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NAAC Accredited-2022 
‘B++’Grade (CGPA-2.96) 

पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर 
यव थापन पिरषदे या 143 या िनयिमत बैठकीचा कायवृ ातं 

मंगळवार, िद. 15 फे वुारी, २०22 सकाळी 11:00 वा.  
 

 

तुत िव ापीठा या यव थापन पिरषदेची १43 वी बैठक मंगळवार, िद.15 फे ुवारी, 2022 सकाळी 

11:0० वा. यव थापन पिरषद सभागृहात मा. कुलगु  यां या अ य तेखाली आयोिजत कर यात आली होती. 

सदर बैठकीस खालील माणे उप थती होती. 

अ. . सद याच ेनांव पद 
1) डॉ. मृणािलनी फडणवीस - कुलगु  अ य ा  
2) डॉ. िव. बा. पाटील - भारी -कुलगु  सद य 
3) ा. म. म. माने सद य 
4) डॉ. िव. पां. िशखरे  सद य 
5) ाचाय डॉ. शं. िक. पाटील सद य 
6) ा. डॉ. िव. भा. घुटे सद य 
7) ाचाय डॉ. सं. िव. कोटी सद य 
8) डॉ. ह. कृ. आवताडे सद य 
9) ी. अ. िक. आवळे सद य 

10) डॉ. ब. पां. र गे सद य 
11) ॲड ीमती नी. सु. मंकणी सद या 
१२) कु. अ. च.ं च हाण सद या 
13) डॉ. अ. उ. उबाळे, िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर  

(मा.सिचव, उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मंुबई यांच े ितिनधी) 
सद य 

14) सीए ेणीक शहा - िव  व लेखा अिधकारी िनमंि त 
15) डॉ. िश. सु. गणपूर - संचालक, परी ा व मू यमापन मंडळ िनमंि त 
16) डॉ. सु. ि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 केले. तसेच ा. डॉ. िव. बा. पाटील, 

भारी .कुलगु  यांची ही पिहलीच बैठक अस याने यांचे वागत कर यात आले. 

अनुप थती:  

डॉ. ता. ना. कोळेकर यांनी दुर वनी ारे/ई-मेल ारे अनुप थत राह याबाबत िवनंती केली होती. यां या 

अनुप थतीची न द घेऊन मा यता दे यात आली. तसेच ाचाय डॉ. अ. बा. शगाडे, डॉ. एस. सी. मांडे - 

संचालक, नॅशनल सटर फॉर सेल साय सेस, पुणे िव ापीठ कॅ पस, पुणे, डॉ. ध. र. माने, मा. िश ण संचालक 

(उ च िश ण), उ च िश ण संचालनालय, पुणे व डॉ. द. यं. जाधव, िवभागीय सहसंचालक, (तं  िश ण), पुणे हे 

यव थापन पिरषदे या या बैठकीस अनुप थत होते. 

िनषेध: 

िव ापीठा या 17 या दी ांत समारंभासाठी व िव ापीठा या नॅक पुनमु यांकनांसाठी NAAC पीअर 

टीम या भेटी या वळेी काही यव थापन पिरषद सद यांना आमंि त न के यामुळे डॉ. ह. कृ. आवताडे, ी. अ. 

िक. आवळे, डॉ. ब. पां. र गे, ॲड ीमती नी. सु. मंकणी व कु. अ. च.ं च हाण या यव थापन पिरषद सद यांनी 

िनषेध य त केला. 
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सदर बठैकीत खालील माणे कामकाज झाल.े 
 

िवषय  .1 िद. 26 नो हबर, २०२1 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 142 या बैठकीचा कायवृ ातं 
वाचनू कायम करणे व केले या कायवाही अहवालाची न द घेणे. 

 

 .कुलसिचव यांनी िद. 26 नो हबर, २०२1 रोजी झाले या बैठकीचा कायवृ ांत व कायवाही 
अहवाल वाचनू दाखिवला असता, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 

ठराव िद. 26 नो हबर, २०२1 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 142 या बैठकीचा कायवृ ातं 
खालील दु तीसह सव नुमते वाचनू कायम कर यात आला व केले या कायवाही अहवालाची 
न द घे यात आली. 

