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

पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर 
यव थापन पिरषदे या 142 या िनयिमत बैठकीचा कायवृ ातं 

शु वार, िद. 26 नो हबर, २०21 दुपारी 12:00 वा.  
 

 
 

तुत िव ापीठा या यव थापन पिरषदेची १42 वी बठैक शु वार, 26 नो हबर, 2021 दुपारी 

12:0० वा. यव थापन पिरषद सभागृहात मा. कुलगु  यां या अ य तेखाली आयोिजत कर यात आली 

होती. 

सदर बठैकीस खालील माणे उप थती होती. 

अ. . सद याचे नांव पद 

1) डॉ. मणृािलनी फडणवीस - मा. कुलगु  अ य ा  

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

3) ा. म. म. माने सद य 

4) डॉ. िव. पा.ं िशखरे  सद य 

5) ाचाय डॉ. श.ं िक. पाटील सद य 

6) ा. डॉ. िव. भा. घुटे सद य 

7) ाचाय डॉ. स.ं िव. कोटी सद य 

8) डॉ. ह. कृ. आवताडे सद य 

9) ी. अ. िक. आवळे सद य 

10) डॉ. ब. पा.ं र गे सद य 

11) ॲड ीमती नी. सु. मंकणी सद या 

१२) कु. अ. च.ं च हाण सद या 

13) डॉ. ता. ना. कोळेकर सद य 

14) सीए णेीक शहा - िव  व लखेा अिधकारी िनमंि त 

15) डॉ. िश. स.ु गणपरू - सचंालक, परी ा व मू यमापन मंडळ िनमंि त 

16) डॉ. स.ु िक. पवार - .कुलसिचव सद य-सिचव 
 

 बैठकीची सु वात िव ापीठ गीताने कर यात आली. 
वागत: 

. कुलसिचव यांनी मा. अ य  व सव स माननीय सद यांच े वागत केल.े तसचे डॉ. िव. पा.ं िशखरे, 

.अिध ठाता - आंतर-िव ाशाखीय अ यास िव ाशाखा व डॉ. अ. उ. उबाळे, िवभागीय सहसचंालक 

(उ.िश.), सोलापरू (मा.सिचव, उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई यांच े ितिनधी) यांची ही पिहलीच 

बैठक अस याने यांच े वागत कर यात आल.े 

अनुप थती:  

ाचाय डॉ. अ. बा. शगाडे व डॉ. अ. उ. उबाळे, िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापरू 
(मा.सिचव, उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई याचंे ितिनधी) यांनी दुर वनी ारे/ई-मेल ारे 
अनुप थत राह याबाबत िवनंती केली होती. यां या अनुप थतीची न द घऊेन मा यता दे यात आली. 
तसेच डॉ. एस. सी. मांडे - सचंालक, नॅशनल सटर फॉर सले साय सेस, पणेु िव ापीठ कॅ पस, पणेु, डॉ. ध. 
र. माने, मा. िश ण संचालक (उ च िश ण), उ च िश ण सचंालनालय, पणेु व डॉ. द. य.ं जाधव, िवभागीय 
सहसंचालक, (तं  िश ण), पणेु हे यव थापन पिरषदे या या बठैकीस अनुप थत होते. 
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सदर बठैकीत खालील माणे कामकाज झाल.े 
 

िवषय  .1 1. िद. 07 ऑग ट, २०२1 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 139 या बठैकीतील 
कायवृ ांतानुसार केले या कायवाही अहवालाची न द घेणे. 

2. िद. 30 ऑग ट, २०२1 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 140 या बठैकीतील 
कायवृ ांतानुसार केले या कायवाही अहवालाची न द घेणे. 

3. िद. 16 स टबर, २०२1 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 141 या बठैकीचा 
कायवृ ांत वाचनू कायम करणे व केले या कायवाही अहवालाची न द घेण.े 

 
 .कुलसिचव यानंी िद. 07 ऑग ट, २०२1 व िद. 30 ऑग ट, 2021 रोजी या बठैकी या 

कायवृ ांतानुसार केललेा कायवाही अहवाल आिण िद. 16 स टबर, २०२1 रोजी 

झाले या झाले या बठैकीचा कायवृ ांत व कायवाही अहवाल वाचनू दाखिवला असता, 

सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 

ठराव 1. िद. 07 ऑग ट, २०२1 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 139 या बठैकीतील 
कायवृ ांतानुसार केले या कायवाही अहवालाची न द घे यात आली. 

2. िद. 30 ऑग ट, २०२1 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 140 या बठैकीतील 
कायवृ ांतानुसार केले या कायवाही अहवालाची न द घे यात आली. 

3. िद. 16 स टबर, २०२1 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 141 या बठैकीचा 
कायवृ ांत वाचनू कायम कर यात आला व केले या कायवाही अहवालाची न द 
घे यात आली. 
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िवषय .2 िव ापीठ कमचारी यांना इ को टोिकयो िवमा कंपनी माफत गट आरो य िवमा योजना 

लागू के याची बाब मािहती तव. 
 

 (िटपणी: यव थापन पिरषद सभा .138 मधील ठराव .14 नुसार िव ापीठातील सव 

संवधैािनक अिधकारी, िनयिमत िश क व िश के र कमचारी याचेंसाठी कॅशलेस गट 

आरो य िवमा योजना वै िकय िवमा परुवठादार कंप याकडून सु  कर यास सव नुमते 

मा यता दे यात आलेली होती. सदर मा यते या अधीन राहून िव  व लखेा िवभागाने 

आव यक िविहत प दतीने टडर ि या राबवून सदर योजना राबिव यासाठी यनूतम दर 

सादर केले या इ को टोिकयो िवमा कंपनी सोबत करार क न इ को टोिकयो िवमा 

कंपनीस काय रंभ आदेश दे यात आलेला आहे. सदर योजनेम ये एकूण 146 

कमचा यानंी सहभाग न दिवला असून यापोटी इ को टोिकयो िवमा कंपनीस 

.23,87,598/- (अ री पये तेवीस लाख स याऐंशी हजार पाचशे अ ानऊ फ त) 

इतकी र कम अदा कर यात आलेली आहे. सदर योजना ही कमचारी यां या आ थक 

सहभागातून राबिवली जाणार अस याने सदर िव या या ह या या ि िमयम पोटी 

िव ापीठाने भरले या रकमेतून कमचा यां या िह याची र कम खालील त या माणे 

यां या मािसक वतेनातून दहा समान ह यात वसूल कर यात येणार आहे. 

 कमचा यां या वतेनातून माहे स टबर, 2021 पासून पुढे 10 ह यात वसूल करावयाची र कम 

िव याचा तपशील 
सहभागी 
कमचारी 
सं या 

कमचा यां या 
िह सा 

िवमा 
वगणी 

दरमहा वतेनातून 
कपात होणारी 
एकूण र कम 

कमचारी + पती/प नी + 2 अप ये यां या 
आरो य िव याकिरता कमचा यां या 
वतेनातून दरमहा वसूल कर यात येणारी 
र कम 

92 50% 453/- 453/- 

कमचारी + पती/प नी + 2 अप ये + 
कमचा याचंे आई-विडल अथवा सासू-सासरे 
(यापैकी 1) यां या आरो य िव याकिरता 
कमचा यां या वतेनातून दरमहा वसूल 
कर यात येणारी र कम 

54 

50% + 10% 453/ + 
1,301/- 

1,754/- 

कमचारी + पती/प नी + 2 अप ये + 
कमचा याचंे आई-विडल अथवा सासू-सासरे 
(यापैकी 2) यां या आरो य िव याकिरता 
कमचा यां या वतेनातून दरमहा वसूल 
कर यात येणारी र कम 

50% + 10% 453/ + 
2,602/- 

3,055/- 

  सबब, सदरची बाब मािहती तव). 

 

ठराव : िव ापीठ कमचारी यांना इ को टोिकयो िवमा कंपनी माफत गट आरो य िवमा योजना 
लागू के याची न द घे यात आली. 
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िवषय .3 आरो य िव ान सकुंलामाफत सोलापरू शहरातील िविवध शै िणक सं थांशी महारा  

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी 
यव थापन पिरषदे या वतीने शै िणक सहचय करार के याची बाब मािहती तव. 

  
 (िटपणी: ततु िव ापीठातील आरो य िव ान संकुलामाफत सोलापरू शहरातील िविवध 

शै िणक सं थांशी शै िणक सहचय करार कर यासाठी यव थापन पिरषदे या वतीने 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  

यानंी िद.29/12/2020 रोजी शासकीय मा यता िदलेली होती. यानुसार सदर 

शै िणक सहचय करारा या मसु ास िद.11/01/2021 रोजी शासकीय मा यता 

घेतलेली होती व सदर मा यते या अधीन राहून शहरातील खालील शै िणक सं थाशंी 

आरो य िव ान सकुंलाने शै ि ण सहचय करार केलेल ेआहेत.  

 अ.  शै िणक सं थेचे नांव शै िणक सहचय करार 

लागू झा याची तारीख 

1) आि नी ामीण वै िकय महािव ालय, कंुभारी, सोलापरू िद. 22 जुल,ै 2021 

2) सेठ गो वदजी रावजी आयुविदक महािव ालय, सोलापरू िद. 30 ऑग ट, 2021 

3) यशोधरा सुपर पशेािलटी हॉ पटल व निसग इ ट ुट, 

सोलापरू 

िद. 02 स टबर, 2021 

  सदर सव शै िणक सं थाशंी केले या शै िणक सहचय कराराचा फायदा 

िव ापीठातील आरो य िव ान सकुंल, बायो टटी ट स, माय ोबायोलॉजी तसचे 

कॉ मेिटक टे नॉलॉजी या िवभागातील िव ा य ना होणार असनू आगामी नॅक भेटीसाठी 

देखील उपयु त ठरतील. 

 सबब, आरो य िव ान सकुंलामाफत सोलापरू शहरातील िविवध शै िणक 

सं थांशी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12(7) अ वये 

मा.कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने शै िणक सहचय करार के याची बाब 

मािहती तव). 

 

ठराव : आरो य िव ान संकुलामाफत सोलापरू शहरातील िविवध शै िणक सं थांशी, महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी 
यव थापन पिरषदे या वतीने शै िणक सहचय करार के याची न द घे यात आली. 
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िवषय .4 ीडा अतंगत कब ी (मुली) या खेळासाठी ीमती अ णा सुभाष च हाण यां या मरणाथ 

मागास समाज सेवा मंडळ यां याकडून एक लाख पये देणगीचा धनादेश वीकार यास 
मा. कुलगु  यांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये 
यव थापन पिरषदे या वतीने केललेी कायवाही मािहती तव. 

  
 (िटपणी: अंतगत कब ी (मुली) या खेळासाठी ीमती अ णा सुभाष च हाण यां या 

मरणाथ मागास समाज सवेा मंडळ यां याकडून एक लाख पये देणगी व चषक 

वीकार याबाबतच े िवनंती प  अवलोकनाथ. सदर प ासोबत एक लाखाचा धनादेश 

(धनादेश .467942 िद.03/09/2021) ा त झाला आहे व शासकीय मा यतेनंतर 

ॉफी दे याचे कळिवले आहे. 

 सदर देणगी वीकार यासाठी यव थापन पिरषदेची बठैक आयोिजत नस याने 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये यव थापन 

पिरषदे या वतीने सदर धनादेश वीकार यास ीडा व शारीिरक िश ण िवभागा या 

िद.17/09/2021 रोजी या िटपणी वये मा.कुलगु  यानंी मा यता िदली असनू सदर 

धनादेश िव त व लेखा िवभागात जमा कर यात आलेल ेआहे. 

 सबब, उपरो त झाललेी झाललेी कायवाही मािहती तव). 

 

ठराव : ीडा अतंगत कब ी (मुली) या खेळासाठी ीमती अ णा सुभाष च हाण यां या मरणाथ 
मागास समाज सेवा मंडळ यां याकडून एक लाख पये देणगीचा धनादेश वीकार यास 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा. कुलगु  यानंी 
यव थापन पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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िवषय .5 छो ा संवग तील मागासवग याकिरता आरि त पदे भर याबाबतची कायप दती व सरळसेवनेे 
भरती कर यासाठी बदूनामावली िविहत कर याबाबत सामा य शासन िवभाग शासन िनणय 

.बीसीसी-2016/ . .228ए/18/16-ब, िद.09/09/2021 नुसार, महारा  सावजिनक 
िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने 
केललेी कायवाही मािहती तव. 

  

 (िटपणी: उ त शासन िनणया वये आिदवासी बहुल िज हातील िज हा तरीय गट-क व गट-ड 

मधील पदे सरळसेवेने भरती कर यासाठी शासन िनणय .बीसीसी-2016/ . .624 

ए/18/16-ब, िद.16/08/2019 नुसार बदूनामावली िविहत कर यात आली होती. सदर शासन 

िनणय .बीसीसी-2016/ . .624 ए/18/16-ब, िद.22/08/2019 या शासन िनणया वये 

पुढील आदेशापयत थिगती दे यात आली होती. सदर थिगती या शासन िनणया वये 

उठिव यात येत आहे. 

तसेच, छोटया संवग तील मागासवग यांकिरता आरि त पदे भर याबाबतची कायप दती 

शासन िनणय .बीसीसी-2016/ . .624 ए/18/16-ब, िद.21/08/2019 या शासन 

पिरप का वये िविहत कर यात आली होती. सदर पिरप कास शासन िनणय .बीसीसी-

2016/ . .624 ए/18/16-ब, िद.22/08/2019 या शासन िनणया वये पुढील आदेश होईपयत 

थिगती दे यात आली होती. सदर थिगती या शासन िनणया वये उठिव यात येत आहे असे 

उ त शासन िनणया वये कळिवले आहे. 

मा.सव च यायालयाने िद.05/05/2021 रोजी मराठा आर ण र  के यामुळे 

िद.16/08/2021 या शासन िनणया वये तसेच िद.21/08/2019 या पिरप का वये एसईबीसी 

वग साठी आरि त केलेली पदे खु या वग त दशवून बदू नामावली तयार क न तपासून 

दे यात यावी, असे उ त शासन िनणया वये कळिवले आहे. तसेच मा. शासन अिधकारी, िश ण 

संचालनालय (उिश), पुणे यांनी .संकीण/गट-क व गट-ड/ बदू.नामा.त/ िविश-

1/2021/10832, िद.05/10/2021 अ वये शासन िनणय .बीसीसी-2016/ . . 

228/18/16-ब, िद.09/09/21 नुसार कायवाही कर याबाबत उ त प ा वये कळिवले आहे. 

िद.12/10/2021 रोजी या मा य िटपणी वये मा.कुलगु  यांनी नजीक या काळात 

यव थापन पिरषदेची बैठक नस याने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

12(7) अ वये मा.कुलगु  यां या ा त अिधकारात यव थापन पिरषदे या वतीने कायवाही 

कर यास मा यता िदली आहे. 

 उपरो त शासन िनणय िव ापीठ प  .पुअहोसोिवसो/िवशेष क /2021/7698, 

िद.16 ऑ ट बर, 2021 अ वये सव संल नत महािव ालये व तूत िव ापीठ आ थापना 

िवभागास कळिव यात आले आहे. 

 सबब, छोटया संवग तील मागासवग याकिरता आरि त पदे भर याबाबतची कायप दती 

व सरळसेवेने भरती कर यासाठी बदूनामावली िविहत कर याबाबत सामा य शासन िवभाग, 

शासन िनणय .बीसीसी-2016/ . .228 ए/18/16-ब,िद.09/09/2021 नुसार, महारा  

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी यव थापन 

पिरषदे या वतीने केलेली कायवाही मािहती तव). 
 

