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

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

िव� ा पिरषदे�या 44 �या ऑनलाईन बैठकीचा काय�वृ� ांत

बुधवार, िद.30 िडस�बर, २०20 सकाळी 11:30 वा. 

िव� ा पिरषदेची 44 वी बैठक बुधवार, िद. 30 िडस�बर, २०२० रोजी सकाळी 11:30 वा. 

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

आयोिजत कर�यात आली होती.

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

अ.� . सद�याचे नांव पद

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

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

३) �ाचाय� डॉ. शं. द. नवले - � . अिध�ठाता, िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा सद�य

४) �ाचाय� डॉ.शं.िक.पाटील-� .अिध�ठाता, वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखा सद�या

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

६) डॉ. िव. पां. िशखरे, � . अिध�ठाता, आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा सद�य

7) �ाचाय� डॉ. चं. � ी. सूय�वशंी - �भारी सहयोगी अिध�ठाता,

िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा

सद�य

8) डॉ. िस. ना. सलवदे - �भारी सहयोगी अिध�ठाता,

मानविव� ान िव� ाशाखा

सद�य

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

आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा

सद�य 

10) �ाचाय� डॉ. � ी. बा. � ीरसागर सद�य

11) �ाचाय� डॉ. म. सु. कदम सद�य

12) �ाचाय� डॉ. ब. पां. र�गे सद�य

13) �ाचाय� डॉ. � . रा. थोरात सद�य

14) �ाचाय� डॉ. द. सु. ितकटे सद�य

15) डॉ. अ. ह. ननवरे सद�य

16) डॉ. ना. गो. �शदे सद�य

17) डॉ. ता. ना. कोळेकर सद�य

18) डॉ. � ीमती सु. इ. शेख सद�या

19) �ा. � ी. � . माहुलीकर सद�य

20) � ी. सु. गो. इंगळे सद�य

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

2२) �ा. डॉ. िव. बा. पाटील सद�य
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अ.� . सद�याचे नांव पद

२३) डॉ. िस. कृ. च�हाण सद�य

२४) डॉ. को. रा. राव सद�य

2५) �ा. डॉ. श. िश. सूय�वशंी सद�य

2६) डॉ. ता. ना. लोखंडे सद�य

2७) �ाचाय� डॉ. श. अ. हलकुडे सद�य

2८) डॉ. स. र. ग�गजे सद�य

29) डॉ. सं. ना. कदम सद�य

30) डॉ. अ. ना. बारबोले सद�य

31) डॉ. दे. रा. गायकवाड सद�य

32) डॉ. � ीमती ॲनी जॉन सद�या

33) डॉ. चं. सं. च�हाण सद�य

34) डॉ. ब. िह. दामजी सद�य

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

: िनमंि� त :

अ.� . िनमंि� तांचे नाव

१) डॉ. जी. एस. धबाले

२) डॉ. एम. एस. चोबदार

३) डॉ. � ीमती अनधा जोशी

४) डॉ. एम. पी. शा� ी

५) डॉ. � ीमती एम. ज.े पाटील

६) डॉ. एस. जी. सोनट�के

7) डॉ. ए. ए. गढवाल

8) डॉ. जी. एस. कांबळे

9) �ाचाय� डॉ. एम. कृ�णमूत�

१०) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे

11) डॉ. � ीमती �ही. एस. गवळी

12) डॉ. आर. बी. �चचोलकर

13) डॉ. � ीमती एन. सी. वाघमारे

14) डॉ. � ीमती ए. ए. सुलाखे

15) डॉ. �ही. एम. िद� ीत

16) डॉ. एम. एन. जगताप

17) डॉ. एम. एस. म�ते

18) � ी. बी. एस. िशवशरण 
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अ.� . िनमंि� तांचे नाव

