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

िव� ा पिरषदे�या 40 �या बैठकीचा काय�वृ� ांत

मंगळवार, िद.२6 नो�ह�बर, २०१9 दुपारी 01:30 वा. 

िव� ा पिरषदेची 40 वी बैठक मंगळवार, िद.२6 नो�ह�बर, २०१9 रोजी दुपारी 01:30 वा. 

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

बठैकीस खालील�माणे सद�य उप��थत होते.  

अ.� . सद�याचे नांव पद

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

2) डॉ. एस. आय. पाटील  - �-कुलगु� सद�य

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

िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा

सद�य

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

मानविव� ान िव� ाशाखा

सद�य

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

आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा

सद�य 

9) �ाचाय� डॉ. एम. एम. दलाल सद�य

10) �ाचाय� डॉ. एस. बी. � ीरसागर सद�य

11) डॉ. बी. पी. र�गे सद�य

12) �ाचाय� डॉ. पी. आर.  थोरात सद�य

13) �ाचाय� डॉ. डी. एस. ितकटे सद�य

14) डॉ. ए. एच. ननवरे सद�य

15) डॉ. एन. जी. �शदे सद�य

16) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य

17) डॉ. � ीमती एस. आय. शेख सद�या

18) डॉ. �ही. पी. िशखरे सद�य

19) � ी. पी. टी. पाटील सद�य
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20) डॉ. जिमल अ�तर सद�य

21) � ी. एस. जी. इंगळे सद�य

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

२३) डॉ. एस. के. च�हाण सद�य

24) डॉ. के. आर. राव सद�य

25) डॉ. टी. एन. लोखंडे सद�य

26) �ाचाय� डॉ. एस. ए. हलकुडे सद�य

27) डॉ. डी. आर. गायकवाड सद�य

28) डॉ. � ीमती ॲनी जॉन सद�या

29) डॉ. सी. एस. च�हाण सद�य

30) डॉ. बी. एच. दामजी सद�य

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

: िनमंि� त :

अ.� . िनमंि� तांचे नाव 

१) डॉ. ए. आर. कुलकण�

२) डॉ. एम. एस. कलशे� ी

३) डॉ. एस. एन. कदम 

४) डॉ. एस. एम. लांडगे

५) डॉ. एस. एन. सलवदे

६) � ीमती ए. ए. सुलाखे 

7) डॉ. एम.एन. जगताप

8) �ा. लोबो एल. एम. आर.ज.े

9) डॉ. एस.पी. पाटील 

१०) डॉ. के. ज.े करांडे

11) � ी. बी. एस. िशवशरण

12) डॉ. आर. एस. हेगडी 

13) डॉ. जी. एस. कांबळे

14) डॉ. एम. पी. शा� ी

15) डॉ. � ीमती एम. ज.े पाटील 

16) � ीमती ए. एन. काटगांवकर

17) डॉ. ए. ए. गढवाल
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18) डॉ. एस. जी. सोनट�के 

19) डॉ. बी. एस. मुळीक

20) डॉ. महंमद शफी चोबदार

21) �ाचाय� डॉ. ए. एल. देशमुख 

22) डॉ. आर. बी. �चचोलकर

23) डॉ. �ही. एन. मुलीमनी

24) डॉ. � ीमती एन. सी. वाघमारे 

25) डॉ. एल. बी. दामा

26) डॉ. अिनल क� ी

27) डॉ. �ही. बी. पाटील 

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

अनुप��थती:

िव� ा पिरषदे�या या बठैकीस �ाचाय� डॉ. � ीमती के. ए. पांडे, �ाचाय� डॉ. एम. एस. कदम,  

डॉ. बी. आर. कच�, �ा. � ीपाद माहुलीकर व िनमंि� त सद�य डॉ. ए. एस. भोईटे यांनी दूर�वनी� ारे /

ईमेल� ारे / प� ा� ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली होती. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेवून 

मा�यता दे�यात आली. तसेच �ा. सुभाष भटनागर, डॉ. एस. पिकरीसामी, डॉ. शा�वती सेन येरम,  

डॉ. एस. िसवराम, �ा. बी. एन. थोरात, डॉ. डी. आर. माने, िश� ण संचालक (उ�च िश� ण), महारा��

रा�य, पणेु व डॉ. डी. आर. नंदनवार, � .िवभागीय सहसंचालक, (तं� िश� ण) पणुे हे िनयिमत सद�य आिण 

� ी. �ही. आर. मराठे, डॉ. आर. आर. दुब,े डॉ. डी. जी. कदम व डॉ. बी. बी. पजुारी, डॉ. �ही. एन. धडके व 

डॉ. जो�सना शम� हे िनमंि� त सद�य िव� ा पिरषदे�या बठैकीस अनुप��थत होते. 

बठैकी�या सुरवातीला डॉ. ए. एन. बारबोले यांनी पढुील�माणे �थगन ��ताव मांडला. 

“प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव� ापीठा�या यापवू��या झाले�या िव� ा पिरषदे�या 

बठैकांम�ये झालेले ठराव िनयमबा�  व काय� ाचा भंग क� न िव� ा पिरषदे�या पर�पर बदलले आहेत.

मा. कुलगु�  महोदयांना अशा प�दतीने काय� ाला छेद देत पर�पर ठराव बदल�याचा अिधकार 

नाही. िव� ा पिरषदेचा अपमान आहे.

जर असे ठराव बदलले जात असतील तर मा. कुलगु�ं ना िव� ा पिरषदेची आव�यकता वाटत 

नाही. �यां�या या मनमानी व एकािधकारशाही कारभाराब�ल मी ही ४० वी बठैक र� करावी व बदलले�या 

ठरावाब�ल सभागृहाचा मािहती देवून सभागृहाची माफी मागावी, अशी िवनंती करतो.” 

असा ��ताव सादर केला व तो सभागृहापढेु मांडला.

डॉ. ए. एन. बारबोले यां�या �थगन ��तावातील सव� मु� ांवर सिव�तर चच� होवून बहृत 

आराखडा, शै� िणक लविचकता व इतर िनयमा� ारे सव� मु�े �प�ट केले गेले. चच�अंती समाधान �य�त 

करत डॉ. ए. एन. बारबोले यांनी सदरचा �थगन ��ताव मागे घेतला.
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सदर बैठकीत खालील�माणे कामकाज झाले.

[ 01 ] िद.20 ऑग�ट, 2019 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या 39 �या बैठकीचा काय�वृ� ांत वाचून

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

ठराव: िद.20 ऑग�ट, २०१9 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या 39 �या बैठकीचा काय�वृ� ांत वाचून 

सव�नुमते कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली.
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[  0२  ] िव� ापीठातील कौश�य िवकास के� ांतग�त शै� िणक वष� 2019-20 किरता िविवध निवन 

कोस� संकुल / महािव� ालय / सं�थेत सु�  कर�यात आ�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठातील कौश�य िवकास के� ांतग�त शै� िणक वष� 2019-20 पासून यापवू�चे 70

िविवध (सहा मिहने कालावधी व 1 वष� कालावधीचे) अ�यास� म सु�  आहेत. शै� िणक वष� सन

2019-20 किरता काही संकुल / महािव� ालय / सं�थाकडून निवन अ�यास� माचे ��ताव 

�ा�त झालेले होते. या सव� ��तावावर िवहीत प�दतीने (�थािनक चौकशी, अ�यास� म तयार 

क� न घेणे, अट�ची पतू�ता इ.) काय�वाही क� न सदरचे 15 निवन अ�यास� म सु�  कर�यास 

मा.कुलगु�  महोदयांची मा�यता घे�यात आली आहे. (सोबत 15 निवन कोस� ची यादी जोडली 

आहे.) �यानुसार िव� ापीठातील कौश�य िवकास क�� ांतंग�त शै� िणक वष� 2019-20 किरता 

िविवध निवन कोस� संकुल / महािव� ालय / सं�थेत सु�  कर�यात आ�याची बाब मािहत�तव).

ठराव: िव� ापीठातील कौश�य िवकास के� ांतग�त शै� िणक वष� 2019-20 किरता िविवध निवन 

कोस� संकुल / महािव� ालय / सं�थेत सु�  कर�यात आ�याबाबतची न�द घे�यात आली.
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[ 03 ] िव� ापीठातील िविवध संकुलातील व संल��नत महािव� ालयातील िविवध िव� ाशाखांतग�त 

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

“Breakthrough Research (Outstanding Research)” साठीची तयार कर�यात आलेली 

िनयमावली िवचाराथ�.

(िटपणी: "Breakthrough Research (Outstanding Research)" ची िनयमावली तयार 

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

महोदयांनी गिठत केले�या ि� सद�यीय सिमती�या िद.13/07/2018, िद.26/07/2018, 

िद.07/09/2018, िद.02/01/2019 रोजी बठैका संप�  झाले�या असून, सिमतीने 

िनयमावली सादर केली होती. िद. 21/05/2019 रोजी झाले�या िव� ापिरषदेम�ये 

"Breakthrough Research (Outstanding Research)" �या िनयमावलीचा िवषय ठेव�यात 

आला होता. परंतु सदर िव� ापिरषदेम�ये सदरचा िवषय सिव�तर अ�यासासाठी  सिमतीपढेु 

ठेव�यास व पढुील बठैकीस पनु:�  सादर कर�याबाबत ठराव कर�यात आला अस�याने, िद. 

15/10/2019 रोजी "Breakthrough Research (Outstanding Research)" ची िनयमावली 

तयार कर�याकिरता बठैक संप�  झाली. िद. 15/10/2019 रोजी संप�  झाले�या बठैकीत 

सिमतीने तयार केलेली िनयमावली सादर केली आहे. 

सबब, "Breakthrough Research (Outstanding Research)" साठी सिमतीने 

तयार केलेली िनयमावली िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठातील िविवध संकुलातील व संल��नत महािव� ालयातील िविवध िव� ाशाखांतग�त 

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

“Breakthrough Research (Outstanding Research)” साठीची तयार कर�यात आले�या 

िनयमावलीस मा�यता दे�यात आली.
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[ 04 ] महारा�� साव�जिनक िव� ापीठे अिधिनयम 2016 कलम (117) अ�वये संल��नत महािव� ालये

/मा�यता�ा�त पिरसं�था यांची ��येक तीन वष�तून एकदा तपासणी (शै� िणक व �शासकीय

मू�यमापन) कर�यासाठी िनयु�त कर�यात येणा�या सिमतीवर कलम (117) (2) (ख) अ�वये

िव� ा पिरषदे�या वतीने नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठे अिधिनयम 2016 कलम 117 (1) अ�वये संल��नत 

महािव� ालये / मा�यता�ा�त पिरसं�था यांची ��येक तीन वष�तून एकदा तपासणी करणे 

आव�यक आहे.

��तुत िव� ापीठातील एकूण 119 महािव� ालयांपैकी 40 अनुदािनत महािव� ालयांचे 

शै� िणक व �शासकीय मू�यमापन (Academic & Administrative Audit) शै.वष� 2015-16

म�ये झालेले आहे. उव�िरत िवना अनुदािनत महािव� ालयांचे शै� िणक व �शासकीय 

मू�यमापन आतापय�त झालेले नाही. अनुदािनत महािव� ालयाचेही शै� िणक व �शासकीय 

मू�यमापन होऊनही तीन वष� झालेले अस�याने सव� संल��नत महारा��  साव�जिनक िव� ापीठे 

अिधिनयम 2016 कलम 117 नुसार शै� िणक व �शासकीय मू�यमापन क� न घेणे अपेि� त 

आहे. महारा��  साव�जिनक िव� ापीठे अिधिनयम 2016 कलम 117 मधील तरतूद 

खालील�माणे आहे.

1) ��येक संल�न महािव� ालय व मा�यता�ा�त पिरसं�था,महािव� ालयाचा �कवा 

मा�यता�ा�त पिरसं�थेचा िव� ािवषयक दज� व िव� ािवषयक �शासनाचा दज� ठरवणे

िव� ापीठाला श�य �हाव े �हणनू िव� ापीठ िनदेश देईल असे अहवाल, िववरणे व इतर 

तपशील सादर करील. 

2) �-कुलगु� , �याने �याबाबतीत िनयु�त केले�या एका �कवा अिधक सिम�यांकडून ��येक 

िव� ापीठ िवभागाची �कवा पिरसं�थेची, संल�न महािव� ालयाची �कवा मा�यता�ा�त 

पिरसं�थेची, ��येक तीन वष�तून िकमान एकदा तपासणी कर�याची �यव�था करील 

आिण �या सिम�याम�ये पढुील सद�यांचा समावशे असेल.

(क) संबिंधत िव� ाशाखेचा अिध�ठाता-अ�य� ;

(ख) िव� ापिरषदेकडून नामिनद�िशत कर�यात येईल अशी, िव� ापीठाशी अथवा �या�या  

अिधकािरतेतील कोण�याही संल�न महािव� ालयाशी �कवा मा�यता�ा�त पिरसं�थेशी 

संबिंधत नसलेली एक त��  �य�ती 

(ग) �यव�थापन पिरषदेकडून नामिनद�िशत कर�यात यावयाची एक त��  �य�ती :

(घ) अिधसभेकडून नामिनद�िशत कर�यात यावयाची एक त��  �य�ती :

परंतु अशा सिमतीवरील कोणताही सद�य संबिंधत महािव� ालय �कवा पिरसं�थे�या 

�यव�थापनाशी संबिंधत नसेल अ�वये सिमती गठीत करावी लागेल. िव� ापीठ संल��नत 40

इत�या अनुदािनत व 69 इत�या िवनाअनुदािनत महािव� ालयाकिरता अंदाज े 10 इत�या 

सिमती गिठत करा�या लागतील.



िव� ा पिरषदेची 40 वी बैठक मंगळवार, िद.२6/11/२०१9 काय�वृ� ांत               पान � .8 /72

सबब 117 (2) नुसार सिमती गिठत कर�या�तव.

              (ख) अ�वये िव� ा पिरषदेकडून 

त��  �य�तीचे नामिनद�शन कराव े लागेल महािव� ालयांची / सिम�यांची सं�या 

पाहता उपरो�त�माणे िव� ा पिरषदे� ारे िकमान 10 त�� ांचे नामिनद�शन होणे आव�यक आहे.

सबब, महारा�� साव�जिनक िव� ापीठे अिधिनयम, 2016 कलम 117 अ�वये संल��नत

महािव� ालये / मा�यता�ा�त पिरसं�था यांची ��येक तीन वष�तून एकदा तपासणी (शै� िणक व 

�शासकीय मू�यमापन) कर�यासाठी िनयु�त कर�यात येणा�या सिमतीवर कलम 117 (2) (ख) 

अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सव� िव� ाशाखे�या अिध�ठाता यांनी ��येकी ५ नाव े मा. �-कुलगु�  काय�लयास सादर 

करावीत. आव�यकतेनुसार नामिनद�शन कर�याचे सव� अिधकार मा. �-कुलगु�  यांना 

दे�यात आले.
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[  05  ] भाई छ� ु�सग चंदेले कॉलेज ऑफ सोशल वक�, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2019-20 पासून एम. एस. ड��यू. भाग 1 व 2 �या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: भाई छ� ु�सग चंदेले कॉलेज ऑफ सोशल वक�, सोलापरू या महािव� ालयाकडून 

शै� िणक वष� 2019-20 पासून एम. एस. ड��यू. भाग 1 व 2 �या संल�नीकरणाचे नुतनीकरण 

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) �ाचार्य डॉ. ए. एन. बारबोले - अ�य�  

2) डॉ. एन. एस. वाघमारे - 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. एस. ड��यू. भाग 1 व 2 संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास 

शै� िणक वष� 2019-20 या एका वष� किरता अटी पतु�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, भाई छ� ु�सग चंदेले कॉलेज ऑफ सोशल वक�, सोलापरू या महािव� ालया�या 

एम.एस.ड��यू. भाग 1 व 2 �या संल��नकरणाचे नुतनीकरण शै� िणक वष� 2019-20 या एका 

वष� किरता खालील अटी पतु�ते�या अधीन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

1) िव� ापीठ िनवड सिमतीकडून िनयिमत �ाचाय�ची नेमणकू करावी.

2) NAAC कडून मू�यमापन क� न �याव.े

3) शासना�या िनयमां�माणे इमारत व मैदान, �याचे � े� फळ या िनयमा�माणे उपल�ध क� न 

� ाव)े.

ठराव: भाई छ� ु�सग चंदेले कॉलेज ऑफ सोशल वक�, सोलापूर या महािव� ालया�या

एम. एस.  ड��यू. भाग 1 व 2 �या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष�2019-20

या एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली.

1) िव� ापीठ िनवड सिमतीकडून िनयिमत �ाचाय�ची नेमणूक करावी.

