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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 43 �या ऑनलाईन बैठकीचा काय�वृ� ांत

शिनवार, िद.10 ऑ�ट�बर, २०20 दुपारी 12:00 वा. 

िव� ा पिरषदेची 43 वी बैठक शिनवार, िद.10 ऑ�ट�बर, २०२० रोजी दुपारी 12:00 वा. 

मा.कुलगु� महोदय यां�या अ�य� तेखाली Google Meet Application � ारे ��हडीओ कॉ�फर�सने आयोिजत 

कर�यात आली होती.

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

अ.� . सद�याचे नांव पद

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

2) डॉ. देबे�� नाथ िम� ा - �-कुलगु� सद�य

३) �ाचाय� डॉ. िव. पां. उबाळे - �भारी अिध�ठाता,

िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा

सद�य

४) �ाचाय� डॉ. � ीमती िक. अ. पांडे, �भारी अिध�ठाता,

वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखा

सद�या

५) डॉ. िव. ल. कदम - अिध�ठाता, मानविव� ान िव� ाशाखा सद�य

६) �ाचाय� डॉ. सु. � ी. गोरे - �भारी अिध�ठाता,

आंतर - िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा

सद�य

7) डॉ. स. र. ग�गजे - �भारी सहयोगी अिध�ठाता,

िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा

सद�य

8) �ाचाय� डॉ. शं. िक. पाटील, �भारी सहयोगी अिध�ठाता                                                                                               

वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखा

सद�य

9) �ाचाय� डॉ. मा. कृ�णमूत� - �भारी सहयोगी अिध�ठाता,

मानविव� ान िव� ाशाखा

सद�य

10) �ाचाय� डॉ. िश. सु. गणापूर, �भारी सहयोगी अिध�ठाता,

आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा

सद�य 

11) �ाचाय� डॉ. � ी. बा. � ीरसागर सद�य

12) �ाचाय� डॉ. म. सु. कदम सद�य

13) �ाचाय� डॉ. ब. पां. र�गे सद�य

14) �ाचाय� डॉ. � . रा. थोरात सद�य

15) �ाचाय� डॉ. द. सु. ितकटे सद�य

16) डॉ. अ. ह. ननवरे सद�य

17) डॉ. ना. गो. �शदे सद�य

18) डॉ. ता. ना. कोळेकर सद�य

19) डॉ. � ीमती सु. इ. शेख सद�या
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20) डॉ. िव. पां. िशखरे सद�य

2१) � ी. सु. गो. इंगळे सद�य

2२) सीए � े. हु. शहा - � .संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ सद�य

२३) �ा. डॉ. िव. बा. पाटील सद�य

२४) डॉ. िस. कृ. च�हाण सद�य

2५) डॉ. को. रा. राव सद�य

2६) �ा. डॉ. श. िश. सूय�वशंी सद�य

2७) डॉ. ता. ना. लोखंडे सद�य

2८) �ाचाय� डॉ. श. अ. हलकुडे सद�य

29) डॉ. संजय सरसमकर सद�य

30) डॉ. भगवान साळंुखे सद�य

31) डॉ. अ. ना. बारबोले सद�य

32) डॉ. दे. रा. गायकवाड सद�य

33) डॉ. � ीमती ॲनी जॉन सद�या

34) डॉ. चं. सं. च�हाण सद�य

35) डॉ. ब. िह. दामजी सद�य

36) �ा. डॉ. िव. भा. घुटे - कुलसिचव सद�य सिचव

�वागत:

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

तसेच �ा. डॉ. िव. बा. पाटील, �ा. डॉ. श. िश. सूय�वशंी, डॉ. संजय सरसमकर, डॉ. भगवान साळंुखे, 

डॉ. सं. ना. कदम यांची िव� ा पिरषदेची ही पिहलीच बैठक अस�याने मा. कुलसिचव यांनी िव� ा पिरषदे�या 

वतीने �यांचे �वागत केले.

अनुप��थती:

िव� ा पिरषदे�या या बैठकीस � ी. � . �यं. पाटील, �ा. सुभाष भटनागर, �ा. � ी. � . माहुलीकर,  

डॉ. एस. पिकरीसामी, डॉ. शा�वती सेन येरम, डॉ. एस. िसवराम, �ा. बी. एन. थोरात, डॉ. धनराज माने, िश� ण

संचालक (उ�च िश� ण), महारा�� रा�य, पुणे व डॉ. िद. रा. नंदनवार, � .िवभागीय सहसंचालक, (तं� िश� ण)

पुणे, डॉ. सं. ना. कदम हे सद�य अनुप��थत होते. 

अिभनंदन: 

लॉकडाऊन कालावधीत िव� ाथ� िहत ल� ात घेऊन DRC/CRC/RRC �या ऑनलाईन बैठका व 

पीएच.डी. �या ऑनलाईन मौिखक परी� ा उ�कृ�टिर�या घेत�याब�ल िव� ापीठा�या मा.कुलगु� , मा.�-कुलगु�  

व िव� ापीठातील अिधकारी व कम�चारी यांचे अिभनंदन कर�यात आले.
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सदर बैठकीत खालील�माणे कामकाज झाले.

[ 01 ] 1. िद.26 नो�ह�बर, 2019 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या 40 �या बैठकी�या काय�वाही 

अहवालाची न�द घेणे.

2. िद.06 जून, 2020 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या 41 �या बैठकीचा काय�वृ� ांत वाचून 

कायम करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे.

3.  िद.04 स�ट�बर, 2020 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या 42 �या तातडी�या बैठकीचा 

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

ठराव: 1. िद.26 नो�ह�बर, 2019 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या 40 �या बैठकी�या काय�वाही 

अहवालाची सव�नुमते न�द घे�यात आली.

2. िद.06 जून, 2020 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या 41 �या बैठकीचा काय�वृ� ांतातील 

िवषय � .21, 22 व 23 म�ये �थािनक चौकशी सिमती�या अहवालातील 

िशफारशीनुसार खालील दु� �तीसह वाचून सव�नुमते कायम कर�यात आला व 

काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली.

• पान � . 34 वर िवषय � . 21 मधील ठरावात खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पूव�चा 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.

दु� �त केलेला 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, 2019-20 व 2020-21 या तीन वष�किरता मा�यता दे�यात 

आली.

• पान � . 35 वर िवषय � . 22 मधील ठरावात खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पूव�चा 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.

दु� �त केलेला 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, 2020-21 व 2021-22 या तीन वष�किरता मा�यता दे�यात 

आली. 
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• पान � . 36 वर िवषय � . 23 मधील ठरावात खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पूव�चा 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.

दु� �त केलेला 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, 2019-20 व 2020-21 या तीन वष�किरता मा�यता दे�यात आली.

• पान � . 101 वर िवषय � . 67(17) मधील ठरावात खालील�माणे दु� �ती कर�यात 

आली.

पूव�चा ठराव

��तूत िव� ापीठात सु�मजीवशा�  िवभाग (Microbiology Department) सु�  कर�यास 

मा�यता दे�यात आली.

दु� �त केलेला ठराव

��तूत िव� ापीठात सु�मजीवशा�  (Microbiology Department) िवभाग सु�  क� न �या 

अंतग�त एम.ए�सी. सु�मजीवशा�  (M.Sc. - Microbiology) हा अ�यास� म सु�  कर�यास 

�यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली.

3. िद.04 स�ट�बर, 2020 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या 42 �या तातडी�या बैठकीचा 

काय�वृ� ांत सव�नुमते कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात 

आली. 
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[  0२  ] ��तुत िव� ापीठामाफ�त चालिव�या जाणा�या बिह:�थ िश� ण िवभागास िव� ापीठ अनुदान 

आयोगाची मा�यता नस�याने शै� िणक वष� 2019-20 पासून सव�अ�यास� मा�या �थम

वष�चे �वशे थांबिव�याची व यापूव��विेशत असणा�या सव�चे अ�यास� म (N+2) कालावधी 

पूण�होईपय�त चालू ठेव�याची िव� ा पिरषदे�या वतीने मा.कुलगु�  महोदयांनी केलेली 

काय�वाही मािहती�तव.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

ठराव: ��तुत िव� ापीठामाफ�त चालिव�या जाणा�या बिह:�थ िश� ण िवभागास िव� ापीठ अनुदान

आयोगाची मा�यता नस�याने शै� िणक वष� 2019-20 पासून सव�अ�यास� मा�या �थम

वष�चे �वशे थांबिव�याची व यापूव� �विेशत असणा�या सव�चे अ�यास� म (N+2) कालावधी 

पूण�होईपय�त चालू ठेव�याची िव� ा पिरषदे�या वतीने मा.कुलगु�  महोदयांनी महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२(७) अ�वये केले�या काय�वाहीची न�द 

घेवून �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस कर�यात आली.
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[ 03 ] शै� िणक वष� 2020-21 करीता िव� ापीठातील सव� संकुल व संल��नत सव�

महािव� ालयाकरीता स�  आरंभ व समा�ती�या सुधारीत तारखांना मा�यता देवून �यव�थापन

पिरषदेस िशफारस कर�याबाबत 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.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला.