 पान . 15 व 16 वरील िवषय . 10 मधील ठरावात खालील माणे दु ती कर यात 
आली. 

पूव चा ठराव 

शै िणक वष 2021-22 करीता तुत िव ापीठ संकुलांतगत ि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 पुरती कं ाटी सहा यक 

ा यापकांची पदे भरणेबाबतची ि या पूण के याची बाब, तसेच कलम 103(2)(च)  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. 

दु त केललेा ठराव 

शै िणक वष 2021-22 करीता तुत िव ापीठ संकुलांतगत ि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 पुरती कं ाटी सहा यक 

ा यापकांची पदे भरणेबाबतची ि या पूण के याची बाब, तसेच कलम 103(2)(च)  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. 

 सदर ठरावास डॉ. ह. कृ. आवताडे, ी. अ. िक. आवळे, डॉ. ब. पां. र गे, ॲड ीमती नी. 
सु. मंकणी व कु. अ. चं. च हाण या सद यांनी िभझ (Dissent) मताची न द केली. 

 पान . 28 व 29 वरील िवषय . 18 मधील ठरावात खालील माणे दु ती कर यात 
आली. 

पूव चा ठराव 

िद.05/10/2021 रोजी झाले या परी ा व मू यमापन मंडळा या बैठकीतील 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 भरतेवेळी 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. 

दु त केललेा ठराव 

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 भरतेवेळी परी ा शु कासहीत पदवी 

माणप ाचे शु क 600/- पये िव ा य कडून वकार यास व DigiLocker वर ती माणप  
डाटा अपलोड कर यासाठी वेळोवळेी शासन िनदशानुसार िव ा य ना आव यक शु क 
आकार याची परी ा व मू यमापन मंडळाने केललेी िशफारस वका न सव नुमते मा यता 
दे यात आली. 
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िवषय .2 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 14(6)(ज)े नुसार,  

कुलसिचव यानंी सादर करावयाचा िव ापीठा या येक सहा मिह यांचा िवकास 
काय मांचा अहवाल यव थापन पिरषदेपढेु सादर. 

 
 (िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 14(6)(ज)े नुसार, 

कुलसिचव यानंी िव ापीठा या येक सहा मिह याचंा िवकास काय मांचा अहवाल 

यव थापन पिरषदेपढेु सादर करणे आव यक आहे. यास अनुस न माहे  

िद.01 जुल,ै 2021 ते 30 िडसबर, 2021 या कालावधीतील कुलसिचव यांनी सादर 

करावयाचा िव ापीठाचा िवकास काय मांचा अहवाल यव थापन पिरषदेपढेु सादर). 

 

ठराव : महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 14 (6) (ज)े नुसार,  
कुलसिचव यांनी सादर केले या िव ापीठा या िद.01 जुल,ै 2021 ते 30 िडसबर, 2021 
या कालावधीतील सहा मिह यां या िवकास काय म अहवालाची दु तीसह न द 
घे यात आली. 
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िवषय .3 शै िणक वष 2021-22 किरता सव संल नत महािव ालयांसाठी ि तीय स  आरंभा या 

सुधारीत केले या तारखांना तातडीची बाब हणनू महारा  सावजिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, 2016 कलम 12(७) अ वये मा.कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने 
मा यता िद याची बाब मािहती तव. 