2) NAAC कडून मू�यमापन क� न �याव.े

3) शासना�या िनयमां�माणे इमारत व मैदान, �याचे � े� फळ या िनयमा�माणे उपल�ध 

क� न � ाव.े
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[ 06 ] � ी. वीरतप�वी च� वीर िशवाचाय�िश� णशा� महािव� ालय, सोलापूर या महािव� ालया�या

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

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: � ी. वीरतप�वी च� वीर िशवाचाय� िश� णशा�  महािव� ालय, सोलापरू या 

महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 �या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरण 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. बी. � ीरसागर -  अ�य�  

2) डॉ.� ीमती िव� ुलता पांढरे  -  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 संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक 

वष� 2019-20 या एका वष�करीता ि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, � ी. वीरतप�वी च� वीर िशवाचाय� िश� णशा�  महािव� ालय, सोलापरू या 

महािव� ालया�या बी.एड. भाग 1 व 2 �या संल��नकरणाचे नुतनीकरण शै. वष� 2019-20 या 

एका वष� किरता खालील अटी पतु�ते�या अधीन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

1) To appoint qualified Librarian and other teaching staff as per NCTE norms
2014. 15 including teachers for Physical and health Education, Art and Drama,
Music and performing art. (Within three months)

2) Ramp for physically handicapped students at the very entry of the premises /
verandah be built. (Within three months)

3) The college should update website along with essential documents to be
uploaded on the website as per NCTE recognition letter. (Within one month)

4) The college should print its College Annual Magazine for the year 2018-19).

ठराव: � ी. वीरतप�वी च� वीर िशवाचाय�िश� णशा� महािव� ालय, सोलापूर या महािव� ालया�या

बी. एड. भाग १ व २ �या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली.

1) To appoint qualified Librarian and other teaching staff as per NCTE norms 2014.
15 including teachers for Physical and health Education, Art and Drama, Music and
performing art. (Within three months)

2) Ramp for physically handicapped students at the very entry of the premises /
verandah be built. (Within three months)

3) The college should update website along with essential documents to be uploaded
on the website as per NCTE recognition letter. (Within one month)

4) The college should print its College Annual Magazine for the year 2018-19.
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[ 07 ] देशभ�त हिरनारायण बंकटलाल सोनी कॉलेज, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2019-20 पासून बी. ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 �या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: देशभ�त हिरनारायण बकंटलाल सोनी कॉलेज, सोलापरू या महािव� ालयाकडून 

शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 �या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरण 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. आर. एस. हेगडी - अ�य�  

2) � ीमती ज.े डी. माशाळे - सद�य 

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

4) � ी. एम. जी. क�याणशे� ी - सद�य

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

केलेला असून, सिमतीने बी.ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास 

शै� िणक वष� 2019-20 व 2020-21 या दोन वष� किरता अटी पतु�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, देशभ�त हिरनारायण बकंटलाल सोनी कॉलेज, सोलापरू या महािव� ालया�या 

बी. ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 �या संल��नकरणाचे नुतनीकरण 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�.

1) Regular Principal must be appointed.

2) As per the workload of the college (including B. Sc. (ECS) the total faculty

required is 18. Hence 18 qualified teaching staff should be appointed and taken

approval from the University for the year 2019-20).

ठराव: देशभ�त हिरनारायण बंकटलाल सोनी कॉलेज, सोलापूर या महािव� ालया�या बी. ए�सी.

(ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 �या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 व 

2020-21 या दोन वष� किरता खालील अटीपूत�ते�या अधीन राहून मा�यता दे�यात आली.  

1) Regular Principal must be appointed.
2) As per the workload of the college (including B. Sc. (ECS) the total faculty

required is 18. Hence 18 qualified teaching staff should be appointed and
taken approval from the University for the year 2019-20.
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[ 08 ] देशभ�त हिरनारायण बंकटलाल सोनी कॉलेज, सोलापूर  या महािव� ालया�या शै� िणक

वष� 2019-20 पासून बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 �या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: देशभ�त हिरनारायण बकंटलाल सोनी कॉलेज, सोलापरू या महािव� ालयाकडून 

शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 �या संल�नीकरणाचे नुतनीकरण 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. आर. एस. हेगडी - अ�य�  

2) � ीमती ज.े डी. माशाळे - सद�य 

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

4) � ी. एम. जी. क�याणशे� ी - 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 संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास 

शै� िणक वष� 2019-20 व 2020-21 या दोन वष� किरता अटी पतु�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, देशभ�त हिरनारायण बकंटलाल सोनी कॉलेज, सोलापरू या महािव� ालया�या 

बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 �या संल��नकरणाचे नुतनीकरण 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�.

1) Regular Principal must be appointed.

2) As per the workload of the college (including B. Sc. (ECS) the total faculty

required is 18. Hence 18 qualified teaching staff should be appointed and taken

approval from the University for the year 2019-20).

ठराव: देशभ�त हिरनारायण बंकटलाल सोनी कॉलेज, सोलापूर या महािव� ालया�या बी. सी. ए.

भाग 1 ते 3 �या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 व 2020-21 या 

दोन वष� किरता खालील अटी पुत�ते�या अधीन राहून मा�यता दे�यात आली.

1) Regular Principal must be appointed.
2) As per the workload of the college (including B. Sc. (ECS) the total faculty

required is 18. Hence 18 qualified teaching staff should be appointed and
taken approval from the University for the year 2019-20.
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[ 09 ] कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै. वष�2019-20

पासून बी. ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 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� 

2019-20 पासून बी. ए�सी. (ई.सी.एस.) 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 करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती.

1) �ाचाय�, डॉ. के. ज.े करांडे  (अ�य� )

2)  डॉ. आर. एस. सूय�वशंी                 (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�सी. (ई.सी.एस.) 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 िशफारस केलेली आहे.

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

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

सोबत जोडला आहे. 

सबब, कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपरू या महािव� ालया�या

बी.ए�सी. (ई.सी.एस.) 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 मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या बी. ए�सी.

(ई.सी.एस.) 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 मा�यता दे�यात आली.
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[ 10 ] �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी. सी. ए., पंढरपूर या महािव� ालया�या शै. वष� 2019-20 पासून 

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

(िटपणी: �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी. सी. ए., पंढरपरू 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 करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली 

होती. 

1) �ाचाय� डॉ. डी. ज.े साळंुखे  (अ�य� )

2)  डॉ. बी. बी. िशतोळे             (सद�य)

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

4) � ी. ए. बी. कोकरे                      (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 व 2020-21 या दोन वष�किरता िशफारस केलेली 

आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता करणेबाबत महािव� ालयास 

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

सोबत जोडला आहे. 

सबब, �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी. सी. ए., पंढरपरू या महािव� ालया�या बी. सी. 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 खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�.

1) िव� ापीठात िनयमानुसार व एकूण काय�भारा�माणे िश� कां�या नेमणकूा करा�यात).

ठराव: �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी. सी. ए., पंढरपूर या महािव� ालया�या बी. सी. 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 खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली.

1) िव� ापीठात िनयमानुसार व एकूण काय�भारा�माणे िश� कां�या नेमणूका करा�यात.
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[  11  ] यशवतंभाऊ पाटील महािव� ालय, भोसे, ता. पंढरपूर या महािव� ालया�या शै. वष�

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

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: यशवतंभाऊ पाटील महािव� ालय, भोसे 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 करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली 

होती. 

1)  डॉ. � ीमती एस. आय. शेख           (अ�य� )

2)  डॉ. डी. जी. �शदे                       (सद�य)

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

4) � ी. ए. बी. कोकरे                        (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 व 2020-21 या दोन वष�किरता िशफारस केलेली 

आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता करणेबाबत महािव� ालयास 

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

सोबत जोडला आहे. 

सबब, यशवतंभाऊ पाटील महािव� ालय, भोसे या महािव� ालया�या 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 खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�.

1) महािव� ालयाचे �ाचाय� पद शासन व िव� ापीठा�या िनयमानुसार भर�यात याव.े

2) सहा�यक �ा�यापकांची िर�त पदे शासन व िव� ापीठ िनयमानुसार भर�यात यावीत.  

3) महािव� ालयातील � ंथपाल व शा. िश� ण संचालक यांची पदे शासन व िव� ापीठ

िनयमानुसार भर�यात यावीत).

ठराव: यशवतंभाऊ पाटील महािव� ालय, भोसे या महािव� ालया�या 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 खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली.

1) महािव� ालयाचे � ाचाय� पद शासन व िव� ापीठा�या िनयमानुसार भर�यात याव.े

2) सहा�यक �ा�यापकांची िर�त पदे शासन व िव� ापीठ िनयमानुसार भर�यात यावीत.  

3) महािव� ालयातील � ंथपाल व शा. िश� ण संचालक यांची पदे शासन व िव� ापीठ

िनयमानुसार भर�यात यावीत.
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[ 12 ] िश� णशा� महािव� ालय, माढा या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून 

बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िश� णशा� महािव� ालय, माढा या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2019-20

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) डॉ. � ीमती एस. आय. शेख (अ�य� )

2) � ी. ज.े एस. बागवान (सद�य)

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

4) � ीमती मिनषा पाटील (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� 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, िश� णशा� महािव� ालय, माढा या महािव� ालया�या बी.एड. भाग 1 व 2 या 

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

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िश� णशा� महािव� ालय, माढा या महािव� ालया�या बी. एड. भाग 1 व 2 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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[  13  ] सांगोला महािव� ालय, सांगोला 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: सांगोला महािव� ालय, सांगोला 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. एस. भोईटे (अ�य� )

2) � ी. डी. सी. भानवसे (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.सी.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, सांगोला महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालया�या बी. सी. 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�.

1. महािव� ालयाने काय�भारानुसार अह�ताधारक पणू�वळे िश� कांची नेमणकू करावी). 

ठराव: सांगोला महािव� ालय, सांगोला 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, 2020-21 व 

2021-22 या तीन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली.

1) महािव� ालयाने काय�भारानुसार अह�ताधारक पूण�वळे िश� कांची नेमणूक करावी. 
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[  14  ] सांगोला महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून 

एम. ए�सी. (कॉ��युटर साय�स) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सांगोला महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2019-20

पासून एम. ए�सी. (कॉ��युटर साय�स) 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. एस. भोईटे (अ�य� )

2) � ी. डी. सी. भानवसे (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 एम.ए�सी. (कॉ��युटर साय�स) भाग 1 व 2 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, सांगोला महािव� ालय, सांगोला 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�2019-

20 व 2020-21 या दोन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�.

1) Qualified teaching staff as per U.G.C. & University norms must be appointed).

ठराव: सांगोला महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालया�या एम.ए�सी. (कॉ��युटर साय�स) भाग

1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 व 

2020-21 या दोन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली.

1) Qualified teaching staff as per U.G.C. & University norms must be
appointed.
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[ 15 ] िव� ान महािव� ालय, सांगोला 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: िव� ान महािव� ालय, सांगोला 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. एन. बी. पवार (अ�य� )

2) � ी. डी. एस. कसबे (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 ि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 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, िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालया�या बी.सी.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 खालील अटी पतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

1) िट�चग �टाफ साठी िव� ापीठाकडून मा�यता घेणे). 

ठराव: िव� ान महािव� ालय, सांगोला 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 व 2020-21 या 

दोन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली.

1) िट�चग �टाफ साठी िव� ापीठाकडून मा�यता घेणे.
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[ 16 ] िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून एम. ए. 

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

िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2019-20

पासून एम. ए. (इितहास) 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. ए. आर. माशाळ (अ�य� )

2) � ी. अशोक कोडलकर (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. (इितहास) भाग 1 �या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै� िणक वष� 2019-20, 2020-21 व 2021-22 या तीन वष�करीता 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, िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालया�या एम. ए. (इितहास) भाग 1 

चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�ताराची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालया�या एम. ए. (इितहास) भाग 1 �या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास शै� िणक वष�2019-20

या एका वष�किरता मा�यता दे�यात आली आहे.
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[ 17 ] महा�मा फुले िश� णशा� महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2019-20 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� 2019-20 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) डॉ. �ही. पी. िशखरे (अ�य� )

2) डॉ. आर. एन. नदाफ (सद�य)

3) मा.िश� ण संचालक, (उ.ि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��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, 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�

2019-20 या एका वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�.

1) िव� ापीठ िनवड सिमतीमाफ�त िरतसर िनवड क� न �ाचाय�ची नेमणकू कर�यात यावी. 

2) िव� ापीठ िनवड सिमतीमाफ�त आव�यक �या िवषयाचे तीन िश� क नेम�यात यावते). 

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� 2019-20 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली.

1) िव� ापीठ िनवड सिमतीमाफ�त िरतसर िनवड क� न �ाचाय�ची नेमणूक कर�यात यावी. 

2) िव� ापीठ िनवड सिमतीमाफ�त आव�यक �या िवषयाचे तीन िश� क नेम�यात यावते.
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[  18  ] फॅबटेक टे��नकल कॅ�पस, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग ॲ�ड िरसच�, सांगोला या 

महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून अिभयांि� की (Mech. Engg, Civil,

Electrical, E&TC, CSE) भाग 4 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: फॅबटेक टे��नकल कॅ�पस, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग ॲ�ड िरसच�, सांगोला या 

महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2019-20 पासून अिभयांि� की (Mech. Engg, Civil,

Electrical, E&TC, CSE) भाग 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. डी. ज.े साळंुखे (अ�य� ) 2) � ी. एन. एल. फुले (सद�य)

3) डॉ. पी. एम. पवार (सद�य) 4) सौ. डी. ए. तांबोळी (सद�य)

5) � ी. एस. �ही. �पगळे (सद�य) 6) � ी. ए. बी. जगदाळे (सद�य)

7) मा.संचालक,  

तं�  िश� ण संचालनालय, मंुबई

(सद�य) 8) डॉ. सी. पी. िपसे (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने शै� िणक वष� 2019-20 पासून अिभयांि� की (Mech. Engg,

Civil, Electrical, E&TC, CSE) भाग 4 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

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

           सबब, फॅबटेक टे��नकल कॅ�पस, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग ॲ�ड िरसच�, सांगोला या 

महािव� ालया�या अिभयांि� की (Mech. Engg, Civil, Electrical, E&TC, CSE) भाग 4 या 

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

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: फॅबटेक टे��नकल कॅ�पस, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग ॲ�ड िरसच�, सांगोला या 

महािव� ालया�या अिभयांि� की (Mech. Engg, Civil, Electrical, E&TC, CSE) भाग 4 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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[ 19 ] � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून 

एम. ए.  (अथ�शा�� र) 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� 2019-20

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) �ा. डॉ. जी. एस. कांबळे (अ�य� )

2) डॉ. पी. जी. �हनकडे (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. (अथ�शा� ) 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, �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

           सबब, � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या एम. ए. (अथ�शा� )

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�.

1) एम. ए. अथ�शा� कोस�साठी दोन िनयिमत िश� कांची िनयु�ती कर�यात यावी). 

ठराव: � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या एम. ए. (अथ�शा� ) 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) एम. ए. अथ�शा� कोस�साठी दोन िनयिमत िश� कांची िनयु�ती कर�यात यावी.
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[ 20 ] � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून 

एम. ए�सी. केिम�� ी (ॲनािलटीकल) 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. केिम�� ी (ॲनािलटीकल) 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. आर. बी. भोसले (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. केिम�� ी (ॲनािलटीकल) 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. केिम�� ी

(ॲनािलटीकल) 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. केिम�� ी (ॲनािलटीकल) 

भाग 1 चे संल��नकरणा�या नुतनीकरणास 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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[  21  ] जय जगदंबा िश� णशा� महािव� ालय, वरैाग, ता. बाश� या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2019-20 पासून बी.एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: जय जगदंबा िश� णशा� महािव� ालय, वरैाग, ता. बाश� या महािव� ालयाकडून 

शै� िणक वष� 2019-20 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. गोरे (अ�य� )

2) डॉ. ए. जी. कांबळे (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 बी. 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 िश� णशा�  महािव� ालय, वरैाग, ता. बाश� या महािव� ालया�या 

बी. 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�.

1) �ाचाय�ची िनवड िव� ापीठ िनवड सिमतीमाफ�त करावी). 

ठराव: जय जगदंबा िश� णशा�  महािव� ालय, वरैाग, ता. बाश� या महािव� ालया�या बी. 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) �ाचाय�ची िनवड िव� ापीठ िनवड सिमतीमाफ�त करावी.



िव� ा पिरषदेची 40 वी बैठक मंगळवार, िद.२6/11/२०१9 काय�वृ� ांत               पान � .26 /72

[ 22 ] � ी. �वामी समथ�िश� णशा� महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2019-20 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: � ी. �वामी समथ�िश� णशा� महािव� ालय, बाश�या महािव� ालयाकडून शै� िणक 

वष� 2019-20 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. गोरे (अ�य� )

2) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गणापरू (सद�य)

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

4) � ी. एस. सी. देशमुख (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� 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, � ी. �वामी समथ� िश� णशा�  महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या

बी. 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�.