ठराव: शै� िणक वष� 2020-21 करीता िव� ापीठातील सव� संकुल व संल��नत सव�

महािव� ालयाकरीता स�  आरंभ व समा�ती�या सुधारीत तारखांना मा�यता देवून �यव�थापन

पिरषदेस िशफारस कर�याबाबत महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

12 (7) अ�वये मा.कुलगु�  महोदया यांनी केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.

तथािप, िव� ापीठ अनुदान आयोग, AICTE, NCTE व रा�य शासनाने 

वळेोवळेी िनग�िमत केले�या अथवा पुढे िनग�िमत होणा�या आदेशा�वये सुधािरत पिरप� क 

काढून सव� संबंिधतांना कळिव�यास मा�यता दे�यात आली.
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[ 04 ] शै.वष�2021-22 पासून कायम िवनाअनुदािनत त�वावर नवीन महािव� ालय, अ�यास� म,

तुकडी व िव� ाशाखा सु� कर�याचे ��ताव ��वकार�याकरीता �यव�थापन पिरषदेने 

िशफारस केलेला शै.वष� 2021-22 या एका वष��या बृहत आराखडयास 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.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला.

ठराव: शै.वष� 2021-22 पासून ��तुत िव� ापीठांतग�त कायम िवनाअनुदािनत त�वावर नवीन

महािव� ालय, अ�यास� म, तुकडी व िव� ाशाखा सु� कर�याचे ��ताव ��वकार�याकरीता

�यव�थापन पिरषदेने िशफारस केले�या बृहत आराख� ास महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वये मा.कुलगु�  महोदया यांनी केले�या काय�वाहीची 

न�द घे�यात आली.

तसेच शै� िणक बृहत आराख� ातील अ.� .12 - संपूण� िज�� ातील संल��नत 

महािव� ालयांकिरता अ�यास� म याम�ये एम.सी.ए. या अ�यास� माचा समावशे करावा असे 

सव�नुमते ठरले.
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[ 05 ] अ� र म�टीपप�ज स��हसेस सोशल � �ट, सोलापूर यांचे ॲस�ट कॉलेज, कंदलगांव,

ता.द.सोलापूर, िज.सोलापूर या कायम िवनाअनुदािनत त�वावरील नवीन महािव� ालया�या

(बी.ए�सी.-भाग 1) शै� िणक वष� 2020-21 पासून �थम संल��नकरणास महारा��

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

पिरषदे�या वतीने केलेली काय�वाही मािहती�तव.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला.

ठराव: अ� र म�टीपप�ज स��हसेस सोशल � �ट, सोलापूर यांचे ॲस�ट कॉलेज, कंदलगांव,

ता.द.सोलापूर, िज.सोलापूर या कायम िवनाअनुदािनत त�वावरील नवीन महािव� ालया�या

बी.ए�सी.-भाग 1 (िवषय: इं� जी, पदाथ�िव� ान, रसायनशा� , वन�पतीशा� , भगूोल, 

�ाणीशा� , गिणत व �वशे� मता - 120) या अ�यास� मा�या �थम संल��नकरणास महारा��

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वये मा.कुलगु�  महोदया यांनी 

केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 06 ] मातो� ी गु� बस�वा क�याणशे� ी कला व वािण�य मिहला महािव� ालय, अ�कलकोट या 

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

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 

12(7) अ�वये मा. कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदे�या वतीने मा�यता िद�याची बाब 

मािहती�तव.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

ठराव: मातो� ी गु� बस�वा क�याणशे� ी कला व वािण�य मिहला महािव� ालय, अ�कलकोट 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 अटी पूत�ते�या अिधन राहून, महारा��

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

पिरषदे�या वतीने केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 07 ] कम�वीर औदंुबर पाटील िवधी महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2020-21 पासून बी. ए. एल. एल. बी. भाग 1 ते 5 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणास महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ�वये

मा.कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदे�या वतीने मा�यता िद�याची बाब मािहती�तव.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

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��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष�2020-21

या एका वष�किरता अटी पूत�ते�या अिधन राहून, महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 

2016 कलम 12(7) अ�वये मा.कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदे�या वतीने केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 08 ] कम�वीर औदंुबर पाटील िवधी महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2020-21 पासून एल. एल. बी. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

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

मा.कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदे�या वतीने मा�यता िद�याची बाब मािहती�तव.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

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� 2020-21 या 

एका वष�किरता अटी पूत�ते�या अिधन राहून, महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 

2016 कलम 12(7) अ�वये मा.कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदे�या वतीने केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[  09  ] िद. 26 नो�ह�बर, २०१९ रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या बैठकीमधील ठराव � .55 नुसार 

शै� िणक वष� २०१९-20 पासून सु�  कर�यात आले�या B.Voc. Part-I (Refregiration and

Air Conditioning, Automobile Servicing, Software Development) या 

अ�यास� मां�या मंजूरीची बाब तातडीची अस�याने मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२ (७) अ�वये िव� ा पिरषदे�यावतीने केलेली 

काय�वाही मािहती�तव.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला.

ठराव: िद. 26 नो�ह�बर, २०१९ रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या बैठकीमधील ठराव � .55 नुसार 

शै� िणक वष� २०१९-20 पासून सु�  कर�यात आले�या B.Voc. Part-I (Refregiration and

Air Conditioning, Automobile Servicing, Software Development) या 

अ�यास� मां�या मंजूरीची बाब तातडीची अस�याने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम १२ (७) अ�वये मा. कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदे�या वतीने 

केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 10 ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७) अ�वये शु�क िनि� ती

सिमती व िव� ा पिरषदे�या वतीने तातडीची बाब �हणून शै� िणक वष� 2020-21 किरता 

अ.� . १ ते 5 �माणे तर शै� िणक वष� 2020-21 पासून अ.� .6 �माणे शु�क िनि� ती होऊन 

सदर शु�क, �विेशत िव� ा�य�कडून आकार�यास मा. कुलगु�  महोदया यांनी मा�यता

�दान के�याची बाब मािहती�तव.

सव� पदवी व पद�यु� र अनुदािनत व िवनाअनुदािनत अ�यास� मामधील शु�क शै� िणक वष� 

2020-21 किरता खालील�माणे कमी केलेले आहे.

सव� पदवी व पद�यु� र अनुदािनत व िवनाअनुदािनत अ�यास� म

अ.� . शु�कांच ेिशष�क (हेड) पूव� िनि� त 

केलेले शु�क

शै.वष� 2020-21 किरता 

कमी केलेले शु�क

1. Fuel Charges 50/- 30/-

2. Internet Charges 150/- 100/-

3. Stationary Fees 75/- 00/-

4. Cycle Stand Fees 100/- 00/-

5. Environmental Studies 250/- 250/- (Only for II Year)

6. Democracy, Election Studies 200/- (Only for I Year)

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

ठराव: शै� िणक वष� 2020-21 किरता अ.� . १ ते 5 �माणे तर शै� िणक वष� 2020-21 पासून 

अ.� .6 �माणे शु�क िनि� ती होऊन सदर शु�क, �विेशत िव� ा�य�कडून आकार�यास 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२ (७) अ�वये मा. कुलगु�  

महोदयांनी िव� ा पिरषदे�या वतीने केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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[ 11 ] शै� िणक वष� 2020-21 पासून िनवड आधािरत � ेयांक �णाली (CBCS) नुसार सुधािरत 

केलेला BBA-II, PGDCA-I, M.Com.-I आिण MBA-I चा आराखडा व अ�यास� माला 

तातडीची बाब �हणून महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (७) अ�वये 

मा. कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदे�यावतीने मा�यता िद�याची बाब मािहती�तव.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

ठराव: शै� िणक वष� 2020-21 पासून िनवड आधािरत � ेयांक �णाली (CBCS) नुसार सुधािरत 

केलेला BBA-II, PGDCA-I, M.Com.-I आिण MBA-I चा आराखडा व अ�यास� मास 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२ (७) अ�वये मा. कुलगु�  

महोदयांनी िव� ा पिरषदे�या वतीने केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[  12  ] िद. 26/11/2019 रोजी�या िव� ा पिरषदे�या बैठकीत पािरत झालेला ठराव � . 47, 48 व 

50 शै� िणक वष� 2020-21 किरता तूत�स �थिगती देणेकिरता तातडीची बाब �हणून िव� ा 

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

मा. कुलगु�  महोदया यांनी मा�यता िद�याची बाब मािहती�तव.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

