 

ि� तीय वष� व पद�यु� र �थम व ि� तीय वष� �तरावरील सव� �थायी व अ�थायी 

अ�यासमंडळानी तयार केलेला नवीन अ�यास� माचा आराखडा व पा� � म, 

अ�यासमंडळां�या व आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखे�या तसेच अिध�ठाता मंडळा�या 

बैठकीत (ऑनलाईन �णाली� ारे) आराखडा व पा� � म �वीका� न, सदर िव� ाशाखेने 

केलेली िशफारस दु� �तीसह ��वका� न मा�यता दे�यात आली.
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[ 44 ] शै� िणक वष� 2020 - 21 पासून िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेतंग�त पदवी व पद�यु� र 

अ�यास� म (B.Sc. I Statistics B.Sc. Part- II, M.Sc. Part- I, M.Sc. Part- II तसेच 

T.Y.B. Tech. Part- I &II ) या अ�यास� माचा सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळांनी  

िनवड आधािरत � ेयांक �णालीनुसार (C. B. C. S.) तयार केलेला आराखडा व पाठय� म 

िद.18/05/2020 रोजी�या िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेने ��वका� न, सदर िव� ाशाखेने 

सव� आराखडा व पा� � माची केलेली िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: शै� िणक वष� 2020-21 पासून िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेतंग�त पदवी व पद�य�ु र 

अ�यास� म (B.Sc. Part- I Statistics, B.Sc. Part- II M.Sc. Part- I, M.Sc. Part- II तसेच T.Y.B. 

Tech. Part- I & II या अ�यास� माचा सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळांनी िनवड आधािरत � ेयांक 

�णालीनुसार (CBCS) तयार केलेला आराखडा व पाठय� म िविवध अ�यासमंडळांनी, िव� ान व 

तं� � ान िव� ाशाखेने तसेच अिध�ठातामंडळांनी ��वका� न, सव� आराखडा व पाठय� माची केलेली 

िशफारस िव� ा परीषदे�या िवचाराथ�.

B.Sc. Part- I - Comp. English,
B.Sc. Part- II - Physics, Chemistry, Zoology, Electronics, Microbiology, Geography, Geology,
Botany, Computer Science, E.C.S., B.C.A., Mathematics, Statistics, Entrepreneurship,
Biotechnology, Bio-Chemistry, Plant Protection, Geo-Chemistry, Meteorology. Comp. English,
Psychology.
M.Sc. Part- I - Chemistry (Industrial Chemistry, Organic Chemistry, Polymer Chemistry, Physical
Chemistry, Pharamautical Chemistry, Analytical Chemistry, Inorganic Chemistry) Physics
(Material Science, Applied Electronics, Solied Statie, Nano Physics), A.G.P.M. Applied Geology,
Bioinformatics, Botany, Biotechnology, Computer Science, M.C.A., Electronics, Electronics
Science, Environmental Science, Genetics Geography, Geoinformatics, Matitics, Microbiology,
Statistics, Bio-Statistics, Zoology, Nano Technology, Five Year Integratied M.Tech. (Cosmetic
Technology), Allied Health Science, Microbiology (Campus), Entrepreneurship.
M.Sc.Part- II - Condensed Matter Physics, Medicinal Chemistry, and Biostatistics.
B.Tech. Part- III - Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electronics Engineering, Computer
Science & Engineering, Information Technology, Electronics & Telecommunication Engineering,
Electrical Engineering, B.Arch. Final Year (Sem. IX & X)

वरील अ�यास� मांचा अराखडा व पाठय� म अ�यासमंडळांनी, अिध�ठातामंडळांनी तसेच

िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेने ��वकारला असून सदर िव� ाशाखेने िव� ापिरषदेकडे अंितम मा�यतेसाठी 

िशफारस केलेली आहे. 

सबब, उपरो�त ठरावानुसार िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेने संबंधीत िवषयांचा आराखडा व 

पा� � मासाठी केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: शै� िणक वष� 2020 - 21 पासून िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेतंग�त पदवी व पद�यु� र 

अ�यास� म (B.Sc. I Comp. English, B.Sc. Part- II, M.Sc. Part- I, M.Sc. Part- II

तसेच T.Y.B. Tech. Sem- I &II) या अ�यास� माचा सव� �थायी व अ�थायी 

अ�यासमंडळांनी िनवड आधािरत � ेयांक �णालीनुसार (C. B. C. S.) तयार केलेला 

आराखडा व पा� � म िद.18/05/2020 रोजी�या िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेने 

��वका� न, सदर िव� ाशाखेने सव� आराखडा व पा� � माची केलेली िशफारस दु� �तीसह 

��वका� न मा�यता दे�यात आली. तसेच वरील अ�यास� मांम�ये फाम�सी अ�यास� माचा 

समावशे कर�यात यावा असे ठरले.
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[ 45 ] शै� िणक वष� 2020-21 पासून िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा अंतग�त अिभयांि� की�या सव� 

शाखा (All Branches) AICTE �या माग�दश�क त�वानुसार खालील Speclization (First

Year Level) किरता Honors Degree Institute कर�याची िशफारस िव� ाशाखेने 

�वीकारली आहे. सदर बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: शै� िणक वष� 2020-21 पासून िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा अंतग�त सव� �थायी व अ�थायी 

अिभयांि� की िवषया�या अ�यासमंडळांनी AICTE �या माग�दश�क त�वानुसार खालील Speclization 

(First Year Level) किरता Honors Degree Institute कर�याची िशफारस िव� ाशाखेकडे केलेली 

आहे.  

�यानुषगंाने अ�यासमंडळाची Honors Degree Institute कर�याची िशफारस िव� ान व 

तं� � ान िव� ाशाखेने व अिध�ठाता मंडळाने �वीका� न, अंितम मा�यतेकिरता िव� ा पिरषदेकडे िशफारस 

केलेली आहे. 

Civil Engineering
(First year Level)

1. Sustainability Engineering
2. Infrastructure Engineering
3. Design and Development Engg.
4. Disaster Management and

Mitigation

Electronics and Telecommunication
Engineering ( First year Level)

1. Artificial Intelligence and Machine
Learning.

2. Internet of Things (IOT).
3. Data Science.
4. Cyber Security

Information Technology
(First year Level)

1. Artificial Intelligence and Machine
learning.

2. Data Science.
3. Cyber Security

Computer Science and Engineering
(First year Level)

1. Artificial Intelligence and Machine
learning.

2. Data Science.
3. Cyber Security

Electronics Engineering
( First year Level)

1. Artificial Intelligence and Machine
learning.

2. Internet of Things (IOT).
3. Data Science.

Electrical Engineering
( First year Level )

1. Electric vehicles
2. Sustainable power Systems

Mechanical Engineering
( First year Level)

1. Robotics
2. 3d printing
3. Energy Engineering
4. Electric Vehicles

सबब, वरील बाब िवचाराथ�).

ठराव: शै� िणक वष� 2020-21 पासून िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा अंतग�त अिभयांि� की�या सव� 

शाखा (All Branches) AICTE �या माग�दश�क त�वानुसार Speclization (First Year Level)

किरता Honors Degree Institute कर�याची िव� ाशाखेने केलेली िशफारस �वीका� न 

मा�यता दे�यात आली. तसेच याबाबत सिमती नेमून काय�वाही करावी, �यासाठी सिमती 

नेम�याचे अिधकार मा. कुलगु�  यांना दे�यात याव ेअसे ठरले.
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[ 46 ] शै� िणक वष� 2020-21 पासून “टी वाय बी. टेक सेिम�टर-1” “से�फ लिन�ग- मॉ� ुल-1”

SLH31 Humanities & Social Sciences, Common for All Under Graduate

Engineering Programs (CBCS) या अ�यास� म िव� ाशाखेने �वीकारला आहे. सदर 

अ�यास� म अंितम मा�यतेकिरता िवचाराथ�.

(िटपणी: शै� िणक वष� 2020-21 पासून िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा अंतग�त “टी वाय बी.

टेक सेिम�टर-1” “से�फ लिन�ग- मॉ� ुल-1” SLH31 Humanities & Social Sciences, 

Common for All Under Graduate Engineering Programs (CBCS) हा अ�यास� म 

अ�यासमंडळाने तयार केलेला आहे. सदरचा अ�यास� म अ�यासमंडळा�या बठैकीत 

�वीका� न िव� ाशाखेकडे िशफारस केला आहे.

िद. 18/05/2020 रोजी�या िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखे�या ऑनलाईन बठैकीत 

सदरचा अ�यास� म �वीका� न िव� ा पिरषदेकडे िशफारस केलेली आहे. 

सबब, सदरचा अ�यास� म िवचाराथ�).

ठराव: शै� िणक वष� 2020-21 पासून “टी वाय बी. टेक सेिम�टर-1” “से�फ लिन�ग- मॉ� ुल-1”

SLH31 Humanities & Social Sciences, Common for All Under Graduate

Engineering Programs (CBCS) या अ�यास� मास िव� ाशाखेने केलेली िशफारस 

��वका� न मा�यता दे�यात आली.
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[ 47 ] शै� िणक वष� 2020-21 पासून “टी वाय बी. टेक सेिम�टर-2” मधील “से�फ लिन�ग-

मॉ� ुल-2” (टे��नकल कोस�स) साठी NPTEL/SWAYAM �या कोस�स�या �े िडट 

� ा�सफरसाठी िशखर सं�थेने मा�यता िद�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: शै� िणक वष� 2020-21 पासून “टी वाय बी. टेक सेिम�टर-2 मधील “से�फ लिन�ग-

मॉ� ुल-2” (टे��नकल कोस�स) साठी ऑल इंिडया कौ��सल ऑफ टे��नकल ए�युकेशन 

आिण िव� ापीठ अनुदान आयोग या िशखर सं�था, NPTEL/SWAYAM या �लॅटफॉम�वरती 

उपल�ध असले�या ऑनलाईन कोस�सचे �े िड� स िव� ापीठाकडे � ा�सफर क� न ते पदवी 

�दान कर�यासाठी � ा�  धर�यासाठी मा�यता िदलेले आहे.