19) डॉ. डी. जी. कदम 

20) �ा. आर. एल. सावलजकर

21) डॉ. अिनल क� ी

22) �ाचाय� डॉ. आर. वाय. पाटील 

23) डॉ. एम. बी. सातपतेु

24) डॉ. एम. एस. कलशे� ी

25) डॉ. के. ज.े करांडे 

26) डॉ. ए. एस. िवभतेू

27) �ा. लोबो एल. एम. आर.ज.े

28) � ीमती एस. आर. िदपाली 

�वागत:

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

नामिनद�िशत / िनयु�त झालेले �ाचाय� डॉ. शं. द. नवले - � . अिध�ठाता, िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा,

�ाचाय� डॉ. शं. िक. पाटील - � . अिध�ठाता, वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखा, डॉ. िव. पां. िशखरे, 

� .अिध�ठाता, आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा यांची ही पिहलीच बठैक अस�याने िव� ा

पिरषदे�या वतीने �वागत कर�यात आले. तसेच यापवू� � . अिध�ठाता पदी काय� केलेले �ाचाय� डॉ. िव. पां.

उबाळे, �ाचाय� डॉ. � ीमती िक. अ. पांडे व �ाचाय� डॉ. सु. � ी. गोरे, तर सहयोगी अिध�ठाता पदी काय� 

केलेले डॉ. स. र. ग�गज ेव �ाचाय� डॉ. एम.कृ�णमुत� हे काय�रत असताना िव� ापीठा�या शै� िणक, संशोधन 

व िवकासासाठी योगदान िद�याब�ल �यांचे आभार �य�त कर�यात आले. तसेच न�याने गिठत कर�यात 

आले�या अ�थायी अ�यासमंडळा�या अ�य� ांचे �वागत कर�यात आले.

अनुप��थती:

िव� ा पिरषदे�या या बठैकीस �ाचाय� डॉ. िव. पां. उबाळे, िनमंि� त सद�य यांनी ईमेल� ारे

अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली होती. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता दे�यात आली.

तसेच �ाचाय� डॉ. � ीमती िक. अ. पांडे, � ी. � . �यं. पाटील, �ा. सुभाष भटनागर, डॉ. एस. पिकरीसामी, 

डॉ. शा�वती सेन येरम, डॉ. एस. िसवराम, �ा. बी. एन. थोरात, डॉ. धनराज माने, िश� ण संचालक (उ�च

िश� ण), महारा�� रा�य, पणेु व डॉ. िद. रा. नंदनवार, � .िवभागीय सहसंचालक, (तं� िश� ण) पणुे व  

डॉ. अ. ना. बारबोले हे िनयिमत सद�य आिण डॉ. बी. एस. मुळीक, डॉ. जी. यु. तोडकरी, डॉ. एस. एम. 

लांडगे, � ी. बी. एस. िशवशरण, डॉ. एल. बी. दामा, डॉ. ए. आर. कुलकण� व � ी. �ही. आर. मराठे हे 

िनमंि� त सद�य िव� ा पिरषदे�या बठैकीस अनुप��थत होते. 
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सदर बैठकीत खालील�माणे कामकाज झाले.

 [ 01 ] िद.10 ऑ�ट�बर, 2020 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या 43 �या बैठकीचा काय�वृ� ांत

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

ठराव: िद.10 ऑ�ट�बर, 2020 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या 43 �या बैठकीचा काय�वृ� ांत 

खालील दु� �तीसह वाचून सव�नुमते कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द 

घे�यात आली.

• पान � . 54 वर िवषय � . 39(13) मधील ठरावात खालील�माणे दु� �ती कर�यात 

आली. 