ठराव: िद. 26/11/2019 रोजी�या िव� ा पिरषदे�या बैठकीत पािरत झालेले ठराव � . 47, 48 व 

50 नुसार काय�वाही कर�यास, शै� िणक वष� 2020-21 किरता तूत�स �थिगती दे�यास

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२ (७) अ�वये मा. कुलगु�  

महोदयांनी िव� ा पिरषदे�या वतीने केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 13 ] िव� ापीठ पिरसर शै� िणक संकुलाम�ये सु� असणा�या पद�यु� र �थम वष�साठीचा

Communication Skill, ि� तीय वष�साठीचा Technical Presentation Course व Add on 

Skill Based Courses साठी िव� ा�य�चा �ितसाद न िमळा�याने व परी� ा िवभागास 

िनकालासंदभ�त तांि� क अडचणी िनम�ण झा�याने शै� िणक वष� 2019-20 पासून बंद 

कर�यासाठी व Marklist व� न सदर कोस�सची नावे वगळ�यासाठी मा. कुलगु�  महोदयांनी 

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

िव� ा पिरषदे�यावतीने केलेली काय�वाही मािहती�तव.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

ठराव: िव� ापीठ पिरसर शै� िणक संकुलाम�ये सु� असणा�या पद�यु� र �थम वष�साठीचा

Communication Skill, ि� तीय वष�साठीचा Technical Presentation Course व Add on 

Skill Based Courses साठी िव� ा�य�चा � ितसाद न िमळा�याने व परी� ा िवभागास 

िनकालासंदभ�त तांि� क अडचणी िनम�ण झा�याने शै� िणक वष� 2019-20 पासून बंद 

कर�यासाठी व Marklist व� न सदर कोस�सची नावे वगळ�यासाठी सम�वयक यांनी 

िदले�या अिभ�ायानुसार, महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२ (७) 

अ�वये मा. कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदे�या वतीने केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात 

आली. 
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[ 14 ] शै� िणक वष� 2020-21 म�ये सव� पदवी व पद�यु� र िवना अनुदािनत अ�यास� माचे 

(संगणकाचे कोस� वगळून) 15% शु�क वाढ लागू न कर�यासाठी तातडीची बाब �हणून िव� ा 

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

मा. कुलगु�  महोदया यांनी मा�यता िद�याची बाब मािहती�तव.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

ठराव: िद. 26/11/2019 रोजी�या िव� ा पिरषदे�या बैठकीत पािरत झालेला ठराव � . 42 नुसार 

शै� िणक वष� 2020-21 म�ये सव� पदवी व पद�यु� र िवना अनुदािनत अ�यास� माचे 

(संगणकाचे कोस� वगळून) 15% शु�क वाढ लागू न कर�यास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम १२ (७) अ�वये मा. कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदे�या वतीने 

केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.



िव� ा पिरषदेची 43 वी बैठक शिनवार, िद.10/10/२०20 काय�वृ� ांत               पान � .18 /59

[  15  ] िद.06/06/2020 रोजी�या िव� ा पिरषदेतील ठराव � मांक 39 नुसार ��तुत िव� ापीठातील

िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेम�ये 20, मानविव� ान िव� ाशाखेमधील 12 आिण 

आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखेमधील 3 काय�रत असलेली अ�थायी अ�यासमंडळे

िनरिसत क� न पुन�गठीत करणेबाबत तसेच पाली/�ाकृत या िवषयाचे अ�थायी अ�यासमंडळ

न�याने गठीत के�याची बाब मािहती�तव.

िद.06/06/2020 रोजी�या िव� ा पिरषदेतील ठराव � .39 नुसार ��तुत िव� ापीठातील 

िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेम�ये 20, मानविव� ान िव� ाशाखेमधील 12 आिण 

आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखेमधील 3 काय�रत असलेली अ�थायी अ�यासमंडळे 

िनरिसत क� न पनुग�िठत करणेबाबत तसेच पाली/�ाकृत या िवषयाचे अ�थायी अ�यासमंडळ 

न�याने गठीत के�याची बाब मािहती�तव.

ठराव: िद.06/06/2020 रोजी�या िव� ा पिरषदेतील ठराव � मांक 39 नुसार ��तुत िव� ापीठातील

िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेम�ये 20, मानविव� ान िव� ाशाखेमधील 12 आिण 

आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखेमधील 3 काय�रत असलेली अ�थायी अ�यासमंडळे

िनरिसत क� न अिध�ठाता मंडळांनी सादर के�यानुसार पुन�गठीत केलेली व पाली/�ाकृत या 

िवषयाचे न�याने गठीत केलेले अ�थायी अ�यासमंडळ ��वकार�यात आले.
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[ 16 ] िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा अंतग�त िव� ान िव� ाशाखेतील शै� िणक वष� 2019-20 पासून 

B.Sc. - I (Sem.- I & II) Sub. English (Communication Skill) चा आराखडा (Marking 

Scheme) 40 + 10 नुसार दे�याची बाब िवचाराथ�.

��तुत िव� ापीठ अिध�ठाता मंडळा�या िशफारशी�माणे िव� ान िव� ाशाखेतील शै� िणक वष� 

2019-20 पासून B.Sc. - I (Sem. - I & II) Sub. English (Communication Skill) चा 

आराखडा (Marking Scheme) 40 + 10 नुसार सुधािरत कर�यासंदभ�त खालील�माणे ठराव 

पािरत कर�यात आला.

ठराव: िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा अंतग�त िव� ान िव� ाशाखेतील शै� िणक वष� 2019-20 पासून 

B.Sc. - I (Sem.- I & II) Sub. English (Communication Skill) चा आराखडा (Marking 

Scheme) 40 + 10 नुसार सुधािरत कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 17 ] शै� िणक वष� 2020-21 पासून िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेअंतग�त येणा�या MCA या 

अ�यास� माचा कालावधी तीन वष� ऐवजी दोन वष�चा कर�याची बाब िवचाराथ�.

AICTE चे प�  � .F.No.AICTE/AB/ MCA/2020-21, िद.03/07/2020 आिण तं� िश� ण 

संचालनालय, महारा��  रा�य, यांचे प�  � .२अ/एडीएम/एमसीए/२०२०/180, 

िद.09/07/2020 रोजी�या प� ानुसार शै� िणक वष� 2020-21 पासून MCA कोस�चा 

कालावधी तीन वष� ऐवजी दोन वष�चा करणेबाबत कळिव�यात आलेले आहे. �यानुसार 

िव� ापीठात सु�  असले�या MCA अ�यास� माचा कालावधी तीन वष�ऐवजी दोन वष�चा 

करणे, �या अनुषंगाने सुधािरत आराखडा व अ�यास� म तयार कर�यासंदभ�त खालील�माणे 

ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: शै� िणक वष� 2020-21 पासून िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेअंतग�त येणा�या MCA या 

अ�यास� माचा कालावधी तीन वष� ऐवजी दोन वष�चा कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.
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[ 18 ] शै� िणक वष� 2020-21 पासून िनवड आधािरत � ेयांक �णाली (CBCS) नुसार MCA या 

दोन वष�य अ�यास� माचा सुधािरत आराखडा व पा� � म संबंिधत अ�यासमंडळ तसेच 

िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखे�यावतीने संबंिधत िव� ाशाखेचे मा. �-अिध�ठाता यांनी 

��वका� न िव� ा पिरषदेकडे केलेली िशफारस मा�यते�तव.

MCA या दोन वष�य अ�यास� माचा सुधािरत आराखडा व पा� � म, अ�यासमंडळ व िव� ान 

व तं� � ान िव� ाशाखे�या वतीने या िव� ाशाखेचे �-अिध�ठाता यांनी ��वका� न िव� ा 

पिरषदेकडे केलेली िशफारस ��वका� न खालील�माण ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: शै� िणक वष� 2020-21 पासून िनवड आधािरत � ेयांक �णाली (CBCS) नुसार MCA या दोन 

वष�य अ�यास� माचा सुधािरत आराखडा व पा� � म संबंिधत अ�यासमंडळ तसेच िव� ान व 

तं� � ान िव� ाशाखे�यावतीने संबंिधत िव� ाशाखेचे मा. �-अिध�ठाता यांनी ��वका� न केलेली 

िशफारस सव�नुमते मा�य कर�यात आली.
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[ 19 ] िव� ा पिरषदे�या िद. 26/11/2019 रोजी झाले�या ठराव � . 45 म�ये MCA या 

अ�यास� माची Tuition Fees ₹.14,000/- व Lab Fees ₹.7,000/- या�माणे दु� �ती

कर�याची बाब िवचाराथ�.

िद.26/11/2019 रोजी�या िव� ा पिरषदे�या बठैकीमधील ठराव � . 45 म�ये नजरचकुीने 

MCA या अ�यास� मा�या Tuition Fees व Lab Fees म�ये Tyiping Mistake झालेली आहे. 