�या�माणे आप�या िव� ापीठात स�या, तृतीय वष� अिभयांि� की (T.E.) सेिम�टर-1,

से�फ लिन�ग मॉ� ुल (H. S. S. Courses) साठी NPTEL / SWAYAM �य कोस�सची,

“�े िडट � ा�सफर कर�यात येते, याच धत�वर आता, 'टी. वाय. बी. टेक. सेिम�टर-2' मधील ' 

से�फ लिन�ग- मॉ� ुल-2' (टे��नकल कोस�स) साठीही कमीत कमी आठ आठवडे 

कालावधी�या NPTEL/SWAYAM �या कोस�सची '�े िडट � ा�सफर' शै� िणक वष� 

2020-21 पासून कर�यात यावी.

बी.टेक. �या िविवध शाखांसाठी अशा कोस�सची यादी �या �या अ�यास मंडळां�या 

अ�य� ांनी िव� ापीठा�या मा�यमातून, ि� तीय स� ा�या सु� वातीस जाहीर करावी. वरील�माणे 

मा�य केले�या NPTEL/SWAYAM कोस�स�या यादीतून िव� ा�य�ने एका कोस�साठी 

रिज�� ेशन कराव.े �या कोस�ची रीतसर परी� ा देऊन. ती परी� ा उ� ीण� झा�याचे �माणप� ,

महािव� ालय माफ�त िव� ापीठास सादर कराव.े

उ�त�माणे िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेने ठराव पािरत केलेला असून, अंितम 

मा�यतेकिरता िव� ा पिरषदेकडे िशफारस केलेली आहे. 

सबब, सदर बाब िवचाराथ�).

ठराव: शै� िणक वष� 2020-21 पासून “टी. वाय. बी. टेक सेिम�टर-2” मधील “से�फ लिन�ग-

मॉ� ुल-2” (टे��नकल कोस�स) साठी NPTEL / SWAYAM �या कोस�स�या �े िडट 

� ा�सफरसाठी िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेने केलेली िशफारस ��वका� न मा�यता दे�यात 

आली. 
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[ 48 ] कम�वीर औदंुबर पाटील िवधी महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै� िणक वर्ष 

2019-20 पासून बी. ए. एल. एल. बी. भाग 1 ते 5 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: कम�वीर औदंुबर पाटील िवधी महािव� ालय, पंढरपरू या महािव� ालया�या शै� िणक 

वष� 2019-20 पासून बी. ए. एल. एल. बी. भाग 1 ते 5 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी 

क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती.

1) �ाचाय� डॉ. एम. कृ�णमुत� (अ�य� )

2) �ाचाय� डॉ. यु. एम. राव                 (सद�य)

3) मा. िश� ण संचालक, (उं. िश.), पणुे        (सद�य)

4) � ी. आर. एस. साठे           (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. ए. एल. एल. बी. भाग 1 ते 5 या अ�यास� मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एका वष� किरता अटी पतु�ते�या 

अिधन राहून िशफारस केलेली आहे.     

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे.

सबब, कम�वीर औदंुबर पाटील िवधी महािव� ालय, पंढरपरू या महािव� ालया�या 

शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. ए. एल. एल. बी. भाग 1 ते 5 या अ�यास� मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एक वष� किरता मा�यता दे�याची 

बाब िवचाराथ�).

ठराव: कम�वीर औदंुबर पाटील िवधी महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या बी.ए.एल.एल.बी.

भाग 1 ते 5 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या 

एका वष�किरता मा�यता दे�यात आली.
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[ 49 ] �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�2020-21

पासून एम. बी. ए. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपरू या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 

2020-21 पासून एम. बी. ए. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा 

किरता �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर 

अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली 

होती. 

1) डॉ. एस. आर. ग�गज े (अ�य� )

2) डॉ. पी. �ही. डोळस  (सद�य)

3) मा. संचालक, (तं. िश.), मंुबई         (सद�य)

4) डॉ. एम. जी. क�याणशे� ी (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. बी. ए. भाग 1 व 2  या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

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

पतु�ते�या अिधन राहून िशफारस केलेली आहे.

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपरू या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 

2020-21 पासून एम.बी.ए. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास 

शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष� किरता मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपूर या महािव� ालया�या एम.बी.ए. भाग 1 व 2 या 

अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 

2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता दे�यात आली. 
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[ 50 ] �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�2020-21

पासून बी. टेक. Civil Engg. भाग 1 ते 3 व अिभयांि� की (बी.ई.) Civil Engg. भाग 4 या 

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

(िटपणी: �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपरू या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 

2020-21 पासून बी. टेक. Civil Engg. भाग 1 ते 3 व अिभयांि� की (बी.ई.) Civil Engg. भाग 4 

या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त 

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

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

1) �ाचाय� डॉ. एस. डी. नवले (अ�य� )

2) डॉ. एम. जी. क�याणशे� ी (सद�य)

3) मा. संचालक, (तं. िश.), मंुबई         (सद�य)

4) � ी. एस. बी. तानवडे    (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. टेक. Civil Engg. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मास शै.वष� 

2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�साठी तर अिभयांि� की (बी.ई.)  Civil Engg. 

भाग 4 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 या एका 

वष� किरता िवना अट िशफारस केलेली आहे.

सबब, �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपरू या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 

2020-21 पासून बी. टेक. Civil Engg. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मास शै.वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 या तीन वष�साठी तर अिभयांि� की (बी.ई.)  Civil Engg. भाग 4 या 

अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 या एका वष� किरता 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपूर या महािव� ालया�या बी. टेक. Civil Engg. भाग 

1 ते 3 व अिभयांि� की (बी.ई.) Civil Engg. भाग 4 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 या एका वष�किरता मा�यता दे�यात आली. 
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[  51  ] माणदेश महािव� ालय, जुनोनी. ता. सांगोला या महािव� ालया�या शै� िणक वष�2019-20

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

िवचाराथ�.

(िटपणी: माणदेश महािव� ालय, जुनोनी. ता. सांगोला या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 

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

�ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर 

अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली 

होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एम. एस. कदम (अ�य� )

2) � ी. पी. ज.े � पनर (सद�य)

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

4) � ी. एम. एम. पवार (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एका वष�करीता िशफारस केलेली आहे.

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपूत�ता अहवाल

सोबत जोडला आहे. 

सबब, माणदेश महािव� ालय, जुनोनी. ता. सांगोला या महािव� ालया�या बी. ए. भाग 

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

वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

अट - पा� िश� कांची िनयु�ती करावी. 

ठराव: माणदेश महािव� ालय, जुनोनी. ता. सांगोला या महािव� ालया�या बी. ए. भाग 1 ते 3 या

अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली. 

1) पा� िश� कांची िनयु�ती करावी. 
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[  52  ] जय जगदंबा एम. एड. महािव� ालय, वरैाग. ता. बाश� या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2019-20 पासून एम. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: जय जगदंबा एम. एड. महािव� ालय, वरैाग. ता. बाश� या महािव� ालयाकडून 

शै� िणक वष� 2019-20 पासून एम. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती.

1) �ाचाय� डॉ. जी. एन. िच� े (अ�य� )

2) डॉ. � ीमती ए. एम. रंगरेज (सद�य)

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

4) � ी. सी. जी. कोनापरेू (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एका वष�करीता िशफारस केलेली आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �याअनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, जय जगदंबा एम. एड. महािव� ालय, वरैाग. ता. बाश� या महािव� ालया�या

एम. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष�2019-

20 या एका वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

अटी -  

1. Appoint qualified Principal as per University & NCTE 2014 rules & Regulation.

2. Receive the Revised Order from NCTE for M.Ed. Part 1 & 2).

ठराव: जय जगदंबा एम. एड. महािव� ालय, वरैाग. ता. बाश� या महािव� ालया�या एम. एड. भाग 1 

व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली.

1. Appoint qualified Principal as per University & NCTE 2014 rules &

Regulation.

2. Receive the Revised Order from NCTE for M.Ed. Part 1 & 2.
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[  53  ] समीर गांधी कला महािव� ालय, माळिशरस या महािव� ालया�या शै� िणक वष�2019-20

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

िवचाराथ�.

(िटपणी: समीर गांधी कला महािव� ालय, माळिशरस या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 

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

�ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर 

अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली 

होती. 

1) डॉ. एच. के. आवताडे (अ�य� )

2) डॉ. बी. एस. मुळीक (सद�य)

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

)

4) � ीमती �ही. एस. � ीरसागर (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20, 2020-21 व 2021-22 या तीन वष�करीता िशफारस 

केलेली आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �याअनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, समीर गांधी कला महािव� ालय, माळिशरस या महािव� ालया�या बी.ए. भाग 1 

ते 3 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20, 2020-21 व 

2021-22 या तीन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�).

अटी -  

1. महािव� ालयाम�ये िनयिमत �ाचाय� व � ंथपाल यांची िनयु�ती कर�याची �ि� या सु�

करावी. 

2. महािव� ालयाम�ये िर�त असले�या सहा. �ा�यापकांची पदे भर�याची �ि� या सु�

करावी. 

ठराव: समीर गांधी कला महािव� ालय, माळिशरस या महािव� ालया�या बी.ए. भाग 1 ते 3 या

अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20, 2020-21 व 

2021-22 या तीन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली. 

1. महािव� ालयाम�ये िनयिमत �ाचाय� व � ंथपाल यांची िनयु�ती कर�याची �ि� या सु�

करावी. 

2. महािव� ालयाम�ये िर�त असले�या सहा. �ा�यापकांची पदे भर�याची �ि� या सु�

करावी.
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[ 54 ] महा�मा फुले िश� णशा� महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2020-21 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: महा�मा फुले िश� णशा� महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयाकडून शै� िणक 

वष� 2020-21 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती.

1) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गणापरू (अ�य� )

2) �ाचाय� डॉ. जी. आर. वाघमोडे (सद�य)

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

4) � ी. एस. बी. गोसावी (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 या एका वष�करीता िशफारस केलेली आहे.

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपूत�ता अहवाल

सोबत जोडला आहे. 

सबब, महा�मा फुले िश� णशा�  महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालया�या बी.एड. 

भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 या 

एका वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

अट - Appoint the required faculty members as per NCTE norms 2014).

ठराव: महा�मा फुले िश� णशा�  महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालया�या बी. एड. भाग 1 व 2

या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली. 

1) Appoint the required faculty members as per NCTE norms 2014.
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[  55  ] कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, बाश� या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून 

एम. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, बाश� या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2019-20

पासून एम. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त 

��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल 

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

1) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गणपरू (अ�य� )

2) डॉ. � ीमती ए. एम. रंगरेज (सद�य)

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

4) � ी. आर. एन. िशराळ (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20, 2020-21 व 2021-22 या तीन वष�करीता िशफारस 

केलेली आहे.  