  
 (िटपणी: िव ापीठ पिरप क . पअुहोसोिवसो / संल नता / 2021 / 5937, 

िद.13/08/2021 अ वये तुत िव ापीठाशी सव संल नत महािव ालये, िव ापीठ 

पिरसरातील संकुलानंा व  शासकीय िवभागांना शै िणक वष 2021-22 या वष या स  

आरंभ व स  समा ती या तारखा कळिव यात आल े होते. परंत,ू स : थतीम ये  

कोिवड-19 चे िनबध शासनाने काही माणात िशिथल के याने, िव ापीठ अनुदान 

आयोग व रा यशासन (मा.िश ण मं ी) यां या सूचनेनुसार व िव ा य चे शै िणक िहत 

िवचारात घेता, बी.एड., बी.पी.एड., एम.एड., एम.पी.एड., एम.ए. ए यकेुशन व िवधी या 

अ यास माचे ि तीय स  आरंभ हे िदनांक 01 फे वुारी, 2022 ऐवजी िदनाकं 01 

जानेवारी, 2022 पासनू सु  करणे आव यक अस याने शै िणक वष 2021-22 या 

ि तीय स  आरंभा या तारखेम ये अशंत: तातडीने बदल करणे आव यक अस याने,  

तातडीची बाब हणनू मा.कुलगु  याचंी मा यता घेऊन सव संल नत महािव ालये व 

िव ापीठ पिरसरातील संकुलांना िद.30/12/2021 रोजी या सुधािरत पिरप का ारे  

कळिव यात आले आहे. 

 सबब, शै िणक वष 2021-22 किरता सव संल नत महािव ालयांसाठी ि तीय 

स  आरंभा या सुधारीत केले या तारखानंा तातडीची बाब हणनू, महारा  सावजिनक 

िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७) अ वये मा.कुलगु  यांनी यव थापन 

पिरषदे या वतीने मा यता िद याची बाब मािहती तव). 

 

ठराव : शै िणक वष 2021-22 किरता सव संल नत महािव ालयांसाठी ि तीय स  आरंभा या 
सुधारीत केले या तारखांना तातडीची बाब हणनू महारा  सावजिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, 2016 कलम 12(७) अ वये मा.कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने 
िदले या मा यतेची न द घे यात आली. 
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िवषय .4 पदवी व पद यु र अ यास मा या विेशत िव ा य साठी शा ीय उपकरण क ामाफत 

एक/दोन िदवशीय कायशाळेचे िनयिमतपणे आयोजन क न ती िव ाथ  .100/- 
इतके शु क आकारणी कर यास, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 
कलम 12(७) अ वयेमा.कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने मा यता िद याची 
बाब मािहती तव. 

  
 (िटपणी: पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठातंगत शा ीय उपकरण 

क ाकडील िविवध उपकरणा ारे कर यात येणारे रसायना या नमु याचे परी ण, 

उपकरणांची मािहती िव ापीठातील पदवी व पद यु र अ यास मास िविवध 

महािव ालयातील विेशत िव ा य साठी एक/दोन िदवशीय काय शाळा िनयिमतपणे 

आयोिजत कर यास आिण सदर कायशाळेस ती िव ाथ  िकमान .100/- इतके शु क 

आकारणी कर यासाठी या तसेच सदर या कायशाळेसाठी होणारा जमा/खच 

(Receipt/Expenditure) Workshop Expenses (Scientific Instrumentation 

Centre) न दी तव नवीन अदंाजप कीय िशषक तयार कर यासाठी िद.29/11/2021 

रोजी मा.कुलगु  यानंी शासकीय मा यता िदलेली आहे. तसेच निजक या काळात 

यव थापन पिरषदेची बठैक नस याने व सदरची बाब तातडीची अस याने, महारा  

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

यव थापन पिरषदे या वतीने िद.03/12/2021 रोजी या िटपणी वये मा यता िदली 

आहे. 

 सबब, पदवी व पद यु र अ यास मा या विेशत िव ा य साठी शा ीय 

उपकरण क ामाफत एक/दोन िदवशीय कायशाळेचे िनयिमतपणे आयोजन क न ती 

िव ाथ  .100/- इतके शु क आकारणी कर यास, महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 12(७) अ वये मा.कुलगु  यानंी यव थापन पिरषदे या वतीने 

मा यता िद याची बाब मािहती तव). 