ठराव : छो ा संवग तील मागासवग याकिरता आरि त पदे भर याबाबतची कायप दती व सरळसेवनेे 
भरती कर यासाठी बदूनामावली िविहत कर याबाबत सामा य शासन िवभाग शासन िनणय . 
बीसीसी-2016/ . .228ए/18/16-ब, िद.09/09/2021 नुसार, महारा  सावजिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने केले या 
कायवाहीची न द घे यात आली. 
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िवषय .6 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 हा िद.01 माच 2017 पासून सव 

िव ापीठांना लागू झाला आहे. यानुसार िव ापीठ Common Statues आिण 
Ordinance अ ापपयत ा त झाल े नस याने, िशवाजी िव ापीठ, को हापरू यां या 
Ordinance framed under the provisions of the Act, 1974 दंडक 9(a) नुसार चजसे 
इन टाफ या सिमतीवर पाच सिमती सद यांचे महारा  सावजिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) नुसार मा. कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने 
नामिनदशन केल ेअसनू सदरची बाब मािहती तव 

  
 (िटपणी: िद.06 िडसबर 2018 रोजी या यव थापन पिरषदेचा ठराव . 49(5) म ये 

िशवाजी िव ापीठ, को हापरू यां या Ordinance framed under the provisions of the 

Act, 1974 मधील दंडक 9(a) नुसार चजसे इन टाफ या सिमतीवर यव थापन पिरषद 

सद यामंधून पाच सिमती सद याचे नामिनदशन कर यात आल ेहोते.     

1) डॉ. बी. पी. र गे                    :  अ य  

2) डॉ. टी. एन. कोळेकर              :  सद य 

3) डॉ. बी. एन. आदटराव             :  सद य 

4) ाचाय, डॉ. ीमतीके. ए. पाडें    :  सद य 

5) डॉ. ीमती एस. आय. शेख        :  सद य 

 वरील नामिनदिशत सद यामंधील 

 डॉ. बी. एन. आदटराव, संतोष भीमराव पाटील आटस, साय स ॲ ड कॉमस 

कॉलजे, मं ुप यांच ेसद य व संपु टात आ यामुळे मा. कुलगु  यांनी डॉ. कदम ही. 

एल. मानविव ान अिध ठाता, प.ुअ.हो.सोलापरू िव ापीठ, सोलापरू यांच े

नामिनदशन केले. 

 ाचाय, डॉ. ीमती के. ए. पांडे, डी. ए. ही. वलेणकर कॉलजे ऑफ कॉमस, 

सोलापरू यांचा यव थापन पिरषदेवरील सद य वाचा कायकाल संपु टात 

आ यामुळे मा. कुलगु  यानंी ाचाय कोटी एस. ही., वालचंद कॉलेज ऑफ आटस 

ॲ ड साय स, सोलापरू याचं ेनामिनदशन केल.े 

 परंत,ु िद.11/07/2021 रोजी सिमती सद य डॉ. ीमती एस. आय. शेख यांच े

िनधन झा यामुळे याचंी जागा िर त झा याने यां या जागी निवन सद याचं ेनामिनदशन 

के यास तीन सद य निवन होत अस यामुळे मा. कुलगु  यांनी िद.20/08/2021 
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रोजी या िटपणी वये िशवाजी िव ापीठ, को हापरू यां या Ordinance framed under 

the provisions of the Act, 1974 मधील दंडक 9(a) नुसार चजसे इन टाफ या 

सिमतीवरती नवीन पाच सद याचंे खालील माणे नामिनदशन केल ेआहे. 

1) ाचाय डॉ. कोटी एस. ही.          : अ य  

2) ाचाय डॉ. पाटील एस. के.         : सद य 

3) ाचाय डॉ. नवले एस. डी.          : सद य 

4) डॉ. घुटे ही. बी.                    : सद य 

5) ाचाय डॉ. शगाडे ए. बी.           : सद य 

 सबब, वरील माणे चजसे इन टाफ या सिमतीवर पाच सिमती सद याचं े

नामिनदशन िशवाजी िव ापीठ, को हापरू यां या Ordiance framed under the 

provisions of the Act, 1974 दंडक 9 (a) नुसार, महारा  सावजिनक िव ापीठ कलम 

12(7) नुसार मा. कुलगु  यानंी यव थापन पिरषदे या वतीने केल ेअसनू सदर केललेी 

कायवाही मािहती तव). 

 

ठराव : सदरचा िवषय सव नुमते अमा य कर यात आला. 
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िवषय .7 “मुली िशकवा, समाज घडवा” या योजनेची िनयमावली सुधािरत क न सदर सुधािरत 
िनयमावलीस महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७) अ वये 
मा.कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने मा यता िदलचेी बाब मािहती तव. 

  

 (िटपणी: मुल ना सुिशि त कर याच े िव ापीठाची सामािजक जबाबदारी ल ात घेवून 
िद.25 ऑग ट, 2015 रोजी तुत िव ापीठ यव थापन पिरषदे या 79 या बैठकीतील ठराव 

.15(12) “मुली िशकवा, समाज घडवा” ही योजना सन 2016-17 या शै िणक वष पासून 
काय वत कर यात आली आहे. सदर योजनेकरीता िनयमावली तयार कर यात आलेली आहे.  
 मा.सम वयक, NAAC Peer Team यां या समवते झाले या चचनुसार सदर 
िनयमावलीतील दोन मु े ( . 2 व 6) खालील माणे दु ती करणे आव यक वाटते असे या 
िवभागास िनदश िदलेले आहेत. 

 अ. 
. 

स या अ त वात / अंमलबजावणीत 
असलेला मु ा 

अ. 
. 

दु ती नंतरचा मु ा 

1) मु ा . (२) - येक संकुलातील एकाच 
िव ाथ नीला या योजनेचा लाभ घेता 
येईल. 

1) मु ा . (2) - येक संकुलातील कमीत 
कमी एका िव ाथ नीला लाभ घेता 
येईल. 

2) मु ा . (६) - या योजनेतंगत िनवड 
कर यात येणा या िव ाथ नीची 
सव थम संकुल तरावर िनवड 
कर यात यावी. यासाठी िव ाथ नीला 
संकुल संचालकांकडे अज करावा 
लागेल. पा  दोन कवा तीन 
िव ाथ न ची नाव ेसंचालक िव ापीठास 
कळवतील तसेच िव ापीठ 
सिमतीमाफत छाननी व मुलाखतीनंतर 
िव ाथ न ची नावे अंितम होतील. एका 
संकुलातील केवळ एकाच िव ाथ नीस 
या योजनेचा लाभ िमळेल. 

2) मु ा . (10) - या योजनेतंगत िनवड 
कर यात येणा या िव ाथ नीची सव थम 
संकुल तरावर िनवड कर यात यावी. 
यासाठी िव ाथ नीला संकुल 
संचालकांकडे अज करावा लागेल. पा  
(दोन कवा तीन वगळून) िव ाथ न ची 
नाव े संचालक िव ापीठास कळवतील, 
तसेच िव ापीठ सिमतीमाफत छाननी व 
मुलाखतीनंतर िव ाथ न ची नाव े अंितम 
होतील. येक संकुलातील कमीत कमी 
एका िव ाथ नीला या योजनेचा लाभ 
घेता येईल. 

  वरील माणे यव थापन पिरषदेने यापूव  मा यता िदले या िनयमावलीम ये दु तीची 
बाब तातडीची अस याने, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७) अ वये 
मा.कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने मा यता िदलेची बाब मािहती तव). 

 

ठराव : “मुली िशकवा, समाज घडवा” या योजने या सुधािरत िनयमावलीतील काही िनयमाम ये खालील 
दु ती क न सदर सुधािरत िनयमावलीस महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 
कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द 
घे यात आली. 
िनयम .(2) - येक संकुलातील जा तीत जा त 5 िव ाथ न ना लाभ घेता येईल. तथािप, 
याम ये बदल कर याचे अिधकार मा.कुलगु  यांना राहतील. 
िनयम .(10) - योजनतगत िनवड कर यात येणा या िव ाथ न ची सव थम संकुल तरावर 
िनवड कर यात यावी. यासाठी िव ाथ नीला संकुल संचालकांकडे अज करावा लागेल. पा  
िव ाथ न ची नाव े संचालक िव ापीठास कळवतील, तसेच िव ापीठ सिमतीमाफत छाननी व 
मुलाखतीनंतर िव ाथ न ची नांव े अिंतम होतील. येक संकुलातील जा तीत जा त 05 
िव ाथ न ना या योजनेचा लाभ घेता येईल, तथािप, याम ये बदल कर याच ेअिधकार मा.कुलगु  
यांना राहतील. 
िनयम .13 - िव ापीठ तरावर िनवड सिमती 
अ. .(ii) - मा.संचालक, शै िणक, संशोधन आिण िवकास मंडळ यांचेऐवजी मा. -कुलगु  
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िवषय .8 तुत िव ापीठास सोलापूर िज हा सुर ा र क मंडळ, सोलापरू यां याकडून कं ाटी सरु ा 

र क याचंी घे यात येणारी सवेा िद.30/09/2021 पासून समा त कर यात येत अस याबाबत 
व तुत िव ापीठास गरजेनुसार कं ाटी प दतीने सरु ा अिधकारी व सुर ा र क (कुशल व 
अधकुशल) घे याकिरता िव  व लखेा (खरेदी व भांडार) िवभाग यांनी िद.18/09/2021 
रोजी या िटपणी वये कळिव या माणे ती कमचारी ती िदन .१.00 या दराने 
िद.01/10/2021 पासून 30/09/2022 या कालावधीकिरता मे. Accurex Services 
Pvt.Ltd., Aurangabad या खाजगी कं ाटदारास पुरवठा आदेश देणेबाबत तातडीची बाब 
हणनू, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२(७) अ वये मा. कुलगु  

यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने केललेी कायवाही मािहती तव. 
  

 (िटपणी: िव  व लखेा (खरेदी व भांडार) िवभागानी िद.18/09/2021 रोजी या अंतगत 

काय लयीन िटपणी वये ततु िव ापीठास कं ाटी प दतीने सुर ा अिधकारी व सरु ा र क 

पुरवठा कर यासाठी ई-िनिवदा ि या पूण कर यात आली आहे.  ा त िनिवदापैकी युनतम 

दर असलेल े फम मे.Accurex Services Pvt.Ltd., Aurangabad यांना िनि त कर यात 

आल े आहे अस े नमूद क न सदरचा तावास मा. कुलगु  याचंी िद.17/09/2021 रोजी 

मा यता घेवून आव यक या सव कागदप ासह पुढील कायवाही किरता आ थापना 

िवभागास सदरच ेसपंणू करण ह तांतरीत केल ेआहे.  तसचे सदर फमने िद.23/09/2021 

रोजी या प ा वय ेदराबाबत वकृती कळिवली आहे. 

 तसेच सोलापरू िज हा सरु ा र क मंडळ यांना तुत िव ापीठातील यव थापन 

पिरषदे या िद.16/07/2019 रोजी या बठैकीम ये झाले या ठरावानुसार सदर मंडळास 

िद.31/07/2019 रोजी या पुरवठा आदेशाने कं ाटी सरु ा र क पुरवठा कर याबाबत 

कळिव यात आल े आहे. त नंतर आ थापना िवभागाकडून सोलापरू िज हा सरु ा र क 

मंडळाबाबत कं ाटी सुर ा र कां या त ारी अज व मंडळाकडून कं ाटी सुर ा र कांना 

दे यात यणेा या सोई-सुिवधाबाबतची मािहती वळेोवळेी प ा वय ेमागवून घेवून मा. कुलगु  

यां यासमोर वळेोवळेी सादर कर यात आललेी आहे.  तसेच आ थापना िवभागाकडून 

सोलापरू िज हा सरु ा र क मंडळ, सोलापरू यां यामाफत घे यात येणा या कं ाटी सरु ा 

र काबंाबत व इतर िव ापीठाम ये कं ाटी सरु ा र क घे यासदंभ तील कायप दतीबाबत 

िद.12/04/2021 रोजी शासकीय िटपणी मा. कुलगु  यां या समोर सादर कर यात आली.  

यानुसार ततु िव ापीठास कं ाटी प दतीने कं ाटदारामाफत कं ाटी सरु ा अिधकारी व 

सुर ा र क घे यासाठी ई-िनिवदाची ि या विरत सु  करावी अस ेपृ ठांकन क न यास 

मा. कुलगु  यांनी मा यता िदलेली आहे. सदर मा य िटपणीनुसार िद.21/05/2021 रोजी 

कं ाटी सुर ा र क कं ाटदारामाफत घे यासदंभ त ई-िनिवदाचा मसदूा सादर कर यात 

आला होता.  सदर मसू ास मा. कुलगु  यांनी मा यता िदली असून यानुसार िव  व लखेा 

(खरेदी व भांडार) िवभागास कळिव यात आलेल े आहे. तसेच आ थापना िवभागाने 

िद.03/06/2021 रोजी या मा य िटपणीनुसार सोलापरू िज हा सरु ा र क मंडळ, सोलापरू 

यांना िद.08/06/2021 रोजी या प ा वय े तुत िव ापीठ काय लयाकडून कं ाटी सरु ा 

र क हे खाजगी कं ाटदारामाफत घे यासाठी ई-िनिवदाबाबतची ि या स : थतीत सु  

आहे. सदरची ई-िनिवदाची ि या पणू होईपयत सदरील कं ाटी सुर ा र काचंी सेवा 
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आप या मंडळाकडून घे यात यईेल. ई-िनिवदाची ि या पणू झा यानंतर आप या 

मंडळामाफत घे यात येणारी सेवा समा त कर यात यईेल असे कळिव यात आल े आहे. 

त नंतर िव ापीठाकडून सु  असलेली ई-िनिवदाची ि या र  कर याबाबत मंडळाने 

िद.07/06/2021 रोजी िवनंतीपर प  िव ापीठ काय लयास सादर केलेल े आहे. यास 

अनुस न आ थापना िवभागाकडून िद.14/06/2021 रोजी सादर केलेली िटपणी व सदर 

मा य िटपणीनुसार मंडळास िद.30/06/2021 रोजी या प ा वय े आपली िवनंती अमा य 

कर यात येत अस याबाबत कळिवललेे आहे.  

 सबब, तुत िव ापीठास सोलापरू िज हा सरु ा र क मंडळ, सोलापरू 

यां याकडून घे यात येणारी कं ाटी सरु ा र कांची सवेा िद.30/09/2021 पासून समा त 

कर याबाबत व कं ाटी सरु ा र कां या सेवते ०१ िदवसाचा खंड दे याबाबत व तुत 

िव ापीठास गरजेनुसार कं ाटी प दतीने सुर ा अिधकारी व सुर ा र क (कुशल व 

अधकुशल) घे याकिरता िव  व लखेा (खरेदी व भांडार) िवभागाने िद.18/09/2021 रोजी या 

अंतगत काय लयीन िटपणी वये कळिव या माणे ती िदन ती कमचारी .1.00 या दराने 

िद.01/10/2021 पासून िद.30/09/2022 या कालावधीकिरता मे.Accurex Services 

Pvt.Ltd., Aurangabad या खाजगी कं ाटदारास परुवठा आदेश देणेबाबत व सोलापूर 

िज हा सरु ा र क मंडळ, सोलापूर यां याकडून कं ाटी सरु ा र कांची सेवा 

िद.30/09/2021 पासून समा त कर यात येत अस याबाबत मंडळास कळिव याबाबत 

तातडीची बाब हणनू, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२(७) मधील 

तरतदूीनुसार मा.कुलगु  यांनी िद.27/09/2021 रोजी या िटपणी वये मा यता िदललेी आहे. 

यानुसार संबिंधत फमला िद.29/09/2021 रोजी या प ा वय े परुवठा आदेश िनगिमत 

कर यात आ याची बाब व सोलापरू िज हा सरु ा र क मंडळास िद.29/09/2021 रोजी या 

प ा वये मंडळाकडून घे यात येणारी कं ाटी सरु ा र काचंी सेवा िद.30/09/2021 पासनू 

समा त कर यात येत अस याची कायवाही यव थापन पिरषदे या मािहती तव). 