पूव�चा ठराव

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

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

घेणे बंद कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

दु� �त केलेला ठराव

फाम�सी अ�यास� म वगळता इतर सव� �यावसाियक अ�यास� मामधील िव� ा�य�साठी 

केवळ एक संधी ऑ�टोबर/नो�ह�बर-2020 मधील पिर� ेकिरता उपल�ध क� न दे�यात 

यावी व �यानंतर या अ�यास� मातील जु�या सव� पॅटन��या परी� ा घेणे बंद कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

तसेच पारंपािरक अ�यास� माबाबत २०१३ नंतर�या सव� पॅटन��या (२०१७-२०१८ 

पय�त) िव� ा�य�ना केवळ एक संधी ऑ�टोबर/नो�ह�बर-2020 मधील पिर� ेकिरता उपल�ध 

क� न दे�यात यावी व �यानंतर जु�या सव� पॅटन��या परी� ा घेणे बंद कर�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[  0२  ] शै� िणक वष� 2019-20 पासून िव� ापीठ पिरसर सामािजकशा� े संकुलांतग�त न�याने सु�

झाले�या B.Voc. in Journalism & Mass Communication या पदवी अ�यास� माचे

गुणांकन इतर सव� पदवी अ�यास� मां�माणे एकसारखे अस�या�या ��टीने 70-30 ऐवजी 

40-10 नुसार सुधािरत कर�याची बाब तातडीची अस�याने मा. कुलगु�  महोदयांनी 

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

वतीने केलेली काय�वाही मािहती�तव.

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

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

आला. 

ठराव: शै� िणक वष�2019-20 पासून िव� ापीठ पिरसर सामािजकशा� े संकुलांतग�त न�याने सु�

झाले�या B.Voc. in Journalism & Mass Communication या पदवी अ�यास� माचे

गुणांकन इतर सव� पदवी अ�यास� मां�माणे एकसारखे अस�या�या ��टीने 70-30 ऐवजी 

40-10 नुसार, मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 

कलम 12(7) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने सुधािरत केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात 

आली. 
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[ 03 ] ��तुत िव� ापीठ संल��नत बी.एड. भाग - 2 (स� -3) चा �ा�यि� क अ�यास� म स� :��थतीत

कोिवड-19 चा �ादु�भाव सु� अस�याने शै� िणक वष� 2020-21 किरता पारंपािरक 

प�दतीऐवजी ऑनलाईन प�दतीने पूण� कर�यासाठी तातडीची बाब �हणून मा.कुलगु�

महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) नुसार िव� ा 

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

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

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

आला.

ठराव: ��तुत िव� ापीठ संल��नत बी.एड. भाग - 2 (स� -3) चा �ा�यि� क अ�यास� म स� :��थतीत

कोिवड-19 चा �ादु�भाव सु� अस�याने शै� िणक वष� 2020-21 किरता पारंपािरक 

प�दतीऐवजी ऑनलाईन प�दतीने पूण� कर�यासाठी तातडीची बाब �हणून मा.कुलगु�

महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) नुसार िव� ा 

पिरषदे�या वतीने केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 04 ] शै� िणक वष�2020-21 पासून सुधािरत होणारा B.A., LL.B Part-V (70-30 Pattern)

अ�यास� मा�या आराखडा व पा� � म िवधी अ�थायी अ�यासमंडळाने तयार केला असून, 

सदर अ�यास� म मानविव� ान िव� ाशाखे�या बैठकीत �वीका� न, सदर िव� ाशाखेने

केलेली िशफारस िव� ा पिरषदे�या िवचाराथ�.

मानविव� ान िव� ाशाखेने केलेली िशफारस ��वका� न खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला.

ठराव: शै� िणक वष� 2020-21 पासून सुधािरत होणारा B.A., LL.B Part-V (70-30 Pattern) 

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

असून, सदर अ�यास� म मानविव� ान िव� ाशाखे�या बैठकीत �वीका� न केलेली िशफारस 

सव�नुमते मा�य कर�यात आली.
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[ 05 ] बी. पी. सुलाखे कॉमस�कॉलेज, बाश� या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत

त�वावरील बी.कॉम. भाग - 1 या अ�यास� मा�या नवीन अितिर�त चौ�या तुकडी�या

शै� िणक वष� 2020-21 पासून �थम संल��नकरणास महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वये मा.कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदे�यावतीने

केलेली काय�वाही मािहती�तव.