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपूत�ता अहवाल

सोबत जोडला आहे. 

सबब, कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, बाश� या महािव� ालया�या एम. एड. भाग 1 व 2 या 

अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20, 2020-21 व 

2021-22 या तीन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�).

अट - िनयमा�माणे िश� कां�या िनयु��या करा�यात).

ठराव: कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, बाश� या महािव� ालया�या एम. एड. भाग 1 व 2 या

अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20, 2020-21 व 

2021-22 या तीन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली. 

1) िनयमा�माणे िश� कां�या िनयु��या करा�यात.
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[ 56 ] माऊली कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, वडाळा या महािव� ालया�या शै� िणक वष�2020-21

पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: माऊली कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, वडाळा या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 

2020-21 पासून बी एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या 

�ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर 

अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली 

होती. 

1) �ाचाय� डॉ. आर. एस. िहरेमठ (अ�य� )

2) डॉ. � ीमती ए. एम. रंगरेज (सद�य)

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

4) � ी. एन. बी. तानवडे (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 या एका वष�करीता िशफारस केलेली आहे.

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपूत�ता अहवाल

सोबत जोडला आहे. 

सबब, माऊली कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, वडाळा या महािव� ालया�या बी. एड. भाग 

1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 या एका 

वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

अट: Appoint one principal, Five Faculty, one Librarian, one office Assistant as per 

Government & NCTE norms & regulation.

ठराव: माऊली कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, वडाळा या महािव� ालया�या बी. एड. भाग 1 व 2 या

अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली. 

1) Appoint one principal, Five Faculty, one Librarian, one office Assistant as

per Government & NCTE norms & regulation.
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[ 57 ] िश� णशा� महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या कायम िवना अनुदािनत त�वावरील

एम.िफल. िश� णशा�  या संशोधन क�� ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची मा�यता

दे�याची बाब िव� ा पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िश� णशा�  महािव� ालय, बाश� या महािव� ालयाने सन 2020-21 पासून 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणा�या नुतनीकरणासाठी खालील�माणे ��ताव िदनांक 

05/12/2019 रोजी सादर केलेला आहे.  

संल��नकरणाचे नुतनीकरण - एम. िफल. िश� णशा�  संशोधन क��

�याअनुषगांने ��तुत ��तावास सन 2020-21 पासून संल��नकरणाचे नुतनीकरण 

दे�यासंदभ�त महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 नुसार खालील �माणे 

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

1. डॉ. एस.एस. गणापरु - अ�य�

2. डॉ. � ीमती. रंगरेज आ.एम. - सद�य

3. डॉ. सतीशकुमार एस. काशीद - सद�य

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

केला असून सदर सिमतीने वरील महािव� ालयास एफ.िफल. िश� णशा�  या संशोधन क�� ास 

शै.वष� 2020-21 ते 2022-23 या तीन वष�करीता संल��नकरणास िशफारस केलेली आहे.

सबब, उपरो�त महािव� ालयास एम. िफल. िश� णशा�  संशोधन क�� ास 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2020-21 ते 2022-23 या तीन (03) वष�करीता 

मा�यता दे�याची बाब िव� ा पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िश� णशा� महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या कायम िवना अनुदािनत त�वावरील

एम. िफल. िश� णशा�  या संशोधन क�� ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 

2020-21 ते 2022-23 या तीन वष�करीता मा�यता दे�यात आली.
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[ 58 ] � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या कायम िवना अनुदािनत त�वावरील 

पीएच. डी. सु�मजीवशा�  या संशोधन क�� ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची मा�यता

दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालयाने सन 2019-20 पासून 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणासाठी खालील�माणे ��ताव िदनांक 26/07/2019 रोजी 

सादर केलेला आहे.   

संल��नकरणाचे नुतनीकरण - पीएच.डी. सु�मजीवशा�  संशोधन क��

�याअनुषंगाने ��तुत ��तावास सन 2019-20 पासून संल��नकरणाचे नुतनीकरण 

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

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

1. डॉ. डी. जी. कदम - अ�य�

2. डॉ. बाळू पी. कापडनीस - सद�य

3. डॉ. एस. एस. पाटील - सद�य

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

केला असून सदर सिमतीने वरील महािव� ालयात पीएच. डी. सु�मजीवशा�  या संशोधन 

क�� ास शै. वष� 2019-20 ते 2023-24 या पाच वष�करीता संल��नकरणाची िशफारस केलेली 

आहे.  

सबब, उपरो�त महािव� ालया�या पीएच. डी. सु�मजीवशा�  संशोधन क�� ास 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 2019-20 ते 2023-24 या 5 वष�करीता मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या कायम िवना अनुदािनत त�वावरील 

पीएच. डी. सु�मजीवशा�  या संशोधन क�� ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 

2019-20 ते 2023-24 या 5 वष�करीता मा�यता दे�यात आली. 
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[ 59 ] ��तुत िव� ापीठाकडे संल�नीकरणाचे नुतनीकरण व नैस�गक िव�ताराकामी खालील�माणे 

�ा�त झाले�या ��तावासंदभ�त �थािनक चौकशी सिमतीने सूिचत केले�या अटीपूत�ते�या 

अिधन राहून संल��नकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सोबत�या � ा�त अहवालानुसार खालील महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2020-21 पासून 

संल��नकरणा�या (पीएच.डी. संशोधन क�� ) नुतनीकरणासाठी �थािनक चौकशी सिमतीकडून ��ताव 

सादर केलेला आहे.  

�या अनुषगंाने ��तुत ��तावास सन 2020-21 पासून संल��नकरणाचे नुतनीकरण दे�यासंदभ�त 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 नुसार खालील �माणे �थािनक चौकशी सिमती 

िनय�ुत कर�यात आली होती. �या अहवालानुसार सदर महािव� ालया�या पीएच.डी. संशोधन क�� ास 

शै.वष� 2020-21 ते 2024-25 या पाच वष�करीता संल��नकरणाची िशफारस अटी पुत�ते�या †¬Öß®Ö¸üÖÆæü®Ö

केलेली आहे.  

       तथािप, दर�यान�या काळात माहे माच�-2020 पासून कोरोना िवषाणुचा फैलाव रोख�यासाठी 

शासनाने लॉकडाऊन सु�  केलेले आहे. �यामुळे �थािनक चौकशी सिमतीने अटीपतू�ता अहवाल �ा�त    

झालेले नाहीत. तसेच, स� ��थतीत महािव� ालयाकडून अटीपुत�ता पुण� करणे श�य नाही असे वाटते. 

शै.वष� 2020-021 सुरळीत हो�याकरीता तांि� क��टया खालील नमूद महािव� ालयांना पीएच.डी. 

संशोधन क�� ाची मा�यतेची आव�यता आहे.

       सबब, उपरो�त महािव� ालया�या पीएच.डी. संशोधन क�� ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास 

शै.वष� 2020-21 ते 2024-25 या 5 वष�करीता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

अ.� . महािव� ालयांचे नाव
शै.वष� 

(पासून) 
अ�यास� म

�थािनक चौकशी सिमतीने 

केलेली िशफारस 

1 संगमे� र महािव� ालय,

सोलापूर

2020-21 इं� जी शै� िणक वष� (पाच वष�)

2020-21 ते 2024-25

2 संगमे� र महािव� ालय,

सोलापूर 

2020-21 रा�यशा� शै� िणक वष� (पाच वष�)

2020-21 ते 2024-25 

3 संगमे� र महािव� ालय,

सोलापूर 

2020-21 �हदी शै� िणक वष� (पाच वष�)

2020-21 ते 2024-25 

4 वालचंद कला व िव� ान 

महािव� ालय, सोलापूर

2020-21 रा�यशा� शै� िणक वष� (पाच वष�)

2020-21 ते 2024-25

5 छ. िशवाजी नाईट कॉलेज 

ऑफ आट�स ॲ�ड कॉमस�,

सोलापूर 

2020-21 वािण�य शै� िणक वष� (पाच वष�)

2020-21 ते 2024-25 

सबब, ��तुत िव� ापीठाकडे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व नैस�गक िव�ताराकामी 

वरील�माणे / सोबत �ा�त झाले�या ��तावासंदभ�त �थािनक चौकशी सिमतीने सूिचत केले�या 

अटीपूत�ते�या अिधन राहून संल��नकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठाकडे संल�नीकरणाचे नुतनीकरण व नैस�गक िव�ताराकामी उपरो�त �ा�त 

झाले�या ��तावासंदभ�त �थािनक चौकशी सिमतीने सूिचत केले�या अटीपूत�ते�या अिधन 

राहून संल��नकरणास मा�यता दे�यात आली.
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[  60  ] पीएच. डी. शोध�बंधाचे मू�यमापन कर�यासाठी संबंिधत संशोधक माग�दश�क

महारा�� ातील, महारा�� ाबाहेरील तसेच भारताबाहेरील असे ��येकी तीन नाव सादर 

करतात, �यामधील भारताबाहेरील नावे मू�यमापनासाठी �यावी �कवा कसे ही बाब 

िव� ा पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ व िव� ापीठातंग�त संशोधन क�� ाम�ये �विेशत पीएच.डी. िव� ाथ� िवहीत 

वळेेत अंितम शोध�बधं संशोधन िवभागाकडे �यां�या संशोधन माग�दश�क तसेच, संशोधन 

क�� ामाफ�त सादर/जमा करतात. अंितम शोध�बधं सादर/जमा के�यानंतर संबिंधत पीएच.डी. 

िव� ा�य�चे संशोधक माग�दश�क अंितम शोध�बधं मू�यमापन कर�यासाठी *महारा�� ातील,

महारा�� ाबाहेरील तसेच भारताबाहेरील असे ��येकी तीन नाव सादर करतात. 

सादर केले�या यादीस मा.कुलगु�  महोदय �ाधा�य � म देतात �यानुसार ��येकी 

�थम � मांकास शोध�बधं पाठिव�यात येतो. िवहीत वळेेत �थम दोन िरपोट��  (*वरील पैकी 

कोणतेही दोन) आिण संशोधक माग�दश�क यांचा िरपोट� सकारा�मक आला अस�यास, मौिखक 

परी� ेकरीता पढुील काय�वाही केली जाते.