 
ठराव : तुत िव ापीठास सोलापूर िज हा सुर ा र क मंडळ, सोलापरू यां याकडून कं ाटी सरु ा 

र क याचंी घे यात येणारी सवेा िद.30/09/2021 पासून समा त कर यात येत अस याबाबत 
व तुत िव ापीठास गरजेनुसार कं ाटी प दतीने सरु ा अिधकारी व सुर ा र क (कुशल व 
अधकुशल) घे याकिरता िव  व लखेा (खरेदी व भांडार) िवभाग यांनी िद.18/09/2021 
रोजी या िटपणी वये कळिव या माणे ती कमचारी ती िदन .१.00 या दराने 
िद.01/10/2021 पासून 30/09/2022 या कालावधीकिरता मे.Accurex Services 
Pvt.Ltd., Aurangabad या खाजगी कं ाटदारास पुरवठा आदेश देणेबाबत, महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी यव थापन 
पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
 तसेच या सदंभ त निवन िनयमावली आगामी यव थापन पिरषदे या बठैकीत 
िवचाराथ ठेव यात असेही ठरले. 
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िवषय .9 तुत िव ापीठास कं ाटी प दतीने मनु यबळ पुरिव याकिरता खाजगी मनु यबळ पुरवठादार  

मे. ऍ युरे स स हसेस इिंडया ा. िल., औरंगाबाद यांना मुदतवाढ देणेबाबत तातडीची बाब 
हणनू, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम १२(७) अ वये मा. कुलगु  यांनी 
यव थापन पिरषदे या वतीने केललेी कायवाही मािहती तव. 

  
 (िटपणी: िव  व लेखा िवभागाने (खरेदी व भांडार) िद.14/10/2021 या अंतगत काय लयीन 

िटपणी वये स : थतीत खाजगी कं ाटदार मे.ॲ युरे स स हसेस ा. िल., औरंगाबाद 

यां याकडून तुत िव ापीठात कं ाटी मनु यबळ िद.06/11/2020 ते िद.05/11/2021 या 

कालावधीसाठी पूरिव यात येत आहे. अंितम तारीख िद.05/11/2021 अस याकारणाने सन 

2021-22 या वष साठी िव ापीठास कं ाटी प दतीने िविवध पदनामाचे मनु यबळ खाजगी 

कं ाटदारामाफत घे यासाठी न याने ई-िनिवदा ि या करणेकिरता मा. कुलगु  यांची ई-िनिवदा 

मसुदा मा यता असलेला ताव िद.31/08/2021 रोजी ा त झाला होता. सदरील ई-िनिवदा 

ि या करणेसाठी िद.03/09/2021 रोजी मा.कुलगु  यांची मा यता घे यात आली आहे. तथािप, 

मनु यबळ पुरवठाकिरता ई-िनिवदा ि येबाबत िव  व लेखा अिधकारी व आ थापना िवभाग 

यांचमे ये झाले या चचमुळे सदर ई-िनिवदा ि या थिगत ठेवणेबाबत सांग यात आले होते.  

यानुसार सदरील ि या थिगत असून पुढील ि या करावयाची अस यास तसे स वर या 

िवभागास कळिव यात याव.े  यानुसार ई-िनिवदा िस द कर यात येईल असे कळिवलेले आहे. 

याअनुषंगाने सादर कर यात येते की, तुत िव ापीठ काय लयाकडून खाजगी 

कं ाटदारास दे यात आले या पुरवठा आदेशामधील कं ाटी मनु यबळ पुरवठा कर याची अंितम 

तारीख िद.05/11/2021 अस याकारणाने सन 2021-22 या वष साठी तुत िव ापीठास 

कं ाटी प दतीने िविवध पदनामाच े मनु यबळ खासगी कं ाटदारामाफत घे यासाठी न याने  

ई-िनिवदाची ि या करणे आव यक अस याने आ थापना िवभागाकडून िद.25/08/2021 रोजी 

ई-िनिवदाचा मसूदा तयार क न मा.कुलगु  यां यासमोर सादर कर यात आला होता. सदर 

मा य मसु ानुसार िद.27/08/2021 रोजी या अंतगत काय लयीन िटपणी वये सदरचा  

ई-िनिवदाचा मूळ ताव पुढील कायवाहीसाठी िव  व लेखा (खरेदी व भांडार) िवभागास 

िद.30/08/2021 रोजी या अंतगत काय लयीन िटपणी वये दे यात आलेला आहे.   

त नंतर स : थतीत तुत िव ापीठ काय लयास मनु यबळ पुरवठा करणारे 

कं ाटदार मे. ए युरे स स हसेस इंिडया ा. िल., औरंगाबाद यांनी यां या िद.16/09/2021 

रोजी या प ा वये मे. ऍ युरे स स हसेस इंिडया ा. िल., औरंगाबाद यांनी आ ही सन २०२०-21 

दर यान करीत असले या कं ाटचा कालावधी ये या 30/11/2021 रोजी समा त होणार आहे.  

आम या कंपनीकडून खूप चांग या कारची सेवा पूरिवलेली आहे.  कमचा यांचे वतेन, पी.एफ. इ. 

िनयिमत देत आहोत व आजपयत कोणतीही अडचण कवा त ार नाही. ते हा पूढील वष साठी 

सदर सेवा चालू ठेवावयाची अस यास पूव याच दरा माणे पूरिव यास तयार आहोत.  आमचे 

सेवा शु कच े दर हे अगदी फ त १.०० पया इतके आहे.  यामुळे िव ापीठाला कुठलाही 

अितिर त खच येणार नाही.  िशवाय निवन िनिवदा ीयेसाठी लागणारा वळे, खच तसेच 
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िवनाकारणचा ागा हे सवच टाळता येईल. कारण निवन िनिवदेनंतरही संभा य सेवा शु काचे दर 

हे िकमान पये १.०० असेच असणार आहेत तर मग िव ापीठाचा निवन िनवीदा राबिव यामुळे 

कोणताही फायदा होणार नसेल मा  शासनाच े अिधकारी व ा यापकांचा मह वाचा वळे 

िवनाकारण वाया जाणार असेल तर िनिवदा ीया न राबिवता मुदतवाढ देणेच उिचत राहील. 

न याने िनवीदा के यास पुव या सुमारे 160 कमचा यांचे पी.एफ. व ई. एस. आय. ची खाती 

येणा या निवन कंपनी या नाव े वग कर याची खूप िकचकट ीया करावी लागते याम ये 

कामगारांना बराच ास होतो. चालू कं ाटास पूढील वष साठी मुदतवाढ देवून वरील सव 

कारची िवनाकारणची कसरत टाळता येवू शकते. यासाठी आ ही पूव या दरा माणे पये 1.00 

मा  सेवा चालू ठेव यास तयार आहोत.  तरी सन 2021-22 या वष साठीच ेमूदतवाढीचे आदेश 

आमचे नावे दे यात यावते करीता हे सहमती प  सादर करीत आहोत असे कळिवले आहे.  

यानुसार आ थापना िवभागाकडून सदर प ावर ई-िनिवदाचा ताव िव  व लेखा िवभागाकडे 

सदर प ापूव च ई-िनिवदाची ि या कर यासाठी दे यात आला अस याने िद.22/09/2021 

रोजी या िटपणी वये सदरची ई-िनिवदाची ि या िव  व लेखा (खरेदी व भांडार) िवभागाकडून 

होत अस याने मे. ऍ युरे स स हसेस इंिडया ा. िल., औरंगाबाद यांचे िद.16/09/2021 रोजीच े

मूळ प  शासन िनयमानुसार पुढील कायवाहीसाठी िव  व लेखा (खरेदी व भांडार) िवभागाकडे वग 

कर याची बाब व सदर प ावर केले या कायवाहीची एक छायांिकत त आ थापना िवभागाकडे 

दे यात यावी असे िव  व लेखा िवभागास (खरेदी व भांडार) कळिव याची बाब आदेशाथ सादर 

कर यात आली आहे.  सदर िटपणीवर .कुलसिचव यांनी केले या पृ ठांकनानुसार मा. कुलगु  

यांनी ि सद यीय सिमती गिठत क न व सिमती सद यांचे नामिनदशन क न मा यता िदलेली 

आहे. सदर मा य िटपणी या अनुषंगाने सदर सिमती सद यांना िद.16/10/2021 रोजी या 

प ा वये स : थतीत तुत िव ापीठाम ये कायरत असले या कं ाटी कमचारी ( येक 

संवग तील काही कमचारी) यांचशेी चच  कर यासाठी आप या तराव न बैठकीच े आयोजन 

कर यात याव ेव चचअंती मे.ए युरे स स हसेस इंिडया ा. िल. औरंगाबाद या कं ाटदाराकडून 

पुरिव यात येणारी सेवा समाधानकारक आहे कवा कस?े याबाबत वयं प ट अहवाल 07 

िदवसा या आत आ थापना िवभागाकडे सादर क न सहकाय कराव े असे कळिव यात आलेल े

आहे. तसेच आ थापना िवभागाकडून सदरचा मूळ ताव िद.27/08/2021 या अंतगत 

काय लयीन िटपणी वये िद.30/08/2021 रोजी सदर िवभागास दे यात आला अस याने सदर 

कालावधीत ई-िनिवदाची ि या िव  व लेखा िवभागाकडून (खरेदी व भांडार) होणे आव यक 

होते. परंतू िव  िवभागाकडून ई-िनिवदासंदभ तील कायवाही झा याच ेिदसून येत नाही. 

उपरो त व तु थती िवचारात घेता, मे.ए युरे स स हसेस इंिडया ा. िल. औरंगाबाद 

यांची मुदत िद.05/11/2021 रोजी संपणार अस याने, तसेच ई-िनिवदेची ि या िव  व लेखा 

(खरेदी व भांडार) िवभागाकडून पूण कर यासाठी कमीत कमी दोन-तीन मिह याचा कालावधी 

लागत अस याने पूव या सेवाशत वर मे.ए युरे स स हसेस इंिडया ा. िल., औरंगाबाद यांना 

मुदतवाढ देणे आव यक आहे. सदर बाबीसाठी यव थापन पिरषदेची मा यता घेणे आव यक आहे. 

परंत,ु नजीक या काळात यव थापन पिरषदेची बैठक आयोिजत नस याने तातडीची बाब हणनू 
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महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  

यव थापन पिरषदे या वतीने िद.21/10/2021 या शासकीय िटपणी वये मा यता िदलेली 

आहे. सदर मा य िटपणी या अनुषंगाने संबंिधत कं ाटदारास िद.06/11/2021 पासून तीन मिहने 

अथवा ई-िनिवदेची ि या पूण होईपयत यापैकी जे अगोदर घडेल याकालावधीसाठी पूव याच 

सेवाशत  व सेवाशु कानुसार मुदत वाढ दे यात येत आहे असे िद.03/11/2021 या प ा वये 

कळिव यात आलेले आहे. 

 सबब, तुत िव ापीठास कं ाटी प दतीने मनु यबळ पुरिव याकिरता खाजगी 

मनु यबळ पुरवठादार मे. ऍ युरे स स हसेस इंिडया ा. िल., औरंगाबाद यांना ई-िनिवदेची 

ि या पूण होईपयत अथवा िद.06/11/2021 पासून तीन मिहने यापैकी जे अगोदर घडेल या 

कालावधीसाठी पूव या सेवाशत  व सेवाशु कानुसार मे.ए युरे स स हसेस इंिडया ा. िल., 

औरंगाबाद यांना मुदतवाढ देणेबाबत तातडीची बाब हणनू, महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम १२(७) अ वये मा. कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने केलेली 

कायवाही मािहती तव). 

 
ठराव : तुत िव ापीठास कं ाटी प दतीने मनु यबळ पुरिव याकिरता खाजगी मनु यबळ पुरवठादार  

मे. ऍ युरे स स हसेस इिंडया ा. िल., औरंगाबाद यांना मुदतवाढ देणेबाबत, महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी यव थापन 
पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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िवषय .10 शै िणक वष 2021-22 करीता तुत िव ापीठ सकुंलांतगत िनयिमत िश कांचा 

कायभार वगळता, उविरत कायभाराकिरता महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 
2016 कलम 103 व UGC Guidelines नुसार थािनक िनवड सिमतीमाफत एकूण 82 
ता परुती कं ाटी सहा यक ा यापकांची पदे भरणेबाबतची ि या पणू के याची बाब 
तसेच कलम 103(2)(च)  नुसार मा. कुलगु  यांनी 12(7) मधील तरतुदीनुसार यव थापन 
पिरषदे या वतीने केललेी कायवाही मािहती तव. 

  
 (िटपणी: िव ापीठात दरवष  िनयिमत िश कांचा कायभार वगळता, उविरत िश क 

कायभाराकिरता महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 103 व UGC 

Guidelines नुसार थािनक िनवड सिमतीमाफत माहे एकि त वतेनावर ता परुती 

कं ाटी सहा यक ा यापकाचंी पदे भरली जातात. 

 यानुषगंाने शै िणक वष 2021-22 करीता यव थापन पिरषद 

िद.31/05/2021 रोजी या बैठकीत पािरत ठराव .4, 21(2) व िद.16/06/2021 

रोजी या मा यता िटपणीनुसार मा. कुलगु  यांनी िदले या आदेशा वये तुत िव ापीठ 

पिरसर सव सकुंलांमधील िविवध िवषयातंगत िनयिमत िश कांचा कायभार वगळता, 

उविरत िश क कायभारासाठी अ  ठयाऐशंी (88) ता परुती कं ाटी सहा यक 

ा यापकाचंी पदे भर यास मा यता दान केली. यानुसार थािनक वतमानप ात 

जािहरात िस द क न िद.09/08/2021 ते 21/08/2021 दर यान ऑनलाईन 

लॅटफॉम दारे मुलाखतीचे आयोजन क न पदे भर यात आली.  

 तथािप, सदर पदांमधील काही पदे िर त रािह याने, मा. कुलगु  यांनी िदले या 

आदेशानुसार िश क पदासंाठी थािनक वतमानप ात पनु:  जािहरात िस द क न 

िद.08/10/2021 रोजी मुलाखती घे यात आ या व यानुसार शै.वष 2021-22 किरता 

याऐंशी (82) कं ाटी सहा यक ा यापकाचंी पदे भर यात आलेली आहेत. सदर िश क 

िव ापीठ पिरसरातील संबिंधत सकुंलात जू झाले आहेत.  

 सदर पदे भरणेकिरता यव थापन पिरषद िद.31/05/2021 रोजी या बठैकीत 

पािरत ठराव .8 नुसार महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 103 व 

UGC Guidelines नुसार गठीत कर यात यणेा या थािनक िनवड सिमतीतील कलम 

103(2)(च) नुसार यव थापन पिरषदेने नामिनदिशत करावया या यव थापन पिरषदेचा 

सद य हणनू डॉ. ीमती स.ु इ. शेख यांच ेनामिनदशन कर यात आल ेहोते. परंत ू याचं े
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कोिवड-19 या आजाराने आक मक िनधन झा याने मा. कुलगु  यांनी तातडीची बाब 

हणनू 12(7) नुसार याचं ेजागी ाचाय डॉ.एस.के.पाटील, बाश  याचंे नामिनदशन केल े

होते.  

 तसेच उविरत िर त पदाकंिरता थािनक िनवड सिमतीसाठी महारा  

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 103(2)(च) माणे सिमतीत तातडीची बाब 

हणनू मा. कुलगु  यानंी 12(7) अ वये यव थापन पिरषदेचा सद य हणनू ाचाय 

डॉ.एस. ही.कोटी यांच ेनामिनदशन केल ेहोते.  