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

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

आला.

ठराव: बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत

त�वावरील बी.कॉम. भाग - 1 या अ�यास� मा�या नवीन अितिर�त चौ�या तुकडी�या �थम 

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

मा.कुलगु�  महोदयांनी शै� िणक वष� 2020-21 पासून िव� ा पिरषदे�या वतीने िदले�या

मा�यते�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[  06  ] बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत 

त�वावरील बी.कॉम. भाग - 2 या अ�यास� मा�या नवीन अितिर�त ितस�या तुकडी�या

शै� िणक वष� 2020-21 पासून �थम संल��नकरणास महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ�वये मा.कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदे�यावतीने

केलेली काय�वाही मािहती�तव.

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

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

आला. 

ठराव: बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत

त�वावरील बी.कॉम. भाग - 2 या अ�यास� मा�या नवीन अितिर�त ितस�या तुकडी�या �थम 

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

मा.कुलगु�  महोदयांनी शै� िणक वष� 2020-21 पासून िव� ा पिरषदे�या वतीने िदले�या 

मा�यते�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[  07  ] बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत 

त�वावरील बी.कॉम. भाग - 3 या अ�यास� मा�या नवीन अितिर�त ितस�या तुकडी�या

शै� िणक वष� 2020-21 पासून �थम संल��नकरणास महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वये मा.कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदे�यावतीने

केलेली काय�वाही मािहती�तव.

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

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

आला. 

ठराव: बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत 

त�वावरील बी.कॉम. भाग - 3 या अ�यास� मा�या नवीन अितिर�त ितस�या तुकडी�या �थम 

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

मा.कुलगु�  महोदयांनी शै� िणक वष� 2020-21 पासून िव� ा पिरषदे�या वतीने िदले�या 

मा�यते�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 08 ] देशभ�त संभाजीराव गरड महािव� ालय, मोहोळ या महािव� ालयातील कायम िवना 

अनुदािनत त�वावरील बी. ए�सी. भाग - 2 माय� ोबायोलॉजी या नवीन िवषया�या शै� िणक

वष� 2020-21 पासून �थम संल��नकरणास महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 12 (7) अ�वये मा.कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदे�यावतीने केलेली काय�वाही

मािहती�तव.

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

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

आला.

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

अनुदािनत त�वावरील बी. ए�सी. भाग - 2 (माय� ोबायोलॉजी) या नवीन िवषया�या �थम

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

मा.कुलगु�  महोदयांनी शै� िणक वष� 2020-21 पासून िव� ा पिरषदे�या वतीने िदले�या 

मा�यते�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[  09  ] सांगोला कॉलेज, सांगोला या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत त�वावरील

एम. ए�सी. (ऑरगॅिनक केिम�� ी) भाग - 1 या नवीन अ�यास� मा�या शै� िणक वष�

2020-21 पासून �थम संल��नकरणास महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 

कलम 12 (7) अ�वये मा.कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदे�यावतीने केलेली काय�वाही

मािहती�तव.

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

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

आला. 

ठराव: सांगोला कॉलेज, सांगोला या महािव� ालयातील कायम िवना अनुदािनत त�वावरील

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

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

महोदयांनी शै� िणक वष�2020-21 पासून िव� ा पिरषदे�यावतीने िदले�या मा�यते�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 10 ] � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2020-21 पासून 

एम.ए�सी. भौितकशा�  (नॅनो िफिज�स) भाग - 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

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

िफिज�स) भाग - 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै� िणक वष�

2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता अटी पतू�ते�या अिधन राहून �थािनक 

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

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

(नॅनो िफिज�स) भाग - 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास �थािनक 

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

केले�या िशफारशीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 11 ] � ी िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2020-21 पासून 

एम. ए�सी. केिम�� ी (ॲनािलटीकल) भाग - 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

� ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश�या महािव� ालया�या एम. ए�सी. केिम�� ी (ॲनािलटीकल)

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

2021-22 या दोन वष�किरता िवना अट �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस 

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

ठराव: � ी िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या एम. ए�सी. केिम�� ी (ॲनािलटीकल) 

भाग - 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास �थािनक चौकशी 

सिमतीने शै� िणक वष� 2020-21 व 2021-22 या दोन वष�किरता केले�या िशफारशीस

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[  12  ] डी.ए.�ही. वलेणकर कॉलेज कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

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

बाब िवचाराथ�.