1) एन.सी.टी.ई. रे�युलेशन 2014 नुसार �ाचाय�, सहा�यक �ा�यापक (साय�स, गिणत, 

Perspectives in Education - 02) यांची िनयु�ती िव� ापीठ िनवड सिमतीमाफ�त

कर�यात यावी). 

ठराव: � ी. �वामी समथ� िश� णशा�  महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या बी. 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) एन. सी. टी. ई. रे�युलेशन 2014 नुसार �ाचाय�, सहा�यक �ा�यापक (साय�स, गिणत, 

Perspectives in Education - 02) यांची िनयु�ती िव� ापीठ िनवड सिमतीमाफ�त

कर�यात यावी. 
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[  23  ] यशवतंराव च�हाण महािव� ालय, करमाळा या महािव� ालया�या शै� िणक वष�2018-19

पासून बी. ए�सी. भाग 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�ताराची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: यशवतंराव च�हाण महािव� ालय, करमाळा या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 

2018-19 पासून संल��नकरणाचे नुतनीकरण व नैस�गक िव�तारासंदभ�त खालील�माणे 

��ताव �ा�त झाला होता.

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

बी. ए�सी.  भाग 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 चा नैस�गक िव�तार

(बी. ए�सी. भाग 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण िवषय - पदाथ�िव� ान, रसायनशा� ,

वन�पतीशा� , �ाणीशा� , सू�मजीवशा� , संगणकशा� , गिणत, भगूोल, पय�वरणशा� .

बी. ए�सी. भाग 3 नैस�गक िव�तार िवषय - इं� जी, पदाथ�िव� ान, रसायनशा� , गिणत, 

वन�पतीशा� )

उ�त�माणे महािव� ालयाकडून �ा�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. �ही. बी. पाटील (अ�य� )

2) डॉ. डी. डी. कुलकण� (सद�य)

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

4) डॉ. एस. एस. पाटील (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी.ए�सी. भाग 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या 

नैस�गक िव�तारास शै� िणक वष� 2018-19 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, यशवतंराव च�हाण महािव� ालय, करमाळा या महािव� ालया�या बी. ए�सी.

भाग 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारास शै� िणक वष�

2018-19 या एका वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: यशवतंराव च�हाण महािव� ालय, करमाळा या महािव� ालया�या बी. ए�सी. भाग 2 चे

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारास शै� िणक वष�2018-19

या एका वष�किरता मा�यता दे�यात आली.  
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[  24  ] यशवतंराव च�हाण महािव� ालय, करमाळा या महािव� ालया�या शै� िणक वष�2019-20

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

िवचाराथ�.

(िटपणी: यशवतंराव च�हाण महािव� ालय, करमाळा या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 

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

��ताव �ा�त झाला होता.

बी.ए�सी. भाग 1 िवषय : इं� जी (आव�यक), पदाथ�िव� ान, रसायनशा� ,

वन�पतीशा� , �ाणीशा� , सू�मजीवशा� , संगणकशा� ,

गिणत, भगूोल. 

बी.ए�सी. भाग 2 िवषय : पदाथ�िव� ान, रसायनशा� , वन�पतीशा� , �ाणीशा� ,

सू�मजीवशा� , संगणकशा� , गिणत, भगूोल, पय�वरणशा� .

बी.ए�सी. भाग 3 िवषय : इं� जी, पदाथ�िव� ान, रसायनशा� , गिणत, वन�पतीशा� .

उ�त�माणे महािव� ालयाकडून �ा�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) � ीमती �ही. एस. �शदे (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 बी. ए�सी. 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, यशवतंराव च�हाण महािव� ालय, करमाळा या महािव� ालया�या बी. ए�सी.

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 मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: यशवतंराव च�हाण महािव� ालय, करमाळा या महािव� ालया�या बी. ए�सी. 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 मा�यता दे�यात आली.
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[  25  ] यशवतंराव च�हाण महािव� ालय, करमाळा या महािव� ालया�या शै� िणक वष�2016-17

पासून एम. ए. (मराठी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: यशवतंराव च�हाण महािव� ालय, करमाळा या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 

2016-17 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. एम. एस. कदम (अ�य� )

2) �ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे (सद�य)

3) मा.िश� ण संचालक, (उ.िश.), पणेु (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 एम.ए. (मराठी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2016-17, 2017-18, 2018-19 व 

2019-20 या चार 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, यशवतंराव च�हाण महािव� ालय, करमाळा या महािव� ालया�या एम. ए. 

(मराठी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष�2016-

17, 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या चार वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: यशवतंराव च�हाण महािव� ालय, करमाळा या महािव� ालया�या एम. ए. (मराठी) भाग 1 व 2

या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै� िणक वष�2016-17, 2017-18,

2018-19 व 2019-20 या चार वष�किरता मा�यता दे�यात आली.  
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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� 2019-20 पासून बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: � ीराम इ���ट� ूट ऑफ इ�फॉम�शन टे�नॉलॉजी, पानीव, ता. माळिशरस 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. एल. देशमुख (अ�य� )

2) डॉ. एस. �ही. �शदे  (सद�य)

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

4) � ी. वाय. पी. पवार (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 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, � ीराम इ���ट� ूट ऑफ इ�फॉम�शन टे�नॉलॉजी, पानीव, ता. माळिशरस या 

महािव� ालया�या बी.सी.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: � ीराम इ���ट� ूट ऑफ इ�फॉम�शन टे�नॉलॉजी, पानीव, 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� 2019-20 व 2020-21 या दोन वष�किरता मा�यता दे�यात 

आली.
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[ 27 ] � ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, 

ता. माळिशरस 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: � ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज,

ता.माळिशरस 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. सी. बी. कोळेकर (अ�य� )

2) डॉ. बी. एस. साळंुखे (सद�य)

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

4) � ी. स�यवान 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� 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, �या अनुषंगाने महािव� ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

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

ता. माळिशरस या महािव� ालया�या बी. सी. 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

खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

1) �ाचाय� व िश� क भरती �ि� या िव� ापीठ िनयमानुसार पणू� करावी). 

ठराव: � ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, 

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� 2019-20 व 2020-21 या दोन वष�किरता

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली. 

1) �ाचाय�व िश� क भरती �ि� या िव� ापीठ िनयमानुसार पूण�करावी.
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[ 28 ] � ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, 

ता. माळिशरस या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. ए�सी. (ई.सी.एस.) 

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

(िटपणी: � ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज,

ता. माळिशरस या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2019-20 पासून बी. ए�सी. (ई.सी.एस.) 

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. बी. पी. लांडगावकर (सद�य)

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

4) � ी. स�यवान जगदाळे (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. ए�सी. (ई.सी.एस.) 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, � ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, 

ता. माळिशरस या महािव� ालया�या बी. ए�सी. (ई. सी. एस.) भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष� 2019-20 व 2020-21 या दोन वष�किरता

खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

1) िव� ापीठ िनयमानुसार पा� �ाचाय� व िश� क जािहरात �ि� येने भरावते). 

ठराव: � ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज,

ता. माळिशरस या महािव� ालया�या बी. ए�सी. (ई. सी. एस.) 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 खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली.  

1) िव� ापीठ िनयमानुसार पा� �ाचाय�व िश� क जािहरात �ि� येने भरावते.
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[ 29 ] � ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, 

ता. माळिशरस या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2019-20 पासून एम. ए�सी. (कॉ��युटर

साय�स) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: � ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज,

ता. माळिशरस या महािव� ालयाकडून शै� िणक वष� 2019-20 पासून एम.ए�सी. (कॉ��युटर 

साय�स) 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. एल. देशमुख (अ�य� )

2) डॉ. बी. पी. लांडगावकर (सद�य)

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

4) � ी. ए. टी. बाबर (सद�य)

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

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. ए�सी. (कॉ��युटर साय�स) भाग 1 व 2 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, � ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, 

ता. माळिशरस 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� 2019-20 व 2020-21 या दोन 

वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

1) िनयमानुसार �ाचाय� व िश� कांची िर�त पदे िव� ापीठ िनवड सिमतीमाफ�त लवकरात 

लवकर भर�यात यावीत). 

ठराव: � ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज,

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

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

दोन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली. 

1) िनयमानुसार �ाचाय� व िश� कांची िर�त पदे िव� ापीठ िनवड सिमतीमाफ�त लवकरात 

लवकर भर�यात यावीत. 
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[ 30 ] पीएच.डी. पदवी �ा�त झा�यानंतर UGC Care list ये�यापूव�चे जु�या िनयमा�माणे व UGC

Care list नंतर�या नवीन िनयमा�माणे कमीत-कमी दोन लेख �कािशत (Publication)

झा�यास संबंिधत िवषयात पीएच. डी. माग�दश�क (Guideship) दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िविवध संघटानांकडून पीएच. डी. पदवी �ा�त झा�यानंतर िव� ापीठ अनुदान आयोग 

(UGC) यां�या िनयमावली नुसार पीएच. डी. माग�दश�क (Guideship) �हणनू मा�यता दे�यात 

यावी, अशी मागणी केलेली आहे. 

याबाबत काय�लयीन िनवदेन असे की, िद.12/12/2008 रोजी�या िव� ा पिरषदे�या 

बठैकीतील ठराव � . 40(9) नुसार पीएच. डी. माग�दश�क �हणनू काय� कर�यासाठी �थमत:

पीएच. डी. पदवी �ा�त झा�यापासून तीन (3) वष�नंतर पीएच.डी. संशोधक माग�दश�क �हणनू

अज� करता येईल. तसेच पदवी अ�यास� मासाठी (यु.जी.) कमीत-कमी दहा (10) वष� आिण 

पद�यु� र अ�यास� मासाठी (पी. जी.)  कमीत-कमी पाच (5) वष� अ�यापनाचा अनुभव असणे 

अिनवाय� आहे. त� नंतर पीएच.डी. माग�दश�क �हणनू मा�यता िदली जाते.

िद.30/01/2019 रोजी�या िव� ा पिरषदे�या बठैकीतील ठराव � .35 अ�वये सव� 

शाखेतील पद�यु� र िश� क / संशोधक माग�दश�क मा�यतेसाठी पीएच.डी. पदवी �ा�त 

के�या�या तारखेनंतर िकमान दोन संशोधन पेपर रा�� ीय / आंतररा�� ीय �िस�  झालेले 

असाव ेअशी अट नमूद कर�यास मा�यता दे�यात आलेली आहे.

उपरो�त ठरावा�वये िव� ापीठाचे पिरप� क पुअहोसोिवसो / संशोधन िवभाग / 2019 

/ 2146 िद.16/03/2019 अ�वये सव� संल��नत संशोधन क�� ाना कळिव�यात आलेले आहे.  

सबब, पीएच. डी. पदवी �ा�त झा�यानंतर UGC Care list ये�यापवू�चे जु�या 

िनयमा�माणे व UGC Care list नंतर कमीत-कमी दोन लेख �कािशत (�वतं� पणे व मु�य 

लेखक) झा�यास �चिलत प�दती (�हणजचे �थमत: आठ �तीम�ये िविहत शु�क भ� न अज� 

सादर करणे तो अज� संशोधन व मा�यता सिमती�या बठैकीत िवचाराथ� ठेवणे त� नंतर संशोधन 

व मा�यता सिमतीची िशफारस अिध�ठाता मंडळा�या बठैकीत िवचाराथ� 

ठेवणे इ�यादी) अ�वये संबिंधत िवषयात पीएच. डी. माग�दश�क (Guideship) दे�याची 

बाब िवचाराथ�).

ठराव: सदरचा िवषय मागे घे�यात आला.
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[ 31 ] सोलापूर िव� ापीठातील व संल�न महािव� ालयातील िनयिमत िश� कांना पीएच. डी. 

�वशेासाठी 10% जागा राखीव ठेव�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.30/04/2019 रोजी झाले�या अिधसभेत अिधसभा सद�य डॉ. एस. के. �शदे यांनी 

"सोलापरू िव� ापीठातील व संल�न महािव� ालयातील िनयिमत िश� कांना पीएच. डी. 

�वशेासाठी 10% जागा राखीव ठेव�याची िशफारस ही अिधसभा िव� ा पिरषदेस करीत आहे"

असा ठराव मांडला �यास सव�नुमते मा�य कर�यात आला.

         सबब, सोलापरू िव� ापीठातील व संल�न महािव� ालयातील िनयिमत िश� कांना 

पीएच. डी. �वशेासाठी 10% जागा राखीव ठेव�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सदरचा िवषय अमा�य कर�यात आला.
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[ 32 ] एका संशोधक माग�दश�कास एकाच िव� ाशाखेतील �कवा आंतरिव� ाशाखेम�ये एकापे� ा 

जा�त िवषयाम�ये संशोधन माग�दश�न कर�यासाठी गठीत सिमतीचा ठराव िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठा�या िद.21/05/2019 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या बठैकीत िवषय 

� .10(4) अ�वये एक संशोधक माग�दश�कास एका िवषयापे� ा जा�त िवषयांना संशोधन 

माग�दश�न कर�यासाठी परवानगी देणेबाबत िवषय सादर केला असता �यास खालील �माणे 

ठराव पारीत कर�यात आला.

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

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

गठीत कर�यात यावी.

�यानुसार िद.02/08/2019 रोजी�या िटपणी अ�वये मा. �-कुलगु�  महोदयांनी 

खालील सिमतीचे नामिनद�शन केलेले आहे.

अ. � . सिमती सद�याचे नाव पद

1 �ाचाय� डॉ. एम. एस. कदम अ�य�

2 �ाचाय� डॉ. �ही. पी. उबाळे सद�य

3 �ा. एस. एस. मेतन सद�य

गठीत कर�यात आले�या सिमतीची िद.06/08/2019 रोजी दुपारी 12.00 वाजता 

पिहली बठैक संप�  झाली. त� नंतर िद.10/10/2019 रोजी ि� तीय बठैकीत सिमतीने 

खालील अटी�या अधीन राहून िशफारस केलेली आहे.

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

एकापे� ा जा�त िवषयाम�ये संशोधन माग�दश�न कर�यासाठी परवानगी दे�याबाबत खालील 

�माणे ठराव पारीत केलेआहेत.

• संबिंधत िवषयातील �ा�यापका�या �यां�या संशोधनाचा अनुभव, संशोधन, शोधिनबधं 

आद�चा िवचार क� न मा�यता दे�यात यावी.

• Interdisciplinary subject हे एकाच िव� ाशाखेतील िवषयाम�ये संशोधन करत असताना 

मागणीनुसार / आव�यकतेनुसार सह-माग�दश�क (Co-guide) घे�यात यावा.

सबब, एका संशोधक माग�दश�कास एकाच िव� ाशाखेतील �कवा आंतरिव� ाशाखेम�ये 

एकापे� ा जा�त िवषयाम�ये संशोधन माग�दश�न कर�यासाठी गठीत सिमतीचा ठराव िवचाराथ�).

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

जा�त िवषयाम�ये संशोधन माग�दश�न कर�यासाठी गठीत सिमतीचा ठराव खालील 

दु� �तीसह मा�य कर�यात आला.

• एकाच िव� ाशाखेतील एकापे� ा जा�त िवषयांम�ये एका िश� काला संशोधन माग�दश�क

�हणून मा�यता दे�यात आली.

• दुस�या िवषयातील संशोधन माग�दश�क होताना �वतं�  अज� करणे आव�यक आहे असे 

ठरले.

• मागणीनुसार / आव�यकतेनुसार सह-माग�दश�क (Co-guide) घे�यात यावा.
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[ 33 ] संशोधक माग�दश�क �हणून �ा�यापकांना मा�यता देताना UGC ने वळेोवळेी जािहर केले�या 

जन��सम�ये छापून आलेले लेख � ा�  धर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.27/09/2019 रोजी झाले�या अिधसभे�या बठैकीत अिधसभा सद�य 

डॉ. सी. एस. च�हाण यांनी संशोधक माग�दश�क �हणनू �ा�यापकांना मा�यता देत असताना 

UGC ने वळेोवळेी जािहर केले�या जन��सम�ये छापनू आलेले लेख � ा�  ध� न संशोधन 

माग�दश�क �हणनू अज� केले�या �ा�यापकांना मा�यता दे�यात यावी अशी िशफारस अिधसभा 

िव� ा पिरषदेस करीत असून खालील�माणे ठराव पारीत कर�यात आला.

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास डॉ. एस. �ही. कोटी यांनी अनुमोदन िदले. �यानंतर 

सदरचा ठराव सव�नुमेत मा�य कर�यात आला.