महारा�� ातील, महारा�� ाबाहेरील तसेच भारताबाहेरील असे ��येकी तीन नाव े

देताना, �यामधील फ�त भारताबाहेरील नाव ेदेताना, काही तांि� क अडचणी येत आहेत असे 

मा.अ�य�  (BOS Chairman) िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा, अ�यास मंडळे, यांनी प� ा� ारे 

कळिवले आहे. तसेच सदरचे प�  मा.�-अिध�ठाता (I/c Dean) िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा,

यांनी ही सदर�या प� ाची छायांिकत �त या िवभागाकडे पढुील यो�य �या काय�वाही�तव 

अ� ेिषत केली आहे.

मा.�-अिध�ठाता (I/c Dean) तसेच मा.अ�य� (BOS Chairman) िव� ान व तं� � ान 

िव� ाशाखा यां�या िवनंती�वये पीएच.डी. शोध�बधंाचे मू�यमापन कर�यासाठी संबिंधत 

संशोधक माग�दश�क महारा�� ातील, महारा�� ाबाहेरील तसेच भारताबाहेरील असे ��येकी तीन 

नाव सादर करतात, �यामधील भारताबाहेरील नावे मू�यमापनासाठी �यावी �कवा कसे ही बाब 

िव� ा पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: पीएच. डी. शोध�बंधाचे मू�यमापन कर�यासाठी महारा�� ातील एक, महारा�� ाबाहेरील एक

व भारताबाहेरील एक नाव मू�यमापनासाठी घे�यास मा�यता दे�यात आली. तसेच �या 

िवषयातील शोध�बंधा�या मू�यमापनासाठी भारताबाहेरील संशोधक माग�दश�क नसतील तर 

�या िवषयातील भारतातील संशोधक माग�दश�क मू�यमापनासाठी घे�यात याव ेअसे ठरले.
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[ 61 ] ��तुत िव� ापीठाकडे संल�नीकरणाचे नुतनीकरण व नैस�गक िव�ताराकामी खालील�माणे

�ा�त झाले�या ��तावासंदभ�त �थािनक चौकशी सिमतीने सूिचत केले�या अटीपूत�ते�या

अिधन राहून संल��नकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: संल��नत महािव� ालयांकडून �ितवष��माणे संल�नीकरणाचे नुतनीकरण व नैस�गक 

िव�ताराकामी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 110 नुसार ��तुत िव� ापीठाकडे 

संल�नीकरण िमळणेसाठी � ा�त झाले�या ��तावांसंदभ�त िनय�ुत केले�या �थािनक चौकशी सिम�यांनी 

महािव� ालयास भटे देवून अहवाल िव� ापीठास सादर केलेले आहेत. �ा�त अहवालास अनुस� न संबंिधत 

महािव� ालयांना अट�ची पूत�ता कर�याबाबत प� ा�वये कळिव�यात आले आहे. तथािप, दर�यान�या 

काळात माहे माच� 2020 पासून कोरोना िवषाणूचा फैलाव रोख�यासाठी शासनाने लॉकडाऊन सु�  केलेले 

आहे. �यामुळे महािव� ालयांकडून अटीपूत�ता अहवाल �ा�त झालेले नाहीत. तसेच स� :पिर��थतीम�ये

संबंिधत महािव� ालयांकडून अट�ची पूत�ता करणे श�य होणार नाही, असे वाटते. शै� िणक वष� 2020-21

सुरळीत हो�याकिरता तांि� क��� ा खालील नमूद संबिंधत महािव� ालयांना/अ�यास� मांना 

संल��नकरणा�या मा�यतेची आव�यकता आहे.

अ. 

� .

महािव� ालयांचे नांव शै� िणक

वष�(पासून)

अ�यास� म �थािनक चौकशी सिमतीने

केलेली िशफारस

1. � ी.वीरतप�वी च� वीर िशवाचाय� 

िश� णशा�  महािव� ालय,

सोलापरू. 

2020-21 बी. एड. भाग 1 व 2 

(सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21

(एक वष�)

2. मातो� ी ल�मीबाई �हे�  े कॉलेज 

ऑफ ए�युकेशन, अ�कलकोट.

2020-21 बी. एड. भाग 1 व 2 

(सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21

(एक वष�)

3. बळीरामदादा बनसोडे िश� णशा�  

महािव� ालय, चळे. ता. पंढरपूर. 

2020-21 बी. एड. भाग 1 व 2 

(सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21

(एक वष�)

4. � ी संत दामाजी महािव� ालय,

मंगळवढेा. 

2020-21 बी. ए�सी. भाग 1  

(सं. नु.) व 

भाग 2 (नै.िव.)

शै� िणक वष� 2020-21

(एक वष�)

5. मातो� ी ग�ु बस�वा क�याणशे� ी 

कला व वािण�य मिहला 

महािव� ालय, अ�कलकोट.

2020-21 बी. ए. भाग 1 ते 3  

(सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21

(एक वष�)

6. देशभ�त संभाजीराव गरड 

महािव� ालय, मोहोळ. 

2020-21 एम. ए. (भगूोल)  

भाग 1 व 2 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23  

(तीन वष�)

7. कॉलेज ऑफ फाम�सी, पंढरपूर. 2020-21 एम. फाम�सी.

(फाम�सुिट�स)

भाग 1 व 2 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21 व

2021-22 (दोन वष�)

8. कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग,

पंढरपूर. 

2020-21 एम.बी.ए.  

भाग 1 व 2 (सं. नु.) 

2020-21, 2021-22 व 

2022-23 (तीन वष�)

9. डी. ए. �ही. वलेणकर कॉलेज ऑफ 

कॉमस�, सोलापरू. 

2020-21 एम.कॉम. 

(ॲड�हा�स अक�ट�सी)

भाग 1 व 2 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 

(तीन वष�)

10. लोकमंगल िव� ान व उ� ोजकता 

महािव� ालय, वडाळा. ता. उ� र 

2020-21 बी.ए�सी.

(इंटरि�िनअरिशप)

शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 
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सोलापरू. भाग 1 ते 3 (सं. नु.) (तीन वष�)

11. �� देवदादा माने इ���टटयुट ऑफ 

टे�नॉलॉजी, बेलाटी. ता. उ� र 

सोलापरू. 

2020-21 एम.बी.ए. 

भाग 1 व 2 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21 व 

2021-22 (दोन वष�)

12. वसुंधरा कला महािव� ालय, जुळे 

सोलापरू. 

2020-21 बी.सी.ए.  

भाग 1 ते 3 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21 व 

2021-22 (दोन वष�)

13. देशभ�त हिरनारायण बंकटलाल 

सोनी कॉलेज, सोलापरू. 

2020-21 बी.सी.ए.  

भाग 1 ते 3 (सं. नु.) 

शै� िणक वष�  

2020-21 व 2021-22 

(दोन वष�)

14. देशभ�त हिरनारायण बंकटलाल 

सोनी कॉलेज, सोलापरू. 

2020-21 बी. ए�सी. (ई.सी.एस.) 

भाग 1 ते 3 (सं. नु.) 

शै� िणक वष�  

2020-21 व 2021-22 

(दोन वष�)

15. वालचंद कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड 

साय�स, सोलापरू. 

2020-21 बी.ए�सी.

(बायोटे�नॉलॉजी)

भाग 1 ते 3 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23  

(तीन वष�)

16. संगमे� र कॉलेज, सोलापरू. 2018-19 एम. ए. (मानसशा� )

भाग 1 व 2 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2018-19,

2019-20 व 2020-21  

(तीन वष�)

17. संगमे� र रा�  महािव� ालय,

सोलापरू. 

2020-21 बी. कॉम. 

भाग 1 ते 3 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21

(एक वष�)

18. संगमे� र रा�  महािव� ालय,

सोलापरू. 

2020-21 बी. ए. भाग 1 ते 3  

(सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21

(एक वष�)

सबब, ��तुत िव� ापीठाकडे संल�नीकरणाचे नुतनीकरण व नैस�गक िव�ताराकामी वरील�माणे 

� ा�त झाले�या ��तावासंदभ�त �थािनक चौकशी सिमतीने सूिचत केले�या अटीपूत�ते�या अिधन राहून 

संल��नकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठाकडे संल�नीकरणाचे नुतनीकरण व नैस�गक िव�ताराकामी उपरो�त �ा�त

झाले�या ��तावासंदभ�त �थािनक चौकशी सिमतीने सूिचत केले�या अटीपूत�ते�या अिधन 

राहून संल��नकरणास दु� �तीसह मा�यता दे�यात आली. 
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[ 62 ] ��तुत िव� ापीठाकडे संल�नीकरणाचे नुतनीकरण व नैस�गक िव�ताराकामी खालील�माणे

�ा�त झाले�या ��तावासंदभ�त �थािनक चौकशी सिमतीने सूिचत केले�या अटीपूत�ते�या

अिधन राहून संल��नकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: संल��नत महािव� ालयांकडून �ितवष��माणे संल�नीकरणाचे नुतनीकरण व नैस�गक 

िव�ताराकामी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 110 नुसार ��तुत 

िव� ापीठाकडे संल�नीकरण िमळणेसाठी �ा�त झाले�या ��तावांसंदभ�त िनयु�त केले�या 

�थािनक चौकशी सिम�यांनी महािव� ालयास भेट देवून अहवाल िव� ापीठास सादर केलेले 

आहेत. �ा�त अहवालास अनुस� न संबिंधत महािव� ालयांना अट�ची पतू�ता कर�याबाबत 

प� ा�वये कळिव�यात आले आहे. तथािप दर�यान�या काळात माहे माच� 2020 पासून कोरोना 

िवषाणचूा फैलाव रोख�यासाठी शासनाने लॉकडाऊन सु�  केलेले आहे. �यामुळे 

महािव� ालयांकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त झालेले नाहीत. तसेच स� पिर��थतीम�ये संबिंधत 

महािव� ालयांकडून अट�ची पतू�ता करणे श�य होणार नाही, असे वाटते. शै� िणक वष� 2020-21

सुरळीत हो�याकिरता तांि� क��टया खालील नमूद संबिंधतमहािव� ालयांना/अ�यास� मांना 

संल��नकरणा�या मा�यतेची आव�यकता आहे.

अ. 

� .

महािव� ालयांचे नांव शै� िणक

वष�

(पासून) 

अ�यास� म �थािनक चौकशी सिमतीने 

केलेली िशफारस

1. कै. आमदार काकासाहेब 

साळंुखे-पाटील आट��  ॲ�ड 

साय�स कॉलेज, जवळे. 

ता.सांगोला. 