 

ठराव : पदवी व पद यु र अ यास मा या विेशत िव ा य साठी शा ीय उपकरण क ामाफत 
एक/दोन िदवशीय कायशाळेचे िनयिमतपणे आयोजन क न ती िव ाथ  .100/- 
इतके शु क आकारणी कर यास, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 
कलम 12(७) अ वये मा.कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने िदले या मा यतेची 
न द घे यात आली. 
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िवषय .5 तुत िव ापीठात कायरत असले या िनयिमत / कं ाटी मिहला अिधकारी / कमचारी व 
पिरसरातील िविवध संकुलात िश ण घेणा या व मुल या वसितगृहात वा त यास असणा या 
िव ाथ न किरता ी डॉ टरांची मानसेवी त वावर डॉ टर हणनू िनयु ती देणेबाबत 
तातडीची बाब हणनू महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२(७) अ वय े
मा. कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने केललेी कायवाही मािहती तव. 

  

 (िटपणी: तुत िव ापीठात कायरत असले या िनयिमत/कं ाटी अिधकारी/कमचारी व 

पिरसरातील िविवध संकूलात िश ण घणेा या व मुल या वसितगृहात वा त यास असणा या 

किरता आरो य क  आहे. या आरो य क ाम य े एक वै कीय अिधकारी व एक िम क 

(कंपाऊंडर) कायरत आहेत. 

 तसेच िव ापीठा या आरो य क ाकिरता वै कीय अिधका याचे एक पद मंजूर असनू 

ी डॉ टरांची िनयिमत िनयु ती कर याकिरता अ ाप पद मंजूर नाही. यामुळे ी 

डॉ टराचंी मानसेवी त वावर िनयु ती करावी लागणार अस याने व तुत िव ापीठाचे नॅक 

मू यांकनासाठी नॅक पीअर टीम िद.20/01/2022 ते िद.22/01/2022 या कालावधीत 

िव ापीठास भटे देणार आहे. यावळेी िव ापीठात कायरत असले या िनयिमत/कं ाटी 

मिहला अिधकारी/कमचारी व िव ाथ नीकिरता वतं  ी डॉ टराचंी िनयु ती के याची बाब 

ही एक उ खेनीय बाब ठ  शकेल. याअनुषगंाने ीमती डॉ.मीना िव ल माने यांची मानसवेी 

डॉ टर हणनू ०६ मिह या या कालावधीकिरता पणूत: ता परु या व पात कं ाटी त वावर 

दरमहा .10,000/- (अ री पय ेदहा हजार फ त) इत या एकि त मानधनावर व िविवध 

अट या अिधन राहून िनयु ती कर यासाठी यव थापन पिरषदेची मा यता घेणे आव यक 

होते. परंत,ु दर यान या काळात यव थापन पिरषदेची बठैक आयोिजत हो याची श यता 

नस याने यव थापन पिरषदे या वतीने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 

मधील कलम 12(7) अ वय े तातडीची बाब हणनू मा.कुलगु  यांनी कायवाही कर यास 

मा यता िदलेली आहे. यानुसार सबंंिधतांना िद.13/01/2022 या प ा वये कळिव यात 

आललेे आहे. 

 सबब, तुत िव ापीठात कायरत असले या िनयिमत/कं ाटी मिहला 

अिधकारी/कमचारी व पिरसरातील िविवध संकुलात िश ण घेणा या व मुल या वसितगृहात 

वा त यास असणा या िव ाथ न किरता ी डॉ टराचंी मानसेवी त वावर डॉ टर हणनू 

िनयु ती देणबेाबत महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२(७) अ वय े

तातडीची बाब हणनू मा.कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने केलेली कायवाही 

मािहती तव). 
 