वा�तिवक, शु�क सिमतीने MCA �या अ�यास� मास Tuition Fees ₹.14,000/- व Lab 

Fees ₹.7,000/- अशी िशफारस शु�क िनि� ती सिमतीने िव� ा पिरषदेस केलेली होती.

�यानुसार MCA या अ�यास� माची Tuition Fees ₹.14000/- व Lab Fees ₹.7000/- या 

�माणे दु� �ती कर�यासंदभ�त खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: िव� ा पिरषदे�या िद. 26/11/2019 रोजी झाले�या ठराव � . 45 म�ये MCA या 

अ�यास� माची Tuition Fees ₹.14,000/- व Lab Fees ₹.7,000/- या�माणे दु� �ती

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 20 ] 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 �थािपत कर�यासाठी नेमले�या सिमतीने िदलेली िनयमावली 

िवचाराथ�.

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 Leel)

किरता Honors Degree �थािपत कर�यासाठी मा.कुलगु�  महोदय यांनी िनयु�त केले�या 

ि� सद�यीय सिमतीने अिभयांि� की अ�यास� मा�या सव� शाखांम�ये Honors Degree �थािपत 

कर�यासाठी िदलेली िनयमावली िवचारात घेऊन, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

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 �थािपत कर�यासाठी नेमले�या सिमतीने िदलेली िनयमावली 

��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

तसेच सव� संबंिधत अ�यासमंडळे यांनी �यानुसार पुढील अ�यास� म तयार 

करणेकरीता मा�यता दे�यात आली.
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[  21  ] शै� िणक वष� 2019-20 पासून नवीन अ�यास (पा� � म), िवषय, अितिर�त तुकडी व 

िव� ाशाखा सु� कर�याकिरता िविवध सं�थांकडून / महािव� ालयांकडून �थम

संल�नीकरणासाठी �ा�त होणारे ��ताव, तसेच संल�नीकरणाचे नुतनीकरण, नैस�गक

िव�तार, कायम संल�नीकरण व बी. आ�कटे�चर, एम.आ�कटे�चर व बी.�होक इ. 

अ�यास� माकरीता शु�क सिमतीने िशफारस केलेले शु�क िवचाराथ�.

शै� िणक वष� 2019-20 पासून नवीन अ�यास (पा� � म), िवषय, अितिर�त तुकडी व 

िव� ाशाखा सु�  कर�याकिरता िविवध सं�थांकडून / महािव� ालयांकडून �थम 

संल�नीकरणासाठी �ा�त होणारे ��ताव, तसेच संल�नीकरणाचे नुतनीकरण, नैस�गक 

िव�तार, कायम संल�नीकरण तसेच बी. आ�कटे�चर, एम.आ�कटे�चर व बी.�होक 

अ�यास� माकरीता शु�क सिमतीने िशफारस केलेले शु�क िवचारात घेऊन, एम.�होक. व 

आ�कटे�चर िवषयाबाबत िवचार होणे आव�यक अस�याबाबत चच� क� न, खालील�माणे 

ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: शै� िणक वष� 2019-20 पासून नवीन अ�यास (पा� � म), िवषय, अितिर�त तुकडी व 

िव� ाशाखा सु� कर�याकिरता िविवध सं�थांकडून / महािव� ालयांकडून �थम

संल�नीकरणासाठी � ा�त होणारे ��ताव, तसेच संल�नीकरणाचे नुतनीकरण, नैस�गक

िव�तार, कायम संल�नीकरण व बी. आ�कटे�चर, एम.आ�कटे�चर व बी.�होक इ. 

अ�यास� माकरीता शु�क सिमतीने िशफारस केलेले शु�क आकार�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.

  तसेच एम.�होक. अ�यास� मासाठी न�याने शु�क िनध�रण करणे व आ�कटे�चर 

िवषयासंबंधी शु�क बाबत अ�यासपूण� अिभ�ाय �ा�त क� न �यावर िवचार कर�यासाठी 

शु�क िनध�रण सिमतीपुढे ठेव�यात याव ेअसे ठरले.
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[ 22 ] शै� िणक वष� 2020-21 पासूनचा आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा अंतग�त B.A.

Part II - Education, Physical Education, Yoga Studies (IDS) पदवी अ�यास� माचा

आराखडा व पा� � म संबंिधत िवषया�या �थायी अ�यासमंडळाने तयार केलेला असून, 

सदर अ�यास� म आंतर-िव� ाशाखीय िव� ाशाखे�या बैठकीत �वीका� न केलेली िशफारस 

िवचाराथ�.

आंतर-िव� ाशाखीय िव� ाशाखेने केलेली िशफारस ��वका� न खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला.

ठराव: शै� िणक वष� 2020-21 पासूनचा आंतर-िव� ाशाखीय िव� ाशाखा अंतग�त B.A. Part II -

Education, Physical Education, Yoga Studies (IDS) पदवी अ�यास� माचा आराखडा 

व पा� � म संबंिधत िवषया�या अ�यासमंडळाने तयार केलेला अ�यास� म

आंतर-िव� ाशाखीय िव� ाशाखे�या बैठकीत �वीका� न केलेली िशफारस सव�नुमते मा�य 

कर�यात आली.
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[ 23 ] शै� िणक वष� 2020-21 पासूनचा आंतर-िव� ाशाखीय िव� ाशाखा अंतग�त M.S.W. Part-I

(Sem-I & II) या पद�यु� र अ�यास� मामधील दु� �ती आंतर-िव� ाशाखीय िव� ाशाखे�या

बैठकीत �वीका� न, केलेली िशफारस िवचाराथ�.

आंतर-िव� ाशाखीय िव� ाशाखेने केलेली िशफारस ��वका� न खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला.

ठराव: शै� िणक वष�2020-21 पासूनचा आंतर-िव� ाशाखीय िव� ाशाखा अंतग�त M.S.W. Part-I

(Sem-I & II) या पद�यु� र अ�यास� माम�ये संबंिधत अ�यासमंडळाने केलेली दु� �ती

आंतर-िव� ाशाखीय िव� ाशाखे�या बैठकीत �वीका� न, केलेली िशफारस सव�नुमते मा�य 

कर�यात आली.
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[ 24 ] शै� िणक वष� 2020-21 पासून आंतर-िव� ाशाखीय िव� ाशाखा अंतग�त बी.ए.बी.एड. व 

बी.ए�सी.बी.एड. या 4 वष��या इंिट� ेटेड पदवी अ�यास� म सु� कर�यासाठी सदर 

अ�यास� माचा आराखडा व पा� � म संबंिधत िवषया�या अ�यासमंडळाने तयार केलेला 

असून, आंतर-िव� ाशाखे�या तसेच अिध�ठाता मंडळा�या बैठकीत सदर अ�यास� म

�वीका� न, सदर दो�ही मंडळानी केलेली िशफारस िवचाराथ�.

शै� िणक वष� 2020-21 पासून आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा अंतग�त बी.ए.बी.एड.

व बी.ए�सी.बी.एड. या 4 वष��या इंिट� ेटेड पदवी अ�यास� म सु�  कर�यासाठी सदर 

अ�यास� माचा आराखडा व पा� � म संबिंधत िवषया�या �थायी अ�यासमंडळाने तयार 

केलेला असून, आंतर-िव� ाशाखे�या तसेच अिध�ठाता मंडळा�या बैठकीत सदर अ�यास� म 

�वीका� न, दो�ही मंडळानी केलेली िशफारस ��वका� न खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला.

ठराव: शै� िणक वष�2020-21 पासून आंतर-िव� ाशाखीय िव� ाशाखा अंतग�त बी.ए.बी.एड. व

बी.ए�सी.बी.एड. या 4 वष��या इंिट� ेटेड पदवी अ�यास� म सु� कर�यासाठी सदर 

अ�यास� माचा आराखडा व पा� � म संबंिधत िवषया�या अ�यासमंडळाने तयार केलेला 

अ�यास� म, आंतर-िव� ाशाखे�या व अिध�ठाता मंडळा�या बैठकीत �वीका� न, केलेली 

िशफारस सव�नुमते मा�य कर�यात आली.
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[ 25 ] मदन�सह मोिहते - पाटील िव� ान महािव� ालय, मंगळवढेा या महािव� ालया�या शै. वष�

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

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

मदन�सह मोिहते-पाटील िव� ान महािव� ालय, मंगळवढेा या महािव� ालया�या बी.ए�सी.

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

2021-22 या दोन वष�किरता अटीपतू�ते�या अिधन राहून संबिंधत �थािनक चौकशी सिमतीने 

केलेली िशफारस ��वका� न खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: मदन�सह मोिहते-पाटील िव� ान महािव� ालय, मंगळवढेा या महािव� ालया�या बी.ए�सी.