डी. ए. �ही. वलेणकर कॉलेज कॉमस�, सोलापरू या महािव� ालया�या बी. सी. ए. भाग - 1 ते 3

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

2022-23 या तीन वष�किरता अटी पतू�ते�या अिधन राहून �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली

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

ठराव: डी. ए. �ही. वलेणकर कॉलेज कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या बी.सी.ए. भाग-1 ते 3 

या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक

वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता केले�या िशफारशीस सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 13 ] जय जगदंबा िश� णशा�  महािव� ालय, वरैाग, ता.बाश� या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2019-20 पासून बी. एड. (अितिर�त तुकडी) भाग - 1 व 2 या अ�यास� मा�या

संल��नकरणा�या नुतनीकरणासंदभ�त �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस 

िवचाराथ�.

जय जगदंबा िश� णशा�  महािव� ालय, वरैाग, ता.बाश� या महािव� ालया�या बी. एड.

(अितिर�त तुकडी) भाग - 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणासंदभ�त 

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

कर�यात आला.

ठराव: जय जगदंबा िश� णशा� महािव� ालय, वरैाग, ता.बाश� या महािव� ालया�या बी. एड. 

भाग - 1 व 2 या अ�यास� माची अितिर�त तुकडी शै� िणक वष� 2019-20 पासून बंद 

कर�याबाबत �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न, महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील तरतुदीनुसार काय�वाही कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 14 ] भौितकशा� संकुलाअंतग�त M. Sc. Physics (Energy Studies) हा नवा अ�यास� म

शै� िणक वष� 2021-22 पासून सु� कर�याची बाब िवचाराथ�.

भौितकशा�  संकुलाअंतग�त पदाथ�िव� ान िवभागात M. Sc. Physics (Energy Studies) हा

नवीन अ�यास� म शै� िणक वष� 2021-22 पासून सु�  कर�यासाठी मा. संचालक, 

भौितकशा�  संकुल यांनी सादर केले�या ��तावावर चच� क� न, खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला.

ठराव: भौितकशा� संकुलाअंतग�त M. Sc. Physics (Energy Studies) हा नवीन अ�यास� म

शै� िणक वष� 2021-22 पासून सु� कर�यास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

२०१६ कलम 33 (यक) नुसार सव�नुमते �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली.
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[ 15 ] िव� ापीठ अनुदान आयोग अिधसूचना िद. 18 जुलै, 2018 व महारा��  शासन िनण�य 

िद.08/03/2019 मधील Appendix II अंतग�त नमूद टेबलांमधील तरतूदीनुसार संल��नत 

महािव� ालयातील िश� कांचे Academic Research Score गुणांकन िनि� त कर�यासाठी 

गठीत केले�या सिमतीने तयार केलेली माग�दश�क िनयमावली मा�यते�तव.