 सबब, शै िणक वष 2021-22 करीता तुत िव ापीठ संकुलांतगत िनयिमत 

िश काचंा कायभार वगळता, उविरत कायभाराकिरता महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 103 व UGC Guidelines नुसार थािनक िनवड सिमतीमाफत 

एकूण 82 ता परुती कं ाटी सहा यक ा यापकांची पदे भरणेबाबतची ि या पणू 

के याची बाब तसचे कलम 103(2)(च) नुसार मा.कुलगु  यांनी 12(7) मधील 

तरतुदीनुसार यव थापन पिरषदे या वतीने केलेली कायवाही मािहती तव). 

 
ठराव : शै िणक वष 2021-22 करीता तुत िव ापीठ सकुंलांतगत िनयिमत िश कांचा 

कायभार वगळता, उविरत कायभाराकिरता महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 
2016 कलम 103 व UGC Guidelines नुसार थािनक िनवड सिमतीमाफत एकूण 82 
ता परुती कं ाटी सहा यक ा यापकांची पदे भरणेबाबतची ि या पणू के याची बाब, 
तसेच कलम 103(2)(च)  नुसार, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 
12(7) अ वये मा.कुलगु  यानंी यव थापन पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द 
घे यात आली. 

 
  



यव थापन पिरषदेची 142 वी बठैक शु वार, िद.26 नो हबर, २021 कायवृ ांत  17/46 

 
िवषय .11 डॉ. िवकास ल मण कदम यांची तुत िव ापीठा या िवशेष काय सन अिधकारी या 

पदावर नेमणकू देणेबाबत तातडीची बाब हणनू, महारा  सावजिनक िव ापीठ 
अिधिनयम 2016 कलम १२(७) अ वये मा. कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने 
केललेी कायवाही मािहती तव. 

  
 (िटपणी: डॉ. िवकास ल मण कदम यानंी अिध ठाता, मानविव ान िव ाशाखा या 

पदाव न कायमु त करणेबाबत केललेी िवनतंी मा य क न यानंा िद.14/09/2021 

पासून कायमु त कर यात आलेले आहे. यामुळे अिध ठाता, मानविव ान िव ाशाखा हे 

पद िर त आहे. तसेच अिध ठाता, िव ान व तं ान या पदाचे आयोिजत कर यात 

आले या मुलाखतीम ये यो य उमेदवार िमळाला नस याने सदर पद ही िर त आहे. 

 तसेच लवकरच तुत िव ापीठाम ये नॅक सिमतीकडून पनुमु याकंन होणार 

अस याने अनुषंगिगक बरीचशी कामे अस यामुळे सदर कामे पणू करणेकामी ता काळ 

एका िवशेष काय सन अिधका याची नेमणकू करावी लागणार अस याने मा. कुलगु  

यानंी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये यव थापन 

पिरषदे या वतीने डॉ.िवकास ल मण कदम याचंी तीन मिह याकरीता ती मिहना 

.30,000/- इत या एकि त वतेनावर िवशेष काय सन अिधकारी हणनू नामिनदशन 

केल ेआहे व यास अनुस न यानंा या काय लयाच े िनयु ती आदेश . पअुहोसोिवसो/ 

आ था/िन.आ./2021/7315, िद.29/09/2021 अ वये िनयु ती दे यात आलेली आहे. 

 सबब, डॉ. िवकास ल मण कदम यांची ततु िव ापीठा या िवशेष काय सन 

अिधकारी हणनू नेमणकू के याची बाब मािहती तव). 

 
ठराव : डॉ. िवकास ल मण कदम यांची तुत िव ापीठा या िवशेष काय सन अिधकारी या 

पदावर नेमणकू देणेबाबत महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) 
अ वये मा.कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द 
घे यात आली. 
 तसेच डॉ. िवकास ल मण कदम यांना तीन मिह यानंतर मुदतवाढ दे यात येऊ 
नये व िनयमा माणे घरभाडे कपात कर यात यावा असे सव नुमते ठरले. 
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िवषय .12 तुत िव ापीठ पिरसरात अ यासन क  उभारणीसंदभ त एखा ा सं थेने, संघटनेने वा य तीने 

मागणी के यास या संबंिधत सं थेकडून, संघटनेकडून वा य तीकडून िव ापीठाकिरता िकमान 
एक इमारत सव सोय िनशी तयार करता येईल इतकी देणगी दे यास तयार असेल तरच संबंिधत 
अ यासनाचा ताव तयार क न शासनाकडे वा त सम सं थेकडे पाठिव याची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: िद.18/9/2021 रोजी या िटपणी वये िव ापीठातील िविवध अ यासन क  उभारणी 

संदभ तील मािहती खालील माणे : 
अ यासन क ां या तावांची स य थती 

 अ. 
. 

अ यासनाचे नाव शासनास ताव सादर के याचा 
जावक . व िदनांक 

अ यासन सु  कर यास मा यता 
िमळा या या शासनिनणयाचा 

िदनांक 
1) शाहीर अमर शखे अ यासन सोिवसो/आ था/2016/8986,  

िद. 21/09/2016 
अ ाप मा यता अ ा त आहे. 

2) लोकदैवत ीिव ल 
अ यासन 

सोिवसो/आ था/2016/7825,  
िद. 11/08/2016 

अ ाप मा यता अ ा त आहे. 

3) लोकशाहीर अ णाभाऊ 
साठे अ यासन 

सोिवसो/आ था/2018/11225,  
िद. 31/12/2018 

अ ाप मा यता अ ा त आहे. 

4) महा मा बसवे र अ यासन पुअहोसोिवसो/आ था/िश क/ 
2019/5747, िद. 25/07/2019 
 
पुअहोसोिवसो/आ था/िश क/ 
2019/5772, िद. 26/07/2019 
 
पुअहोसोिवसो/आ था/2019/ 
6638, िद. 28/08/2019 

मा. िश ण संचालक, उ च 
िश ण, पुणे याचंे प  . 
यएुनआय/18998/ 
मबसवे र था/सोिव/िविश-1/ 
13159, िद.24/09/2019 
अ वये उ च व तं  िश ण 
िवभागाचे शासन िनणय . 
अ यास-2019/ . .97/ 
िविश-2, िद. 18/09/2019 
नुसार तुत िव ापीठात 
महा मा बसवे र अ यासन सु  
कर यास मा यता दे यात 
आली. तसेच यासंदभ त 
शासनाकडून उपसिमती गठीत 
कर यात यऊेन सदर सिमतीचा 
अहवाल ा त  
झा यानंतर सदर अ यासनास 
अनुदान ा त होणार आहे. 

5) पु य ोक अिह यादेवी 
होळकर अ यासन 

पुअहोसोिवसो/श.ैसं.व िव./2020/ 
7245, िद.20/08/2020 नुसार 
मा. सिचव, उ च व तं  िश ण 
िवभाग, मं ालय, मंुबई यांना 

ताव पाठिव यात आला आहे.  

अ ाप मा यता अ ा त आहे. 

6) देवी अिह याबाई होळकर 
(Administration) अ यासन 

PAHSUS/Estt/2019/9843                                                                                                        
िद. 26/12/2019 नुसार ताव 
िव ापीठ अनुदान आयोगास 
मा यतेकिरता पाठिव यात आला 
आहे. 

अ ाप मा यता अ ा त आहे. 
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 7) डॉ. कमला सोहनी 

(Science) अ यासन 
PAHSUS/Estt/2019/9844,  
िद. 26/12/2019 नुसार ताव 
िव ापीठ अनुदान आयोगास 
मा यतेकिरता पाठिव यात आला 
आहे. 

अ ाप मा यता अ ा त आहे. 

8) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
अ यासन क  

1) मा. िजत कुमार ि पाठी, 
सहसिचव, िव ापीठ अनुदान 
आयोग, नवी िद ी यानंा . 
PAHSUS/Estt/Teaching/202
0/ 9819 िद. 18/12/2020, 
2) मा. सिचव, सामािजक याय व 
स मीकरण मं ालय, भारत 
सरकार, नवी िद ी यांना . 
PAHSUS/Estt/ Teaching/ 
2020/9820, िद. 18/12/2020  
3) मा. अपर मु य सिचव, उ च व 
तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मंुबई 
यानंा . PAHSUS/ Estt/ 
Teaching/2020/9821  
िद. 18/12/2020 नुसार ताव 
पाठिव यात आला आहे. 

अ ाप मा यता अ ा त आहे. 

9) छ पती संभाजीराज े
अ यासन क  

ताव तयार कर याची ि या 
काय लयात सु  आहे. 

-- 

 रा य शासनाच ेप  : 

1) मा. िव. मा. पाटील, काय सन अिधकारी, यांनी जा. .एसयुएस 2012/(242/12)/िविश-1 

उ च व तं  िश ण िवभाग, मादाम कामा रोड, हुता मा राजगु  चौक, मं ालय, मंुबई - 32, 

िद.18 ऑ टोबर, 2012 रोजी ी. संजय शेटे, उपा य , रा वादी काँ ेस किमटी, 

रा वादी भवन, ि  ेस जनल माग, नरीमन पॉईंट, मंुबई - 21 यांना उ ेशून िलिहलेले प , 

यातील सारांश खालील माणे : 

"िद.30/08/2012 या प ा वये मा.उपमु यमं ी यांना िदले या िनवदेना या संदभ त 

आपणास कळिव यात येते की, महारा ातील िविवध अकृषी िव ापीठांकडून अ यासन 

िनम ण कर याबाबत वाढती मागणी िवचारात घेऊन अ यासनासंदभ त िनि त धोरण तयार 

कर याची कायवाही शासन तरावर सु  आहे. यासंदभ त िनणय झा यानंतरच अ यासन 

िन मतीचा िवचार करणे अपेि त आहे." 

सदर प ाची ितिलपी तुत िव ापीठा या कुलसिचवांना अ ेिषत कर यात आली आहे.  

2) मा. ना. िवनोद तावडे, त कालीन उ च िश ण मं ी यांनी आप या एि ल, 2015 या 

अधशासकीय प ा वये मा. संजय वामन सावकारे, िवधानसभा सद य, भसुावळ, िज हा- 

जळगाव यांना कळिवले आहे की, सोलापूर िव ापीठात शाहीर अमर शेख यांचे नावाने 

अ यासन क  सु  कर याबाबत आपण िद.08/01/2015 रोजी या प ा वये िवनंती केली 

असून, यासंदभ तील व तू थती पुढील माणे आहे. 

"महारा ातील िविवध अकृषी िव ापीठाकडून अ यासन िनम ण कर याबाबत वाढती मागणी 
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िवचारात घेऊन, अ यासनासंदभ त िनि त धोरण तयार कर याची कायवाही शासन तरावर 

सु  आहे. यासंदभ त धोरणा मक िनणय झा यावर अ यासन िन मतीचा िवचार करणे श य 

होईल” असे कळिवले आहे. िद. 15 फे ुवारी, 2021 रोजी यव थापन पिरषदे या बैठकीतील 

िवषय . 17(2) वर पािरत झालेला ठराव: 

 िद. 15 फे ुवारी, 2021 रोजी िवषय . 17(2) िव ापीठा या ान ोत क ा या 

िनिम ाने िव ापीठातील इतर क  यां या नामािभधानासंदभ त गठीत केले या सिमतीने सवकष 

चच  क न, केले या िनयमावलीची बाब िवचाराथ ठेवली असता, यव थापन पिरषदेने 

खालील माणे ठराव पािरत केला आहे. 

ठराव: िव ापीठा या ान ो  क ा या िनिम ाने िव ापीठातील इतर क  यां या 

नामािभधानासंदभ त िनयमावलीस खालील दु तीसह सव नुमते मा यता दे यात आली. 

1) संबंिधत य ती/सं थावर कस याही कारच े यायालयीन दाव ेनसावते. 

2) शै िणक, सामािजक, यव थापन, आरो य, ीडा, सां कृितक, औ ोिगक आिण ामीण 

भाग इ. े ात या य त चे (िकमान 25 वष) व सं थेने (िकमान 50 वष) काय केलेले 

असाव.े 

3) ती य ती चािर यसंप  व नैितक अिध ठान असलेली असावी. 

4)  या य तीला/सं थेला देश/िवदेश पातळीवरील मानप , बि से, पुर कार इ. स मान 

ा त झालेले असावते. 

5) ती य ती/सं था यांनी िव ापीठात वतं  इमारत उभा क न दे याची हमी ावी. 

6) या य ती या/सं थे या काय ची मिहमा भिव यात अनेक वष िटकणारी वा िचरकाल 

असावी. 

7) या य त या ित ठानने कवा सं थेने भिव यात यांच ेकाय आिण वा तू सु व पात पुढे 

चालिवलेली आहे काय? यात नवीन अशी भर घातली आहे काय? हे पाहणेही आव यक 

आहे. 

8) भिव यात िव ापीठातील शासकीय िवभाग, संकुल अथवा िवभाग यांना नामािभधान 

कर याची मागणी कर यात आ यास सदरची िनयमावली लागू राहील. 

सारांश: 

 उपरो त व तू थतीच े अवलोकन केले असता, असे िनदशनास येते की, तुत 

काय लयाकडून वळेोवळेी वरील अ. . 01 ते 08 अ यासन क ांसंदभ त ताव तयार करणेकामी 

सिम या गठीत क न, एकूण 08 अ यासन क ांच े ताव शासनाकडे व क  शासना या त सम 

वाय  सं थेकडे पाठिव यात आले आहेत. परंतू, उ त 08 अ यासनांपैकी महा मा बसवे र 

अ यासना संदभ त शासनाने शासन तरावर सदर क ाम ये यावया या संशोधन काय बाबत 

मा.मं ी (उ च व तं  िश ण) यांच े अ य तेखाली एक उपसिमती गठीत क न या सिमतीचा 

अहवाल ा त झा यानंतर अ यासनाबाबत पुढील कायवाही कर यात येईल, असे शासन िनणय 

मांक अ यास-2019/ . .97/िविश-2, िद. 18 स टबर, 2019 अ वये कळिव यात आले आहे.  
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 उविरत 07 अ यासन क ां या तावांबाबत कस याही कारचा िनणय कळिवलेला 

नाही. तसेच मा. िव. मा. पाटील, काय सन अिधकारी, मं ालय, मंुबई यां या िद. 18 ऑ टोबर, 

2012 चे प  आिण त कालीन मा.उ च व तं  िश ण मं ी यां या एि ल, 2015 या अधशासकीय 

प ाच े अवलोकन केले असता, असे िनदशनास येते की, रा यातील सव अकृषी िव ापीठातील 

नवीन अ यासन क ां या मा यतेसंदभ त कसलाही धोरणा मक िनणय झा याच े िदसत नाही. 

यामुळे आपण पाठिवलेले 07 अ यासन ताव शासन दरबारी लंिबत आहेत.  

 रा यातील इतर अकृषी िव ापीठां या तुलनेत पु य ोक अिह यादेवी होळकर 

सोलापूर िव ापीठ हे नवीन व कमी आयुम नाचे आहे. यामुळे सदर िव ापीठात अ ापही पायाभतू 

सुिवधांचा आिण िनधीचा अभाव असून, इतर िव ापीठां या तुलनेत िनधी अ यंत कमी व तोकडे 

आहे. यासाठी येथून पुढे कस याही कार या अ यासन क  उभारणीसंदभ त एखा ा सं थेने, 

संघटनेने वा य तीने मागणी के यास या संबंिधत सं थेकडून, संघटनेकडून कवा य तीकडून 

िव ापीठाकिरता िकमान एक इमारत सव सोयीिनशी तयार करता येईल इतकी देणगी दे यास 

तयार असेल तरच संबंिधत अ यासनाचा ताव तयार क न शासन दरबारी पाठव याची बाब 

िवचाराथ). 