सबब, संशोधक माग�दश�क �हणनू �ा�यापकांना मा�यता देतेवळेी UGC ने जािहर 

केले�या जन��सम�ये छापनू आलेले लेख � ा�  ध� न संशोधक माग�दश�क �हणनू अज� 

केले�या �ा�यापकांना मा�यता दे�याची अिधसभेची िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: संशोधक माग�दश�क �हणून �ा�यापकांना मा�यता देतेवळेी UGC ने जािहर केले�या 

जन��सम�ये छापून आलेले लेख � ा�  ध� न संशोधक माग�दश�क �हणून अज� केले�या 

� ा�यापकांना मा�यता दे�याची अिधसभेने केलेली िशफारस ��वका� न मा�यता दे�यात 

आली.  
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[ 34 ] � ी. िशवाजी महािव� ालय बाश�, या महािव� ालया�या कायम िवना अनुदािनत त�वावरील 

पीएच. डी. इितहास संशोधन क�� ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची मा�यता दे�याची

बाब िवचाराथ�.

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

संल��नकरणा�या नुतनीकरणासाठी खालील�माणे ��ताव सादर केलेला आहे.

संल��नकरणाचे नुतनीकरण: पीएच. डी. इितहास संशोधन क��

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

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

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

1) �ाचाय� डॉ. एस. एस. जावळे (अ�य� )

    2) डॉ. एच. एम. ल�ढे (सद�य)

    3) डॉ. पी. एम. पवार                                             (सद�य)

उपरो�त सिमतीने � ी. िशवाजी महािव� ालयास िद.16/10/2019 रोजी भेट देऊन 

अहवाल िव� ापीठाकडे सादर केला आहे. अहवालानुसार सदर महािव� ालया�या 

पीएच. डी. इितहास संशोधन क�� ास शै. वष� 2020-21 ते 2024-25 या पाच वष�करीता 

संल��नकरणाची िशफारस केलेली आहे.

सबब, उपरो�त महािव� ालया�या पीएच. डी. इितहास संशोधन क�� ा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 2020-21 ते 2024-25 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. इितहास संशोधन क�� ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 2020-21 ते 

2024-25 या ५ वष�किरता मा�यता दे�यात आली.
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[  35  ] डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या

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

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

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

महािव� ालयाने सन 2020-21 पासून संल��नकरणा�या नुतनीकरणासाठी खालील�माणे 

��ताव िद.30/09/2019 रोजी सादर केलेला आहे.   

संल��नकरणाचे नुतनीकरण: पीएच. डी. रसायनशा�  संशोधन क��  

�या अनुषंगाने ��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. �ाचाय� डॉ. एम. टी. बचटेु अ�य�

2. डॉ. आर. बी. भोसले सद�य

3. डॉ. एस. एस. काशीद  सद�य

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

केला असून सदर सिमतीने वरील महािव� ालयात पीएच. डी. रसायनशा�  या संशोधन 

क�� ास शै. वष� 2020-21 ते 2024-25 या पाच वष�करीता संल��नकरणाची िशफारस केलेली 

आहे.  

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

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 2020-21 ते 2024-25 या 5 वष�करीता मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�).

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

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

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 2020-21 ते 2024-25 या ५ वष�किरता मा�यता 

दे�यात आली.
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[  36  ] सांगोला महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयातील एम. सी. ए. हा अ�यास� म

शै� िणक वष� 2020-21 पासून बंद कर�याबाबत �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली 

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

(िटपणी: मा. �ाचाय�, सांगोला महािव� ालय, सांगोला यांचेकडून सदर महािव� ालयातील एम. 

सी. ए. हा अ�यास� म शै� िणक वष� 2020-21 पासून बदं कर�याबाबतचा ��ताव �ा�त झाला 

आहे. 

सं�थेच ेनाव महािव� ालयाच ेनाव बंद 

करावयाचा 

अ�यास� म

बंद 

करावयाच े 

वष�

अनुदानाचा  

�कार

सांगोला तालुका उ�च

िश� ण मंडळ,      

सांगोला,  

िज. सोलापूर. 

सांगोला महािव� ालय,

सांगोला,  

िज. सोलापूर. 

एम. सी. ए. 

शै� िणक वष�

2020-21

पासून 

कायम 

िवनाअनुदािनत 

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

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

शासनाची शै� िणक वष� 2010-11 पासून कायम िवनाअनुदािनत त�वावर मा�यता िमळाली 

होती. ��तुत िव� ापीठाने महारा��  शासना�या मा�यतेस अनुस� न 

एम. सी. ए. या अ�यास� मास शै� िणक वष� 2010-11 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावर 

मा�यता िदलेली होती.

परंतु सदर अ�यास� मास ए. आय. सी. टी. ई. नवी िद� ी यांची मा�यता घेणे श�य 

नस�याने, सं�थेने सांगोला महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयातील हा एम. सी. ए. 

अ�यास� म शै� िणक वष� 2020-21 पासून बदं कर�याचा िनण�य घेतला अस�याचे �ा�त 

��तावात नमुद केले आहे.

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

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

िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 121(3) अ�वये �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�याचे 

अिधकार िव� ापिरषदेस आहेत. 

परंतु िव� ा पिरषदेची बठैक िद.21/05/2019 रोजी संप�  झाली असून नजीक�या 

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

��ताव िव� ापीठाकडे िद.29/07/2019 रोजी सादर केलेला आहे. �यामुळे सदर अ�यास� म 
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शै� िणक वष� 2020-21 पासून बदं कर�याची काय�वाही िविहत वळेेत हो�या�तव पढुील यो�य 

ती काय�वाही कर�याकामी महािव� ालयास भेट देवून सिव�तर अहवाल सादर कर�यासाठी 

िव� ा पिरषदे�या वतीने मा.कुलगु�  महोदय यां�या अिधकारात महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने खालील�माणे �थािनक 

चौकशी सिमती सद�यांचे नामिनद�शन केलेले आहे.

1. �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी (अ�य� )

2. � ी. एस. पी. बावीसकर (सद�य)

3. डॉ. एस. सी. देशमुख (सद�य)

सदर सिमतीने उपरो�त महािव� ालयास भेट देवून सिव�तर अहवाल िव� ापीठाकडे 

सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने सांगोला महािव� ालय, सांगोला या 

महािव� ालयातील एम. सी. ए. हा अ�यास� म शै� िणक वष� 2020-21 पासून बदं कर�याची 

िशफारस केलेली आहे. 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 121(4) मधील 

तरतूदीनुसार, अ�यास� म बदं कर�यासाठी �थमत: िव� ापिरषदेची व त� नंतर �यव�थापन 

पिरषदेची मा�यता �यावी लागणार आहे. या�तव उ�त महािव� ालयातील एम. सी. ए. हा 

अ�यास� म शै� िणक वष� 2020-21 पासून बंद कर�यासाठी िव� ापिरषदेची �यव�थापन 

पिरषदेला िशफारस असणे आव�यक आहे.

सबब, सांगोला महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयातील एम. सी. ए. हा 

अ�यास� म शै� िणक वष� 2020-21 पासून बदं कर�याबाबत �थािनक चौकशी सिमतीने 

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

ठराव: सांगोला महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयातील एम. सी. ए. हा अ�यास� म शै� िणक

वष� 2020-21 पासून बंद कर�याबाबत �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस 

��वका� न �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली.
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[ 37 ] � ीमान औदंुबररावजी पाटील � ी. िव� ल स. सा. का. � ा. िव. ए. �ित�ठान, वणेुनगर या 

सं�थेचे संचिलत � ी. िव� ल िश� णशा�  महािव� ालय, वणेूनगर हे महािव� ालय शै� िणक

वष� 2018-19 पासून बंद करणेबाबत �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस 

िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. सिचव, � ीमान औदंुबररावजी पाटील � ी िव� ल स. सा. का. � ा. िव. ए.

�ित�ठान, वणेनुगर या सं�थेचे संचिलत � ी. िव� ल िश� णशा� महािव� ालय, वणेनुगर हे 

महािव� ालय शै� िणक वष� 2018-19 पासून बदं करणेबाबतचा ��ताव �ा�त झाला आहे.

सं�थेचे नाव महािव� ालयाचे नाव बंद 

करावयाचा 

अ�यास� म

बंद करावयाचे

वष�

अनुदानाचा 

�कार

� ीमान औदंुबररावजी 

पाटील � ी िव� ल स. सा. 

का. � ा. िव. ए. �ित�ठान,

वणेनुगर, ता. पंढरपूर 

� ी. िव� ल िश� णशा�  

महािव� ालय,

वेणनुगर,ता. पंढरपूर 

बी. ए� . शै� िणक वष�

2018-19

पासून 

कायम िवना 

अनुदािनत 

� ी. िव� ल िश� णशा� महािव� ालय, वणेनुगर, ता. पंढरपरू या महािव� ालयास 

शासन प�  � . बीएड मा�यता 2008/ (325/08) मिश िद. 11/09/2008 अ�वये महारा��  

शासनाची शै� िणक वष� 2008-09 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावर मा�यता िमळाली 

होती.  ��तुत िव� ापीठाने महारा��  शासना�या मा�यतेस अनुस� न � ी िव� ल िश� णशा�

महािव� ालय, वणेनुगर या महािव� ालयास शै. वष� 2009-10 पासून मा�यता िदलेली होती.

सदर महािव� ालया�या बी. ए� . अ�यास� मा�या संल��नकरणास शै. वष� 

2016-17 पय�त मा�यता आहे. परंतु, खालील कारणे नमूद क� न � ी. िव� ल िश� णशा�  

महािव� ालय, वणेनुगर, ता. पंढरपरू हे महािव� ालय शै. वष� 2018-19 पासून बदं कर�याचा 

िनण�य सं�थेने घेतला अस�याचे नमूद क� न उपरो�त महािव� ालय बदं करणेबाबतचा ��ताव 

मा. सिचव, � ीमान औदंुबररावजी पाटील � ी िव� ल स. सा. का. � ा. िव. ए. �ित�ठान,

वणेनुगर यांनी िव� ापीठास सादर केलेला आहे.   

1) �वशे घेणा�या िव� ा�य�ची सं�या अित अ�प 

2) �टाफ पगार, रो�टरनुसार भरती �ि� या तसेच िव� ापीठ फी या बाबीची पतू�ता करणे 

सं�थेला अडचणीचे वाटते.

3) शै� िणक सािह�य व भौितक सुिवधा यासाठी होणारा वाढता खच� 

4) िनयु�त �टाफ अनुप��थतीत

महािव� ालय बदं करणेबाबत �ा�त ��तावावर संबिंधत महािव� ालयाला भेट देऊन 

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

िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 121(3) अ�वये �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�याचे 

अिधकार िव� ा पिरषदेस आहेत.
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परंतु, िव� ा पिरषदेची बठैक िद.20/04/2017 रोजी संप�  झाली असून नजीक�या 

काळात बठैक लवकर आयोिजत हो�याची श�यता न�हती. सं�थेने सदर महािव� ालय बदंचा 

��ताव िव� ापीठाकडे िद. 29/07/2017 रोजी सादर केला होता.  �यामुळे सदर महािव� ालय 

शै� िणक वष� 2018-19 पासून बदं कर�याची काय�वाही िविहत वळेेत हो�या�तव व पढुील 

यो�य ती काय�वाही करणेकामी महािव� ालयास भेट देवून सिव�तर अहवाल सादर 

कर�यासाठी मा. कुलगु�  महोदयां�या अिधकारात महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 

2016 कलम 12(7) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती 

अ�य�  / सद�यांचे नामिनद�शन केलेले आहे.

1) �ाचाय� डॉ. एस. बी. � ीरसागर (अ�य� )

2) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गणपरू         (सद�य)

3) � ीमती डॉ. ए. एम. रंगरेज             (सद�या)

सदर सिमतीने उपरो�त महािव� ालयास भेट देवून सिव�तर अहवाल िव� ापीठाकडे 

सादर केलेला आहे. सदर अहवालाम�ये �थािनक चौकशी सिमतीने 2 अटी घातले�या असून 

सदर अटी िव� ापीठ प�  � .सोिवसो/संल�नता/2017/7117, िद.22/09/2017 रोजी�या 

प� ा�वये उ�त महािव� ालया�या सिचवांना कळिव�यात आ�या हो�या. �यानुषंगाने उ�त 

सं�थेने � ी. िव� ल िश� णशा�  महािव� ालय, वणेुनगर हे महािव� ालय बदं करणेबाबतची अट 

� . 1 पणू� क�  शकत नस�याचे कळिवले आहे. सदर अहवालात सिमतीने � ी. िव� ल

िश� णशा� महािव� ालय, वणेनुगर हे महािव� ालय शै� िणक वष� 2018-19 पासून बदं 

करणेबाबत अट��या अिधन राहून िशफारस केली आहे.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 121(4) मधील 

तरतूदीनुसार, अ�यास� म बदं कर�यासाठी िव� ा पिरषदेची व त� नंतर �यव�थापन पिरषदेची 

मा�यता �यावी लागणार आहे. या�तव � ी. िव� ल िश� णशा� महािव� ालय, वणेनुगर हे 

महािव� ालय शै� िणक वष� 2018-19 पासून बदं कर�यासाठी िव� ा पिरषदेची �यव�थापन 

पिरषदेला िशफारस असणे आव�यक आहे.

सबब, � ीमान औदंुबररावजी पाटील � ी िव� ल स. सा. का. � ा. िव. ए. �ित�ठान,

वणेनुगर या सं�थेचे संचिलत � ी. िव� ल िश� णशा�  महािव� ालय, वणेनुगर हे महािव� ालय 

शै� िणक वष� 2018-19 पासून बदं करणेबाबत �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस 

िव� ा पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: � ीमान औदंुबररावजी पाटील � ी. िव� ल स. सा. का. � ा. िव. ए. �ित�ठान, वणेुनगर या 

सं�थेचे संचिलत � ी. िव� ल िश� णशा�  महािव� ालय, वणेूनगर हे महािव� ालय शै� िणक

वष� 2018-19 पासून बंद करणेबाबत �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस 

��वका� न �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली.
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[ 38 ] � ीमान औदंुबररावजी पाटील � ी. िव� ल स. सा. का. � ा. िव. ए. �ित�ठान, वणेुनगर या 

सं�थेचे संचिलत � ी. िव� ल एम. ए� . महािव� ालय, वणेूनगर हे महािव� ालय शै� िणक 

वष� 2018-19 पासून बंद करणेबाबत �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस िव� ा

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. सिचव, � ीमान औदंुबररावजी पाटील � ी. िव� ल स. सा. का. � ा. िव. ए.

�ित�ठान, वणेनुगर या सं�थेचे संचिलत � ी. िव� ल एम. ए� . महािव� ालय, वणेनुगर हे 

महािव� ालय शै� िणक वष� 2018-19 पासून बदं करणेबाबतचा ��ताव �ा�त झाला आहे.

सं�थेचे नाव महािव� ालयाचे नाव बंद 

करावयाचा 

अ�यास� म

बंद करावयाचे

वष�

अनुदानाचा �कार

� ीमान औदंुबररावजी 

पाटील � ी िव� ल स. सा. 

का. � ा. िव. ए. �ित�ठान, 

वणेनुगर, ता. पंढरपूर 

� ी. िव� ल एम. ए� .

महािव� ालय,

वणेनुगर, 

ता. पंढरपूर 

एम. ए� . शै� िणक वष�

2018-19

पासून 

कायम 

िवनाअनुदािनत 

� ी. िव� ल एम. ए� . महािव� ालय, वणेनुगर, ता. पंढरपरू या 

महािव� ालयास शासन प�  � . एम. एड मा�यता 2008/(416/08)मिश-2 िद.15/07/2009 

अ�वये महारा��  शासनाची शै� िणक वष� 2009-10 पासून कायम िवनाअनुदािनत त�वावर 

मा�यता िमळाली होती. ��तुत िव� ापीठाने महारा��  शासना�या मा�यतेस अनुस� न � ी

िव� ल एम. ए� . महािव� ालय, वणेनुगर या महािव� ालयास शै. वष� 2009-10 पासून मा�यता 

िदलेली होती. 

सदर महािव� ालया�या एम. ए� . अ�यास� मा�या संल��नकरणास शै. वष� 

2016-17 पय�त मा�यता आहे.  परंतु, खालील कारणे नमूद क� न � ी िव� ल एम. ए� .

महािव� ालय, वणेनुगर, ता. पंढरपरू हे महािव� ालय शै. वष� 2018-19 पासून बदं कर�याचा 

िनण�य सं�थेने घेतला अस�याचे नमूद क� न उपरो�त महािव� ालय बदं करणेबाबतचा ��ताव 

मा. सिचव, � ीमान औदंुबररावजी पाटील � ी िव� ल स. सा. का. � ा. िव. ए. �ित�ठान,

वणेनुगर यांनी िव� ापीठास सादर केलेला आहे. 

1) �विेशत िव� ाथ� नस�याने 

2) �टाफ पगार, रो�टरनुसार भरती �ि� या, िव� ापीठ फी या बाबीची पतू�ता करणे 

सं�थेला अडचणीचे वाटते.