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

2021-22 या दोन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 

1) स�या वापरात असले�या इमारतीचा वापर परवाना �यावा.
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[ 26 ] � ीराम इ���ट� ुट ऑफ इ�फॉम�शन टे�नॉलॉजी, पानीव, ता. माळिशरस या 

महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2020-21 पासून एम. ए�सी. (कॉ��युटर साय�स) भाग 1 व 2 

या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

� ीराम इ���ट� ुट ऑफ इ�फॉम�शन टे�नॉलॉजी, पानीव, ता. माळिशरस,

िज. सोलापरू या महािव� ालया�या एम.ए�सी. (कॉ��युटर साय�स) भाग 1 व 2 या 

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

वष�किरता अटीपतू�ते�या अिधन राहून संबिंधत �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस 

��वका� न खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: � ीराम इ���ट� ुट ऑफ इ�फॉम�शन टे�नॉलॉजी, पानीव, ता. माळिशरस, िज. सोलापूर या 

महािव� ालया�या एम.ए�सी. (कॉ��युटर साय�स) 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 अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

1) Institute should appoint qualified teachers as per the UGC guidelines.
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[  27  ] डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या

शै. वष� 2020-21 पासून एम. ए�सी. पदाथ�िव� ान (भौितकशा�  - सॉिलड �टेट) भाग 1 व 2 

या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

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

एम. ए�सी. पदाथ�िव� ान (भौितकशा�  - सॉिलड �टेट) 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 संबिंधत �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस 

��वका� न खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

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

एम. ए�सी. पदाथ�िव� ान (भौितकशा�  - सॉिलड �टेट) 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 सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.



िव� ा पिरषदेची 43 वी बैठक शिनवार, िद.10/10/२०20 काय�वृ� ांत               पान � .31 /59

[ 28 ] िशवर�न िश� ण सं�था, अकलूज संचिलत िशवर�न इ���ट� ुट ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज,

शंकरनगर-अकलूज, ता. माळिशरस या महािव� ालयातील डी. बी. एम. हा अ�यास� म

शै� िणक वष� 2019-20 पासून शासन मा�यते�या अनुषंगाने बंद कर�याची बाब िवचाराथ�.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 121(5) अ�वये अ�यास� म बदं 

कर�याबाबत महारा��  शासन यांची �ा�त झालेली मा�यता मािहती�तव व पढुील अंितम 

मा�यतेकिरता िव� ा पिरषदेसमोर ठेव�यात आले असून, िशवर�न िश� ण सं�था, अकलूज 

संचिलत, िशवर�न इ���ट� ुट ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, शंकरनगर-अकलूज, ता. माळिशरस 

या महािव� ालयातील डी. बी. एम. हा अ�यास� म शै� िणक वष� 2019-20 पासून शासन 

मा�यते�या अनुषंगाने बदं कर�यासंदभ�त खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: िशवर�न िश� ण सं�था, अकलूज संचिलत िशवर�न इ���ट� ुट ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज,

शंकरनगर-अकलूज, ता. माळिशरस या महािव� ालयातील डी. बी. एम. हा अ�यास� म,

शासन आदेश � . संकीण�-2019/(176/19)/मिश-4, िद.06/11/2019 अ�वये शै� िणक वष�

2019-20 पासून ट��या-ट��याने बंद कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 29 ] सांगोला तालुका शेतकरी िश� ण �सारक मंडळ, सांगोला संचिलत िव� ान महािव� ालय,

सांगोला या महािव� ालयातील एम.सी.ए. हा अ�यास� म शै� िणक वष� 2019-20 पासून 

शासन मा�यते�या अनुषंगाने बंद कर�याची बाब िवचाराथ�.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 121(5) अ�वये अ�यास� म बदं 

कर�याबाबत महारा��  शासन यांची �ा�त झालेली मा�यता मािहती�तव व पढुील अंितम 

मा�यतेकिरता िव� ा पिरषदेसमोर ठेव�यात आले असून, सांगोला तालुका शेतकरी िश� ण

�सारक मंडळ, सांगोला संचिलत िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयातील

एम.सी.ए. हा अ�यास� म शै� िणक वर्ष 2019-20 पासून शासन मा�यते�या अनुषंगाने बदं 

कर�यासंदभ�त खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: सांगोला तालुका शेतकरी िश� ण �सारक मंडळ, सांगोला संचिलत िव� ान महािव� ालय,

सांगोला या महािव� ालयातील एम.सी.ए. हा अ�यास� म शासन आदेश � . संकीण�-

2019/(176/19)/मिश-4, िद.06/11/2019 अ�वये शै� िणक वष� 2019-20 पासून 

ट��या-ट��याने बंद कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 30 ] ��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(ङ) अ�वये

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

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

ि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(ङ) अ�वये

िव� ापीठाशी संबिंधत नसले�या सहापे� ा अिधक नसतील अशा िवषय त�� ांची नावे

�यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस कर�यासंदभ�त खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

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(ङ) अ�वये

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

क� न �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस कर�याचे अिधकार मा.कुलगु�  व संबंिधत 

िव� ाशाखेचे अिध�ठाता यांना दे�याचे सव�नुमते ठरले.
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[  31  ] पीएच.डी शोध�बंधाचे मू�यांकन कर�यासाठी अंतग�त व बिह�थ पिर� कां�या िनद�शी�या 

नािमकेची िशफारस महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम (2) (ख) (दोन) 

अ�वये मा. कुलगु�  महोदयाकडे सादर कर�याची बाब फेरिवचाराथ�.

पीएच.डी शोध�बधंाचे मू�यांकन कर�यासाठी अंतग�त व बिह�थ पिर� कां�या िनद�शी�या 

नािमकेची िशफारसीसंदभ�त बठैकीम�ये सिव�तर चच� होऊन, खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला.

ठराव: संशोधक िव� ाथ� �यां�या अंितम �बंधाचे िव� ापीठात सादरीकरण करतील �या वळेेस 

अंतग�त व बिह�थ परी� कांची यादी काय�लयास संबंिधत संशोधक माग�दश�क सादर करतील 

�कवा संशोधक माग�दश�क यांनी अंतग�त व बिह�थ परी� कांची यादी (नावांची) संशोधन व 

मा�यता सिमतीस सादर करावी.

संशोधन व मा�यता सिमती संशोधक माग�दश�क यांनी िदले�या या नावाचा समावशे 

क� न अथवा काही नावात बदल क� न �कवा आव�यक �या िठकाणी नवीन नावाचा समावशे 

क� न, अशा परी� का�या िनद�शी�या नािमकेची िशफारस महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 37 (2) (ख) (दोन) अ�वये मा.कुलगु�  महोदयांकडे सादर कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[  32  ] पीएच.डी अ�यास� माकरीता ��येक िशष�क (Heads) नुसार आकार�यात येणा�या एकूण 

शु�कापैकी (र�कमेपैकी) संशोधन क�� ास 60% (शु�क) िह�सा व िव� ापीठास 40% (शु�क)

िह�सा �हणून दे�याची बाब िवचाराथ�.

सदर िवषयासंदभ�त बठैकीम�ये सिव�तर चच� होऊन, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

ठराव: पीएच.डी अ�यास� माकरीता ��येक िशष�क (Heads) नुसार आकार�यात येणा�या एकूण 

शु�कापैकी (र�कमेपैकी) िव� ापीठ संकुल �यितिर�त इतर संशोधन क�� ास 60% (शु�क)

िह�सा व िव� ापीठास 40% (शु�क) िह�सा �हणून दे�यासंदभ�त �ाचाय� डॉ. � . रा. थोरात 

यां�या अ�य� तेखाली एक सिमती गठीत कर�यात यावी.  सदर सिमती�या इतर सद�यांची 

नाव ेनामिनद�िशत कर�याचे अिधकार मा.कुलगु�  महोदय यांना दे�यात आले.

त� नंतर सदर सिमतीचा अहवाल पुढील िव� ा पिरषदे�या बैठकीत सादर कर�यात 

यावा असे ठरले.
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[ 33 ] स� :��थतीत पीएच.डी. िवभागाकडून ऑनलाईन प�दतीने पार पडणा�या िविवध सिमती�या 

बैठकातील काय�रत अ�य�  व सद�यांना Sitting Allowance अदा कर�याची बाब िवचाराथ�.