िव� ापीठ अनुदान आयोग अिधसूचना िद. 18 जुलै, 2018 व महारा��  शासन िनण�य 

िद.08/03/2019 म�ये नमूद Academic Research Score तपासणी संदभ�त अ�य�  व 

सद�यांकडून समान िनकषानुसार तपासणी हो�यासाठी, माग�दश�क िनयमावली तयार 

कर�यासाठी मा.कुलगु�  महोदय यांनी नामिनद�शन केले�या सिमती सद�यांनी तयार केलेली 

माग�दश�क िनयमावली ��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: िव� ापीठ अनुदान आयोग अिधसूचना िद. 18 जुलै, 2018 व महारा��  शासन िनण�य 

िद.08/03/2019 मधील Appendix II अंतग�त नमूद टेबलांमधील तरतूदीनुसार संल��नत 

महािव� ालयातील िश� कांचे Academic Research Score गुणांकन िनि� त कर�यासाठी 

गठीत केले�या सिमतीने तयार केलेली माग�दश�क िनयमावलीमधील अ.� .६ मधील 

Guidelines recommended by the Committee म�ये खालील दु� �तीसह ��वका� न 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

पूव�चे • Responsibility as the chairman of the conference/seminar/
workshop will not be accepted.

दु� �ती • Responsibility as the chairman of the conference/seminar/
workshop will be accepted as per UGC Guidelines.
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[16(1)] शै. वष� 2020-21 पासून अिभयांि� की अ�यास� मात Honors Degree �थािपत 

करणेकरीता B.Tech. With Honors Degree �थम वष�चा आराखडा व अ�यास� मास 

मा�यता िमळणेस िव� ा पिरषदे�या मा�यते�तव.

AICTE या िशखर सं�थे� ारे िनग�िमत सूचनां�वये B.Tech. with Honors Degree या 

अिभयांि� की अ�यास� माचा �थम वष�चा आरखडा व अ�यास� मास सव� अ�यासमंडळ 

अ�य� ांनी अ�यास मंडळा�या वतीने व िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेचे � . अिध�ठाता यांनी 

अिध�ठाता मंडळा�या वतीने मा�यता िदली असून, �याअनुषंगाने खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात येत आहे. 

ठराव: शै. वष� 2020-21 पासून अिभयांि� की अ�यास� मात Honors Degree �थािपत 

करणेकरीता F.Y. B.Tech. With Honors Degree �थम वष�चा सुधािरत आराखडा व 

अ�यास� मास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[16(2)] िद.22/12/2020 रोजी झाले�या ��तुत िव� ापीठा�या िव� ान व तं� � ान 

िव� ाशाखेअंतग�त Cosmetic Technology या अ�यासमंडळा�या बैठकीम�ये Five Year

Integrated M. Tech. Courses in Cosmetic Technology अ�यास� मास �वशे 

पा� तेिवषयी पािरत झालेले ठराव िवचाराथ�.

िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेअंतग�त येणा�या Cosmetic Technology या अ�यासमंडळाची 

िद.22/12/2020 रोजी बठैक आयोिजत कर�यात आली होती. सदर बठैकीम�ये 

खालील�माणे ठराव कर�यात आले आहेत.

िवषय Five Year Integrated M. Tech. Courses in Cosmetic Technology या 

अ�यास� मास �विेशत िव� ा�य��या पा� तेबाबत चच� कर�याची बाब िवचाराथ�.

ठराव 1) Five Year Integrated M. Tech. Courses in Cosmetic Technology या 

अ�यास� मास �थम वष�स �वशे घे�यासाठी बारावी शा�  शाखेतून उ� ीण� 

िव� ाथ� पा�  राहतील.

2) थेट ि� तीय वष�स �वशे घे�यासाठी D.Pharm उ� ीण� िव� ाथ� पा�  राहतील.

3) थेट तृतीय वष�त �वशे घे�यासाठी Chemistry/Microbiology/Botany/

Zoology/Bio-Tech./Bio-Chemistry etc. व B.Pharmacy िवषय घेवून 

पदवी उ� ीण� झालेला िव� ाथ� तीन मिह�याचा ि�जकोस� उ� ीण� झा�यास पा�

राहील तसेच सदर िव� ा�य�स M.Tech. Course पणू� करणे आव�यक आहे.

4) Five Year Integrated M. Tech. Courses in Cosmetic Technology या 

अ�यास� मास �वशे घेतलेला िव� ाथ� चौ�या वष�पय�तचा अ�यास� म उ� ीण� 

झा�यास तो B. Tech. in Cosmetic Technology ही पदवी �ा�त कर�यास 

पा�  राहील.