3) शै� िणक सािह�य व भौितक सुिवधा यासाठी होणारा वाढता खच� 

4) �टाफ िनयु�त केलेला नाही.

महािव� ालय बदं करणेबाबत �ा�त ��तावावर संबिंधत महािव� ालयाला भेट देऊन 

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

िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 121(3) अ�वये �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�याचे 

अिधकार िव� ा पिरषदेस आहेत.
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परंतु, िव� ा पिरषदेची बठैक िद.20/04/2017 रोजी संप�  झाली असून नजीक�या 

काळात बठैक लवकर आयोिजत हो�याची श�यता न�हती. सं�थेने सदर महािव� ालय बदंचा 

��ताव िव� ापीठाकडे िद.29/07/2017 रोजी सादर केला होता.  �यामुळे सदर महािव� ालय 

शै� िणक वष� 2018-19 पासून बदं कर�याची काय�वाही िविहत वळेेत हो�या�तव व पढुील 

यो�य ती काय�वाही करणेकामी महािव� ालयास भेट देवून सिव�तर अहवाल सादर 

कर�यासाठी मा. कुलगु�  महोदयां�या अिधकारात महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

2016 कलम 12(7) अ�वये िव� ा पिरषदे�यावतीने खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती 

अ�य�  / सद�यांचे नामिनद�शन केलेले आहे. 

1) �ाचाय�, डॉ. एस. बी. � ीरसागर (अ�य� )

2) �ाचाय�, डॉ. एस. एस. गणपरू         (सद�य)

3) � ीमती डॉ. ए. एम. रंगरेज             (सद�या)

सदर सिमतीने उपरो�त महािव� ालयास भेट देवून सिव�तर अहवाल िव� ापीठाकडे 

सादर केलेला आहे.  सदर अहवालाम�ये �थािनक चौकशी सिमतीने 2 अटी घातले�या असून 

सदर अटी िव� ापीठ प�  � . सोिवसो/संल�नता/2017/7116, िद.22/09/2017 रोजी�या 

प� ा�वये उ�त महािव� ालया�या सिचवांना कळिव�यात आ�या हो�या. �यानुषंगाने उ�त 

सं�थेने � ी िव� ल एम. ए� . महािव� ालय, वणेनुगर हे महािव� ालय बदं करणेबाबतची अट 

� . 1 पणू� क�  शकत नस�याचे कळिवले आहे. सदर अहवालात सिमतीने � ी. िव� ल एम. 

ए� . महािव� ालय, वणेनुगर हे महािव� ालय शै� िणक वष� 2018-19 पासून बदं करणेबाबत 

अट��या अिधन राहून िशफारस केली आहे.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 121(4) मधील 

तरतूदीनुसार, अ�यास� म बदं कर�यासाठी िव� ा पिरषदेची व त� नंतर �यव�थापन पिरषदेची 

मा�यता �यावी लागणार आहे. या�तव � ी. िव� ल एम. ए� . महािव� ालय, वणेनुगर हे 

महािव� ालय शै� िणक वष� 2018-19 पासून बदं कर�यासाठी िव� ा पिरषदेची �यव�थापन 

पिरषदेला िशफारस असणे आव�यक आहे.

सबब, � ीमान औदंुबररावजी पाटील � ी िव� ल स. सा. का. � ा. िव. ए. �ित�ठान,

वणेनुगर या सं�थेचे संचिलत � ी. िव� ल एम. ए� . महािव� ालय, वणेनुगर हे महािव� ालय 

शै� िणक वष� 2018-19 पासून बदं करणेबाबत �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस 

िव� ा पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: � ीमान औदंुबररावजी पाटील � ी. िव� ल स. सा. का. � ा. िव. ए. �ित�ठान, वणेुनगर या

सं�थेचे संचिलत � ी. िव� ल एम. ए� . महािव� ालय, वणेूनगर हे महािव� ालय शै� िणक वष�

2018-19 पासून बंद कर�याबाबत �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न 

�यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली.
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[ 39 ] 15 �या दी� ांत समारंभाकिरता माच� / एि�ल, २०१९ अखेर सव� िव� ाशाखे�या परी� ेम�ये 

उ� ीण� झाले�या व ऑ�टोबर / नो�ह�बर / िडस�बर, २०१९ अखेर पय�त िव� ावाच�पती पदवी 

संपािदत करणा�या �नातकांना पद�या, पदिवका �माणप� े �दान कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: उपरो�त िवषया�या अनुषंगाने िद.२० ऑग�ट, २०१९ रोजी संप�  झाले�या 

िव� ा पिरषदे�या बठैकीम�ये िवषय � .१२ नुसार खालील�माणे िनण�य झाला आहे.

“��तूत िव� ापीठा�या १५ �या दी� ांत समारंभाकिरता माच� / एि�ल, २०१९ अखेर सव� 

िव� ाशाखे�या परी� ेम�ये उ� ीण� झाले�या व ऑ�टोबर / नो�ह�बर / िडस�बर, २०१९ अखेर 

पय�त िव� ावाच�पती पदवी संपािदत करणा�या �नातकांना दी� ांत समारंभाआधी �कवा नंतर 

पद�या, पदिवका, �माणप� े िमळणेसाठी अज� सादर केला अस�यास �यांना पद�या, पदिवका, 

�माणप� े �दान कर�यात यावीत अशी �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली.”

परंतु ��तूत िव� ापीठामाफ�त दे�यात येणा�या पदवी �माणप� ावर दी� ांत समारंभ १ 

ते १४ पय�त िव� ा�य�ला दे�यात आले�या पदवी �माणप� ावर �या-�या दी� ांत समारंभाचा 

िदनांक, मिहना व वष� यांची छपाई केली आहे. परंतु उपरो�त �माणे ठराव झाला अस�याने 

िव� ा�य�ने दी� ांत समारंभाआधी पदवी �माणप�  मागणी के�यास सदर िव� ा�य�ला दे�यात 

येणा�या पदवी �माणप� ावर कोणता िदनांक, मिहना व वष� छपाई कराव े याबाबत अडचण 

िनम�ण झाली अस�याने सदर िवषयाचा ठराव िनयिमत दी� ांत समारंभा�माणे दु� �त क� न 

िमळ�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: 15 �या दी� ांत समारंभाकिरता माच� / एि�ल, २०१९ अखेर सव� िव� ाशाखे�या परी� ेम�ये 

उ� ीण� झाले�या व ऑ�टोबर / नो�ह�बर / िडस�बर, २०१९ अखेर पय�त िव� ावाच�पती पदवी 

संपािदत करणा�या �नातकांना पद�या, पदिवका �माणप� े �दान कर�यात यावी अशी 

�यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली.

तसेच उ� ीण� झाले�या िव� ा�य�ना Provisional Degree Certificate दे�यात याव े

असे ठरले.
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[ 40 ] � ी. ऐलक प� ालाल िदगंबर जैन पाठशाळा संचिलत, वालचंद इ���ट� ूट ऑफ 

टे�नॉलॉजी, सोलापूर या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याकिरता �ा�त झालेला 

��ताव िवचाराथ�.

(िटपणी: � ी. ऐलक प� ालाल िदगंबर जैन पाठशाळा संचिलत, वालचदं इ���ट� ूट ऑफ टे�नॉलॉजी,

सोलापूर 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�थांच े��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� ापीठांना �यां�या पिरिनयम अ� ावत केले नस�यास सदर पिरिनयम िव� ापीठ अनुदान 

आयोगाने िदले�या सूचनांनुसार �थम िव� ापीठांच े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 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.

कलम 122 (1) - �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 

तरतूद िवचारात घेता, � ी. ऐलक प� ालाल िदगंबर जैन पाठशाळा संचिलत, वालचदं इ���ट� ूट ऑफ 

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

िवचाराथ�).

ठराव: � ी. ऐलक प� ालाल िदगंबर जैन पाठशाळा संचिलत, वालचंद इ���ट� ूट ऑफ 

टे�नॉलॉजी, सोलापूर या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याकिरता � ा�त झालेला 

��ताव ��वका� न �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली.
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 [  41  ] मा. उ�च �यायालयाने िदले�या आदेशानुसार सव� िव� ापीठाम�ये पदवी �दान कर�या�या प�दतीम�ये 

एकवा�यता आण�या�या ��टीने िव� ापीठामाफ�त �दान कर�यात येणारी पदवी ही सव� वष�चे एकि� त 

गुण िमळून दे�यात येणे आव�यक आहे. केवळ शेवट�या वष�तील दोन स� ाचे गुण �कवा ि� तीय व 

तृतीय वष�तील सव� स� ाचे गुण िमळून पदवी न-देता संपूण� कालावधीचे �हणजेच जर तीन वष� असेल 

तर तीन �कवा चार वष� असेल तर चार वष�तील सव� स� ाचे गुण िवचारात घेऊन पदवी �दान 

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. संचालक, उिश पुणे यांच ेजा. � . युएनआय / (107 / 19) / अधी.3 / िविश-1 / 1019

िद.22 ऑग�ट, 2019 �या प� ानुसार यािचका � .10363 / 2018 व यािचका � .11800 / 2018

अनुस� न िद.16 ऑ�ट�बर, 2018 रोजी मा. उ�च �यायालयाने खालील�माणे आदेश िदले आहे.

This Court in Writ Petition No. 10363 of 2018 has found that since there was no uniformity in
different Universites with regard to the basis on which marks of Graduation or Post Graduation
are to be taken into consideration, the students are unnecessarily prejudiced In some University
last years marks are considered as marks obtained in the Graduation examination wheresas in
some University three years aggregated marks are considered as marks obtained in Graduation
examination.
The petitioner, though is meritorious on account of the mistake committed, is being now
deprived of the admission, We have already observed that at least in the State of Maharashtra,
the State Government should direct all the universities to follow uniform pattern. Undisputedly
the petitioner has secured 97 marks in the CET and it is not disputed that in second round in
which the petitioner was admitted, even the students, who secured 93 marks in CET have been
granted admission. In that view of the matter, we are inclined to allow the Petition.
The respondent No. 4 is directed to regularize the provisional admission granted to the
petitioner.

उपरो�त आदेशावर काय�वाही करणेबाबत मा. संचालक, उिश पुणे यांनी रा�यातील सव� 

अकृषी िव� ापीठा�या संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ यांची बैठक िद.06/08/2019 रोजी सकाळी 

11:00 वा. आयोिजत केली होती. सदर बैठकीत ठर�यानुसार शासनाने जा. � . संकीण�-2019 / � . � .

238 / िविश-3 िद.25/09/2019 �या प� ा�वये रा�यातील सव� अकृषी िव� ापीठांना महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 �या कलम 8 नुसार शासनाने खालील�माणे िनद�श िदले आहे. 

मा. उ�च �यायालयाने िदले�या आदेशानुसार सव� िव� ापीठाम�ये पदवी �दान कर�या�या 

प�दतीम�ये एकवा�यता आण�या�या ��टीने िव� ापीठामाफ�त �दान कर�यात येणारी पदवी ही सव� 

वष�च ेएकि� त गुण िमळून दे�यात येणे आव�यक आहे. केवळ शेवट�या वष�तील दोन स� ाच ेगुण �कवा 

ि� तीय व तृतीय वष�तील सव� स� ाच ेगुण िमळून पदवी न-देता संपूण� कालावधीच े�हणजेच जर तीन वष� 

असेल तर तीन �कवा चार वष� असेल तर चार वष�तील सव� स� ाच े गुण िवचारात घेऊन पदवी �दान 

करणे आव�यक आहे.

सबब, स� ��थतीत ��तुत िव� ापीठात शासना�या वरील िनद�शानुसारच पदवी�या सव� 

वष�च/ेभागांच ेगुण एकि� त क� नच �लास वा पदवी िदली जाते.

तथािप, भिव�यातही अशाच �कारे सव� वष�च ेगुण एकि� त क� न ��तुत िव� ापीठातील सव� 

िव� ाशाखामधील पदवी �दान कर�यासंदभ�त सदरची बाब िवचाराथ�).

ठराव: मा. उ�च �यायालयाने िदले�या आदेशानुसार सव� िव� ापीठाम�ये पदवी �दान कर�या�या प�दतीम�ये 

एकवा�यता आण�या�या ��टीने िव� ापीठामाफ�त �दान कर�यात येणारी पदवी ही सव� वष�चे एकि� त 

गुण िमळून दे�यात येणे आव�यक आहे. केवळ शेवट�या वष�तील दोन स� ाचे गुण �कवा ि� तीय व 

तृतीय वष�तील सव� स� ाचे गुण िमळून पदवी न-देता संपूण� कालावधीचे �हणजेच जर तीन वष� असेल 

तर तीन �कवा चार वष� असेल तर चार वष�तील सव� स� ाचे गुण िवचारात घेऊन पदवी �दान 

कर�यास मा�यता दे�यात आली.
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[ 42 ] सव� पदवी व पद�यु� र िवना अनुदािनत अ�यास� मांचे (संगणकाचे कोस� वगळून) 15%

शु�क वाढी�या धोरणा�मक िनण�यासाठी शु�क सिमतीने केलेली िशफारस िव� ा पिरषदे�या 

िवचाराथ�.

(िटपणी:  िद.18/06/2019 रोजी शु�क िनि� ती सिमती�या बैठकीत आय�या वळेेचा िवषय � .

13 (3) नुसार सव� उप��थत स�मानीय सद�य व अ�य�  यां�यात सव�कष चच� होऊन सव� 

पदवी व पद�यु� र िवना अनुदािनत अ�यास� मांचे (संगणकचे कोस� वगळून) 15% शु�क 

वाढवून धोरणा�मक िनण�यासाठी िव� ा पिरषदेकडे सव�नुमते िशफारस कर�याचे ठरले.

सबब, शु�क िनि� ती सिमतीचा आय�या वळेेचा िवषय िवचाराथ�).

ठराव: सव� पदवी व पद�यु� र िवना अनुदािनत अ�यास� मांचे (संगणकाचे कोस� वगळून) 15% शु�क 

वाढी�या धोरणा�मक िनण�यासाठी शु�क िनि� ती सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 43 ] संल�नता िवभागाकडील महािव� ालयांकडून �थानांतरणासाठी शु�क िनि� ती कर�याची 

डॉ. एस.  एस.  गोरे सिमतीची िशफारस शु�क िनि� ती सिमतीने �वीका� न िव� ा पिरषदेस 

िशफारस के�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: आय�या वळेेचा िवषय 13 (2) अ�वये संल�नता िवभागाने िव� ापीठाकडे संल��नत 

महािव� ालये �थानांतरणासाठी ��ताव सादर करतात. सदरची काय�वाही कर�याकिरता 

स� ��थतीत िव� ापीठाकडून कोणतेही शु�क आकारले जात नाहीत. �यु. सातारा कॉलेज 

ऑफ बी. सी. ए., पंढरपरू यांचा �थानांतरणासाठीचा ��ताव �ा�त झाला. सदर ��ताव 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ� ठेवला असता, �यव�थापन पिरषदेने �थानांतरणासाठी शु�क 

िनि� त कर�याबाबत �ाचाय�. डॉ. एस. एस. गोरे यांची एक सद�यीय सिमती गठीत केली.

�यास अनुस� न डॉ. एस. एस. गोरे यांनी महािव� ालया�या �थानांतरणासाठी 

महािव� ालयाकडून `15,000/- अ� री पंधरा हजार फ�त इतकी शु�क आकार�याची 

िशफारस केली आहे.  

सदरचा ��ताव िद.18/06/2019 रोजी�या शु�क िनि� ती सिमती�या बठैकीत ठेवला 

असता, शु�क िनि� ती सिमतीने ठराव � .13 (2) अ�वये डॉ. एस. एस. गोरे सिमतीची 

िशफारस मा�य क� न िव� ा पिरषदेकडे िशफारस के�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: संल�नता िवभागाकडील महािव� ालयांकडून �थानांतरणासाठी शु�क िनि� ती कर�याची 

डॉ. एस.  एस.  गोरे सिमतीची िशफारस शु�क िनि� ती सिमतीने केलेली िशफारस 

��वका� न मा�यता दे�यात आली.
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[  44  ] मा. संचालक, संगणकशा�  संकुल यांनी िवनंती के�या�माणे M. Sc. Mathematics आिण 

M. Sc. Statistics या पद�यु� र अ�यास� मा�या वाढीव 10 जागां�या शु�क िनि� ती 

सहप� ास शु�क िशि� ती सिमतीने िशफारस के�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: आय�या वळेेचा िवषयातंग�त िवषय � .13 (1) अ�वये संगणकशा�  संकुलामधील 

गिणत व सं�याशा�  या िवषयां�या पद�यु� र अ�यास� मांसाठी �वशे � मता अनु� मे 40 व 20 

अशी आहे. िव� ा�य��या मागणीचा िवचार क� न या दोन अ�यास� मांसाठी ��येकी 10 जागा 

िवना अनुदािनत त�वावर वाढिव�यात आ�या आहेत. सदर ��ताव िद.18/06/2019 रोजी�या 

शु�क िनि� तीसमोर आय�या वळेेचा िवषय �हणनू िवषय � .13 (1) �माणे ठेवले असता शु�क 

िनि� ती सिमतीने संबिंधत संकुला�या संचालकांनी िदले�या प� ानुसार M. Sc.