सदर िवषयासंदभ�त बठैकीम�ये सिव�तर चच� होऊन, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

ठराव: स� :��थतीत पीएच.डी. िवभागाकडून ऑनलाईन प�दतीने पार पडणा�या िविवध सिमती�या 

बैठकातील काय�रत अ�य�  व सद�यांना Sitting Allowance अदा कर�यासंदभ�त िवषय 

� .32 वरील ठरावानुसार गठीत केले�या सिमतीसमोर सदर िवषय ठेव�यात यावा व सदर 

सिमतीचा अहवाल पुढील िव� ा पिरषदे�या बैठकीत सादर कर�यात यावा असे ठरले.
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[  34  ] पीएच.डी. साठी �विेशत िव� ा�य��या अंितम संशोधन �बंधाचे मू�यमापन कर�यासाठी 

संशोधक माग�दश�क व बिह�थ परी� कांना पाठिव�यात येणारी प� े पूव� �चिलत�माणे 

�वतं� िर�या िनग�िमत कर�याची बाब फेरिवचाराथ�.

सदर िवषयासंदभ�त बठैकीम�ये सिव�तर चच� होऊन, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

ठराव: पीएच.डी. साठी �विेशत िव� ा�य��या अंितम संशोधन �बंधाचे मू�यमापन कर�यासाठी 

संशोधक माग�दश�क व बिह�थ परी� कांना पाठिव�यात येणारी प� े पूव� �चिलत�माणे 

�वतं� िर�या िनग�िमत कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 35 ] ल�मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव� ालय, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक

वष� 2020-21 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील बी.कॉम. भाग - 2 या नवीन 

अितिर�त तुकडी�या �थम संल��नकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार �थम संल��नकरणास मा�यता 

दे�याची बाब �थमत: िव� ा पिरषदेसमोर सादर करणे आव�यक अस�याने ल�मीबाई भाऊराव 

पाटील मिहला महािव� ालय, सोलापरू या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत 

त�वावरील बी.कॉम.भाग-2 या अ�यास� मा�या नवीन अितिर�त तुकडीस महारा��  शासन 

आदेश � .एनजीसी 2020/(105/20)/मिश-4, िद.31/07/2020 अ�वये शै� िणक वष� 2020-

21 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील �थम संल��नकरणास संबंिधत �थािनक 

चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: ल�मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव� ालय, सोलापूर या महािव� ालया�या कायम 

िवना अनुदािनत त�वावरील बी.कॉम. भाग - 2 या नवीन अितिर�त तुकडी�या �थम

संल��नकरणास शै� िणक वष�2020-21 पासून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 36 ] ल�मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव� ालय, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक

वष� 2020-21 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील एम. कॉम. भाग - 2 (ॲड�हा�स

अकाउ�ट�सी) या नवीन अितिर�त तुकडी�या �थम संल��नकरणास मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार �थम संल��नकरणास मा�यता 

दे�याची बाब �थमत: िव� ा पिरषदेसमोर सादर करणे आव�यक अस�याने ल�मीबाई भाऊराव 

पाटील मिहला महािव� ालय, सोलापरू या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत 

त�वावरील एम. कॉम. भाग - 2 (ॲड�हा�स अकाउ�ट�सी) या अ�यास� मा�या नवीन अितिर�त 

तुकडीस महारा��  शासन आदेश � .एनजीसी 2020/(105/20)/मिश-4, िद.31/07/2020 

अ�वये शै� िणक वष� 2020-21 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील �थम

संल��नकरणास संबिंधत �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न 

खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: ल�मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव� ालय, सोलापूर या महािव� ालया�या कायम 

िवना अनुदािनत त�वावरील एम. कॉम. भाग - 2 (ॲड�हा�स अकाउ�ट�सी) या नवीन 

अितिर�त तुकडी�या �थम संल��नकरणास शै� िणक वष� 2020-21 पासून सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 37 ] िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2020-21 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील बी. कॉम. भाग - 2 या नवीन अितिर�त

तुकडी�या �थम संल��नकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार �थम संल��नकरणास मा�यता 

दे�याची बाब �थमत: िव� ा पिरषदेसमोर सादर करणे आव�यक अस�याने िहराचंद नेमचंद 

कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत त�वावरील बी. 

कॉम. भाग - 2 या अ�यास� मा�या नवीन अितिर�त तुकडीस महारा��  शासन आदेश 

� .एनजीसी 2020/(105/20)/मिश-4, िद.31/07/2020 अ�वये शै� िणक वष� 2020-21

पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील �थम संल��नकरणास संबिंधत �थािनक चौकशी

सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या कायम िवना

अनुदािनत त�वावरील बी. कॉम. भाग - 2 या नवीन अितिर�त तुकडी�या �थम

संल��नकरणास शै� िणक वष� 2020-21 पासून खालील अटी पूत�ते�या अधीन राहून 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

1) अितिर�त काय�भारासाठी िव� ापीठ मा�यता घेवुन पा�  उमेदवारांची नेमणूक कर�यात 

यावी.
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[ 38 ] िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 

2020-21 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील बी. बी. ए. भाग - 2 या नवीन 

अितिर�त तुकडी�या �थम संल��नकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार �थम संल��नकरणास मा�यता 

दे�याची बाब �थमत: िव� ा पिरषदेसमोर सादर करणे आव�यक अस�याने िहराचंद नेमचंद 

कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत त�वावरील

बी. बी. ए. भाग - 2 या अ�यास� मा�या नवीन अितिर�त तुकडीस महारा��  शासन आदेश 

� .एनजीसी 2020/(105/20)/मिश-4, िद.31/07/2020 अ�वये शै� िणक वष� 2020-21

पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील �थम संल��नकरणास संबिंधत �थािनक चौकशी 

सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या कायम िवना

अनुदािनत त�वावरील बी. बी. ए. भाग - 2 या अ�यास� मा�या नवीन अितिर�त तुकडी�या

�थम संल��नकरणास शै� िणक वष� 2020-21 पासून खालील अटी पूत�ते�या अधीन राहून 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

1) वाढीव तुकडीसाठी काय�भारानुसार िश� कां�या नेमणुका कर�यात या�यात.
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मा. कुलगु�  तथा अ�य� ा महोदयां�या परवानगीने आय�या वळेचे िवषय:

[39(1)] ए. आर. बुल� मिहला विर�ठ महािव� ालय, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2020-21 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील एम. कॉम. भाग - 1 (ॲड�हा�स

अकाउ�ट�सी) या नवीन अ�यास� मा�या �थम संल��नकरणास मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार �थम संल��नकरणास मा�यता 

दे�याची बाब �थमत: िव� ा पिरषदेसमोर सादर करणे आव�यक अस�याने ए. आर. बलु� 

मिहला विर�ठ महािव� ालय, सोलापरू या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत 

त�वावरील एम. कॉम. भाग - 1 (ॲड�हा�स अकाउ�ट�सी) या नवीन अ�यास� मास महारा��  

शासन आदेश � .एनजीसी 2020/(104/20)/मिश-4, िद.31/07/2020 अ�वये शै� िणक वष� 

2020-21 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील �थम संल��नकरणास संबिंधत �थािनक 

चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: ए. आर. बुल� मिहला विर�ठ महािव� ालय, सोलापूर या महािव� ालया�या कायम िवना

अनुदािनत त�वावरील एम. कॉम. भाग - 1 (ॲड�हा�स अकाउ�ट�सी) या नवीन 

अ�यास� मा�या �थम संल��नकरणास शै� िणक वष� 2020-21 या एका वष�किरता 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[39(2)] देशभ�त संभाजीराव गरड महािव� ालय, मोहोळ या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2020-21 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील बी. कॉम. भाग - 1 या नवीन अितिर�त

तुकडी�या �थम संल��नकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार �थम संल��नकरणास मा�यता 

दे�याची बाब �थमत: िव� ा पिरषदेसमोर सादर करणे आव�यक अस�याने देशभ�त 

संभाजीराव गरड महािव� ालय, मोहोळ या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत 

त�वावरील बी. कॉम. भाग - 1 या अ�यास� मा�या नवीन अितिर�त तुकडीस महारा��  शासन 

आदेश � .एनजीसी 2020/(105/20)/मिश-4, िद.31/07/2020 अ�वये शै� िणक वष� 

2020-21 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील �थम संल��नकरणास संबिंधत �थािनक 

चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: देशभ�त संभाजीराव गरड महािव� ालय, मोहोळ या महािव� ालया�या कायम िवना

अनुदािनत त�वावरील बी. कॉम. भाग - 1 या नवीन अितिर�त तुकडी�या �थम

संल��नकरणास शै� िणक वष� 2020-21 पासून खालील अटी पूत�ते�या अिधन राहून 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

1) वाढीव काय�भारा�माणे आव�यक असणा�या पा�  िश� कांची नेमणुक करावी.
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[39(3)] देशभ�त संभाजीराव गरड महािव� ालय, मोहोळ या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2020-21 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील बी. ए�सी. भाग - 1 या नवीन 

अितिर�त तुकडी�या �थम संल��नकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार �थम संल��नकरणास मा�यता 