 
ठराव : सदरचा िवषय सव नुमते अमा य कर यात आला. 
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िवषय .13 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 98(2)(ड) नुसार खरेदी 

सिमतीवर यव थापन पिरषदेने, या पिरषदे या िनव िचत सद यांमधून नामिनदिशत 
केललेा या पिरषदे या एक सद यांच ेनामिनदशन कर याची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 98(2)(ड) नुसार 

खरेदी सिमतीवर यव थापन पिरषदे या िद.21/08/2018 रोजी या बठैकीतील ठराव 

.28(2) अ वये व यव थापन पिरषदे या िद.11/09/2018 रोजी या बठैकीतील ठराव 

.01 मधील अ. .10 दु त केले या ठरावा वये यव थापन पिरषदेने, या पिरषदे या 

िनव िचत सद यामंधून नामिनदिशत केलेला या पिरषदेचा एक सद याचंे नामिनदशन 

हणनू कु.अि नी च हाण याचंे नामिनदशन कर यात आलेले असनू याचंी सद य वाची 

मुदत ही महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 98(5) नुसार 

िद.05/10/2021 रोजी संपलेली आहे. 

 यानुसार महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 

98(2)(ड) नुसार खरेदी सिमतीवर यव थापन पिरषदेने, या पिरषदे या िनव िचत 

सद यामंधून नामिनदिशत केललेा या पिरषदेचा एक सद याचं ेनामिनदशन करावयाच े

आहे. 

 सबब, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 98(2)(ड) 

नुसार खरेदी सिमतीवर यव थापन पिरषदेने, या पिरषदे या िनव िचत सद यामंधून 

नामिनदिशत केललेा या पिरषदे या एक सद याचं ेनामिनदशनाची बाब िवचाराथ). 

 
ठराव : महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 98 (2) (ड) नुसार खरेदी 

सिमतीवर यव थापन पिरषद सद या ॲड. ीमती नी. स.ु मंकणी यांच े सव नुमते 
नामिनदशन कर यात आल.े 
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िवषय .14 M.Sc. Physics (Energy Studies) आिण M.A. (Yoga) या अ यास माचे परी ा शु क 

( . 1,170/-) आकार यास परी ा व मू यमापन मंडळाने केललेी िशफारस िवचाराथ. 
  

 (िटपणी: तुत िव ापीठात शै िणक वष 2021-22 पासून िव ान िव ाशाखातंगत 

M.Sc. Physics (Energy Studies) आिण M.A. (Yoga) हे अ यास म सु  कर यात 

आलेल ेआहेत. 

 यापवू  M.Sc. या इतर अ यास मांना परी ा शु क .1,170/- आकारल ेजात 

आहे. यामुळे M.Sc. Physics (Energy Studies) आिण M.A. (Yoga) या अ यास मास 

परी ा शु क .1,170/- अस े आकार यास परी ा व मू यमापन मंडळाने सव नुमते 

वीका न यव थापन पिरषदेकडे िशफारस केलेली आहे.  

 सबब, M.Sc. Physics (Energy Studies) आिण M.A. (Yoga) या 

अ यास माच े परी ा शु क ( .1,170/-) आकार यास परी ा व मू यमापन मंडळाने 

केलेली िशफारस िवचाराथ). 

 
ठराव : M.Sc. Physics (Energy Studies) आिण M.A. (Yoga) या अ यास माचे परी ा शु क 

. 1,170/-( पये एक हजार एकशे स र फ त) आकार यास परी ा व मू यमापन 
मंडळाने केललेी िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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िवषय .15 Advance PG Diploma in Electronic Media आिण PG Diploma in Museology या 

पदिवका अ यास माचे परी ा शु क ( .1,360/-) आकार यास परी ा व मू यमापन 
मंडळाने केललेी िशफारस िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: तुत िव ापीठात शै िणक वष 2021-22 पासनू Advance PG Diploma in 

Electronic Media आिण PG Diploma in Museology हे पदिवका अ यास म सु  

कर यात आलेल ेआहेत.  

 यापवू  PGDCA (Under Commerce Faculty) या पदिवका अ यास मास 

परी ा शु क .1,360/- आिण P. G. Diploma in Dietetics and Nutrition या 

कोस या अ यास मास परी ा शु क .1,360/- असे आकार यात आलेल े आहे. 

यामुळे Advance PG Diploma in Electronic Media आिण PG Diploma in 

Museology या पदिवका अ यास मास परी ा शु क .1,360/- असे आकार यास 

परी ा व मू यमापन मंडळाने सव नुमते वीका न यव थापन पिरषदेकडे िशफारस 

केलेली आहे.  

 सबब, Advance PG Diploma in Electronic Media आिण PG Diploma in 

Museology या पदवीका अ यास माचे परी ा शु क ( .1,360/-) आकार यास परी ा 

व मू यमापन मंडळाने केललेी िशफारस िवचाराथ). 

 
ठराव : Advance PG Diploma in Electronic Media आिण PG Diploma in Museology या 

पदिवका अ यास माचे परी ा शु क .1,360/- ( पये एक हजार तीनशे साठ फ त) 
आकार यास परी ा व मू यमापन मंडळाने केललेी िशफारस वका न सव नुमते 
मा यता दे यात आली. 
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िवषय .16 शै िणक वष 2021-22 म ये िविवध संल नत महािव ालयांना आिण िव ापीठ पिरसर 

संकुलांना अ यास मावर आधािरत चच स /कायशाळा आयोजनाकिरता आ थक सहा य 
करणेसदंभ त िशफारस करणेकिरता मा. कुलगु  यांनी गठीत केले या सिमती या बठैका 
िद.08/10/2021 रोजी व 16/10/2021 रोजी आयोिजत कर यात आले या हो या, सदर 
सिमतीने ा त तावांची छाननी/पडताळणी क न सादर केले या बैठकीचा कायवृ ांत 
िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: तुत िव ापीठांतगत सव संल नत महािव ालय े व संकुलाकडून 

आंतररा ीय/रा ीय/रा य/िवभागीय व िव ापीठ पातळीवर अ यास मावर आधािरत 

चच स , कायशाळा व पिरषदा आयोजनाकिरता ितवष  ताव मागिव यात येतात. 

शै िणक वष 2021-22 म य े आंतररा ीय/रा ीय/रा य व िवभागीय पातळीवर चच स , 

कायशाळा, पिरषद (Seminar, Workshop & Conference) आयोजनाबाबत व याकिरता 

होणा या खच पोटी िव ापीठ िनयमानुसार काही अशंी आ थक सहा य अनुदान र कम 

देणेकिरता िव ापीठ प  . पअुहोसोिवसो/अमंिव/2021/6135, िद. 21 ऑग ट, 2021 

रोजी या प ा वये तुत िव ापीठ सलं न महािव ालय े व संकुलाकडून िविहत मुदतीत 

िद.18/09/2021 पयत िदले या नमु यात ताव मागिव यात आल ेहोते. यानुसार एकूण 

154 ताव ा त झाल ेआहेत.  

 उपरो त तावाचंी छाननी कर यासाठी पा  महािव ालये व संकुलाना अनुदान 

सहा य र कम आदा कर यासाठी मा. कुलगु  यानंी अ यासमंडळे िवभागा या 

िद.23/09/2021 रोजी या िटपणीवर नामिनदशन के यानुसार सिमती गठीत कर यात 

आली होती. सदर सिमती या बठैका िद.08/10/2021 व 16/10/2021 रोजी िव ापीठ 

काय लयात आयोिजत कर यात आ या हो या. 

 उपरो त सिमतीने एकूण 154 तावाचंी छाननी/पडताळणी केली असता यापैकी 

57 पा  तावांना आ थक सहा य र कम दे याकिरता िशफारस केलेली असनू 97 ताव 

अनुदान सहा य देणेसाठी अपा  क न यादी काय लयास सादर केली आहे. 

Category wise Fund Distribution Allotment 

Sr. 
No. 

Category No. Of Activities Fund Allotted 

1. Skill  09 1,26,000/- 
2. Research 15 2,60,000/- 
3. Syllabus 22 1,88,000/- 
4. Envieonment Concioresness 06 87,500/- 
5. Value Education 01 20,000/- 
6. Placement 01 20,000/- 
7. Sports 02 30,000/- 
8. Knowledge Resource 01 20,000/- 

Total 57 Rs. 7,51,500/- 



यव थापन पिरषदेची 142 वी बठैक शु वार, िद.26 नो हबर, २021 कायवृ ांत  26/46 

 सदर बैठकीचा कायवृ ांत यव थापन पिरषदे या सलुभ सदंभ साठी सोबत जोडला 

आहे.  

 अनुदानास पा  कर यात आले या एकूण 57 तावामं ये सिमतीने 

िद.12/01/2021 रोजी तयार कर यात आले या िनयमावलीनुसार तसेच उपल ध 

असले या शेष र कमे माणे अनुदान सहा य र कमेची िशफारस केललेी आहे. 

 सबब, शै िणक वष 2021-22 म य े िविवध संल नत महािव ालयांना व िव ापीठ 

पिरसर संकुलांना अ यास मावर आधािरत चच स /कायशाळा आयोजनाकिरता आ थक 

सहा य देणे सदंभ त िशफारस करणेकिरता मा. कुलगु  यांनी गठीत केले या सिमतीने 

सादर केलेला बठैकीचा कायवृ ांत यव थापन पिरषदे या िवचाराथ). 

 
ठराव : शै िणक वष 2021-22 म ये िविवध संल नत महािव ालयांना आिण िव ापीठ पिरसर 

संकुलांना अ यास मावर आधािरत चच स /कायशाळा आयोजनाकिरता आ थक सहा य 
करणेसदंभ त िशफारस करणेकिरता मा. कुलगु  यांनी गठीत केले या सिमतीने ा त 

तावांची छाननी/पडताळणी क न सादर केले या बठैकीचा कायवृ ांत वका न 
सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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िवषय .17 अकृषी िव ापीठांम ये VJNT समुदायावर सामािजक, आ थक व शै णीक बाब चे संशोधन 
करणेसाठी सिमती थापन करणेबाबतचा िवषय िवचाराथ. 

  

 (िटपणी: मा.सुयश दुसाने, शासन अिधकारी, उ च िश ण संचालनालय, पुणे यांच े
युएनआय/2020/संिकण/साफुपुिव/िविश/6517, िद.14 मे 2021 रोजी या तुत िव ापीठाकडे 
िद.01 जून 2021 रोजी ा त प ाम ये सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठाम ये VJNT समुदायावर 
संशोधन करणेसाठी सिमती थापन केलेली आहे अशीच सिमती सव अकृषी िव ापीठाम ये सु  
कर याबाबत कळिवलेले आहे.  
 सदर िवषयावर सादर केले या िटपणीवर मा. .कुलगु  यांनी सदर िवषय यव थापन 
पिरषदेपुढे ठेवून कायवाही करणे आव यक अस याबाबत या पृ ठांकनासह मा.कुलगु  यांनी 
मा यता िदलेली आहे. 
 सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठाम ये VJNT समुदायावर संशोधन करणेसाठी सिमती 
थापन केलेली आहे. या माणेच तुत िव ापीठाम ये VJNT समुदायावर सामािजक, आ थक व 

शै णीक बाब च े संशोधन करणेसाठी सिमती थापन कर याची व सदर सिमती या 
नामिनदशनाची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव : पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर िव ापीठांम ये VJNT समुदायावर 
सामािजक, आ थक व शै णीक बाब चे संशोधन करणेसाठी खालील माणे सिमती सद याचं े
सव नुमते नामिनदशन कर यात आले. 

1) ाचाय डॉ. अनंत बाळू शगाडे - अ य  
भारत महािव ालय, जेऊर (C. Rly.) 
ता. करमाळा, िज. सोलापूर 413 202 
मो. नं. 9604885353 
ईमेल: prinbmjeur@gmail.com 

2) ा. डॉ. िवकास बाबुराव पाटील 
पु य ोक अिह यादेवी होळकर 
सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर 413 255 
मो. नं. 9422532521 
ईमेल: drvbpatil@gmail.com 

3) डॉ. भाकर नागनाथ कोळेकर 
पु य ोक अिह यादेवी होळकर 
सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर 413 255 
मो. नं. 9922520985 
ईमेल: prabhakarkolekar@gmail.com 

4) ी. साहेबराव जीवनराव घुगे 
मु. पो. अणदूर, ता. तुळजापूर,  
िज. उ मानाबाद 413 603 
मो. नं. 9552956266 
ईमेल: sahebraoghuge25@gmail.com 

5) ी. गजानन रेवणिस द धरणे 
ाचाय, ी. िस दे र वुम स 

पॉिलटे नक कॉलजे, नं.७४, पा भवानी 
रोड, भवानी पेठ, सोलापूर ४१३ ००२. 
मो. नं.9422069389, 7588795857 
ईमेल: grdharane@yahoo.co.in 

6) ी. पृ वी सह ताप सह बायस 
ी वामी समथ मुल चे वसतीगृह, 

अिंबका मंिदराशेजारी, गांधी माकट, 
लातूर 413 512 
मो. नं. 9420870001 
ईमेल: prithvisinghbais119@gmail.com 

7) ीमती तेजा नंदकुमार कुलकण  
1236, मुरारजी पेठ, जुनी पोलीस 
लाईन, सोलापूर 413 001 
मो. नं. 7028091063 
ईमेल: tejakul1235@gmail.com 

8) डॉ. महादेव देशमुख 
अ रगंध, 15 डी ई, आिद य नगर, 
िवजापूर रोड, सोलापूर 413 001 
मो. नं. 9422463620 
ईमेल: mahadeodeshmukh@gmail.com 

9) ीमती गौरी आमडेकर, 
155/B, F1/3, शेटे कॉ ले स,  
डफरीन चौक, दमाणी लड बकँ समोर, 
सोलापूर 413 001 
मो. नं. 9403458314 
ईमेल: gauriamdekar@gmail.com  
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िवषय .18 शै िणक वष 2021-22 पासून पदवी, पदिवका माणप  िमळणेसाठीचे शु क अिंतम 

वष या, अिंतम स ातील िव ा य कडून अिंतम स ाचा परी ा फॉम भरतेवळेी परी ा 
शु कासहीत पदवी माणप ाचे शु क 600/- पये िव ा य कडून वकार यास व 
DigiLocker वर ती माणप  डाटा अपलोड कर यासाठी वळेोवळेी शासन 
िनदशानुसार िव ा य ना आव यक शु क आकार याची परी ा व मू यमापन मंडळाने 
केललेी िशफारस िवचाराथ. 

  

 (िटपणी: येक वष  अंितम परी ेम ये उ ीण झाले या व पदवी माणप  घे यासाठी 

पा  असणा या िव ा य कडून पदवी माणप  िमळणेसाठी ऑनलाईन अज यो य ते 

शु क भरणा क न घेतल ेजातात व त नंतर दी ांत समारंभात पदवी माणप  गोपनीय 

ेसकडून छपाई क न िव ा य ना िवतरीत कर यात यतेात. 

 परंत,ु राजभवन काय लयाकडील प  .CS/Gen-2020/CR-117/ 

Edn-4/875, िद.03 स टबर, 2021 रोजी या प ानुसार पदवी माणप  घेतले या 

िव ा य चा डेटा हा https://nad.digitallocker.gov.in या शासना या सकेंत थळावर 

DigiLocker अतंगत अपलोड करावयाचा अस याने, शै िणक वष 2021-22 पासनू 

अंितम वष या, अंितम स ातील िव ा य कडून अंितम स ाचा परी ा फॉम भरतेवळेी 

पदवी, पदिवका माणप  िमळणेसाठीचे शु क .600/- व DigiLocker या शासना या 

संकेत थळावर ती माणप  िव ा य चा डाटा अपलोड कर यासाठीचे .50/- अस े

शु क सव संल नत महािव ालयाने िव ा य कडून वकार याबाबत धोरणा मक 

िनणय घे यासाठी िद.05 ऑ ट बर, 2021 रोजी झाले या परी ा व मू यमापन 

मंडळा या बठैकीत िवषय ठेवला असता, खालील माणे ठराव पािरत झाला आहे. 