Mathematics आिण M. Sc. Statistics या पद�यु� र अ�यास� मां�या िवना अनुदािनत वाढीव 

10 जागासाठीचे शु� क मा�य क� न िव� ा पिरषदेकडे सव�नुमते ठराव � .13 (१) नुसार 

िशफारस केली आहे. 

सबब, सदरची िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: मा. संचालक, संगणकशा�  संकुल यांनी िवनंती के�या�माणे M. Sc. Mathematics आिण 

M. Sc. Statistics या पद�यु� र अ�यास� मा�या वाढीव 10 जागां�या शु�क िनि� ती 

सहप� ास शु�क िशि� ती सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न मा�यता दे�यात आली.



िव� ा पिरषदेची 40 वी बैठक मंगळवार, िद.२6/11/२०१9 काय�वृ� ांत               पान � .52 /72

[ 45 ] िव� ापीठ पिरसर संकुलातील M. Sc. (Biostatistics), M. Sc. (Medicinal Chemistry) चे 

सहप� े आिण M. Sc. Computer Sicence Tuition Fee `6000/- Lab Fee `4000/-

आिण M. C. A. Tuition Fee `7000/- Lab Fee `14000/- शु�क िनि� ती सिमतीने 

िशफारस के�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. संचालक, संगणकशा�  संकुल यांनी िद.13/06/2019 रोजी�या प� ा�माणे 

M. Sc. Biostats हे न�याने िव� ापीठ पिरसरात सु�  कर�यात आलेले अ�यास� म िवषय � .

11 अ�वये शु�क िनि� तीचे सहप�  िद.18/06/2019 रोजी�या शु�क िनि� ती सिमती�या 

बठैकीत ठेव�यात आले होते.

मा. संचालक, रसायनशा�  संकुल यांनी िद.17/06/2019 रोजी�या प� ानुसार 

M. Sc. Medicinal Chemistry सोबत जोडले�या सहप� ानुसार शु�क िनि� ती होऊन 

िमळणेबाबत ��ताव पाठिवला होता. सदरचा ��ताव िद.18/06/2019 रोजी�या शु�क 

िनि� ती सिमती�या बठैकीत िवषय � . 12 अ�वये ठेव�यात आला होता. 

मा. संचालक, संगणकशा�  संकुल यांनी िद.17/06/2019 रोजी सादर केले�या 

िटपणीवर मा. �-कुलगु�  महोदयांनी िदले�या आदेशानुसार िवषय � .13 �माणे 

िद.18/06/2019 रोजी�या शु�क िनि� ती सिमती�या समोर ठेव�यात आला होता.

शु�क िनि� ती सिमतीने वरील िवषय � .11, 12 आिण 13 वर खालील�माणे ठराव 

पािरत केला आहे. 

िवषय � . 11, 12 आिण 13 िव� ापीठातील संगणकशा�  संकुल, रसायनशा�  संकुल 

यां�या संचालकांनी ��तािवत के�या�माणे िविहत शु�कास आिण M. C. A. New Tuition

Fee `14000/- New Lab Fee `7000/- तर M. Sc. Computer Science New Tuition 

Fee `6000/- New Lab Fee `4000/- आकार�यास सव�नुमते मा�य क� न 

िव� ा पिरषदेस िशफारस ठराव � .११, १२ व १३ नुसार कर�यात आली.

सबब, वरील�माणे केलेली िशफारशी िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसर संकुलातील M. Sc. (Biostatistics), M. Sc. (Medicinal Chemistry) चे 

सहप� े आिण M. Sc. Computer Sicence Tuition Fees `6000/- Lab Fees `4000/-

आिण M. C. A. Tuition Fees `7000/- Lab Fees `14000/- शु�क िनि� ती सिमतीने 

केलेली िशफारस ��वका� न मा�यता दे�यात आली.
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[ 46 ] शै� िणक वष� 2018-19 पासून शासनाने िदलेले Other Fees Head िव� ापीठा�या Other

Fee म�ये समावशे कर�याबाबत सहप�  08 नुसार  शु�क िनि� ती सिमतीने िव� ा पिरषदेस 

िशफारस के�याची बाब िवचाराथ�

(िटपणी: ई-मेल अ�वये महाडीबीटी पोट�ल� ारे िश�यवृ� ी योजनांची ऑनलाईन प�दतीने 

�भावी अंमलबजावणी कर�यासाठी िद.20/02/2019 रोजी महाऑनलाईन िल. लोअर परेल, 

मंुबई येथे शासनाकडून रा�यातील सव� अकृषी िव� ापीठातील नोडल अिधकारी, इतर 

अिधकारी व संबिंधत कम�चा�यांसाठी बठैकीचे आयोजन कर�यात आले होते. सदर बठैकीस 

��तुत िव� ापीठातील डॉ. स.ु नं. कांबळे, नोडल अिधकारी तथा उपकुलसिचव, सौ. अच�ना 

सांळुखे, उपकुलसिचव व � ी. म� ाव ए.एस., विर�ठ िलपीक उप��थत होते. बठैकीत 

शासकीय अिधकारी व �ितिनधीनी संबिंधतांना शासना�या महाडीबीटी पोट�लवर नमूद केलेले 

शु�क हेड िव� ापीठांनी िव� ा�य�कडून घेत असले�या शु�काचे िववरण मेळ जुळणे आव�यक 

आहे. �याकिरता महाडीबीटी पोट�लवर शासनाने अपलोड केलेले शु�क हेड िव� ापीठांनी 

आप�या Fee Structure म�ये समावशे करावा, असे सूिचत केले.

संबिंधतांनी सूिचत के�यानुसार िद.18/06/2019 रोजी�या शु�क िनि� ती 

सिमतीम�ये िवषय ठेवला असता, सदर सिमतीने िव� ापीठाचे स�याचे िविहत शु�क 

िशष�कातंग�त शासनाने ��तािवत केलेले शु�क िशष�के समावशे कर�याचे सव�नुमते मा�य केले 

आहेत. 

सबब, सदरची बाब िवचाराथ�).

ठराव: शै� िणक वष� 2018-19 पासून शासनाने िदलेले Other Fees Head िव� ापीठा�या Other

Fee म�ये समावशे कर�याबाबत सहप�  08 नुसार शु�क िनि� ती सिमतीने केलेली िशफारस 

��वका� न मा�यता दे�यात आली.
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[ 47 ] B. C. A. / B. Sc. E. C. S. / B. C. S. या अ�यास� मां�या शु�क वाढीसंदभ�त शु�क 

िनि� ती सिमतीने िशफारस के�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. �ाचाय�, सांगोला महािव� ालय, सांगोला यांनी िद.13/05/2019 रोजी�या 

प� ानुसार शै� िणक वष� 2019-20 किरता B. Sc. E. C. S. व B. C. A.  या अ�यास� मां�या 

शु�काची पनु�रचना करणे अ�यंत गरजचेे आहे. अ�यथा खालील�माणे अडचण�ना त�ड � ाव े

लागत आहे.  

1) िश� क व िश� के� र कम�चारी यांचे वतेन स�या�या वतेन आयोगा�माणे कर�यास येणा�या 

अडचणी. 

2) वाढते लाईटबील दर, संगणकाचे अ� ावतीकरण, इंटरनेट लाईनचा खच� व लॅबोटरी फी 

सु� ा वाढिवणे गरजचेे आहे.

3) बदलते अ�यास� मानुसार संगणकासाठी लागणारी सॉ�टवअेर �णाली नवीन िवकत घेणे 

�कवा अ� ावत करणे गरजचेे आहे.

4) इतर िव� ापीठापे� ा आप�या िव� ापीठामाफ�त या अ�यास� मासाठी B.Sc. E.C.S. व 

B.C.A. फी अ�यंत कमी आहे.

5) �ा�तािवक पाहता दरवष� 10% फी वाढ होणे अपेि� त असताना सु�दा फी न-वाढिवणे. 

तसेच मा. �ाचाय�, बी. पी. सुलाखे कॉमस�, महािव� ालय बाश� यांनी �यां�या 

िद.05/04/2019 रोजी�या प� ानुसार B. C. A. कोस��या शु�काम�ये गे�या 10 वष�पासून 

फ�त एकदाच वाढ केलेली आहे. �यामुळे अडचण�ना त�ड � ाव ेलागत आहे.

1) स�या�या िश� ण शु�काचा िवचार करता िश� कांना � ावा लागणारा पगार हा इतर 

महािव� ालयापे� ा कमी आहे.

2) िदवस�िदवस वाढणा�या लाईट िबलामुळे लॅब फी व इतर फी सु�दा वाढिवणे गरजचेे आहे.

3) दर चार-पाच वष�नी जुने संगणक Upgrade करणे �कवा बदलणे गरजचेे असते याचा 

न�याने वाढले�या GST सार�या करामुळे Infrastructure व Maintence वर खच� वाढतो.

4) ��यके िव� ा�य�ना परेुशा �माणात इंटरनेट सेवा परुिवणे आव�यक आहे. �यासाठी 

Leased Line ची आव�यकता आहे. �या�यासाठी खच� करणे आव�यक आहे.

5) संगणकासाठी लागणारे Softwere न�याने िवकत घेणे अ�यंत गरजचेे आहे.

वरील दोनही �ाचाय�चे प�  िवषय � .8 व 9 अ�वये िद.18/06/2019 रोजी�या शु�क 

िनि� ती सिमतीसमोर िवचाराथ� ठेवले असता, �यावर शु�क िनि� ती सिमतीने िवषय � . 8, 9

याम�ये ��तािवत केले�या अ�यास� मासाठी शै� िणक शु�क, �योग शाळा शु�क आिण 

� ंथालय शु�क याम�ये 15% वाढ कर�याची तसेच B. C. S. आिण B. C. A. या 

अ�यास� मासाठी समान शु�क आकार�याची िशफारस ठराव � .8 व 9 नुसार सोबत 

जोडले�या सहप�  07 �माणे केली आहे.

सबब, वरील�माणे केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: B. C. A. / B. Sc. (ECS) / B. C. S. या अ�यास� मां�या शु�क वाढीसंदभ�त शु�क 

िनि� ती सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न मा�यता दे�यात आली.
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[ 48 ] शै� िणक वष� 2019-20 पासून � ित िव� ाथ� `100/- रिज�� ेशन फी �हणून 

महािव� ालयांना घे�यासंदभ�त िव� ा पिरषदेस धोरणा�मक िनण�य घे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. �ाचाय�, संगमे� र महािव� ालय, सोलापरू यांनी िद.05/04/2019 रोजी�या 

प� ानुसार शै� िणक वष� 2019-20 पासून िव� ाथ� �वशे, परी� ा िनकाल व कॉलेजचे दैनंिदन 

�यव�थापन कर�याकिरता नवीन संगणक�णाली राबिवणार आहोत. �यामुळे िव� ा�य�ची 

िबनचकू मािहती तसेच ऑनलाईन प�मे�ट, ऑ�शन ��येक िव� ा�य�ला युजर आय. डी. व 

पासवड� िदला जाणार आहे. �या� ारे िव� ा�य�ना कॉलेजची मािहती व िसलॅबस, ई-लिन�ग,

उप��थती व फी संदभ�बाबतची सव� मािहती उपल�ध क� न देणार आहोत. तरी शै� िणक वष� 

2019-20 पासून �ित िव� ा�य�कडून `100/- �माणे रिज�� ेशन फी घे�यास मा�यता िमळावी,

अशी िवनंती केली होती. 

सदरचा िवषय िद.18/06/2019 रोजी झाले�या शु�क िनि� ती सिमती�या बठैकीत 

ठेवले असता, सदर सिमतीने सदरचा िवषय धोरणा�मक िनण�य घे�यासंदभ�त 

िव� ा पिरषदेसमोर ठेव�याची िशफारस ठराव � . 7 नुसार केली आहे.  

सबब, सदरची िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: शै� िणक वष� 2019-20 पासून � ित िव� ाथ� `100/- रिज�� ेशन फी �हणून महािव� ालयांना 

घे�यासंदभ�त शु�क सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न मा�यता दे�यात आली.
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[ 49 ] ��तुत िव� ापीठा�या वािण�य व �यव�थापन संकुलातील एम. बी. ए. या अ�यास� माचे 

शै� िणक शु�क व इतर शु�क सन 2019-20 पासून AICTE ची मा�यता घे�यासाठी शु�क 

िनि� ती सिमतीने शु�क ��ताव मा�य क� न िव� ा पिरषदेकडे िशफारस के�याची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. संचालक, वािण�य व �यव�थापन संकुल, ��तुत िव� ापीठात संकुलातंग�त 

शै� िणक वष� 2019-20 किरता एम. बी. ए. हा अ�यास� म चालू कर�याची �ि� या सु�  आहे.

तथािप शै� िणक वष� 2019-20 म�ये एम. बी. ए. अ�यास� मास �वशे घेणा�या िव� ा�य�ना 

आकार�यात येणा�या फी चा त�ता तयार कर�यात आला असून तो सोबत जोडला आहे. सदर 

त��यातील फी तपासून अंितम कर�यात यावी, अशी िवनंती केली होती. 

याबाबत िद.18/06/2019 रोजी�या शु�क िनि� ती सिमतीम�ये सव�कष चच� होऊन 

चच�अंती AICTE ची मा�यता घे�यासाठी शु�क ��ताव मा�य कर�यात येऊन िव� ा पिरषदेस 

ठराव � .6 अ�वये िशफारस कर�यात आली आहे.

सबब, सदरची िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठा�या वािण�य व �यव�थापन संकुलातील एम. बी. ए. या अ�यास� माचे 

शै� िणक शु�क व इतर शु�क सन 2019-20 पासून AICTE ची मा�यता घे�यासाठी शु�क 

िनि� ती सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न मा�यता दे�यात आली.
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[ 50 ] �ाचाय�, लोकमंगल साय�स ॲ�ड इंटरि�नरिशप कॉलेज, वडाळा महािव� ालय यांचे 

B. Sc. उ� ोजकता अ�यास� मा�या शु�क वाढीसंदभ�त शु�क िनि� ती सिमतीने सहप�  05

�माणे िव� ा पिरषदेकडे िशफारस के�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. �ाचाय�, लोकमंगल साय�स ॲ�ड इंटरि�नरिशप कॉलेज, वडाळा यांनी �यां�या 

िद.16/10/2018 व 01/01/2019 रोजी�या प� ानुसार महािव� ालयामधील B. Sc.

उ� ोजकता कोस� हा एकमेव अ�यास� म असून तो िव� ानशाखेतंग�त िशकिवला जातो.

आतापय�त 300 िव� ा�य�नी फायदा घेतला असून भिव�यात हा कोस� अनेक उ� ोजक िनम�ण 

करणारा असा आहे. तसेच हा कोस�िवना अनुदािनत त�वावर शै� िणक वष� 2006-07 पासून 

सु�  आहे. �याकिरता लागणारे �ा�यापक, िश� के� र कम�चारी यांचे वतेन व सािह�य 

�लासवअेर, उपकरणे, इंड��� यल भेटी, रसायने व म�टेन�स इ. साठी `94.50 लाख �ितवष� 

खच� होत आहे. �या मानाने या कोस�ची फी फ�त `2,00,000/- �ितवष� इतकी जमा होते.

�यासाठी सं�थेला हा कोस� चालिव�याकिरता � ंचड आ�थक तरतूद करावी लागत आहे.

स�या�या पिर��थतीत हा कोस� पढेु चालू ठेव�यास सं�थेत अश�य वाटत आहे. �यासाठी 

आपण कोस�ची असलेली फी िकमान Biotechnology या कोस� एवढी केली तर हा कोस� पढेु 

चालू ठेवणे श�य होईल, असे कळिवले आहे.  

सदरचा िवषय िद.18/06/2019 रोजी झाले�या शु�क िनि� ती सिमती�या बठैकीत 

ठेवले असता, शु�क िनि� ती सिमतीने B. Sc. Enterprinership �थम वष� `18,000/-

ि� तीय वष� `18,000/- आिण तृतीय वष� `18,000/- � ुशन फी आकार�यात यावी व उव�िरत 

शु�क िव� ापीठाने मा�य केले�या हेड�माणे आकार�यात याव े अशी िशफारस ठराव � . ५ 

अ�वये िव� ा पिरषदेकडे केली आहे.

सबब, सदर िशफारस सहप�  05 �माणे िवचाराथ�).

ठराव: �ाचाय�, लोकमंगल साय�स ॲ�ड इंटरि�नरिशप कॉलेज, वडाळा महािव� ालय यांचे B. Sc.