दे�याची बाब �थमत: िव� ा पिरषदेसमोर सादर करणे आव�यक अस�याने देशभ�त 

संभाजीराव गरड महािव� ालय, मोहोळ या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत 

त�वावरील बी. ए�सी. भाग - 1 या अ�यास� मा�या नवीन अितिर�त तुकडीस महारा��  शासन 

आदेश � .एनजीसी 2020/(105/20)/मिश-4, िद.31/07/2020 अ�वये शै� िणक वष� 

2020-21 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील �थम संल��नकरणास संबिंधत �थािनक 

चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: देशभ�त संभाजीराव गरड महािव� ालय, मोहोळ या महािव� ालया�या कायम िवना 

अनुदािनत त�वावरील बी. ए�सी. भाग - 1 या नवीन अितिर�त तुकडी�या �थम

संल��नकरणास शै� िणक वष� 2020-21 पासून खालील अटी पूत�ते�या अिधन राहून 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

1) वाढीव काय�भारा�माणे आव�यक असणा�या पा�  िश� कांची नेमणुक करावी.
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[39(4)] देशभ�त संभाजीराव गरड महािव� ालय, मोहोळ या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2020-21 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील एम. कॉम. (ॲड�हा�स अक�ट�सी) भाग 

- 1 या नवीन अ�यास� मा�या �थम संल��नकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार �थम संल��नकरणास मा�यता 

दे�याची बाब �थमत: िव� ा पिरषदेसमोर सादर करणे आव�यक अस�याने देशभ�त 

संभाजीराव गरड महािव� ालय, मोहोळ या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत 

त�वावरील एम. कॉम. भाग - 1 (ॲड�हा�स अकाउ�ट�सी) या नवीन अ�यास� मास महारा��  

शासन आदेश � .एनजीसी 2020/(104/20)/मिश-4, िद.31/07/2020 अ�वये शै� िणक वष� 

2020-21 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील �थम संल��नकरणास संबिंधत �थािनक 

चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: देशभ�त संभाजीराव गरड महािव� ालय, मोहोळ या महािव� ालया�या कायम िवना

अनुदािनत त�वावरील एम. कॉम. (ॲड�हा�स अक�ट�सी) भाग - 1 या नवीन अ�यास� मा�या

�थम संल��नकरणास शै� िणक वष�2020-21 या एका वष�किरता खालील अटी पूत�ते�या 

अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

1) वाढीव काय�भारा�माणे आव�यक असणा�या पा�  िश� कांची नेमणुक करावी.
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[39(5)] � ी िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2020-21 पासून कायम 

िवना अनुदािनत त�वावरील एम. ए�सी. भाग - 1 (वन�पतीशा� ) या नवीन अ�यास� मा�या

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

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार �थम संल��नकरणास मा�यता 

दे�याची बाब �थमत: िव� ा पिरषदेसमोर सादर करणे आव�यक अस�याने � ी िशवाजी 

महािव� ालय, बाश� या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत त�वावरील

एम. ए�सी. भाग-1 (वन�पतीशा� ) या नवीन अ�यास� मास महारा��  शासन आदेश 

� .एनजीसी 2020/(104/20)/मिश-4, िद.31/07/2020 अ�वये शै� िणक वष� 2020-21

पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील �थम संल��नकरणास संबिंधत �थािनक चौकशी 

सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या कायम िवना अनुदािनत त�वावरील

एम. ए�सी. भाग - 1 (वन�पतीशा� ) या नवीन अ�यास� मा�या �थम संल��नकरणास

शै� िणक वष�2020-21 या एका वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[39(6)] � ी िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या शै� िणक वष�2020-21 पासून कायम

िवना अनुदािनत त�वावरील एम. ए�सी. भाग - 1 (�ाणीशा� ) या नवीन अ�यास� मा�या

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

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार �थम संल��नकरणास मा�यता 

दे�याची बाब �थमत: िव� ा पिरषदेसमोर सादर करणे आव�यक अस�याने � ी िशवाजी 

महािव� ालय, बाश� या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत त�वावरील

एम. ए�सी. भाग-1 (�ाणीशा� ) या नवीन अ�यास� मास महारा��  शासन आदेश � .एनजीसी 

2020/(104/20)/मिश-4, िद.31/07/2020 अ�वये शै� िणक वष� 2020-21 पासून कायम 

िवना अनुदािनत त�वावरील �थम संल��नकरणास संबिंधत �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली 

िशफारस ��वका� न खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या कायम िवना अनुदािनत त�वावरील

एम. ए�सी. भाग - 1 (�ाणीशा� ) या नवीन अ�यास� मा�या �थम संल��नकरणास शै� िणक

वष�2020-21 या एका वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[39(7)] समीर गांधी कला महािव� ालय, माळिशरस या महािव� ालया�या शै� िणक वष�2020-21

पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील बी. कॉम. भाग - 1 (वािण�य व �यव�थापन) या 

नवीन िव� ाशाखे�या �थम संल��नकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार �थम संल��नकरणास मा�यता 

दे�याची बाब �थमत: िव� ा पिरषदेसमोर सादर करणे आव�यक अस�याने समीर गांधी कला 

महािव� ालय, माळिशरस या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत त�वावरील

बी. कॉम. भाग - 1 (वािण�य व �यव�थापन) या नवीन िव� ाशाखेस महारा��  शासन आदेश � .

एनजीसी 2020/(106/20)/मिश-4, िद.31/07/2020 अ�वये शै� िणक वष� 2020-21 पासून 

कायम िवना अनुदािनत त�वावरील �थम संल��नकरणास संबंिधत �थािनक चौकशी सिमतीने 

केलेली िशफारस ��वका� न खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: समीर गांधी कला महािव� ालय, माळिशरस या महािव� ालया�या कायम िवना अनुदािनत

त�वावरील वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखे अंतग�त, बी. कॉम. भाग - 1 या नवीन 

अ�यास� मा�या �थम संल��नकरणास शै� िणक वष�2020-21 या एका वष�किरता खालील 

अटी पूत�ते�या अधीन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

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

2) नेमले�या िश� कांना िव� ापीठ मा�यता �यावी.
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[39(8)] समीर गांधी कला महािव� ालय, माळिशरस या महािव� ालया�या शै� िणक वष�2020-21

पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावरील बी. ए�सी. भाग - 1 (िव� ान व तं� � ान) या नवीन 

िव� ाशाखा�या �थम संल��नकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार �थम संल��नकरणास मा�यता 

दे�याची बाब �थमत: िव� ा पिरषदेसमोर सादर करणे आव�यक अस�याने समीर गांधी कला 

महािव� ालय, माळिशरस या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत त�वावरील

बी. ए�सी. भाग - 1 (िवषय - इं� जी, िफिज�स, सु�मजीवशा� , रसायनशा� , गिणत, 

वन�पतीशा� , �ाणीशा� , संगणकशा� , भगूोल, इले�� ॉिन�स, सं�याशा� ) (िव� ान व 

तं� � ान) या नवीन िव� ाशाखेस महारा��  शासन आदेश � . एनजीसी 2020/(106/20)/मिश-

4, िद.31/07/2020 अ�वये शै� िणक वष� 2020-21 पासून कायम िवना अनुदािनत 

त�वावरील �थम संल��नकरणास संबिंधत �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस 

��वका� न खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: समीर गांधी कला महािव� ालय, माळिशरस या महािव� ालया�या कायम िवना अनुदािनत 

त�वावरील िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखे अंतग�त, बी. ए�सी. भाग - 1 (िवषय - इं� जी,

िफिज�स, सु�मजीवशा� , रसायनशा� , गिणत, वन�पतीशा� , �ाणीशा� , संगणकशा� ,

भगूोल, इले�� ॉिन�स, सं�याशा� ) या नवीन अ�यास� मा�या �थम संल��नकरणास 

शै� िणक वष�2020-21 या एका वष�किरता खालील अटी पूत�ते�या अधीन राहून सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.

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

2) नेमले�या िश� कांना िव� ापीठ मा�यता �यावी.
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[39(9)] शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलूज, ता. माळिशरस या महािव� ालया�या शै� िणक

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

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलूज, ता. माळिशरस या महािव� ालया�या एम. ए.

(इितहास) 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 अटीपतू�ते�या अिधन राहून संबिंधत 

�थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला.

ठराव: शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलूज, ता. माळिशरस या महािव� ालया�या एम. ए. 

(इितहास) 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 सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[39(10)] शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलूज, ता. माळिशरस 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�.

शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलूज, ता. माळिशरस 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 अटीपतू�ते�या अिधन राहून संबिंधत �थािनक 

चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलूज, ता. माळिशरस 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 सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[39(11)] शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलूज, ता. माळिशरस या महािव� ालया�या शै� िणक

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

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलूज, ता. माळिशरस या महािव� ालया�या एम. ए.