ठराव . 

14(1) 

"शै िणक वष 2021-22 पासून पदवी, पदिवका माणप  िमळणेसाठीच े
शु क अंितम वष या, अंितम स ातील िव ा य कडून अंितम स ाचा 
परी ा फॉम भरतेवळेी परी ा शु कासहीत पदवी माणप ाच े शु क 

.600/- िव ा य कडून वकार यास व DigiLocker वर ती माणप  
डाटा अपलोड कर यासाठी वळेोवळेी शासन िनदशानुसार िव ा य ना 
आव यक शु क आकार याची िशफारस परी ा व मू यमापन मंडळ 
यव थापन पिरषदेस करत आहे". 

 परंत,ु उपरो त ठरावानूसार कायवाही केली असता, खालील अडचणी िनम ण 

होणार आहेत. 

1) शै िणक वष सन 2021-22 या अगोदर उ ीण झाले या िव ा य ला पदवी 

माणप  दी ांत समारंभात घे यासाठी ऑनलाईन अज करावयाचा अस यास 

अशा िव ा य साठी अज कर याची अडचण िनम ण होणार आहे.  

2) पदवी उ ीण सव िव ा य चे पदवी माणप  छपाई क न घेतले अस याने 

दी ांत समारंभा या काय माम ये उप थत राहून पदवी हण करणा या 

कोण या िव ा य ला पदवी माणप  दी ातं समारंभात वाटप कराव ेयाबाबतही 

अडचण िनम ण होणार आहे. 
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3) उ ीण झाले या सव िव ा य च े पदवी माणप  छपाई क न घेतलेल े

अस याने कोण या प यावर िव ा य चे पदवी माणप  पो टाने पाठवाव े

याबाबतही अडचण िनम ण होणार आहेत.  

4) जर वशे घेतेवळी िव ा य ने िदले या प यावर िव ा य च े पदवी माणप  

पो टाने पाठिव यास व ते परत िव ापीठात आ यास माणप  तसचे 

िव ापीठात पडून राह याची श यता आहे व परत (Return) आले या पदवी 

माणप ाच े येक वष ची सं या वाढ याची श यता आहे. 

5) पो टाने पाठिवले या पदवी माणप  गहाळ हो याची श यता नाकारता येत 

नाही, कारण िव ाथ  कॉलेज सोडून नोकरीसाठी इतर  गेलेले असताना कवा 

याचंे थलातंर झालेल ेअसते.  

6) छपाई केलेले पदवी माणप ांची सं या मोठया माणात अस याने माणप  

ठेव यासाठी जागा जा त माणात लागणार आहे.  

 उपरो त अडचणी िनम ण होणार अस याने तसेच DigiLocker वर ती 

माणप  डाटा अपलोड कर यासाठी वळेोवळेी शासन िनदशानुसार िव ा य ना 

आव यक शु क आकार यात येणार अस याने, पवु  माणेच ऑनलाईन अज मागवनू 

घे याची ि या चालू ठेव याची बाब आदेशाथ.  

 सबब, वरील माणे परी ा व मू यमापन मंडळाने शै िणक वष 2021-22 पासून 

पदवी, पदिवका माणप  िमळणेसाठीच े शु क अंितम वष या, अंितम स ातील 

िव ा य कडून अंितम स ाचा परी ा फॉम भरतेवळेी परी ा शु कासहीत पदवी 

माणप ाच े शु क .600/- िव ा य कडून वकार यास व DigiLocker वर ती 

माणप  डाटा अपलोड कर यासाठी वळेोवळेी शासन िनदशानुसार िव ा य ना 

आव यक शु क आकार याची िशफारस िवचाराथ). 

 
ठराव : िद.05/10/2021 रोजी झाले या परी ा व मू यमापन मंडळा या बठैकीतील ठराव 

.14(१) यास खालील दु तीसह सव नुमते मा यता दे यात आली. 
शै िणक वष 2021-22 पासून पदवी, पदिवका माणप  िमळणेसाठीचे शु क अिंतम 
वष या, अिंतम स ातील िव ा य कडून अिंतम स ाचा परी ा फॉम भरतेवळेी परी ा 
शु कासहीत पदवी माणप ाचे शु क व DigiLocker वर माणप  डाटा अपलोड 
कर यासाठी िमळून . 600/- िव ा य कडून वकार यास सव नुमते मा यता दे यात 
आली. 
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िवषय .19 सोबत जोडले या त ता . 1 नूसार शु क सिमतीने िनि त केले या इतर शु क Ph.D. 

अ यास मांना लागू राहून सशंोधन िवभागामाफत तयार कर यात आले या शु क त ता 
. 3 ते 5 मधील फ त शै. शु काम ये (Tution fee) येक PET पासून 20% शु क वाढ 

क न General & Reserved Category अशा त याम ये िवभागणी क न यानूसार 
शु क आकार याबाबतची शु क िनि ती सिमतीने केललेी िशफारस िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: पीएच.डी. िवभागाकडून पीएच.डी. या अ यास माकरीता 2014 पासून शु क 

सिमतीने िनध रण क न िद या माणे पवूी या त यानूसार िव ाशाखीय शु क (Ph.D. 

Fees) आकार यात येत होते. या माणे िव ा य च े वशे िनि त क न पढुील सव 

कायवाही कर यात येत होती. िवभागाकडे पीएच.डी अ यास माकिरता उपल ध 

असलेला शु क त ता हा 2014 पासून असलेला आहे. भारत सरकार िश यवृ ी 

mahadbtit portal म ये पीएच.डी. अ यास माकिरता अनुसूिचत जाती (SC) या 

वग िशवाय कोण याही वग स शु क परत ा त होत नाही. परंत,ू यापवू या शु क 

त याम ये इतर वग या िव ा य स देखील सवलत िदललेी होती. तसेच िव ापीठ 

अनुदान आयोगाने (UGC) 2016 पासून पीएच.डी. हा अ यास म पणू वळे केलेला आहे. 

सेवते (in service) असणा यांना पीएच.डी. अ यास मा या वशे व शु क म ये दे यात 

येत असलेली मुभा बदं केलेली असनू यां यासाठी वगेळे शु क आकार यात येत नाही. 

तथािप, यापवू या शु क त याम ये सेवते असून पीएच.डी. करणा या िव ा य साठी 

शु क अिधकच े आकार यात येत होते. या बाब चा िवचार केला असता, पीएच.डी. 

अ यास माचा शु क त ता सोबत जोड या माणे िव ाशाखािनहाय तयार कर यात 

आलेला होता. सुधािरत शु क ता परुते मा. कुलगु  यानंी मा य क न शु क िनध रण 

सिमतीकडे पाठिव यात आललेा होता. 

 िद.20/05/2021 रोजी पार पडले या शु क िनि ती सिमती या बठैकीत यापवू  

पीएच.डी. चे शु क िविवध Faculty नूसार बनिव यात आले होते. नंतर याचे चार 

Faculties पात बनिव यात आले. परंत,ु याम ये ससुु ता आणणे करीता महारा  

रा य शासनाने 16 Heads सव साठी Common क न िदले आिण स या शासन Ph.D. 

साठी फ त SC Category या िव ा य ना िश यवृ ी देते, तसचे Employed & Non 

Employed यां याकिरता वगेळे शु क न ठेवता सव साधारण व मागासवग य (SC) अस े

दोनच शु क आकारणी करावी, अस ेिवचाराअंती ठरल ेव या माणे खालील माणे ठराव 

पािरत झाला. 
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सोबत जोडले या त ता .1 नूसार शु क सिमतीने िनि त केले या इतर शु क 

Ph.D. अ यास मांना लागू राहून संशोधन िवभागामाफत तयार कर यात आले या 

शु क त ता . 3 ते 5 मधील फ त शै. शु काम ये (Tution fee) येक PET पासनू 

20% शु क वाढ क न General & Reserved Category अशा त याम ये िवभागणी 

क न यानूसार शु क आकार याबाबतची िशफारस शु क िनि ती सिमती सव नूमते 

िव ा पिरषदेस करीत आहे. 

 उपरो त शु क िनि ती सिमतीचा ठराव िद.10/07/2021 रोजी या िव ा 

पिरषद बठैकीम ये िवचाराथ सादर केला असता, सदर िवषयावर खालील माणे ठराव 

पारीत झाललेा आहे. 

िव ा 
पिरषद 
ठराव 
. 104 

शु क सिमतीने िनि त केलेल े इतर शु क Ph.D. अ यास मांना लागू 

राहून संशोधन िवभागामाफत तयार कर यात आले या शु कामधील फ त 

शै िणक शु काम ये (Tuition fee), केवळ PET-8 साठी 20% शु क वाढ 

क न General & Reserved Category अशा त याम ये िवभागणी क न 

यानुसार शु क आकार यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 

 सबब, उपरो त माणे िव ा पिरषद बठैकीम ये पािरत झाललेा ठराव िवचाराथ). 

 
ठराव : िव ा पिरषदेची िशफारस वका न, शु क सिमतीने िनि त केलले ेइतर शु क Ph.D. 

अ यास मांना लाग ू राहून संशोधन िवभागामाफत तयार कर यात आले या 
शु कामधील फ त शै िणक शु काम ये (Tuition fee), केवळ PET-8 साठी 20% शु क 
वाढ क न General & Reserved Category अशा त याम ये िवभागणी क न 
यानुसार शु क आकार यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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िवषय .20 िद.25/10/2021 रोजी या इमारत व बांधकाम सिमती या बठैकीचा इितवृ ांत िवचाराथ. 
  

 (िटपणी: िव ापीठ पिरसरातील िविवध इमारत व बांधकाम करणे कामाकरीता 

िद.25/10/2021 रोजी इमारत व बाधंकाम सिमतीची बठैक आयोिजत कर यात आली 

होती. 

 िव ापीठ पिरिनयम S.339 (f) नुसार िद.25/10/2021 रोजी या इमारत व 

बांधकाम सिमती या इितवृ ातंास यव थापन पिरषदेची मा यता घेणे आव यक आहे. 

 सबब, िद.25/10/2021 रोजी या इमारत व बाधंकाम सिमती या बठैकीचा 

इितवतृातं िवचाराथ). 

 
ठराव : िद.25/10/2021 रोजी या इमारत व बांधकाम सिमती या इितवृ ांतास सव नुमते 

मा यता दे यात आली. 
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िवषय .21 तुत िव ापीठातील सामािजकशा े संकुलातील जनसं ापन िवभागाम ये PG 

Diploma in Electronic Media हा एक वष चा Diploma कोस 20 िव ाथ  वशे 
मतेसह शै िणक वष 2021-22 पासून सु  कर यास िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस 

िवचाराथ. 
  

 (िटपणी: सामािजकशा े सकुंलातील मास क यूिनकेशन िवभागातील िव ा य साठी 

मा.कुलगु  यांनी अ यावत िट. ही. टुडीओ तसेच रेिडओ टुिडओ उभार यास मा यता 

िदली. तसेच सदर टुिडओ उभार यास 1 कोटी 25 लाख पये खच ची तरतूद केली. 

यानुसार िवभागात टी. ही. टुिडओ व रेिडओ टुिडओ उभार याच ेकाम झाले आहे.  

 या दो ही टुिडओचा फायदा िव ा य ना हावा या टीने तसचे िवभागा या 

उ प ात वाढ हावी. या उ ेशाने हा अ यास म सु  कर यात येत आहे. महारा ात 

मोज याच िठकाणी इले ॉिनक िमडीयाची पदवी िदली जाते. सोलापरू िज ाम ये 

कोठेही इले ॉिनक िमिडयाचा अ यास म िव ा य साठी उपल ध नाही. इले ॉिनक 

िमिडयाम ये टी. ही. आिण रोिडयो या े ाम ये भरपरू नोकरी या संधी िव ा य ना 

उपल ध आहेत. ही बाब ल ात घेवून हा अ यास म सु  कर याचा िवचार कर यात 

आला आहे.  

 सदर अ यास म हा एका वष कालावधीचा असेल व यासाठी .15,000/- 

इतकी फी असेल. तसेच सदर अ यास मा या वशेासाठी कोण याही िव ापीठाची 

पदवी पास अस यास वशे िदला जाईल. या माणे सदर अ यास म सु  कर यासाठी 

िद.30/10/2021 रोजी या िव ा पिरषद बठैकीम ये िवषय सादर कर यात आला 

असता, खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

ठराव - तुत िव ापीठातील सामािजकशा  ेसकुंलातील जनसं ापन िवभागाम ये PG 

Diploma in Electronic Media हा एक वष चा Diploma कोस 20 िव ा य या वशे 

मतेसह शै िणक वष 2021-22 पासून सु  कर यास महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम, 2016 मधील कलम 33 (यक) नुसार सव नुमते यव थापन पिरषदेस 

िशफारस कर यात आली आहे. 

 सबब, सामािजकशा े संकुलातील जनसं ापन िवभागाम ये PG Diploma in 

Electronic Media हा एक वष चा Diploma कोस 20 िव ाथ  वशे मतेसह शै िणक 

वष 2021-22 पासून सु  कर यास िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस िवचाराथ). 

 
ठराव : तुत िव ापीठातील सामािजकशा े संकुलातील जनसं ापन िवभागाम ये PG 

Diploma in Electronic Media हा एक वष चा Diploma कोस 20 िव ाथ  वशे 
मतेसह शै िणक वष 2021-22 पासून सु  कर यास महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 33 (यक) नुसार िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस वका न 
सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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मा. कुलगु  तथा अ य  महोदय यां या परवानगीने आय या वळेेचे िवषय: 

िवषय . 
22(1) 

िद.24/11/2021 रोजी या इमारत व बांधकाम सिमती या बठैकीचा इितवृ ांत िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: िव ापीठ पिरसरातील िविवध इमारत व बांधकाम करणे कामाकरीता 

िद.24/08/2021 रोजी इमारत व बांधकाम सिमतीची बठैक आयोिजत कर यात आली 

होती. 

 िव ापीठ पिरिनयम S. 339 (f) नुसार िद.24/11/2021 रोजी या इमारत व 

बांधकाम सिमती या इितवृ ातंास यव थापन पिरषदेची मा यता घेणे आव यक आहे. 

 सबब, िद.24/11/2021 रोजी या इमारत व बाधंकाम सिमती या बठैकीचा 

इितवृ ांत िवचाराथ). 

 

ठराव : िद.24/11/2021 रोजी या इमारत व बांधकाम सिमती या इितवृ ांतास खालील 
दु तीसह सव नुमते मा यता दे यात आली. 
1) पु य ोक अिह यादेवी होळकर यां या मारक क पाअतंगत चबतुरा बांधकाम, 

लॅ ड केप, सुशोिभकरण व टॉवर बाधंणे इ यादी कामासाठी .14,24,92,238/- 
( पये चौदा कोटी चोवीस लाख या णव हजार दोनशे अडोतीस फ त) इत या 
र कमे या सुधािरत अदंाज कास व नकाशास सव नुमते मा यता दे यात आली. 

2) उ त क पाचा खच शासनाकडून िनधी ा त झा यानंतर कर यास सव नुमते 
मा यता दे यात आली. 

3) पु य ोक अिह यादेवी होळकर यां या पतुळयाचा .2,00,00,000/- ( पये दोन 
कोटी फ त) िव ापीठा या फंडातून कर यास सव नमतेु मा यता दे यात आली. 
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िवषय . 