उ� ोजकता अ�यास� मा�या शु�क वाढीसंदभ�त शु�क िनि� ती सिमतीने सहप�  05 �माणे 

केलेली िशफारस ��वका� न मा�यता दे�यात आली.
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[  51  ] B. Voc. Food Processing भाग-1 ते 3 साठी वतेन िनि� ती सिमतीने शु�क िनि� ती त�ता 

सहप�  07 नुसार िशफारस के�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. �ाचाय�, कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपरू यां�याकडे शै� िणक वष� 

2018-19 पासून महािव� ालयात B. Voc. Food Processing अ�यास� म चालू 

कर�याकिरता िव� ापीठ अनुदान आयोग व ��तुत िव� ापीठाने परवानगी िदली असून सदर 

अ�यास� म �थम, ि� तीय व तृतीय वष�साठी िव� ा�य�ना आकारावयाची फी िनध�िरत क� न 

िमळावी. असा िवषय िद.18/06/2019 रोजी�या शु�क िनि� ती बठैकीत ठेव�यात आला 

होता.  

सदर िवषयावर शु�क िनि� त सिमतीने महािव� ालयाने ��तािवत केले�या शु�कात 

खालील बदल कर�याची िशफारस ठराव � . 4 नुसार िव� ा पिरषदेस केली आहे.

शै� िणक शु�क �थम वष�साठी `15,000/- ि� तीय वष�साठी `18,000/- व तृतीय 

वष�साठी `18,000/- ओळखप� ासाठी `50/- इ��युर�स फी िव� ापीठा�या िनयमानुसार 

राहील (सहप�  07 �माणे) तर हे�थ चेकअप हे िशष�क वगळ�यात आ�याची िशफारस 

िवचाराथ�).

ठराव: B. Voc. Food Processing भाग-1 ते 3 साठी वतेन िनि� ती सिमतीने शु�क िनि� ती त�ता 

सहप�  07 नुसार केलेली िशफारस ��वका� न मा�यता दे�यात आली.
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[ 52 ] भाई छ� ु�सग चंदेले कॉलेज ऑफ सोशलवक�, सोलापूर हे महािव� ालय व सदरचा M S W

हा कोस� अनुदािनत अस�यामुळे महािव� ालयाची फी वाढीची िवनंती शु�क िनि� ती 

सिमतीने अमा�य कर�याची िशफारस िव� ा पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. अ�य�  भाई छ� ु�सग चंदेले कॉलेज ऑफ सोशलवक�, सोलापरू या 

महािव� ालयातंग�त M S W भाग-1 साठी 30 व M S W भाग-2 साठी 30 अशी िव� ाथ� 

�वशेास मा�यता आहे. िव� ापीठाने समाजकाय� M S W साठी िनि� त केले�या 

अ�यास� माम�ये सेिमनार, वक�शॉप, सामािजक िशिबर इ. समावशे केला आहे. परंतू 

िव� ापीठाने M S W साठी िनि� त केले�या फी नुसार सदर काय�� म राबिवणे अश�य आहे.

�यामुळे महािव� ालयाने िनि� त केले�या शु�कास मंजूरी िमळ�याबाबतची िवनंती 

मा. अ�य�  भाई छ� ु�सग चंदेले कॉलेज ऑफ सोशलवक� यांनी िद.18/06/2019 रोजी�या 

शु�क िनि� ती बठैकीत केली होती.

शु�क िनि� ती सिमतीने सदरचा िवषय ठराव � .३ अ�वये अमा�य क� न तशी 

िशफारस िव� ा पिरषदेकडे केली आहे.

सबब, वरील�माणे अमा�य के�याची िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: भाई छ� ु�सग चंदेले कॉलेज ऑफ सोशलवक�, सोलापूर हे महािव� ालय व सदरचा M.S.W. 

हा कोस� अनुदािनत अस�यामुळे महािव� ालयाची फी वाढीची िवनंती शु�क िनि� ती सिमतीने 

अमा�य कर�याची िशफारस ��वका� न मा�यता दे�यात आली.
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[ 53 ] िवना अनुदािनत कोस�ससाठी आकार�यात येणा�या शु�कास शु�क िनध�रण सिमतीची 

िशफारस िवचाराथ�.

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

यां�याकडे सन 2018-19 साठी महािव� ालयात िवना अनुदािनत कोस�ससाठी संल�न 

�माणप� े शु�क आकार�यात येत आहे. सदर शु�क संबिंधत कोस��या सु� वातीपासून 

आ��त�वात आहेत. तसेच सोबत फी त�ता जोड�यात आला आहे. परंतू समाज क�याण 

िवभागाने सदर शु�क आप�या मा�यतेने ऑनलाईन िड�पले कर�यासंदभ�त कळिवले 

अस�याने �यास मा�यता िमळावी अशी िवनंती केली होती.

याबाबत िद.18/06/2019 रोजी�या बठैकीत शु�क िनि� ती सिमतीने 1) शासनाने 

िनध�िरत केले�या शु�क िशष�कां�माणे (Heads) िव� ापीठा�या शु�क िशष�काम�ये (Heads)

आव�यक ते बदल कर�यात यावते.

2) िव� ापीठाने सन 2009-10 या वष�त िनध�िरत केले�या िवना अनुदािनत अ�यास� मा�या 

शु�कास मा�य क� न िव� ा पिरषदेकडे िशफारस के�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िवना अनुदािनत कोस�ससाठी आकार�यात येणा�या शु�कास शु�क िनध�रण सिमतीने 

केलेली िशफारस ��वका� न मा�यता दे�यात आली.
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[ 54 ] शै� िणक शु�क वष� 2019-20 पासून नवीन अ�यास� म (पा� � म), िवषय, अितिर�त 

तुकडी व िव� ाशाखा सु�  कर�याकिरता िविवध सं�थाकडून / महािव� ालयाकडून �थम 

संल��नकरणासाठी �ा�त होणारे ��ताव तसेच संल��नकरणाचे नुतिनकरण, नैस�गक 

िव�तार, कायम संल��नकरण व इतर अ�यास� माकिरता ��ताव सादर क� न घे�याकिरता 

आकारावयाचे शु�क िनि� त संदभ�त शु�क सिमतीने िशफारस के�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.18/12/2018 रोजी त�कािलन बीसीयुडी (संल�नता िवभाग) िवभागाकडून 

सहप� े 07 ते 11 िविहत शु�क त��या�माणे िद.18/06/2019 रोजी झाले�या बठैकीत शु�क 

िनि� ती सिमतीकडे िवषय ठेवले असता, शु�क िनि� ती सिमतीने खालील ठराव पािरत केले 

आहेत. 

1) B. R. आिण M. R. िवषयांसाठी इंिजनेअ�रग या सदराखाली ��तािवत केलेले शु�क 

आकार�यात याव ेतसा उ� ेख पिरप� कात करावा.

2) B. Sc. Food Processing अ�यास� म B. Voc अंतग�त समावशे करावा.

3) B. Voc अंतग�त पदिवका अ�यास� मासाठी सुचिव�यात आलेले शु�क मा�य कर�यात 

येऊन ��तािवत शु�क खालील�माणे आहेत:

B. Voc. Skill Diploma New Affiliation Fee Rs.10,000/- (any subject)

New subject Fee Rs.500/- (per subject)

Natural Extension Fee Rs.1,000/- (up to five subject) & each additional subject Rs.500/-

Additional Division Fee Rs.1,000/- (up to five subject) & each additional subject

Rs.500/-

New Course Fee Rs.10,000/- Continuation of Affiliation Fee Rs.300/- (per subject),

Permanent Affiliation Fee Rs.10,000/-

Skill Devolvement (Certificate any subject) New Affiliation Fee Rs.5,000/-

New subject Fee Rs.200/-

Natural Extension Fee Rs.500/- & 100/- additional Division Fee Rs.500/- & 100/-, New

Course Fee Rs.500/-

Continuation of Affiliation Fee Rs.150/- (per subject)

Permanent Affiliation Fee Rs.5,000/-

सबब, उपरो� त �कारचे शु�क िनि� त करणेसंदभ�त िद.18/06/2019 रोजी�या 

बठैकीत शु�क िनि� ती सिमतीने िव� ापिरषदेकडे िशफारस के�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सदरचा िवषय यो�य �या दु� �तीसह पुन� : िव� ा पिरषदे�या बैठकीत सादर करावा असे 

ठरले.
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[ 55 ] शै� िणक वष�, 2019-20 पासून सु�  कर�यात आले�या B. Voc. Part- I 1. Refrigeration

and Air Conditioning, 2.Automobile Servicing, 3.Software Development या 

पा� � माचा आराखडा व अ�यास� म िनवड आधािरत � ेयांक �णालीनुसार (CBCS) तयार 

कर�यात आले�या अ�यास� मास िद.13/09/2019 रोजी �थायी अ�यासमंडळाने त� नंतर 

िद.07/11/2019 रोजी िव� ाशाखेने व िद.14/09/2019 रोजी अिध�ठाता मंडळा�या वतीने 

मा. �-कुलगु�  महोदयांनी �वीका� न िव� ा पिरषदेकडे िशफारस के�याची बाबिवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ अनुदान आयोगाने कौश�याधािरत अ�यास� मांना चालना दे�यासाठी 

B. Voc. अ�यास� माची एक योजना जाहीर केली होती. �यानुसार िव� ापीठ सलं��नत 

महािव� ालयाने िव� ापीठ अनुदान आयोगाची मा�यता घेतली असून, UGC कडून तयार 

कर�यात आले�या B .Voc. Part- I 1. Refrigeration and Air Conditioning,

2.Automobile Servicing, 3.Software Development या पा� � माचा आराखडा व 

अ�यास� मास Mechanical Engineering आिण Computer Science & Engineering या 

�थायी अ�यासमंडळांनी िद.13/09/2019 रोजी मा�यता देवून िव� ान व तं� � ान 

िव� ाशाखेकडे िशफारस केली होती. िव� ाशाखेची बठैक िद.07/11/2019 रोजी घे�यात 

आली असून सदर बठैिकम�ये B. Voc. Part- I 1. Refrigeration and Air Conditioning,

2.Automobile Servicing, 3.Software Development या पा� � माचा आराखडा व 

अ�यास� मास दु� �तीसह मा�यता देवून अिध�ठातामंडळाकडे िशफारस कर�यात आली.

िद.14/11/2019 रोजी अिध�ठाता अिध�ठाता मंडळाची बठैक निजक�या काळात �ायोिजत 

नस�याने सदर �ािधकरणाकडून महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 36 

(2) (क) आिण कलम 37 (1) (ख) नुसारमा. �-कूलगु� , यांनी अिध�ठाता मंडळा�या वतीने 

�वीका� न िव� ा पिरषदेकडे िशफारस केली आहे.

सबब, B. Voc. Part- I 1. Refrigeration and Air Conditioning, 2.Automobile 

Servicing, 3.Software Development पा� � माचा आराखडा व अ�यास� म िवचाराथ�).

ठराव: सदरचा िवषय यो�य �या दु� �तीसह पुन� : िव� ा पिरषदे�या बैठकीत सादर करावा असे 

ठरले.
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[ 56 ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम 12 (७) अ�वये िव� ापीठ 

पिरसरातील कला व लिलतकला संकुलांतग�त स�  असले�या M. A. (Music) Instrumental

Music Tabla / Pakhavaj Semester- I & II आिण M. A. (Music) Vocal / Instrumental 

Semester- I & II तसेच M.A. Dramastics Semester- I & II या पा� � मास मा. कुलगु�  

महोदयांनी मा�यता िद�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठा�या कला व लिलत कला संकुलांतग�त शै� िणक वष� २०१९-20 

पासून M. A. (Music) Instrumental Music Tabla / Pakhavaj Semester- I & II आिण 

M. A. (Music) Vocal / Instrumental Semester- I & II तसेच M. A. Dramatics 

Semester- I & II हे अ�यास� म सु�  कर�यात आले असून, सदर अ�यास� मांचा िनवड 

आधािरत � ेयांक �णालीनुसार (CBCS) Sem. I & II पा� � म संबिंधत उपसिम�यांकडून 

तयार क� न घे�यात येऊन �यास िद.23/09/2019 रोजी�या बठैकीत Music अ�थायी 

अ�यासमंडळाने सदर पा� � म �वीका� न िव� ाशाखेकडे िशफारस केली आहे.

निजक�या कालावधीत िव� ाशाखेची बठैक �ायोिजत नस�याने उपरो�त सव� 

पा� � मास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम 34 (४) (क) आिण ३५ 

(छ) नुसार िव� ाशाखे�यावतीने �वीका� न मा. �भारी अिध�ठाता, मानविव� ान िव� ाशाखा 

यांनी अिध�ठाता मंडळाकडे िशफारस केली आहे.

त� नंतर अिध�ठाता मंडळाची बठैक �ायोिजत नस�याने मा. �-कुलगु�  महोदयांनी 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ३६ (२) (क) आिण कलम ३७ (१) 

नुसार अिध�ठाता मंडळा�यावतीने �वीका� न िव� ा पिरषदेकडे िशफारस केली आहे.

परंतु, सदर पा� � म संकुलातील िव� ाथ�िहत ल� ात घेता तसेच निजक�या काळात 

िव� ा पिरषदेची बठैक �ायोिजत नस�याने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ 

कलम १२ (७) अ�वये िव� ा पिरषदे�यावतीने मा. कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िद�याची बाब 

मािहती�तव).

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

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



िव� ा पिरषदेची 40 वी बैठक मंगळवार, िद.२6/11/२०१9 काय�वृ� ांत               पान � .64 /72

[ 57 ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम 12 (७) अ�वये िव� ापीठ 

पिरसरातील भाषा व वाङमय संकुलांतग�त स�  असले�या M. A. - I I Sem III & IV सं�कृत 

व M. A. - I Sem I & II पाकृत आिण पाली या पा� � मास मा. कुलगु�  महोदयांनी मा�यता 

िद�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठा�या भाषा व वाङमय संकुलांतग�त शै� िणक वष� २०१८-१9 पासून 

एम. ए. सं�कृत हा अ�यास� म सु�  क� न सदर अ�यास� माचा Sem - III & IV पा� � म तर 

शै� िणक वष� 2019-20 पासून न�याने सु�  कर�यात आले�या M. A. - I पाकृत आिण पाली 

अ�यास� माचे M. A. - I Sem. I & II पा� � म उपसिमतीने तयार केला सदर पा� � म 

िद.19/09/2019 रोजी�या अ�थायी अ�यासमंडळा�या बठैकीत �वीका� न िव� ाशाखेकडे 

िशफारस कर�यात आली.

निजक�या कालावधीत िव� ाशाखेची बठैक �ायोिजत नस�याने उपरो�त सव� 

पा� � मास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम 34 (४) (क) आिण 

३५ (छ) नुसार िव� ाशाखे�यावतीने �वीका� न मा. �भारी अिध�ठाता, मानविव� ान िव� ाशाखा 

यांनी अिध�ठाता मंडळाकडे िशफारस केली आहे.

त� नंतर अिध�ठाता मंडळाची बठैक �ायोिजत नस�याने मा. �-कुलगु�  महोदयांनी 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ३६ (२) (क) आिण कलम ३७ (१) 

नुसार अिध�ठाता मंडळा�यावतीने �वीका� न िव� ा पिरषदेकडे िशफारस केली आहे.  

परंतु, सदर पा� � म संकुलातील िव� ाथ�िहत ल� ात घेता तसेच निजक�या काळात 

िव� ा पिरषदेची बठैक �ायोिजत नस�याने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ 

कलम १२ (७) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िद�याची बाब 

मािहती�तव).

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

मा. कुलगु� महोदयांनी केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 58 ] M. Sc. Physics (Solid State), M. Sc. Physics (Nanophysics), M. Sc. Condensed Matter

Physics; 5 Year Integrated M. Tech. Course in Cosmetic Technology & B. Voc.

Journalism & Mass Communication या िवना अनुदािनत Course चे शु�क अिध�ठाता मंडळाने व 

शु�क िनि� ती सिमतीने िशफारस के�यानुसार िव� ापिरषदे�या वतीने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वये मा. कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िद�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी:  मा. �ाचाय�, डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज आट��  ॲ�ड साय�स, सोलापूर यांनी 

िद.04/10/2019 रोजी�या प� ानुसार M. Sc. (Solid State) भाग 1 व 2 शु�क िनि� ती क� न िमळणे 

संदभ�त ��ताव सादर केला आहे.

मा. �ाचाय�, � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� यांनीही िद. 11/10/2019 रोजी�या प� ानुसार 

M. Sc. Physics (Nanophysics) भाग 1 व 2 ची शु�क िनि� ती क� न िमळणेबाबत िवनंती केली आहे.

मा. डॉ. आर. बी. �चचोलकर, िवभाग �मुख जन�िलझम ॲ�ड मास क�युिनकेशन िवभाग 

सामािजकशा�  े संकुल यांनी िद.17/10/2019 रोजी�या प� ा�वये B. Voc. Journalism & Mass

Communication भाग 1 ते 3 ची शु�क िनि� ती करणेबाबत िवनंती केली आहे.