2019-20 बी. ए. भाग 1 ते 3 

(सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2019-20

(एक वष�)

2. महा�मा फुले कॉलेज ऑफ 

ए�यकेुशन, अकलूज,  

ता. माळिशरस 

2019-20 बी. एड. भाग 1 व 2

(सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2019-20

(एक वष�)

3. िव� ान महािव� ालय, सांगोला 2020-21 एम. ए. (इितहास)

 भाग 1 व 2  

(सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 

(तीन वष�)

4. सांगोला महािव� ालय, सांगोला 2020-21 बी. ए�सी.

(ई.सी.एस.)  

भाग 1 ते 3 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 

(तीन वष�)

5. सांगोला महािव� ालय, सांगोला 2020-21 एम. ए. (�हदी)

भाग 1 व 2 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 

(तीन वष�)

6. सांगोला महािव� ालय, सांगोला 2020-21 बी. ए�सी.

(संगणकशा� )

भाग 1 ते 3 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 

(तीन वष�)
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7. संगमे� र कॉलेज, सोलापूर. 2020-21 एम. ए. (�हदी)

भाग 1 व 2 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 

(तीन वष�)

8. संगमे� र कॉलेज, सोलापूर. 2020-21 बी. बी. ए. 

भाग 1 ते 3 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 

(तीन वष�)

9. संगमे� र कॉलेज, सोलापरू. 2020-21 एम. ए�सी.

(कॉ��यटुर साय�स)

भाग 1 व 2 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 

(तीन वष�)

10. संगमे� र कॉलेज, सोलापूर. 2020-21 बी. सी. ए. 

भाग 1 ते 3 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 

(तीन वष�)

11. संगमे� र कॉलेज, सोलापूर. 2020-21 बी. ए�सी.

(ई.सी.एस.)  

भाग 1 ते 3 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 

(तीन वष�)

12. संगमे� र कॉलेज, सोलापूर. 2020-21 एम. कॉम.

भाग 1 व 2 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 

(तीन वष�)

13. माऊली महािव� ालय, वडाळा. 2020-21 बी. ए�सी.

भाग 1 ते 3 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 

(तीन वष�)

14. वालचंद कॉलेज ऑफ आट��  

ॲ�ड साय�स, सोलापूर. 

2020-21 एम. ए. (�हदी)

भाग 1 व 2 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 

(तीन वष�)

15. वालचंद कॉलेज ऑफ आट��  

ॲ�ड साय�स, सोलापूर. 

2020-21 एम. ए. (इं� जी)

भाग 1 व 2 (सं. नु.) 

2020-21, 2021-22 व 

2022-23 (तीन वष�)

16. वालचंद कॉलेज ऑफ आट��  

ॲ�ड साय�स, सोलापूर. 

2020-21 एम. ए. (भगूोल)

भाग 1 व 2 (सं. नु.) 

2020-21, 2021-22 व 

2022-23 (तीन वष�)

17. वालचंद कॉलेज ऑफ आट��  

ॲ�ड साय�स, सोलापूर. 

2020-21 एम. ए�सी.

(नॅनोटे�नॉलॉजी)

भाग 1 व 2 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 

(तीन वष�)

18. िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ 

कॉमस�, सोलापूर.

2020-21 बी. बी. ए. 

भाग 1 ते 3 (सं. नु.)

2020-21, 2021-22 व 

2022-23 (तीन वष�)

19. डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज 

ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स,

सोलापूर

2020-21 बी. ए�सी.

(ई.सी.एस.)  

भाग 1 ते 3 (सं. नु.)

शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 

(तीन वष�)

20. यशवतंराव च�हाण 

महािव� ालय, करमाळा. 

2020-21 एम. ए. (�हदी)

भाग 1 व 2 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21 व 

2021-22 (दोन वष�)

21. िश� णशा�  महािव� ालय, माढा. 2020-21 बी. एड. भाग 1 व 2 

(सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21 व 

2021-22 (दोन वष�)

22. जय जगदंबा िश� णशा�  

महािव� ालय, वैराग. ता. बाश�.

2020-21 बी. एड. भाग 1 व 2

(सं. नु.)

शै� िणक वष� 2020-21 व 

2021-22 (दोन वष�)
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23. संगमे� र कॉलेज, सोलापूर. 2020-21 बॅचलर ऑफ 

जन�िलझम ॲ�ड 

मास क�यिुनकेशन 

(सं. नु.)

शै� िणक वष� 2020-21 व 

2021-22 (दोन वष�)

24. संगमे� र कॉलेज, सोलापूर. 2020-21 बॅचलर ऑफ 

लाय�री ॲ�ड 

इ�फॉम�शन साय�स 

(सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21 व 

2021-22 (दोन वष�)

25. � ीराम इ���टटयुट ऑफ 

इ�फॉम�शन टे�नॉलॉजी, पानीव, 

ता. माळिशरस. 

2020-21 बी. ए�सी.

(ई.सी.एस.)  

भाग 1 ते 3(सं. नु.) 

शै� िणक वष� 2020-21 व 

2021-22 (दोन वष�)

26. जय जगदंबा एम.एड. 

महािव� ालय, वैराग. ता. बाश�.

2020-21 एम. एड. 

 भाग 1 व 2 (सं. नु.) 

शै� िणक वष� 

2020-21 (एक वष�)

27. महा�मा फुले कॉलेज ऑफ 

ए�यकेुशन, अकलूज.  

ता. माळिशरस. 

2020-21 बी. एड. भाग 1 व 2 

(सं. नु.) 

शै� िणक वष�

2020-21 (एक वष�)

28. औषधिनम�णशा�  महािव� ालय,

अकलूज, ता. माळिशरस. 

2020-21 बी. फाम�सी 

भाग 1 ते 4 (सं. नु.) 

शै� िणक वष�

2020-21 (एक वष�)

29. एम.आय.टी. कॉलेज ऑफ रे�वे

इंिजिनअर�ग ॲ�ड िरसच�,

जामगांव, ता. बाश�.

2020-21 बी.टेक. (Civil, 

CSE, E&TC and

Mech. Engg.) भाग 

1 ते 3 (सं. नु.) आिण 

बी.ई. (Civil, CSE, 

E&TC and Mech.

Engg.) भाग 4  

(नै. िव.)

शै� िणक वष�

2020-21 (एक वष�)

शै� िणक वष�

2020-21 (एक वष�)

सबब, ��तुत िव� ापीठाकडे संल�नीकरणाचे नुतनीकरण व नैस�गक िव�ताराकामी 

खालील�माणे �ा�त झाले�या ��तावासंदभ�त �थािनक चौकशी सिमतीने सूिचत केले�या

अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

ठराव: ��तुत िव� ापीठाकडे संल�नीकरणाचे नुतनीकरण व नैस�गक िव�ताराकामी उपरो�त �ा�त

झाले�या ��तावासंदभ�त �थािनक चौकशी सिमतीने सूिचत केले�या अटीपूत�ते�या अिधन 

राहून संल��नकरणास दु� �तीसह मा�यता दे�यात आली. 
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[  63  ] शै. वष� 2020-21 पासून िव� ापीठ अनुदान आयोगाने प� � . F. No.1-8/2017

(SWAYAM Board) िद.19 मे, 2020 अ�वये MOOCS Courses (Credit Framework for

online Learning Courses through SWAYAM) सु�  कर�याचे िनद�िशत केलेले आहे,

सदर बाब िव� ा पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. �ा. रजिनश जनै, सिचव, िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी यांचे प�  � . F.

No.1-8/2017 (SWAYAM Board) िद.19 मे, 2020 अ�वये सव� संल��नत िव� ापीठे आिण 

संबिंधत िव� ापीठातील संल��नत महािव� ालयाम�ये MOOCS Courses (SWAYAM)

Online learning Course िव� ापीठा�या िविवध �ािधकरणा�या मा�यतेने सु�  करावते,

�याकिरता िव� ा�य�ना २० Credit दे�यासंबधंी कळिवले आहे. सोबत�या प� ा�वये MOOCS

Courses ची यादी व सम�वयक िदलेले आहेत. �याचा फायदा जा�तीत जा�त िव� ा�य�ना 

होईल या किरता सव� महािव� ालय �तरावर �ो�सािहत कर�यात याव ेअसे कळिवले आहे.

उ�त संदभ�तील UGC, AICTE & MHRD �या प� ा�वये यापवू� कळिवले आहे. तशा 

�व� पाचे काही िव� ाशाखांकडे SWAYAM अ�यास� मांचा समावशे कर�यात आलेला आहे.

सबब, िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी यांनी Online Learning Courses

(SWAYAM) सु�  कर�याचे िनद�श के�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: शै. वर्ष 2020-21 पासून िव� ापीठ अनुदान आयोगाने प� � . F. No.1-8/2017

(SWAYAM Board) िद.19 मे, 2020 अ�वये MOOCS Courses (Credit Framework for

online Learning Courses through SWAYAM) सु�  कर�यास मा�यता दे�यात आली व 

�यासाठी Additional Credit दे�यात याव ेअसे ठरले.
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[ 64 ] �थािनक चौकशी सिमतीने भेट न िदले�या महािव� ालयां�या / अ�यास� मा�या 

संल��नकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: शै. वष� २०२०-21 पासून संल��नकरणा�या नुतनीकरणासाठी / नैस�गक 

िव�तारासाठी िविवध महािव� ालयांकडून ��ताव �ा�त झालेले होते. �यानुसार �चिलत 

प�दतीअ�वये संबिंधत अ�यास� मां�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणासाठी / नैस�गक 

िव�तारासाठी �थािनक चौकशी सिम�या िनयु�त कर�यात आले�या आहेत. परंतू, कोरोना 

िवषाणचूा संसग� रोख�यासाठी शासनाने जाहीर केले�या लॉकडाऊनमूळे काही सिम�या 

महािव� ालयांना भेट देवू शकले�या नाहीत.

सबब, �थािनक चौकशी सिमतीने भेट न िदले�या महािव� ालयां�या /

अ�यास� मा�या संल��नकरणाची बाब िवचाराथ�.

ठराव: �थािनक चौकशी सिमतीने भेट न िदले�या महािव� ालयां�या / अ�यास� मा�या 

संल��नकरणास शै. वष�2020-21 या एका वष�किरता मा�यता दे�यात आली. तसेच मागील 

अटीपूत�ता मागवून �यानुसार मा�यता दे�याचे अिधकार मा. �-कुलगु�  व मा. कुलगु�  यांना 

दे�यात यावे असे ठरले.
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[ 65 ] भौितकशा�  संकुलाकडील Department of Physics �या अंतग�त M. Sc. Physics

(Applied Electronics), M. Sc. Physics (Materials Science) आिण M. Sc. Physics 

(Condensed Matter Physics) असा बदल  कर�याची बाब िव� ा पिरषदे�या िवचाराथ�.