22(2) 
िद.30/10/2021 रोजी िव ा पिरषदे या बठैकीत िवषय . 49 (10) वर पािरत झाले या 
ठरावानुसार िव ापीठा या शै िणक वष 2022-23 या बहृत आराखडयात तािवत 
के या माणे िव ापीठ पिरसर संकुलात M.A. History, M.A. Political Science, M. A. 
Public Administration, L.L.M., M.Lib., B.Lib., B.S.W., M.S.W. & Constituent 
UG College (Arts, Science & Commerce) सु  करणेसंदभ त िव ा पिरषदेने केललेी 
िशफारस िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: तुत िव ापीठा या शै िणक, संशोधन आिण िवकास िवभागाकडून शै िणक 

वष 2022-23 साठी तािवत कर यात आले या बहृत आराखडयात िव ापीठ पिरसर 

संकुलात M.A. History, M.A. Political Science, M.A. Public Administration, 

L.L.M., M.Lib., B.Lib., B.S.W., M.S.W. & Constituent UG College (Arts, 

Science & Commerce) सु  कर याची तरतूद कर यात आली आहे. यानुषगंाने व 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयमातील तदानुषंिगक तरतूद नुसार 

िद.30/10/2021 रोजी या िव ा पिरषदे या बठैकीत िवषय .49(10) अ वये िवषय 

ठेवला असता, यावर िव ा पिरषदेने खालील माणे ठराव पािरत केला आहे.  

ठराव: तुत िव ापीठा या शै िणक वष 2022-23 या बहृत आराखडयात तािवत 

के या माणे िव ापीठ पिरसर सकुंलात M.A. History, M.A. Political Science, M.A. 

Public Administration, L.L.M., M.Lib., B.Lib., B.S.W., M.S.W. & Constituent 

UG College (Arts, Science & Commerce) सु  कर यास महारा  सावजिनक 

िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 33(1)(च) नुसार सव नुमते यव थापन पिरषदेस 

िशफारस कर यात आली. 

 सबब, वरील माणे िव ा पिरषदेने िव ापीठ पिरसर सकुंलात M.A. History, 

M.A. Political Science, M. A. Public Administration, L.L.M., M.Lib., B.Lib., 

B.S.W., M.S.W. & Constituent UG College (Arts, Science & Commerce) सु  

करणेसंदभ त केलेली िशफारस िवचाराथ). 

 
ठराव : िव ापीठा या शै िणक वष 2022-23 या बहृत आराखडयात तािवत के या माणे 

िव ापीठ पिरसर संकुलात M.A. History, M.A. Political Science, M. A. Public 
Administration, L.L.M., M.Lib., B.Lib., B.S.W., M.S.W. & Constituent UG 
College (Arts, Science & Commerce) सु  कर यास िव ा पिरषदेने केललेी 
िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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िवषय . 

22(3) 
ी. िव ल ए युकेशन ॲ ड िरसच इ टटयूट , पंढरपूर संचिलत कॉलजे ऑफ इिंजिनअर ग, 

पंढरपूर या महािव ालयातील बी. होक. (1. Automobile Servicing 2. Refrigeration and Air 
Conditioning 3. Software Development) हा अ यास म शै िणक वष 2020-21 पासून बंद 
करणेबाबत िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: मा. सिचव, ी िव ल ए युकेशन ॲ ड िरसच इ टटयूट , पंढरपूर यां याकडून 

बी. होक. हा अ यास म शै िणक वष 2020-21 पासून बंद करणेबाबतचा ताव ा त झाला 

आहे. 

 सं थेच ेनाव महािव ालयाचे 
नाव 

बंद करावयाचा अ यास म बंद करावयाच े
वष 

अनुदानाचा 
कार 

ी िव ल 
ए युकेशन 
ॲ ड िरसच 
इ टटयूट , 
पंढरपूर 

कॉलेज ऑफ 
इंिजिनअर ग, 
पंढरपूर 

बी. होक. 
1. Automobile Servicing        
2. Refrigeration and Air 
    Conditioning     
3.  Software Development 

शै िणक वष 
2020-21 

पासून 

कायम 
िवना 

अनुदािनत 

  कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पंढरपूर या महािव ालयातील बी. होक. (1.Automobile 

Servicing 2. Refrigeration and Air Conditioning 3. Software Development) या 

अ यास मास शासन प  . टीईएम-2018/ . .214/तांिश-4, िद.10/07/2018 अ वये 

महारा  शासनाची शै िणक वष 2018-19 पासून कायम िवनाअनुदािनत त वावर मा यता 

िमळाली होती.  तुत िव ापीठाने अिखल भारतीय तं  िश ण पिरषद, नवी िद ी यांचकेडून 

ा त झाले या मा यतेनुसार व थािनक चौकशी सिमतीने सूिचत केले या अटीपूतते या अधीन 

राहून कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पंढरपूर या महािव ालयातील बी. होक. अ यास मास शै.वष 

2018-19 पासून मा यता िदलेली होती. 

 सदर महािव ालया या बी. होक. भाग 1 या अ यास मा या थम संल नकरणास 

शै.वष 2019-20 पयत मा यता आहे.  परंत,ु खालील कारणे नमूद क न ी.िव ल ए युकेशन 

ॲ ड िरसच इ टटयुट, पंढरपूर या सं थेच े संचिलत कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पंढरपूर या 

महािव ालयातील बी. होक. अ यास म (1. Automobile Servicing 2. Refrigeration and Air 

Conditioning 3. Software Development) शै. वष 2020-21 पासून बंद कर याचा िनणय 

सं थेने घेतला अस याच ेनमूद क न उपरो त अ यास म बंद करणेबाबतचा ताव मा.सिचव, 

ी िव ल ए युकेशन ॲ ड िरसच इ टटयुट, पंढरपूर यांनी िव ापीठास सादर केलेला आहे.   

1) बी. होक. अ यास मास िव ा य चा फारसा ितसाद िमळत नाही.  

2) सदर अ यास म पूण कर यासाठी आव यक असलेले ON JOB Training साठी 

लागणारे जा तीच ेशु क. 

3) सदर अ यास म पूण कर यासाठी आव यक असले या NSDC मा यता ा त ON JOB 

Training क ाची आसपास या पिरसरात कमतरता.  
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  बी. होक. अ यास म बंद करणेबाबत ा त तावावर संबंिधत महािव ालयाला भेट 

देऊन आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी महारा  सावजिनक 

िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 121(3) अ वये िद.10/07/2021 रोजी या िव ा पिरषदे या 

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

1. ाचाय डॉ. शं. द. नवले                          (अ य ) 

2. ाचाय  ीमती िदपाली सिवता राजीव     (सद य) 

3. ा. ए. ही. पगळे                                (सद य) 

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

सादर केलेला आहे.  सदर सिमतीने अहवालम ये नमूद अट सह बी. होक. अ यास म  

(1. Automobile Servicing 2. Refrigeration and Air Conditioning 3.Software 

Development) शै.वष 2020-21 पासून बंद करणेबाबत िशफारस केली आहे.  उ त सिमती या 

अहवाला या अनुषंगाने कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पंढरपूर या महािव ालयास अटीपूतता 

करणेबाबत कळिवले होते.  यानुसार उ त महािव ालयाने सादर केलेला अटीपूतता अहवाल 

सोबत जोडलेला आहे. 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 121(3)(4) मधील 

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

मा यता यावी लागणार आहे.  या तव, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पंढरपूर या 

महािव ालयातील बी. होक. अ यास म (1. Automobile Servicing 2. Refrigeration and Air 

Conditioning 3. Software Development) शै. वष 2020-21 पासून बंद कर यासंदभ त 

िद.30/10/2021 रोजी या िव ा पिरषदे या बैठकीतील ठराव . 38 अ वये यव थापन 

पिरषदेस िशफारस केली आहे. 

 सबब, ी. िव ल ए युकेशन ॲ ड िरसच इ टटयूट , पंढरपरू संचिलत कॉलेज ऑफ 

इंिजिनअर ग, पंढरपूर या महािव ालयातील बी. होक. हा अ यास म (1. Automobile 

Servicing 2. Refrigeration and Air Conditioning 3. Software Development) शै िणक वष 

2020-21 पासून बंद करणेबाबत िव ा पिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ). 

 
ठराव : ी. िव ल ए युकेशन ॲ ड िरसच इ टटयूट , पंढरपूर संचिलत कॉलजे ऑफ इिंजिनअर ग, 

पंढरपूर या महािव ालयातील बी. होक. (1. Automobile Servicing 2. Refrigeration and Air 
Conditioning 3. Software Development) हा अ यास म शै िणक वष 2020-21 पासून बंद 
करणेबाबत िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस वका न, सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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िवषय . 

22(4) 
ी. ए. पी. िद. जैन पाठशाला, सोलापूर संचिलत, वालचंद कॉलजे ऑफ आट  ॲ ड साय स, 

सोलापूर महािव ालयातील एम.ए सी. नॅनोटे नॉलॉजी भाग 1 व 2 हा अ यास म शै.वष  
2022-23 पासून बंद करणेबाबत िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: मा. ाचाय, वालचंद कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर यांचेकडुन 

महािव ालयातील एम.ए सी. नॅनोटे नॉलॉजी भाग - 1 व 2 हा अ यास म शै िणक वष  

2022-23 पासुन बंद कर याबाबत ताव ा त झाला आहे. 

 सं थेच ेनाव महािव ालयाचे नाव बंद करावयाचा 
अ यास म 

बंद करावयाच े
वष 

अनुदानाचा 
कार 

ी. ए. पी. िद. 
जैन पाठशाला, 
सोलापूर 

वालचदं कॉलेज ऑफ 
आट  ॲ ड साय स 
सोलापूर 

एम. ए सी. 
नॅनोटे नॉलॉजी   
भाग - 1  व 2 

शै िणक  वष  
2022-23 

पासुन 

कायम 
िवना 

अनुदािनत 

  वालचदं कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालयातील एम.ए सी. 

नॅनोटे नॉलॉजी भाग-1 व 2 या अ यास मास शासन िनणय .एनजीसी 2016/(102/16)/ 

मिश 4, िद.04 जुलै, 2016 अ वये महारा   शासनाची शै िणक वष 2016-17 पासुन कायम 

िवना अनुदािनत त वावर मा यता िदलेली होती. 

 परंत,ू सदर अ यास मास िव ा य कडुन मागणी नस यामुळे व वशे घे यास िव ाथ  

उपल ध नाहीत. या कारणा तव वालचदं कॉलेज ऑफ आटस साय स, सोलापूर या 

महािव ालयाने एम.ए सी. नॅनोटे नॉलॉजी हा अ यास म शै िणक वष 2022-23 पासुन बंद 

कर याचा िनणय घेतला अस याच े ा त तावात नमुद केले आहे. 

 महािव ालय/िव ाशाखा/अ यास म/िवषय/अितिर त तुकडी कवा अितिर त 

िव ाथ  वशे मता बंद कर याबाबत ा त तावावर संबंिधत महािव ालयाला भेट देऊन 

आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी महारा  सावजिनक िव ापीठ 

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

िव ा पिरषदेस आहेत.  

 पंरत,ु िव ा पिरषदेची बैठक िद.10/07/2021 रोजी संप  झाली असुन नजीक या 

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

िव ापीठाकडे िद.29/07/2021 रोजी सादर केलेला आहे. यामुळे सदर अ यास म शै िणक 

वष 2022-23 पासुन बंद कर याची कायवाही िविहत वळेेत हो या तव पुढील यो य ती कायवाही 

कर याकामी महािव ालयास भेट देऊन सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी मा.कुलगु  यां या 

अिधकारात महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये खालील माणे 

थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती.  
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1) ाचाय डॉ. थोरात पी. आर. अ य  

2) डॉ. डोईफोडे एन. आर. सद य  

3) डॉ. नंदीमठ ए. आर. सद य 

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

सादर केलेला आहे. सदर सिमतीने अहवालाम ये खालील मु े नमुद क न एम.ए सी. 

नॅनोटे नॉलॉजी भाग-1 व 2 हा अ यास म शै िणक वष 2022-23 पासुन बंद कर याची 

िशफारस केली आहे. 

1. सव बाब नी यु त अशा योगशाळा असुन देखील या अ यास मास िव ाथ  विेशत 

होत नाहीत. महािव ालयाने य न क न देखील िव ाथ  विेशत होत असताना िदसत 

नाही. 

2.  या कोससाठी या ा यापकांची िनयु ती केली होती, यांचा सेवाकालावधी संप याने ते 

स या कायरत नाहीत. यांच ेअसणारे सव डयुज महािव ालयाने पूण केलेले आहेत. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 121(3)(4) मधील तरतुदीनुसार 

सदर अ यास म शै िणक वष 2022-23  पासुन बंद करणेसंदभ त िद.30/10/2021 रोजी या 

िव ा पिरषदेने ठराव . 49(9)  अ वये यव थापन पिरषदेस िशफारस केली आहे. 

 सबब ी. ए. पी. िद. जैन पाठशाला, सोलापूर संचिलत वालचदं कॉलेज ऑफ आट  

ॲ ड साय स, सोलापूर महािव ालयातील एम.ए सी. नॅनोटे नॉलॉजी भाग 1 व 2 हा अ यास म 

शै.वष 2022-23 पासून बंद करणेबाबत िव ा पिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ). 

 
ठराव : ी. ए. पी. िद. जैन पाठशाला, सोलापूर संचिलत, वालचंद कॉलजे ऑफ आट  ॲ ड साय स, 

सोलापूर महािव ालयातील एम.ए सी. नॅनोटे नॉलॉजी भाग 1 व 2 हा अ यास म शै.वष  
2022-23 पासून बंद करणेबाबत िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस वका न, शासनास िशफारस 
कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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िवषय . 

22(5) 
Surface Profilometer या उपकरणा या वापराकिरता पनु : शु क िनि त कर याची 
बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: भौितकशा  संकुलाने रा ीय उ चतर िश ा अिभयान यां याकडून ा त 

िनधीमधून िव ा य या, िश कां या, सशंोधक िव ाथ  व उ ोजक यां या वापराकिरता 

िव ापीठाकडे Surface Profilometer हे उपकरण खरेदी केल ेआहे. या उपकरणाकरीता 

यव थापन पिरषदे या िद.06/12/2018 रोजी या बठैकीत िवषय .19 नुसार 

खालील माणे शु क िनि त कर यात आले होते. 

Rates for 
Department 

Rates for Other 
Depts and 

Affiliated Colleges 

Rates for Academic / 
research Institutes 

other than University 

Rate for 
Industry 

200/- 200/- 500/- 1000/- 
 परंत,ु वरील उपकरणा ारे केले या Thickness Measurement या Sample 

Analysis ची कमत इतर िठकाण या पे ा जा त आहे. यामुळे आप या व इतर 

िव ापीठातील Thickness Measurement या Sample Analysis ला येत नाहीत. 

तसेच आप या व इतर िव ापीठातील िव ा य नी शु क कमी कर याबाबत िवनंती 

केलेली आहे. तरी खालील माणे दर आकार यास आप या व इतर िव ापीठातील 

Thickness Measurement या Sample Analysis ला येतील. 

 Surface profilometer या उपकरणां या वापराकिरता काही शु क पनु : 

िनि त करणे आव यक आहे. याचं ेदर खालील माणे आहेत. 

Rates for Department, 
Other depts. and 
Affiliated Colleges 

Rates for Academic / Research 
Institutes other than P.A.H. 

Solapur University 

Rate for 
Industry 

80/- 100/- 200/- 
 सबब, वरील दर अवलोकनी घेता, पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू 

िव ापीठा या भौितकशा  संकुलामधील सदर उपकरण वापर यासाठी पनु : शु क 

िनि त कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव : Surface Profilometer या उपकरणा या वापराकिरता खालील माणे सधुािरत शु क 
िनि त कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली 
Rates for Department, 

Other depts. and 
Affiliated Colleges 

Rates for Academic / Research 
Institutes other than P.A.H. 