उ�त ��ताव िद. 19/10/2019 रोजी�या अिध�ठाता मंडळात सादर केले असता अिध�ठाता 

मंडळाने खालील ठराव पािरत केले आहेत. 

“जे शु�क िव� ापीठाकडून िनि� त केले जातात अशा शु�कासमोर शु�क न िलिहता 

Common fees as per other courses असे नमूद कर�याच ेठरले. तसेच शासन �या �माणे शु�काची 

� ितपूत� करते �या�माणे काही शु�कांचा तपशील बदल�यात आला. �यानुसार एम. ए�सी पदाथ�िव� ान 

Physics- Solid State, Nanophysics (िवना अनुदािनत) भाग १ व २ या अ�यास� मासाठी सोबत 

जोडले�या त��या�माणे शु�क िनध�रण क� न, शु�क िनध�रण सिमतीकडे िशफारस कर�यात आली.

तर B. Voc. Journalism & Mass Communication भाग 1 ते 3 या अ�यास� मासाठी 

सिव�तर चच� होऊन जे शु�क िव� ापीठाकडून िनि� त केले जाते अशा शु�कासमोर शु�क न िलिहता 

As per University rules असे नमूद कर�याच ेठरले तसेच शासन �या�माणे शु�काची �ितपूत� करते 

�या�माणे काही शु�कांचा तपशील बदल�यात आला. �यानुसार B. Voc Journalism & Mass

Communication अ�यास� मासाठी सोबत जोडले�या त��या�माणे शु�क िनध�रण सिमतीकडे 

िशफारस कर�यात आली.

उपरो�त िवषय आिण िद.20/10/2019 रोजी�या शु�क िनि� ती सिमती�या बैठकीत िव� ापीठ 

पिरसरातील िवनाअनुदािनत त�वावर सु�  कर�यात आले�या M. Sc. Condensed Matter Physics

तसेच 5 Year Integrated M.Tech Course in Cosmetic Technology या कोस��या शु�का संदभ�त 

मा. अ�य� ां�या सूचनेनुसार आय�या वळेेचा िवषय व ठराव �हणनू समावशे कर�यात येऊन �यावर 

सव�कष चच� क� न िव� ापिरषदे�या िवचाराथ� सादर केले आहे.

परंतु निजक�या काळात िव� ापिरषदेची बैठक �ायोिजत नस�याने तसेच शासना�या पोट�लवर 

िद.30/10/2019 पूव� िश� ण शु�क व इतर शु�क Update कर�याच ेअस�याने तातडीची बाब �हणनू 

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

मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता िद�याची बाब मािहती�तव).

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

मा. कुलगु� महोदयांनी केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 59 ] ��तुत िव� ापीठ पिरसरात वािण�य व �यव�थापन संकुलामाफ�त सु�  कर�यात आले�या 

M. B. A. या पा� � मा�या �थम वष�चा आराखडा व अ�यास� म िनवड आधािरत � ेयांक 

�णालीनुसार (CBCS) तयारकर�यात आले�या अ�यास� मास शै. वष� 2019-20 पासून 

मा�यता दे�याबाबत महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वये 

िव� ा पिरषदे�या वतीने मा.कुलगु�  महोदयांनी केलेली काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील वािण�य व �यव�थापन संकुलातील M. B. A. या 

पा� � माचा िनवड आधािरत � ेयांक �णालीनुसार (CBCS) True Spirit या िनकषानुसार 

उपसिमतीने तयार केलेला अ�यास� म िव� ापीठास सादर केला आहे.

सदरचा अ�यास� म अ�यासमंडळाने िद.7/09/2019 रोजी�या बठैकीत मा�य क� न 

िव� ाशाखेस िशफारसकेली.

सदर अ�यास� म वािण�य िव� ाशाखे�या िद.24/09/2019 रोजी�या बठैकीत सादर 

केला असता संकुल व महािव� ालयासाठी वगेवगेळा अ�यास� म तयार करता येणार नाही,

असा ठराव क� न संकुल व महािव� ालयासाठी एकच अ�यास� म तयार करणेसाठी सिमती 

गठीत केली. सदर�या सिमती�या िद.26/09/2019 रोजी, िद.4/10/2019 रोजी आिण 

िद.9/10/2019 रोजी बठैका संप�  झा�या, परंतु दो�ही अ�यास� म एक कर�यासाठी 

काय�वाही पणू� न झा�याने व संकुलाम�ये ��तािवत अ�यास� मानुसार अ�यापन सु�  अस�याने 

िव� ाथ� िहत ल� ात घेता मा. कुलगु� महोदयांनी तातडीची बाब �हणनू सव� �ािधकरणा�या 

वतीने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) नुसार संकुलासाठी 

अ�यासमंडळाने िद.7/09/2019 रोजी िशफारस केले�या अ�यास� मास िद.22/10/2019

रोजी�या िटपणी अ�वये मा�यता िदलेली आहे.

सबब, उपरो�त�माणे िव� ापीठातील वािण�य व �यव�थापन संकुलामाफ�त ��तािवत 

M. B. A. अ�यास� मास शै. वष� 2019-20 पासून मा�यता दे�याबाबत महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ�वये 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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[ 60(1) ] कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै. वष�2019-20

पासून बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 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� 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 करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त

कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. के. जे. करांडे            (अ�य� )

2) � ी. एम. एस. पवार                     (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. सी. 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 िशफारस 

केलेली आहे. 

�थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता करणेबाबत महािव� ालयास

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

सोबत जोडला आहे. 

          सबब, कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपरू या महािव� ालया�या

बी. सी. 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 मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या बी. सी. 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 मा�यता दे�यात आली.
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[ 60(2) ] िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा अंतग�त  शै� िणक वष�, 2019-20 पासून सु�  असले�या 

Computer Science & Engineering and Information Technology या 

अ�यासमंडळांनी Second Year B. Tech, Third Year & Final Year B. E.  सुधािरत 

केलेला पाठय� म िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा बैठिकतील ठराव � .3 व 4 नुसार 

िशफारस के�या�माणे अिध�ठाता मंडळा�या वतीने मा.�-कुलगु�  यांनी ��वकारला असून, 

सदर�या सुधािरत पा� � माची केलेली िशफारस िव� ा पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखे�या िद.07/11/2019 रोजी�या बठैकीतील आय�या 

वळेी�या िवषयावरील ठराव � . 3 व 4 खालील �माणे:

“Incorporating Course Outcomes and Course Objectives in the Syllabus of

Computer Science & Engineering and Information Technology in the following.

1) S. Y. B. Tech. (CBCS) Implemented w. e. f. 2019-20

2) T. E. (CBCS) Implemented w. e. f. 2019-20

3) B. E. (CBCS) Implemented w. e. f. 2019-20”

िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेने सदरचा सुधारीत अ�यास� माची िशफारस 

के�या�माणे मा.�-कुलगु�  महोदयांनी अिध�ठाता मंडळा�या वतीने िद.22/11/2019

रोजी�या प� ा�वये ��वका� न िव� ापरीषदेकडे िशफारस केली आहे.

उ�त ठरावा�या अनुषंगाने,शै� िणक वष� 2019-20 पासून सु�  असले�यािव� ान व 

तं� � ान िव� ाशाखा अंतग�त Computer Science & Engineering and Information

Technologyया अ�यासमंडळां�या अ�य� ांनी व सद�यांनी सुधारीत केलेला Second Year

B. Tech, Third Year & Final Year B. E. चा सुधािरत पा� � म िव� ा पिरषदे�या 

िवचाराथ�).

ठराव: िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा अंतग�त  शै� िणक वष�, 2019-20 पासून सु�  असले�या 

Computer Science & Engineering and Information Technology या अ�यासमंडळांनी 

Second Year B. Tech, Third Year & Final Year B. E. सुधािरत केलेला पाठय� म 

िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा बैठिकतील ठराव � .3 व 4 नुसार िशफारस के�या�माणे 

अिध�ठाता मंडळा�या वतीने मा.�-कुलगु�  यांनी ��वकारला असून, सदर�या सुधािरत 

पा� � माची केलेली िशफारस ��वका� न मा�यता दे�यात आली.
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[ 60(३) ] ��तूत िव� ापीठा�या १५ �या दी� ांत समारंभापासून िव� ा�य�ना दे�यात येणा�या पदवी,

पदवीका �माणप� ावर Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University असे नाव, 

छपाई करतेवळेी स� ��थतीत असले�या मागील वष��या पदवी �माणप� ातील कलर, 

िडझायन, Font व Security features म�ये बदल क� न सोबत जोडले�या नमू�या�माणे 

न�याने पदवी �माणप�  छपाई क� न घे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  शासना�या िद.05/03/2019 रोजी�या राजप� ानुसार सोलापरू 

िव� ापीठाचा “प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू” असा 

नामिव�तार �चिलत कर�यात आला अस�याने ��तूत िव� ापीठा�या आगामी संप�  होणा�या 

१५ �या दी� ांत समारंभापासून दे�यात येणा�या पदवी, पदवीका �माणप� ावर Punyashlok

Ahilyadevi Holkar Solapur University (Formerly Solapur University) अस नाव छपाई 

क� न �याव े लागणार आहे. सदरील छपाई करतेवळेी स� ��थतीत असले�या मागील 

वष��या पदवी �माणप� ामधील कलर, िडझायीन, Font व Security features म�ये बदल 

करणे आव�यक आहे.

सबब, ��तूत िव� ापीठा�या १५ �या दी� ांत समारंभापासून िव� ा�य�ना दे�यात 

येणा�या पदवी, पदवीका �माणप� ावर Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur

University असे नाव, छपाई करतेवळेी स� ��थतीत असले�या मागील वष��या पदवी 

�माणप� ातील कलर, िडझायन, Font व Security features म�ये बदल क� न सोबत 

जोडले�या नमू�या�माणे न�याने पदवी �माणप�  छपाई क� न घे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ��तूत िव� ापीठा�या १५ �या दी� ांत समारंभापासून िव� ा�य�ना दे�यात येणा�या पदवी,

पदवीका �माणप� ावर Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University असे नाव, 

छपाई करतेवळेी स� ��थतीत असले�या मागील वष��या पदवी �माणप� ातील कलर,

िडझायन, Font व Security features म�ये बदल क� न सोबत जोडले�या नमू�या�माणे 

न�याने पदवी �माणप�  छपाई क� न घे�यास मा�यता दे�यात आली.
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[ 60(4) ] ��तुत िव� ापीठ संल��नत अनुदािनत महािव� ालयातील िश� कांचे सात�या वतेन 

आयोगानुसार सहा�यक �ा�यापक, सहा�यक �ा�यापक ते सहयोगी �ा�यापक आिण 

सहयोगी �ा�यापक ते �ा�यापक पदाकिरता नवीन गुणांकन िनयमावली िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठ संल��नत अनुदािनत महािव� ालयातील िश� कांचे सात�या वतेन 

आयोगानुसार सहा�यक �ा�यापक, सहा�यक �ा�यापक ते सहयोगी �ा�यापक आिण सहयोगी 

�ा�यापक ते �ा�यापक पदाकिरता िद.08 माच�, 2019 रोजी�या सात�या वतेन आयोगा�या

शासन िनण�यास अनुस� न CAS �ि� या सुलभ िर�या पार पाड�याकिरता नवीन गुणांकन 

िनयमावली तयार कर�यासाठी िद.20/11/2019 रोजी�या �शासकीय मा�य िटपणी�वये

मा. �-कुलगु� महोदयांनी सिमती गिठत कर�यात आली होती. सदर सिमतीने 

िद.25/11/2019 रोजी बठैक घेऊन िनयमावली तयार क� न सादर केली असून सदरची 

िनयमावली सोबत अवलोकनार्थ सादर. 

सबब, सहा�यक �ा�यापक, सहा�यक �ा�यापक ते सहयोगी �ा�यापक आिण 

सहयोगी �ा�यापकते �ा�यापक पदासाठी CAS �ि� या सुलभिर�या पार पाड�याकिरता

सिमतीने तयार केलेली नवीन गुणांकन िनयमावली िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठ संल��नत अनुदािनत महािव� ालयातील िश� कांचे सात�या वतेन

आयोगानुसार सहा�यक �ा�यापक, सहा�यक �ा�यापक ते सहयोगी �ा�यापक आिण 

सहयोगी �ा�यापक ते �ा�यापक पदाकिरता नवीन गुणांकन िनयमावलीस मा�यता दे�यात

आली.
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[ 60(5) ] 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 

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

िवभागाकडून दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: स� ��थतीत पीएच. डी. �वशेापासून ते मौिखक परी� ा (Viva-voce) घेणेपय�तची 

सव� काय�वाही संशोधन िवभागाकडून कर�यात येते व मौिखक परी� ा झा�यानंतर मा.

कुलगु� महोदयांची मा�यता घेवून मूळ �करण परी� ा िवभागाकडे पाठिवणत येते. परी� ा 

िवभागाकडून परत एकदा िरतसर मा�यता घेवून मा. संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ 

यां�या �वा� रीने Declaration of Result िदले जाते. ही �ि� या करताना िवनाकारण बराच 

कालावधी जातो व िव� ा�य�ला सदरील प�  िमळ�यास िवलंब होतो.

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

संशोधन िवभागाकडून केली जाते. िव� ा�य�चे सव� संबिंधत कागदप� े संशोधन िवभागातच 

उपल�ध असतात. �यामूळे िव� ा�य�चे Ph. D. Declaration of Result हे संशोधन 

िवभाकडूनच काढले तर सोई�कर होईल. जणेेक� न िव� ा�य�स मौिखक परी� ा झाले�या 

िदवशीच Declaration of Result देता येईल व वळेेचा िवलंब टाळता येईल. 

��तूत िव� ापीठात पीएच. डी. �वशेाबाबत िनयम कर�यात आलेले असून िव� ा 

पिरषदे�या बठैकीतील ठराव � . 68 िद.16/08/2014 अ�वये मंजूर कर�यात आलेले 

आहेत. सदर िनयमावलीतील R. Ph. D. २४ म�ये खालील�माणे तरतूद आहे.

(i) On the acceptance of the recommendation of the Open Defence, by the Hon’ble

Vice-Chancellor, the Controller of Examinations shall declare the result. The date of

acceptance of the report of Open Defence by the Hon’ble Vice-Chancellor shall be

treated as the date of the declaration of the result.

तसेच िद.21/06/2018 रोजी झाले�या िव� ा पिरषद बठैकीत िवषय � .६६ अ�वये 

पीएच. डी. अ�यास� माची िनयमावली दु� �त कर�यास मा�यता दे�यात आली असून 

सुधािरत िनयमावलीतील िनयम � .R. Ph. D. 16 Declaration of Result खालील�माणे 

आहे. 

(16.1) The Viva-Voce / Open Defence will be held only after fulfillment of the all

essential requirements.

(16.2) The date of Viva-Voce / Open Defence would be considered to be the date of

declaration of result. The provisional declaration certificate should be given

to the student on same day after Viva-Voce / Open Defence.

(16.3) On the final approval of the Hon’ble Vice-Chancellor, the Director Board of

Examinations and Evaluation shall declare the result after the fulfillment of

all conditions.

(16.4) Along-with the degree, the concerned section shall certify to the effect that

the degree has been awarded in accordance with the provisions of UGC rules

and regulations as published in the Gazette of India dated 05
th

May, 2016.
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सदर तरतूदीनुसार Ph. D. Declaration of Result हे परी� ा िवभागाकडून 

दे�याबाबत तरतूद आहे. तथािप, वर दश�िव�या�माणे पीएच. डी. �या िव� ा�य�ची मौिखक 

परी� ा झा�यानंतर दे�यात येणारे Declaratio of Result संशोधन िवभागाकडून दे�यास 

तसेच Declaration of Result चे प�  संशोधन िवभागात काय�रत असले�या उपकुलसिचव /

सहायक कुलसिचव यां�या �वा� रीने दे�यात आले तर िव� ा�य��या ��टीने सोयी�कर 

राहील. �या�तव, सदरील िनयम बदल�यासाठी उपरो�त िवषय िव� ा पिरषदे�या

बठैकीसमोर ठेवावा लागेल. 

सबब, 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�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: 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 

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

िवभागाकडून दे�याबाबत मा�यता दे�यात आली.

मा. अ�य� ां�या परवानगीने सव�चे आभार मानून बठैक संप�याचे कुलसिचवांनी जाहीर केले व 

रा�� गीतानंतर बठैक समा�त झाली.

      सही/-      सही/- 

कुलसिचव 

(सद�य सिचव, िव� ा पिरषद)

मा. कुलगु�  

(अ�य� , िव� ा पिरषद)