(इं� जी) 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 अटीपतू�ते�या अिधन राहून संबिंधत 

�थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला.

ठराव: शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलूज, ता. माळिशरस या महािव� ालया�या एम. ए. 

(इं� जी) 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 सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[39(12)] ��तुत िव� ापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अ�यासन क�� �थापन कर�यासाठी

गठीत केले�या त��  सिमतीने तयार केलेला अ�यासन क�� ाचा ��ताव िश� ण मं� ालय

(पूव�चे मनु�यबळ िवकास), मा. सामािजक �याय मं� ालय, भारत सरकार व िव� ापीठ

अनुदान आयोग, नवी िद� ी यांचेकडे पाठिव�याची बाब िवचाराथ�

िव� ापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर अ�यासन क��  सु�  कर�यासाठी मा. कुलगु�  

महोदयांनी नामिनद�िशत सिमतीने सादर केलेला अहवाल िवचारात घेऊन, बठैकीम�ये 

डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर अ�यासन क�� ाचा ��ताव िश� ण मं� ालय (पवू�चे मनु�यबळ

िवकास), मा. सामािजक �याय मं� ालय, भारत सरकार व िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी 

िद� ी यांचेकडे पाठिव�यासंदभ�त खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

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

केले�या त��  सिमतीने तयार केलेला अ�यासन क�� ाचा अहवाल ��वका� न, ��ताव िश� ण

मं� ालय (पूव�चे मनु�यबळ िवकास), मा.सामािजक �याय मं� ालय, भारत सरकार, नवी 

िद� ी, िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी व उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, महारा��  शासन,

मंुबई यांचेकडे पाठिव�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[39(13)] जु�या अ�यास� मातील पॅटन� बंद कर�याची बाब िवचाराथ�.

सदर िवषयासंदभ�त बठैकीम�ये सिव�तर चच� होऊन, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

ठराव: जु�या पॅटन��या सव� िव� ाशाखे�या िव� ा�य�किरता केवळ एक संधी माच�/एि�ल, 2020

मधील परी� ेकरीता उपल�ध क� न दे�यात यावी व �यानंतर जु�या सव�पॅटन��या परी� ा घेणे

बंद कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[39(14] Pharmacy Council of India, New Delhi या िशखर सं�थेकडून (Framed under Regulation

6, 7 & 8 of the Bachelor of Pharmacy (B. Pharm) Course regulations 2014)

B. Pharmacy या पा� � माचा आराखडा व अ�यास� माची शै� िणक वष� 2017-18 पासून 

अंमलबजावणी कर�यात आलेली अस�याने, CBCS व CGPA �माणे अ�यास� मातील Carry

Forward केले�या िव� ा�य�ना परी� ेची संधी अथवा समक�  िवषय दे�याची बाब िवचाराथ�.

सदर िवषयासंदभ�त बठैकीम�ये सिव�तर चच� होऊन, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

ठराव: Pharmacy Council of India, New Delhi या िशखर सं�थेकडून सुधािरत केलेला आराखडा व 

अ�यास� म शै� िणक वष� 2017-18 पासून संल��नत औषधिनम�णशा�  महािव� ालयांना 

लागू के�याने मागील CBCS व CGPA िव� ा�य�ना परी� ा संपूण� कर�या�तव अनु� ीण� 

रािहले�या िव� ा�य�ना दोन संधी देऊन यापुढे नवीन अ�यास� माम�ये िनयिमत �वशे घेऊन 

पदवी पूण� कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[39(15)] 1) शै. वष� 2020-21 पासून पदवी �तरावर ि� तीय वष� (स� - 4) करीता पय�वरण अ�यास या 

िवषयाचा सुधािरत (40:10) आराखडा व अ�यास� म.

2) शै. वष� 2020-21 पासून पदवी �तरावर �थम वष� (स� - 2) करीता लोकशाही, 

िनवडणुका व सुशासन या िवषयाचा सुधािरत (40:10) आराखडा व अ�यास� म

सदर बाब िव� ा पिरषदे�या िवचाराथ�.

सदर िवषयासंदभ�त बठैकीम�ये सिव�तर चच� होऊन, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

ठराव: 1) शै. वष� 2020-21 पासून पदवी �तरावर ि� तीय वष� (स� - 4) करीता पय�वरण अ�यास 

या िवषयाचा सुधािरत (40:10) आराखडा व अ�यास� म यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 

2) शै. वष� 2020-21 पासून पदवी �तरावर �थम वष� (स� - 2) करीता लोकशाही, 

िनवडणुका व सुशासन या िवषयाचा सुधािरत (40:10) आराखडा व अ�यास� म यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[39(16)] शै� िणक वष�2019-20 पासून सु�  कर�यात आले�या M.A. Music, M.A. Tabala/

Pakhavaj, M.A. Dramatics या अ�यास� मांचे िरझ�ट �ोसेस करताना परी� ा िवभागास 

आले�या अडचणीमूळे स� -2 �या Practical Work मधील एक पेपर र� केला असून, 

तसेच सव� पद�यु� र अ�यास� मांचा आराख� ाम�ये एकसारखेपणा आण�याकिरता

स� -4 मधील Open Elective हा पेपर स� -3 म�ये समािव�ट क� न Practical Work

मधील एक पेपर र� कर�यास संबंिधत अ�यासमंडळ व िव� ाशाखे�या वतीने केलेली 

िशफारस िवचाराथ�.

सदर िवषयासंदभ�त बठैकीम�ये सिव�तर चच� होऊन, खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला.

ठराव: शै� िणक वष�2019-20 पासून सु�  कर�यात आले�या M.A. Music, M.A. Tabala /

Pakhavaj, M.A. Dramatics या अ�यास� मांचे िरझ�ट �ोसेस करताना परी� ा िवभागास 

आले�या अडचणीमूळे स� -2 �या Practical Work मधील एक पेपर, तसेच सव�पद�यु� र

अ�यास� मां�या आराख� ाम�ये एकसारखेपणा आण�याकिरता स� र-4 मधील Open 

Elective हा पेपर स� -3 म�ये समािव�ट क� न Practical Work मधील एक पेपर र�

कर�यास संबंिधत अ�यासमंडळ व िव� ाशाखे�या वतीने केलेली िशफारस ��वका� न 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[39(17)] शै� िणक वष�2020-21 म�ये सव�पद�यु� र अ�यास� माचे �थम वष� िनवड आधािरत 

� ेयांक �णालीनुसार (CBCS) आराखडा व अ�यास� म सुधािरत कर�यात आलेला आहे. 

�यानुसार सामािजक शा� े संकुल, लिलतकला व कला संकुल आिण भशूा� संकुलाम�ये

सु� असले�या पद�यु� र अ�यास� मांचे गुणांकन इतर सव�अ�यास� मां�माणे एकसारखे 

अस�या�या ��टीने 70-30 ऐवजी 80-20 नुसार सुधािरत कर�यास संबंिधत अ�यासमंडळ 

व िव� ाशाखे�या वतीने केलेली िशफारस िवचाराथ�.

सदर िवषयासंदभ�त बठैकीम�ये सिव�तर चच� होऊन, खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला.

ठराव: शै� िणक वर्ष 2020-21 म�ये सव�पद�यु� र अ�यास� माचे �थम वष� िनवड आधािरत 

� ेयांक �णालीनुसार (CBCS) आराखडा व अ�यास� म सुधािरत कर�यात आलेला आहे. 

�यानुसार सामािजक शा� े संकुल, लिलतकला व कला संकुल आिण भशूा� संकुलाम�ये

सु� असले�या पद�यु� र अ�यास� मांचे गुणांकन इतर सव�अ�यास� मां�माणे एकसारखे 

अस�या�या ��टीने 70-30 ऐवजी 80-20 नुसार सुधािरत कर�यास संबंिधत अ�यासमंडळ 

व िव� ाशाखे�या वतीने केलेली िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[39(18)] तं� � ान संकुलातील Five Year Integrated M. Tech Course in Cosmetic

Technology अ�यास� मा�या �थम तीन वष�चा आराखडा व �थम वष�चा पा� � म 

अ�यास� म सुधािरत के�याची बाब िवचाराथ�.

सदर िवषयासंदभ�त बठैकीम�ये सिव�तर चच� होऊन, खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला.

ठराव: तं� � ान संकुलातील Five Year Integrated M. Tech Course in Cosmetic

Technology अ�यास� माचा तीन वष�चा सुधािरत आराखडा व �थम वष�चा पा� � म

शै� िणक वष� 2020-21 पासून 40:10 �माणे ��वका� न, अ�यासमंडळे, िव� ान व तं� � ान 

िव� ाशाखे�या वतीने �-अिध�ठाता यांनी केलेली िशफारस ��वका� न सव�नुमते 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)