Solapur University 

Rate for 
Industry 

80/- 100/- 200/- 
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िवषय . 

22(6) 
पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ कौश य िवकास क  व 1) 
International School of Fashion Technology 2) MIT College of Railway 
Engineering & Research, Barshi 3) Indian Council for Technical Research and 
Development, Nagpur 4) Epico Edutech Private Limited, Solapur 5) Think 
Trans, Pune यां यात िविवध 24 अ यास मांसाठी सामंज य करार (MoU) कर यास 
तातडीची बाब हणनू, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016, कलम 12(7) 
अ वये मा. कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने केललेी कायवाही मािहती तव. 

  
 (िटपणी: पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ कौश य िवकास क  

अंतगत 1) International School of Fashion Technology, Solapur 2) MIT College 

of Railway Engineering & Research, Barshi 3) Indian Council for Technical 

Research and Development, Nagpur 4) Epico Edutech Private Limited, 

Solapur 5) Think Trans, Pune या सं थानंी खालील माणे 24 अ यास म Offline व 

Online प दतीने यां या काय े ात सु  कर याबाबतचा ताव Syllabus सह सादर 

केलेला आहे. 

Sr. 
No. 

Institute Name Course Name 
 

1. International 
School of Fashion 
Technology, 
Solapur 

1. Certificate Course in Hair Skin & Makeup 
2. Fashion Designing & Boutique Management 
3. Diploma in Fashion Designing 
4. Advance Diploma in Fashion Designing 

2. MIT College of 
Railway 
Engineering & 
Research, Barshi 

1. Diploma in Railway Track Technology 
2. Diploma in Software Technology in Railway Sector 
3. Diploma in Railway Signaling & Telecommunication  
4. Diploma in Rolling Stock and Operations 

3. Indian Council for 
Technical Research 
and Development, 
Nagpur 

1) Certificate in Business Management 
2) Project Management Certificate 
3) Certificate in Entreneurship Development 
4) Diploma in Cyber Security 
5) Executive Diploma in Business Management 

4. Epico Edutech 
Private Limited, 
Solapur 

1) TallyEssential Comprehensive 

5. 
 
 

Think Trans, Pune 1) Certificate Course in Handling Digital Text in Indian  
Languages 
2) Certificate Course in Basic Entrepreneurship 
Management 
3) Certificate Course in Advanced Entrepreneurship 
Management 
4) Certificate Course in Financial  Management For  
Entrepreneurs  
5) Certificate Course in Basic of Business Management for 
Entrepreneurs 
6) Certificate Course in Essential Business Communication 
for  Entrepreneurs 
7) Certificate Course in Kitchen Gardening 
8) Certificate Course in Professional Translation  
9) Diploma in Practical Finance & Accounting 
10) Diploma in Entrepreneurship Management 
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 सबब, पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ कौश य िवकास 

क  व 1) International School of Fashion Technology 2) MIT College of Railway 

Engineering & Research, Barshi 3) Indian Council for Technical Research and 

Development, Nagpur 4) Epico Edutech Private Limited, Solapur 5) Think 

Trans, Pune यां यात िविवध 24 अ यास मांसाठी सामंज य करार (Mou) कर यास 

तातडीची बाब हणनू, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) 

अ वये मा. कुलगु  यानंी यव थापन पिरषदे या वतीने केलेली कायवाही मािहती तव). 

 

ठराव : पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ कौश य िवकास क  व 1) 
International School of Fashion Technology 2) MIT College of Railway 
Engineering & Research, Barshi 3) Indian Council for Technical Research and 
Development, Nagpur 4) Epico Edutech Private Limited, Solapur 5) Think 
Trans, Pune यां यात िविवध 24 अ यास मांसाठी सामंज य करार (MoU) कर यास, 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी 
यव थापन पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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िवषय . 
22(7) 

सव संकुलातील वशेीत िव ा य चे वशे, परी ा व इतर शु क ऑनलाईन प दतीने 
वकार यासाठी HDFC बकेँची Gateway णाली सुिवधा घे यास व या अनुषंगाने 

नवीन खाते उघड यास, यासाठी कागदप  देणे व करार कर याची बाब िवचाराथ. 
  

 (िटपणी: िव ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद ी व मा. कुलपती काय लय, मंुबई यानंी 

िव ापीठ पिरसरातील सव िव ा य ना ऑनलाईन सुिवधा उपल ध क न देणेबाबत 

वळेोवळेी सुचना िदले या आहेत. याअनुषंगाने सव संकुलातील वशेीत िव ा य ची 

वशे, परी ा व इतर फी ऑनलाईन प तीने वकार यासाठी यापवु  Axis Bank याचंी 

Eassy Pay System णाली राबिव यात आली होती. तथािप, सदर सुिवधेम ये तािं क 

अडचणी िनम ण झा यामुळे िव ा य कडुन ऑनलाईन प तीने शे िणक वष 2021-22 

म ये थम स ा या फी या र कमा वकार या आ या नाहीत. या तव HDFC बकेँकडुन 

Gateway संदभ त ा त झाललेा ताव िद.15/09/2021 या िटपणी वये मा.कुलगु  

यां याकडे सादर केला असता, यास मा यता िदलेली आहे. सदर तावाम ये HDFC 

बकेँने सव सुिवधा िनशु क प तीने व यासाठी Zero Balance बचत खाते देणेबाबत 

कळिवले आहे. 

 HDFC बकेँमाफत सव सकुंलातील िव ा य ना फी या र कमा ऑनलाईन 

प तीने भर यासाठी खालील िनशु क प तीने सुिवधा घे यास मा यता असावी. 

Sr. 
No. 

Facilities Charges for 
University 

1 Payment Gateway installation and annual rent  Nil 
2 PoS Machine Annual Rental Charges Nil 
3 Enet Solution Installation and Renewal  Nil 
4 Credit Cards (Master/Visa/Rupay/Maestro) Nil 
5 Transaction below Rs. 2,000/- Nil 
6 Transaction Above Rs. 2,000/- Nil 
7 Rupay Card Nil 
8 UPI Nil 

  उपरो त सुिवधा ारे जमा होणा या फी/शु कासाठी नवीन Zero Balance बचत 

खाते उघडणे आव यक आहे. HDFC बकेँ ारे संकुलातील िव ा य ची तसचे भिव यात 

महािव ालयाचे फी व इतर शु क ऑनलाईन ारे वकार यासाठी उपरो त अ. . 01 ते 

08 तसेच याकिरता निवन बचत बकँ खाते उघड यास मा यता असावी. तसचे उपरो त 

सुिवधा उपल ध हो यासाठी बकेँकडुन वळेोवळेी मागणी कर यात आलेल े आव यक 

कागदप  े (सुिवधा घे याचा Form/KYC documents, िव ापीठ न दणी माणप , 

प याचा परुावा, पनॅ काड इ.) बकेँस दे यासही मा यता असावी. 

 सबब, उपरो त बाब िवचाराथ). 

 

ठराव : सव संकुलातील वशेीत िव ा य चे वशे, परी ा व इतर शु क ऑनलाईन प दतीने 
वकार यासाठी HDFC बकेँची Gateway णाली सुिवधा घे यास व या अनुषंगाने 

नवीन खाते उघड यास, यासाठी कागदप  देणे व करार कर यास सव नुमते मा यता 
दे यात आली. 
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िवषय . 

22(8) 
17 या दी ांत समारंभाकिरता माच/एि ल, 2021 अखेर सव िव ाशाखे या परी ेम ये 
उ ीण झाले या व ऑ टोबर/नो हबर/िडसबर, 2021 अखेर पयत िव ावाच पती पदवी 
संपािदत करणा या नातकांना पद या, पदिवका माणप े दान कर याबाबत िव ा 
पिरषदेने केललेी िशफारस िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: ततु िव ापीठा या वतीने घे यात आले या परी ेम ये ज े िव ाथ  उ ीण 

झाललेे आहेत, अशा िव ा य ना पद या, पदिवका माणप े, िव ावाच पती पदवी 

दान करणे याबाबत महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 128(1) 

म ये खालील माणे तरतुद आहे. 

कलम 
128 (1) 

" यव थापन पिरषदेस, िव ा पिरषदेकडून िशफारस कर यात येतील 

अशा पद या, पदिवका, माणप  ेव िव ािवषयक इतर िवशेषोपाधी सु  

करता येईल आिण दान कर यात येतील." 

 उपरो त तरतुदी या अनुषंगाने कायवाही करणेकामी िद.30 ऑ टोबर, 2021 

रोजी या िव ा पिरषदे या बठैकीत िवषय सादर केला असता, यावर िव ा पिरषदेने 

खालील माणे ठराव केलेला आहे. 

 " तुत िव ापीठा या 17 या दी ांत समारंभाकिरता माच/एि ल, 2021 अखेर 

सव िव ाशाखे या परी ेम ये उ ीण झाले या व ऑ टोबर/नो हबर/िडसबर, 2021 

अखेर पयत िव ावाच पती पदवी संपािदत करणा या नातकानंा पद या, पदिवका, 

माणप े दान कर याबाबत यव थापन पिरषदेकडे िशफारस कर यात आली".  

 सबब, तुत िव ापीठा या 17 या दी ातं समारंभाकिरता माच/एि ल, 2021 

अखेर सव िव ाशाखे या परी ेम ये उ ीण झाले या व ऑ टोबर/नो हबर/िडसबर, 

2021 अखेर पयत िव ावाच पती पदवी संपािदत करणा या नातकांना पद या, 

पदिवका, माणप  े दान कर याची बाब महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 128(1) मधील तरतूदीनूसार िव ा पिरषदेची िशफारस िवचाराथ). 

 

ठराव : 17 या दी ांत समारंभाकिरता माच/एि ल, 2021 अखेर सव िव ाशाखे या परी ेम ये 
उ ीण झाले या व ऑ टोबर/नो हबर/िडसबर, 2021 अखेर पयत िव ावाच पती पदवी 
संपािदत करणा या नातकांना पद या, पदिवका माणप े दान कर याबाबत िव ा 
पिरषदेने केललेी िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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िवषय . 

22(9) 
संल नत महािव ालयातील सहायक ा यापक, सहयोगी ा यापक, ा यापक व 

ाचाय या पदावर सरळसेवनेे व पदो तीने न याने िनयु त झाले या व जू झाले या 
िश कांचे तसचे सं था अतंगत बदलीने िनुय त िश कांच ेतसेच सन 2006 म ये सहा या 
वतेन आयोगानुसार वतेनिनि त क न सहयोगी ा यापक पदी िनयु ती झाले या 64 
िश कांचे चजसे इन टाफ मा यतेसाठी ा त तावावर सिमतीने केललेी िशफारस 
िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: िद.18/06/2021 रोजी झाले या चजसे इन टाफ या बठैकीस ाचाय डॉ.र गे 

बी. पी. (अ य ), डॉ. कदम ही. एल., ाचाय डॉ. कोटी एस. ही. आिण डॉ. कोळेकर टी. 

एन. हे सद य उप थत होते. चजसे इन टाफ या मा यतेसाठी एकूण 135 ताव ा त 

झाल ेहोते. याचा कायवृ ांत खालील माणे - 

1) 135 िश कां या चजसे इन टाफ या तावापकी 102 िश कां या चजसे इन 

टाफ या तावानंा मा यता दे यात आली आिण 33 िश कांच ेचजसे इन टाफच े

ताव थिगत ठेव यात आल.े  

2) 102 चजसे इन टाफ या तावामं ये िद.22/01/2021 रोजी या ठराव . 9(2) 

नुसार सन 2006 म ये सहा या वतेन आयोगानुसार सहयोगी ा यापकाची 

वतेनिनि ती कर यात आललेी आहे, अशा िश कां या ा त तावानंा बठैकीम ये 

मा यता दे यात आली. 102 तावामंधील 80 तावास मा यता देऊन उविरत 22 

तावाम ये टुी अस यामुळे आिण सिमतीने थिगत ठेवलेले 33 अस े55 िश कांच े

ताव पनु:  बठैकीस सादर कर याकिरता िद.26/07/2021 रोजी या िटपणी वये 

आदेश मागिव यात आल ेहोते. 

 यानुषगंाने मा. कुलगु  यांनी सिमतीने िशफारशी केललेे ताव मा. -कुलगु  

यानंी पाहणी कर याबाबत िद.26/07/2021 रोजी या िटपणी वये आदेश िदले. 

यानुसार मा. -कुलगु  यानंी तपासणी के यानंतर सदरचा िवषय िद.30/08/2021 

रोजी या यव थापन पिरषदेसमोर ठेव यात आला असता, सदरचा िवषय सिव तर 

मािहतीसह पढुील बठैकीस सादर कर याबाबत ठराव कर यात आला. यामुळे याबाबत 

सिव तर िनवदेन पढुील माणे- 

 एकूण 135 ा त चजसे इन टाफ तावाम ये 102 तावास सिमतीने िशफारशी 

के या आिण 33 ताव थिगत ठेव यात आल ेहोते. 102 तावाम ये सन 2006 

म ये सहा या वतेन आयोगानुसार सहयोगी ा यापकाची वतेनिनि ती कर यात 

आलेली आहे, अशा िश कांचे ताव सिमतीने िशफारशी के या. परंत ु यां या 

तावाम ये यो य ती कागदप े जोड यात आलेली नसताना यानंा िशफारशी 

के यामुळे मा.कुलगु  यां या आदेशा वये मा. -कुलगु  यांनी 102 तावाचंी पनु:  

तपासणी केली. 
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 102 तावामधील ि . के. पी. मंगळवढेेकर इ टटयटू ऑफ मॅनेजमट किरअर 

डे हलपमट ॲ ड िरसच, सोलापरू या महािव ालयातील 1 िश काचा संचालक 

पदासाठी चजसे इन टफचा ताव ा त झाललेा होता, परंत,ु अटी पतुता न करता 

आ यामुळे ते िश क महािव ालय सोडून गे यामुळे याचंा ताव याम ये घे यात 

आला नाही. यामुळे 64 तावास मा यता दे यास आिण उविरत 37 ताव आिण 

सिमतीने थिगत ठेवलेल े33 ताव असे एकूण 70 ताव पढुील बठैकीस सादर 

करावयास सांिगतल.े 

 सबब, संल नत महािव ालयातील सहायक ा यापक, सहयोगी ा यापक, 

ा यापक व ाचाय या पदावर सरळसेवनेे स पदो तीन ेन याने िनयु त झाले या व जू 

झाले या िश काचें तसेच सं था अतंगत बदलीने िनुय त िश कांच े तसेच सन 2006 

म ये सहा या वतेन आयोगानुसार वतेनिनि त क न सहयोगी ा यापक पदी िनयु ती 

झाले या 64 िश काचें चजसे इन टाफ मा यतेसाठी ा त तावावर सिमतीने केललेी 

िशफारस दंडक 0.65 अ वये िवचाराथ). 

 

ठराव : संल नत महािव ालयातील सहायक ा यापक, सहयोगी ा यापक, ा यापक व 
ाचाय या पदावर सरळसेवनेे व पदो तीने न याने िनयु त झाले या व जू झाले या 

िश कांचे तसचे सं था अतंगत बदलीने िनुय त िश कांच ेतसेच सन 2006 म ये सहा या 
वतेन आयोगानुसार वतेनिनि त क न सहयोगी ा यापक पदी िनयु ती झाले या 64 
िश कांचे चजसे इन टाफ मा यतेसाठी ा त तावावर सिमतीने केललेी िशफारस 

वका न सव नुमते मा यता दे यात आली. 
 
 मा. कुलगु , मा. -कुलगु  व सव स माननीय सद याचंे आभार मानून रा गीतानंतर बठैक 

संप याचे .कुलसिचव यांनी जाहीर केल.े 

 
                   सही/-                    सही/- 

सद य सिचव 
 यव थापन पिरषद 

 अ य  
यव थापन पिरषद 

 