िटपणी: पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव� ापीठातील भौितकशा�  संकुला अंतग�त तीन िवभाग पुढील 

�माणे काय���वत  आहेत:

Department of Physics (Applied Electronics)

Department of Physics (Materials Science)

Department of Electronic Science

वरील�माणे भौितकशा�  संकुलात दोन Physics Department आहेत. �याकिरता एकच Board of

Studies आहे. �याचबरोबर िव� ा�य�ना �थम वष�किरता सामाियक �वशे परी� ा ही एकच घेतली जाते. दो�ही 

िवभागाचा �थम वष�चा अ�यास� म सारखाच आहे. दुस�या वष�चा 50% अ�यास� म सारखाच आहे.

अ�य िव� ापीठात उदाहरणाथ� �वामी रामानंद तीथ� मराठवाडा िव� ापीठ, नांदेड व किवय� ी बिहणाबाई 

चौधरी उ� र महारा��  िव� ापीठ, जळगांव या िठकाणी संकुल�णाली असून भौितकशा�  संकुलाअंतग�त एकच  

Physics Department आहे. �या�या अंतग�त तीन / चार Specialization आहेत. परंतू पु�य� ोक अिह�यादेवी 

होळकर सोलापूर िव� ापीठा�या भौितकशा� संकुलाम�य ेइतर िव� ापीठा�माणे एकच Physics Department असाव े

व �याम�ये Applied Electronics / Materials Science / Condensed Matter Physics अशी Specialization 

असावीत याबाबत अनेकदा िविवध सिम�यांनी (NAAC / AAA इ.) व इतर िव� ापीठातील त��  वरी�ठ �ा�यापकांनी ही 

विरल�माणे बदल  कर�यास सूचिवले आहे.

असा बदल कर�यामुळे � ा�यि� के, परी� ा व संकुलाकडील �याच�माणे �शासकीय िवभागाकडे काम करणे 

सोयीचे होईल. �याचबरोबर िव� ा�य�ना िद�या जाणा�या पदवी �माणप� ावर Physics (Applied Electronics /

Material Science) अशी पदवी िद�यामुळे अ�यापकां�या / संशोधका�या नोकरी�या वळेी िव� ा�य�ना मय�दा येतात 

याबाबत अनेक िव� ा�य�नी संकुलाकडे सूचना केले�या आहेत.

विरल सव� बाब�चा िवचार करता भौितकशा�  संकुलाकडील दोन Physics Department ऐवजी एकच 

Physics Department क� न �याम�ये पुढील�माणे बदल कर�याची बाब िव� ा पिरषदे�या िवचाराथ�).

Name of School : School of Physical Sciences

(भौितकशा�  संकुल)

Department of Physics Department of Electronics Sciences

1) M. Sc. Physics (Applied Electronics) 1) M.Sc. in Electronics Science

2) M. Sc. Physics (Materials Science)

3) M. Sc. Physics (Condensed Matter Physics)

ठराव: भौितकशा�  संकुलाकडील Department of Physics �या अंतग�त M. Sc. Physics

(Applied Electronics), M. Sc. Physics (Materials Science) आिण M. Sc. Physics 

(Condensed Matter Physics) या �पेशलायजेशनचा समावशे कर�यास मा�यता दे�यात 

आली. 
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[ 66 ] लोकशाहीर आ�णा भाऊ साठे यांना मरणो� र मानद डी. लीट. या पदवीने स�मािनत 

कर�याबाबत अिधसभेची िशफारस िव� ा पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: अिधसभे�या िद.12/03/2020 रोजी�या बठैकीत अिधसभा सद�य � ी. ए. के. आवळे 

यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सूचना पाठिवली होती.  

“सािह�य, समाज, सं�कृती, कला� े�  तसेच संयु�त महारा�� ा�या ल� ात िदले�या 

अतुलनीय योगदानाब�ल लोकशाहीर आ�णा भाऊ साठे यांना प�ुय� ोक अिह�यादेवी 

होळकर सोलापरू िव� ापीठाची मरणो� र मानद डी. लीट. ही पदवी �दान कर�यात यावी,

अशी िशफारस ही अिधसभा िव� ा पिरषदेस करीत आहे.”

�यानुसार खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास डॉ. बी. पी. र�गे, डॉ. टी. �ही. �शदे, डॉ. टी.

जे. फुलारी, डॉ. सी. एस. च�हाण, � ी. एस. टी. सरवदे व डॉ. � ीमती बी. डी. 

रेवडकर यांनी अनुमोदन िदले. �यानंतर सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात 

आला. 

सबब, लोकशाहीर आ�णा भाऊ साठे यांना मरणो� र मानद डी. लीट. या पदवीने 

स�मािनत कर�याबाबत अिधसभेची िशफारस िव� ा पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: लोकशाहीर आ�णा भाऊ साठे यांना मरणो� र मानद डी. लीट. या पदवीने स�मािनत 

कर�याबाबत अिधसभेने केलेली िशफारस ��वका� न मा�यता दे�यात आली.



िव� ा पिरषदेची 4१ वी बैठक शिनवार, िद.06/06/२०20 काय�वृ� ांत               पान � .81 /97

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

[ 67(1) ] सी. बी. खेडगीज बसव�े र साय�स, राजा िवजय�सह कॉमस�, राजा जय�सह आट�स

कॉलेज, अ�कलकोट या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. सी. ए. भाग 

1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सी. बी. खेडगीज बसव�े र साय�स, राजा िवजय�सह कॉमस�, राजा जय�सह आट�स 

कॉलेज, अ�कलकोट या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी.सी.ए. भाग 1 

ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त 

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

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

1) �ाचाय� डॉ. ए. एन. बारबोले (अ�य� )

2) डॉ. बी. सी. शेवाळे  (सद�य)

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

4) डॉ. सिचन देशमुख  (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20, 2020-21 व 2021-22 या तीन वष� किरता अटी 

पतू�ते�या अधीन राहून  िशफारस केलेली आहे.

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

सबब, सी. बी. खेडगीज बसव�े र साय�स, राजा िवजय�सह कॉमस�, राजा जय�सह 

आट�स कॉलेज, अ�कलकोट या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी.सी.ए. 

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

2020-21 व 2021-22 या तीन वष� किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सी. बी. खेडगीज बसव�े र साय�स, राजा िवजय�सह कॉमस�, राजा जय�सह आट�स कॉलेज, 

अ�कलकोट या महािव� ालया�या बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या

संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20, 2020-21 व 2021-22 या तीन 

वष�किरता मा�यता दे�यात आली.
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[ 67(2) ] बळीरामदादा बनसोडे िश� णशा� महािव� ालय, चळे या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2019-20 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: बळीरामदादा बनसोडे िश� णशा� महािव� ालय, चळे या महािव� ालया�या 

शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी 

क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती 

िनयु�त कर�यात आली होती.

1) �ाचाय� डॉ. डी. एस. ितकटे   (अ�य� )

2) � ी नाथाजी कांबळे   (सद�य)

3) मा. िश� ण संचालक, (उं. िश.), पणेु        (सद�य)

4) � ी. मंगेश सुरवसे (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एका वष� किरता अटी पतु�ते�या अिधन राहून 

िशफारस केलेली आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता 

अहवाल सोबत जोडला आहे.

सबब, बळीरामदादा बनसोडे िश� णशा�  महािव� ालय, चळे, या महािव� ालया�या 

शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एक वष� किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: बळीरामदादा बनसोडे िश� णशा� महािव� ालय, चळे या महािव� ालया�या बी. एड. भाग 1

व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एका 

वष�किरता मा�यता दे�यात आली.
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[ 67(3) ] मातो� ी ल�मीबाई �हे� े कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, अ�कलकोट या महािव� ालया�या

शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: मातो� ी ल�मीबाई �हे� े कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, अ�कलकोट या 

महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून 

आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक 

चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गणापरू   (अ�य� )

2) �ाचाय� डॉ. बी. एस. भावे (सद�य)

3) मा. िश� ण संचालक, (उं. िश.), पणेु  (सद�य)

4) � ी. जी. सी. जवळकर   (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एका वष� किरता अटी पतु�ते�या अिधन राहून 

िशफारस केलेली आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता 

अहवाल सोबत जोडला आहे.

सबब, मातो� ी ल�मीबाई �हे� े कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, अ�कलकोट या 

महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एक वष� किरता मा�यता दे�याची 

बाब िवचाराथ�).

ठराव: मातो� ी ल�मीबाई �हे� े कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, अ�कलकोट या महािव� ालया�या

बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष�

2019-20 या एका वष�किरता मा�यता दे�यात आली.
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[ 67(4) ] एस. के. एन �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, कोट�. ता. पंढरपूर या महािव� ालया�या

शै� िणक वष� 2020-21 पासून एम. टेक. (कॉ��युटर साय�स ॲ�ड इंिजिनअर�ग) भाग 1 व 

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

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

महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2020-21 पासून एम. टेक. (कॉ��युटर साय�स ॲ�ड 

इंिजिनअर�ग) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त 

��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल 

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

1) �ाचाय� डॉ. एस. ए. हलकुडे (अ�य� )

2) डॉ. � ीमती ए. आर. कुलकण� (सद�य)

3) मा. संचालक, तं�  िश� ण संचालनालय, मंुबई (सद�य)

4) डॉ. एस. एस. कािशद (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. टेक. (कॉ��युटर साय�स ॲ�ड इंिजिनअर�ग) भाग 1 व 2 

या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 व 2021-22 या 

दोन वष�करीता िशफारस केलेली आहे.  

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते, तथािप दर�यान�या काळात माहे माच� 2020 पासून कोरोना 

िवषाणचूा फैलाव रोख�यासाठी शासनाने लॉकडाऊन सु�  केलेले आहे. �यामुळे 

महािव� ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त झालेला नाही. तसेच स� पिर��थतीम�ये 

संबिंधत महािव� ालयाकडून अट�ची पतू�ता करणे श�य होणार नाही, असे वाटते. शै� िणक 

वष� 2020-21 सुरिळत हो�याकिरता तांि� क��टया सदर अ�यास� मास संल��नकरणा�या 

मा�यतेची आव�यकता आहे.

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

महािव� ालया�या एम. टेक. (कॉ��युटर साय�स ॲ�ड इंिजिनअर�ग) भाग 1 व 2 या 

अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 व 2021-22 या 

दोन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

1) The Institute shall appoint one 'Professor' for the 'M.Tech. Computer Science &

Engineering' course).

