
सावित्रीबाई फुल े पुणे विद्यापीठ, पुणे येथील 
विद्यापीठ ि महाविद्यालय न्यायाविकरणािरील 
पीठासीन अविकारी याांच्या वनयुक्तीबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
उच्च ि तांत्र वशक्षण विभाग 

शासन वनणणय क्र. सांकीणण-2018/प्र.क्र.152/18/विवश-1,  
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागण, 

मांत्रालय, मुांबई-400 032 
वदनाांक:- 26 जुलै, 2019 

 
सांदभण:-  

1. उच्च ि तांत्र वशक्षण विभाग, शासन वनणणय क्र. युएसजी 1391/2089/विवश-4,  
वद.19 ऑगस्ट, 1995. 

2. उच्च ि तांत्र वशक्षण विभाग, शासन वनणणय क्र.सांकीणण-2014/(514/14)/विवश-1,  
वद.11 जून, 2015 

3. उच्च ि तांत्र वशक्षण विभाग, शासन वनणणय क्र.सांकीणण2018/प्र.क्र.150/18/विवश-1,  
वद.09 ऑगस्ट, 2018 

4. उच्च ि तांत्र वशक्षण विभाग, शासन वनणणय क्र.न्यायाप्र-2017/प्र.क्र.362/17/विवश-1, 
 वद.09 ऑक्टोबर, 2018 

 

प्रस्तािना:- 
महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ अविवनयम, 1994 च्या कलम 58 अन्िये शासनास प्राप्त 

असलेल्या अविकाराचा िापर करून अकृवि विद्यापीठाांकरीता विद्यापीठ ि महाविद्यालये 
न्यायाविकरण स्थापन करण्याबाबतचे आदेश सांदभीय क्र.1 येथील शासन वनणणयान्िये वनगणवमत 
करण्यात आलेले आहेत. तद्नांतर सदरहू अविवनयम, महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ अविवनयम, 
2016 अन्िये सुिावरत करण्यात आलेला आहे. सन 2016 च्या अविवनयमामध्ये कलम 80 मध्ये 
पीठासीन अविकारी याांच्या वनयुक्तीची तरतुद आहे.  

महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ अविवनयम, 2016 मिील तरतुदीनुसार सावित्रीबाई फुले पुणे 
विद्यापीठ, पुणे येथील पीठासीन अविकाऱ्याचे वरक्त असलेल्या पदािर निीन पीठासीन अविकारी 
याांची वनयुक्ती करण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन होती.  
शासन वनणणय:- 
 शासन या शासन वनणणयान्िये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे येथील विद्यापीठ ि 
महाविद्यालय न्यायाविकरण येथील वरक्त असलेल्या पीठासीन अविकारी या पदािर श्री. के. एल. 
िडणे, सेिावनिृत्त न्यायमूती मा. उच्च न्यायालय, मुांबई याांची तीन ििाच्या कालाििीसाठी त्याांनी 
प्रत्यक्ष पद िारण केल्याच्या वदनाांकापासून वनयुक्ती करण्यात येत आहे.  
2. श्री. के. एल. िडणे, सेिावनिृत्त न्यायमूती, मा. उच्च न्यायालय, मुांबई याांना सांभण क्र.1 ि 4 
येथील शासन वनणणयात नमूद सेिाशती लागू राहतील. 



शासन वनणणय क्रमाांकः सांकीणण-2018/प्र.क्र.152/18/विवश-1, 
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 सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक  201907261657454008 असा आहे. हा शासन 
वनणणय वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नाांिाने. 
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