Cosmetic Technology या अ�यासमंडळा�या बठैकीत तयार कर�यात आले�या 

पा� ता / िनयमावलीबाबत चच� क� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: िद.22/12/2020 रोजी झाले�या िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेअंतग�त Cosmetic

Technology या अ�यासमंडळा�या बैठकीम�ये Five Year Integrated M. Tech.

Courses in Cosmetic Technology अ�यास� मास �वेश पा� तेिवषयी पािरत केले�या 

ठरावातील � . 3 म�ये खालील दु� �तीसह सव�नुमते मा�य कर�यात आले.

3) थेट तृतीय वष�त �वशे घे�यासाठी B.Sc. (Chemistry/Microbiology/Botany 

/Zoology/Bio-Tech./Bio-Chemistry) व B.Pharmacy उ� ीण� झालेला िव� ाथ� व 

तीन मिह�याचा ि�जकोस� उ� ीण� झा�यास पा�  राहील. तसेच सदर िव� ा�य�स 

M.Tech. Course पूण� करणे आव�यक आहे.
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[16(3)] ��तुत िव� ापीठातील लिलतकला व कला संकुलाअंतग�त एम.ए.संगीत (गायन/वादन) व 

ना� शा�  या अ�यास� मासाठी परदेशातील रिहवाशी िव� ाथ� यांना 10 वी, 12 वी 

गुणप�  Transfer Certificate, Migration Certificate, Gap Certificate आिण Adhar 

Card नस�याने सदर िव� ा�य�ना पदवी गुणप� /�माणप� , परदेशातील नागिरक�व 

दाखला या कागदप� ा�या आधारे �थम वष� व ि� तीय वष�साठी �वशे दे�यास तसेच 

ऑनलाईन प�दतीने िश� ण व ऑनलाईन प�दतीने परी� ा घे�याची बाब िवचाराथ�.

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

कर�यात आला.

ठराव: ��तुत िव� ापीठातील लिलतकला व कला संकुलाअंतग�त एम.ए.संगीत (गायन/वादन) व 

ना� शा�  या अ�यास� मासाठी परदेशातील रिहवाशी िव� ाथ� यांना 10 वी, 12 वी 

गुणप� , Transfer Certificate, Migration Certificate, Gap Certificate आिण Aadhar 

Card नस�याने सदर िव� ा�य�ना पदवी गुणप� /�माणप� , परदेशातील नागिरक�व 

दाखला, � ीन काड� धारक, पासपोट�, रिहवाशी दाखला या कागदप� ा�या आधारे �थम वष� 

व ि� तीय वष�साठी (यो�यता�माणे) �वशे दे�यास तसेच ऑनलाईन प�दतीने िश� ण व 

ऑनलाईन परी� ा घे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

तसेच इतर ��य�  Practical असणा�या अ�यास� मा �यितिर�त इतर �हणजेच 

उदा. पाली, पाकृत, मराठी, ऊदू�, अध�मागधी, पुरात�वशा�  इ. अ�यास� मासाठी वरील 

कागदप� ां�या आधारे �वशे दे�यास तसेच ऑनलाईन प�दतीने िश� ण व ऑनलाईन 

परी� ा घे�यासाठी अिध�ठाता मंडळा� ारे िनयमावली तयार क� न आगामी िव� ा पिरषदे�या 

बैठकीत सादर कर�यात यावा असे सव�नुमते ठरले.

मा. कुलगु� , मा. �-कुलगु� व सव� स�माननीय सद�यांचे आभार मानून बठैक संप�याचे 

कुलसिचव यांनी जाहीर केले.

       सही/-       सही/-

� .कुलसिचव 

(सद�य सिचव, िव� ा पिरषद)

मा. कुलगु�  

(अ�य� , िव� ा पिरषद)