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

एम. टेक. (कॉ��युटर साय�स ॲ�ड इंिजिनअर�ग) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 व 2021-22 या दोन वष�किरता

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

1) The Institute shall appoint one 'Professor' for the 'M.Tech. Computer Science &
Engineering' course.
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[ 67(5) ] �वरेीज कॉलेज ऑफ फाम�सी, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�2020-21 पासून

बी. फाम�सी भाग 1 ते 4 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: �वरेीज कॉलेज ऑफ फाम�सी, पंढरपरू या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2020-

21 पासून बी. फाम�सी भाग 1 ते 4 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त 

��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल 

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

1) �ाचाय� डॉ. आर. वाय. पाटील (अ�य� )

2) � ी. के. एच. � � मुनी (सद�य)

3) मा. संचालक, तं�  िश� ण संचालनालय, मंुबई (सद�य)

4) डॉ. सी. पी. िपसे (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. फाम�सी भाग 1 ते 4 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�करीता िशफारस 

केलेली आहे.

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते, तथािप दर�यान�या काळात माहे माच� 2020 पासून कोरोना 

िवषाणचूा फैलाव रोख�यासाठी शासनाने लॉकडाऊन सु�  केलेले आहे. �यामुळे 

महािव� ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त झालेला नाही. तसेच स� पिर��थतीम�ये 

संबिंधत महािव� ालयाकडून अट�ची पतू�ता करणे श�य होणार नाही, असे वाटते. शै� िणक 

वष� 2020-21 सुरिळत हो�याकिरता तांि� क��टया सदर अ�यास� मास संल��नकरणा�या 

मा�यतेची आव�यकता आहे.

           सबब, �वरेीज कॉलेज ऑफ फाम�सी, पंढरपरू या महािव� ालया�या बी. फाम�सी भाग 

1 ते 4 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष�2020-21, 2021-

22 व 2022-23 या तीन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची

बाब िवचाराथ�.

1. The teaching staff required as per AICTE be appointed through "University staff
selection committee".

2. At least 4 meeting be taken yearly as per Mah.Pub.uni.Act 2016).

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

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

2022-23 या तीन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली.  

1. The teaching staff required as per AICTE be appointed through "University staff
selection committee".

2. At least 4 meeting be taken yearly as per Maharashtra Public University Act, 2016.
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[ 67(6) ] डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या

शै� िणक वष� 2020-21 पासून एम. ए�सी. रसायनशा�  (फाम�सुटीकल) भाग 2 या 

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

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

महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2020-21 पासून एम. ए�सी. रसायनशा�  (फाम�सुटीकल)

भाग 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा किरता �ा�त ��तावासंदभ�त 

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

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

1) �ाचाय� डॉ. पी. आर. थोरात      (अ�य� )

2) डॉ. एस. एच. गायकवाड   (सद�य)

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

4) � ी. सी. जी. कोनापरेु          (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. ए�सी. रसायनशा�  (फाम�सुटीकल)  भाग 2 या 

अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 व 2021-22 या 

दोन वष� किरता अटी पूत�ते�या अधीन राहून िशफारस केलेली आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटी पतु�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते. �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

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

महािव� ालया�या एम. ए�सी. रसायनशा�  (फाम�सुटीकल) भाग 2 या अ�यास� मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 व 2021-22 या दोन वष� किरता 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

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

एम. ए�सी. रसायनशा�  (फाम�सुटीकल) भाग 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21 व 2021-22 या दोन वष�किरता मा�यता दे�यात 

आली.
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[ 67(7) ] �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�2020-21

पासून बी. टेक. Electrical भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या

नैस�गक िव�ताराची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपरू या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 

2020-21 पासून बी. टेक. Electrical भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3

�या नैस�गक िव�तारा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती 

चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी 

सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.

1) �ाचाय� डॉ. एस. डी. नवले (अ�य� )

2) डॉ. � ीमती. एस. जी. िशरशीकर (सद�य)

3) मा.िश� ण संचालक, (तं.िश.), मंुबई (सद�य)

4) � ी. एस. बी. तानवडे (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. टेक. Electrical भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे 

नुतनीकरण शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22, व 2022-23 या तीन वष�किरता व भाग 3

�या नैस�गक िव�तारास शै� िणक वष� 2020-21 या एका वष�किरता िवना अट िशफारस 

केलेली आहे. 

             सबब, �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपरू या महािव� ालया�या बी. टेक. 

Electrical भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�ताराची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपूर या महािव� ालया�या बी. टेक. Electrical भाग

1 व 2 �या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारास शै� िणक वष� 

2020-21 या एका वष�किरता मा�यता दे�यात आली.



िव� ा पिरषदेची 4१ वी बैठक शिनवार, िद.06/06/२०20 काय�वृ� ांत               पान � .88 /97

[ 67(8) ] �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�2020-21

पासून एम. टेक. (Mech.Design Engg.) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपरू या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 

2020-21 पासून एम. टेक. (Mech.Design Engg.) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक 

ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी 

सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.

1) डॉ. एस. आर. ग�गजे (अ�य� )

2) डॉ. पी. आर. कुलकण� (सद�य)

3) मा. संचालक, (तं� .िश.), मुंबई (सद�य)

4) डॉ. एम. जी. क�याणशे� ी (सद�य)

उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव� ालयास भेट देवून अहवाल या काय�लयाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने शै� िणक वष� 2020-21 पासून एम. टेक. (Mech.Design 

Engg.) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 

2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�करीता िवना अट िशफारस केलेली आहे.

           सबब, �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपरू या महािव� ालया�या एम. टेक. 

(Mech.Design Engg.) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपूर या महािव� ालया�या एम. टेक. (Mech.Design

Engg.) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष�

2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता दे�यात आली. 
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[ 67(9) ] �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�2020-21

पासून बी. टेक. (Civil Engg.) अितिर�त �वशे � मता-60 (60+60=120) भाग 3 चा 

नैस�गक िव�ताराची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपरू या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 

2020-21 पासून बी.टेक. (Civil Engg.) अितिर�त �वशे � मता-60(60+60=12) भाग 3 �या 

�ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चाकशी क� न सिव�तर 

अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात 

आली होती. 

1) �ा. डॉ. एस. डी. नवले (अ�य� )

2) डॉ. एम. जी. क�याणशे� ी (सद�य)

3) मा. संचालक, (तं� .िश.), मुंबई (सद�य)

4) � ी. एस. बी. तानवडे (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने शै� िणक वष� 2020-21 पासून बी.टेक. (Civil Engg.) 

अितिर�त �वशे � मता-60(60+60=12) भाग 3 या अ�यास� मा�या नैस�गक िव�तारास 

शै� िणक वष� 2020-21 या एका वष�किरता िवना अट िशफारस केलेली आहे.

             सबब, �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपरू या महािव� ालया�या बी.टेक. 

(Civil Engg.) अितिर�त �वशे � मता-60 (60+60=120) भाग 3 या अ�यास� मा�या

नैस�गक िव�तारास शै� िणक वष� 2020-21 या वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपूर या महािव� ालया�या बी. टेक. (Civil Engg.)

अितिर�त �वशे � मता-60 (60+60=120) भाग 3 या अ�यास� मा�या नैस�गक िव�तारास

शै� िणक वष� 2020-21 या वष�किरता मा�यता दे�यात आली. 
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[67(10)] कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2020-21 पासून एम. ए�सी. (ॲनालॅिटकल केमे�� ी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपरू या महािव� ालयाकडून शै� िणक 

वष� 2020-21 पासून एम. ए�सी. (ॲनालॅिटकल केमे�� ी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक 

ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी 

सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. डी. एस. ितकटे (अ�य� )

2) संचालक, �ा. डॉ. आर. बी. भोसले (सद�य)

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

4) � ी. एम. एस. सुरवसे (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. ए�सी. (ॲनालॅिटकल केमे�� ी) भाग 1 व 2 या 

अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 

2022-23 या तीन वष�करीता िवना अट िशफारस केलेली आहे.

           सबब, कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपरू या महािव� ालया�या

एम.ए�सी. (ॲनालॅिटकल केमे�� ी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे

नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता

दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या एम.ए�सी.

(ॲनालॅिटकल केमे�� ी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास 

शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता दे�यात आली. 
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[67(11)] कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2020-21 पासून एम. ए. (�हदी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपरू या महािव� ालयाकडून शै� िणक 

वष� 2020-21 पासून एम. ए. (�हदी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती.

1) �ाचाय� डॉ. डी. एस. ितकटे (अ�य� )

2) डॉ. � ीमती एस. आय. शेख (सद�य)

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

4) � ी. एम. एस. सुरवसे (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. ए. (�हदी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन 

वष�करीता िवना अट िशफारस केलेली आहे.

             सबब, कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपरू या महािव� ालया�या एम. ए. 

(�हदी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष�

2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या एम. ए. (�हदी) भाग 1

व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता दे�यात आली. 
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[67(1२)] कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2020-21 पासून एम. ए. (मराठी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपरू या महािव� ालयाकडून शै� िणक 

वष� 2020-21 पासून एम. ए. (मराठी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती.

1) �ाचाय� डॉ. डी. एस. ितकटे (अ�य� )

2) डॉ. सुहास पजुारी (सद�य)

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

4) � ी. एम. एस. सुरवसे (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. ए. (मराठी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन 

वष�करीता िवना अट िशफारस केलेली आहे.

 सबब, कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपरू या महािव� ालया�या एम. 

ए. (मराठी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष�

2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या एम. ए. (मराठी) भाग

1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21,

2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता दे�यात आली.
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[67(1३)] कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै� िणक वर्ष 

2020-21 पासून एम. ए. (अथ�शा� ) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपरू या महािव� ालयाकडून शै� िणक 

वष� 2020-21 पासून एम. ए. (अथ�शा� ) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती.

1) �ाचाय� डॉ. डी. एस. ितकटे (अ�य� )

2) डॉ. बी. एच. दामजी (सद�य)

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

4) � ी. एम. एस. सुरवसे (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. ए. (अथ�शा� ) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन 

वष�करीता िवना अट िशफारस केलेली आहे.

             सबब, कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपरू या महािव� ालया�या एम. ए. 

(अथ�शा� ) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष�

2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या एम. ए. (अथ�शा� )

भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष�2020-21,

2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता मा�यता दे�यात आली. 
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[67(14)] रसायनशा�  संकुलाकडील Department of Chemistry �या अंतग�त M.Sc. Chemistry

(Polymer Chemistry), M.Sc. Chemistry (Industrial Chemistry), M.Sc. Chemistry

(Organic Chemistry), M.Sc. Chemistry (Medicinal Chemistry) असा बदल 

कर�याची बाब िव� ापिरषदे�या िवचाराथ�

(िटपणी: पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव� ापीठातील रसायनशा�  संकुलाअंतग�त चार 

िवभाग पुढील�माणे काय���वत आहेत.

Department of Chemistry (Polymer Chemistry),
Department of Chemistry (Industrial Chemistry),
Department of Chemistry (Organic Chemistry),
Department of Chemistry (Medicinal Chemistry)

वरील�माणे रसायनशा�  संकुलात चार Chemistry Department आहेत.  �याकिरता एकच 

Board of Studies आहे.  �याचबरोबर िव� ा�य�ना �थम वष�किरता सामाईक �वशे परी� ा ही एकच 

घेतली जाते.  दो�ही िवभागाचा �थम वष�चा अ�यास� म सारखाच आहे. दुस�या वष�चा 50 ट�के 

अ�यास� म सारखाच आहे.

अ�य िव� ापीठात उदा. �वामी रामानंद तीथ� मराठवाडा िव� ापीठ, नांदेड व किवय� ी 

बिहणाबाई चौधरी उ� र महारा��  िव� ापीठ, जळगांव या िठकाणी संकुल �णाली असून रसायनशा�  

संकुलाअंतग�त एकच Chemistry Department आहे.  �या�या अंतग�त तीन/चार Specialization 

आहेत.  परंतु पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव� ापीठा�या रसायनशा�  संकुलाम�य ेइतर 

िव� ापीठा�माणे एकच Chemistry Department असाव ेव �याम�ये Polymer Chemistry, Industrial

Chemistry, Organic Chemistry, Medicinal Chemistry अशी Specialization असावीत याबाबत 

अनेकदा िविवध सिम�यांनी (NAAC/AAA इ.) व इतर िव� ापीठातील त�� वरी�ठ �ा�यापकांनी 

वरील�माणे बदल कर�यास सुचिवले आहे.

असा बदल कर�यामळेु � ा�यि� के, परी� ा व संकुलाकडील �याच�माणे �शासकीय 

िवभागाकडे काम करणे साईचे होईल.  �याचबरोबर िव� ा�य�ना िदले जाणा�या पदवी �माणप� ावर 

Chemistry (Polymer Chemistry, Industrial Chemistry, Organic Chemistry, Medicinal

Chemistry) अशी पदवी िद�यामुळे अ�यापकां�या/संशोधकां�या नोकरी�यावळेी िव� ा�य�ना मय�दा 

येतात याबाबत अनेक िव� ा�य�नी संकुलाकडे सुचना केले�या आहेत.

वरील सव� बाब�चा िवचार करता रसायनशा�  संकुलाकडे चार Chemistry Department

ऐवजी एकच Chemsitry Department क� न �याम�ये पुढील�माणे बदल कर�याची बाब िवचाराथ�).

Name of School : School of Chemical Sciences

(रसायनशा�  संकुल)

Department of Chemistry

M.Sc. Chemistry (Polymer Chemistry),
M.Sc. Chemistry (Industrial Chemistry),

M.Sc.Chemistry (Organic Chemistry),
M.Sc.Chemistry (Medicinal Chemistry)

ठराव: रसायनशा�  संकुलाकडील Department of Chemistry �या अंतग�त M.Sc. Chemistry

(Polymer Chemistry), M.Sc. Chemistry (Industrial Chemistry), M.Sc. Chemistry

(Organic Chemistry), M.Sc. Chemistry (Medicinal Chemistry) या �पेशलायजेशनचा 

समावशे कर�यास मा�यता दे�यात आली.
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[67(15)] कम�वीर औदंुबर पाटील िवधी महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2019-20 पासून एल. एल. बी. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: कम�वीर औदंुबर पाटील िवधी महािव� ालय, पंढरपरू या महािव� ालयाकडून 

शै� िणक वष� 2019-20 पासून एल. एल. बी. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव� ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती.

1) �ाचाय� डॉ. एम. कृ�णमुत� (अ�य� )

2) �ाचाय� डॉ. यु. एम. राव (सद�य)

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

4) �ा. आर. एस. साठे (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एल. एल. बी. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एका वष�करीता िशफारस 

केलेली आहे.

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव� ालयास 

प� ा�वये कळिवले होते, �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

           सबब, कम�वीर औदंुबर पाटील िवधी महािव� ालय, पंढरपरू या महािव� ालया�या

एल. एल. बी. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष�

2019-20 या एका वष�किरता �थािनक चौकशी सिमतीने सूिचत केले�या अटीपतू�ते�या

अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचारार्थ).

ठराव: कम�वीर औदंुबर पाटील िवधी महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या एल. एल. बी.

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

एका वष�किरता मा�यता दे�यात आली. 
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[67(16)] पिर� ा व मू�यमापन िवभागाचे िदनांक 26 मे 2020 उ�हाळी स�  पिर� ा 2020 चे पिरप� क 

मािहती�तव.

(िदनांक 20 मे 2020 रोजी िव� ापीठाशी संल�नीत महािवलयाचे �ाचाय�, िव� ापीठातील 

िविवध संकुलाचे संचालक व मा�यता �ा�त शै� िणक सं�थेचे �मुख यांची Video

Conference �या मा�यमा�दारे आयोिजत केलेली होती. सदर बठैकीम�ये सव�नुमते घे�यात 

आले�या िनण�या�या आधारे पिरप� क पारीत कर�यात आलेला आहे.

िव� ापीठ अनुदान आयोगाने िनग�िमत केले�या मग�दश�क त�वांना अनुस� न अंितम 

वष�तील इतर सव� िव� ा�य�चे मु�यमापन � े�डग नुसार कर�यात येईल.  यासाठी ५०% गुण 

हे अंतग�त तसेच ५०% गुण हे मािगल परी� ेमधील �ा�त सरासरी गुण यांचा आधार घेतला 

जाईल. सव� िव� ा�य�ना पुढील वष�म�ये अथवा स� ाम�ये �वशे िदला जाईल.

सदर बठैकीतील काय�वृ�ं ास व पिरप� कास कुलगु�  यांनी िव� ा पिरषदे�या वतीने 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ कायदा 2016 कलम 12 (७) अ�वये मा�यता िदलेली आहे.

सदर पिरप� क िदनांक 26 मे, 2020 उ�हाळी स�  पिर� ा 2020 पिरप� का�वये सव� 

महािव� ालयांना इमेल, Whatsapps �या मा�यमा�दारे कळिव�यात आलेले आहे.

सबब, वरील बाब मािहती�तव).

ठराव: पिर� ा व मू�यमापन िवभागाचे िदनांक 26 मे, 2020 उ�हाळी स�  पिर� ा 2020 चे 

पिरप� काची न�द घे�यात आली. तसेच सदरचा िवषय परी� ा व मू�यमापन मंडळाकडे 

पाठिव�यात याव ेअसे ठरले.



िव� ा पिरषदेची 4१ वी बैठक शिनवार, िद.06/06/२०20 काय�वृ� ांत               पान � .97 /97

[67(17)] ��तूत िव� ापीठात सु�मजीवशा�  िवभाग (Microbiology Department) सु�  क�याची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: मागील �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत मा. कुलगु�  तथा अ�य�  महोदयां�या परवानगीने 

आय�या वळेेचा िवषयात देश आिण िवदेशात स�या कोरोना िवषाणूचा �ादुभ�व मो� ा �माणात वाढला 

आहे. भिव�यात अशा �कार�या सु�म िवषाणचूा � ादुभ�व रोख�यासाठी Academically trained

मनु�यबळ उपल�ध असणे आव�यक आहे. सदर बाब िवचारात घेता, ��तूत िव� ापीठात सु�मजीवशा�  

िवभाग सु�  करणे आव�यक आहे व �यासाठी आ�थक वष� 2020-21 साठी १० लाख आ�थक तरतूद 

करणे गरजचेे आहे. अशी सव�कष चच� क� न खालील�माणे �यव�थापन पिरषदेने ठराव पािरत केला 

आहे. 

ठराव 

� .३ (१) 

��तूत िव� ापीठात सु�मजीवशा�  िवभाग सु�  कर�यास व १० लाखाची तरतूद कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

उपरो�त ठराव संबंिधत �ािधकरणाने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ 

कलम 31 (त) अ�वये पािरत केला आहे.

परंतु िव� ापीठात कोणताही नवीन अ�यास� म सु�  कर�यापूव� �चिलत िनयमानुसार सदर 

बाब िव� ापीठा�या िव� ा पिरषद व �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीत सादर क� न सदर �ािधकरणां�या 

मा�यतेने नवीन अ�यास� म सु�  करता यतेात. �यानुषगंाने, महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

२०१६ कलम 33 (यक) नुसार िवभाग, महािव� ालय, �शाळा, क�� , उ�च िश� ण, संशोधन व िवशेषकृत 

अ�यास� म पिरसं�था �थापन कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस करणे आव�यक आहे.

िव� ापीठाने शासनाकडे सादर केले�या बृहत आराख� ात िव� ापीठ पिरसरात एम. ए�सी.

सु�मजीवशा�  िवभाग सु�  कर�याचा उ� ेख नाही.

िव� ापीठाने सदर अ�यास� म सु�  कर�यासंदभ�त अनुदािनत, िवना अनुदािनत �कवा कायम 

िवना अनुदािनत असा कोण�याही �कारचा ��ताव शासनाकडे अ� ाप सादर केलेला नाही. परंतु 

कोिवड १९ िवषाणचूा � ादुभ�व ल� ात घेता, तूत�स शै� िणक वष� २०२०-२१ पासून �वयंसहा��यत 

त�वावर उपरो�त अ�यास� म सु�  कर�यास आिण �विेशत िव� ाथ� सं�या िनि� त कर�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: ��तूत िव� ापीठात सु�मजीवशा�  िवभाग (Microbiology Department) सु�  कर�यास 

मा�यता दे�यात आली.

मा. कुलगु� , मा. �-कुलगु� व सव� स�माननीय सद�यांचे आभार मानून बठैक संप�याचे

कुलसिचव यांनी जाहीर केले.

सही /- सही /-

कुलसिचव 

(सद�य सिचव, िव� ा पिरषद)

मा. कुलगु�  

(अ�य� , िव� ा पिरषद)