ठराव : तुत िव ापीठात कायरत असले या िनयिमत / कं ाटी मिहला अिधकारी / कमचारी व 
पिरसरातील िविवध संकुलात िश ण घेणा या व मुल या वसितगृहात वा त यास असणा या 
िव ाथ न किरता ी डॉ टरांची मानसेवी त वावर डॉ टर हणनू िनयु ती देणेबाबत 
तातडीची बाब हणनू महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२(७) अ वय े
मा. कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द यावी. 
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िवषय .6 महारा  शासन, उ च व तं िश ण िवभागा या िद.19/09/2009 रोजी या शासन िनणया वये 

तुत िव ापीठाला मंजूर पदांपैकी गट 'ड'  मधून गट 'क'  किन ठ िलिपक या संवग म ये 
पदो तीकरीता िर त असले या जागेवर पदो ती ि या राबिवणेकामी धोरण ठरिव यासाठी व 
अनुषंिगक मागदशक त वे (Guidlines) तयार करणेकामी गठीत सिमतीचा िद.17/12/2021 
रोजीचा अहवाल िवचाराथ. 

  

 (िटपणी: महारा  शासन, उ च व तं िश ण िवभागाने िद.19/09/2019 रोजी या शासन 

िनणया ारे तुत िव ापीठाला गट अ ते ड या माणे वगेवेग या संवग करीता एकुण 210 पदे 

मंजूर केले आहेत. याम ये गट ड म ये योगशाळा पिरचर, ंथालय पिरचर, वाहन चालक, 

जमादार, हवालदार, झेरॉ स ऑपरेटर, चौकीदार, िशपाई व व छक या संवग तथा पदांचा 

समावशे आहे. 

 तुत िव ापीठाम ये यापूव  गट क मधील किन ठ िलिपक या संवग म ये पदो ती 

देताना केवळ िशपाई या संवग तील कमचा यांना संधी दे यात आलेली असून योगशाळा पिरचर, 

ंथालय पिरचर, वाहनचालक, जमादार, हवालदार, झेरॉ स ऑपरेटर, चौकीदार व व छक या 

संवग तील कमचा यांना संधी दे यात आलेली नाही. यास अनुस न किन ठ िलिपक या 

संवागम ये पदो ती को ाकरीता िर त असले या पदांवर पदो ती िमळणेकामी वगेवेग या 

िनवदेनानुसार तुत िव ापीठातील िशपाई, योगशाळा पिरचर, ंथालय पिरचर व झेरॉ ट 

ऑपरेटर या संवग तील कमचारी व वे वेगवगे या संघटनांनी वेगवगे या शासन िनणयाचा, शासन 

आदेशांचा व शासन अिधसूचनेचा संदभ देऊन किन ठ िलिपक या संवग म ये पदो ती िमळणेकामी 

िवनंती केलेली आहे. 

 उपरो त माणे योगशाळा पिरचर, ंथालय पिरचर व झेरॉ स ऑपरेटर या संवग तील 

कमचा यांनी यां या िवनंती अज म ये नमूद केले या महारा  शासन, सामा य शासन 

िवभागा या िद.15/04/1991, िद.10/05/2005 व महारा  शासन, िव  िवभागाचे 

िद.14/01/2016 रोजी या शासन िनणयांचे अवलोकन केले असता, याम ये गट ड मधील 

कमचा यांना गट क म ये पदो ती देता येत अस याचे नमूद असून याम ये गट ड मधील 

कोण याही िविश ट संवग तथा पदांचा उ ेख कर यात आलेला नस यामुळे तुत िव ापीठाम ये 

योगशाळा पिरचर, ंथालय पिरचर व झेरॉ स ऑपरेटर या संवग तील कायरत कमचा यांनी गट 

क मधील किन ठ िलिपक या सवंग म ये पदो ती िमळणेबाबत वारंवार िवनंती करीत आहेत. तसेच 

तुत िव ापीठाम ये गट क म ये पदो तीकरीता िर त असले या पदांवर पदो ती देणेकामी 

िद.26/07/2018 रोजी झाले या िवभागीय पदो ती सिमती या बैठकीम ये िवषय मांक 4 ला 

अनुस न खालील माणे ठराव पारीत कर यात आलेले आहेत.   

ठराव . 
4 (2) 

महारा  शासन राजप , असाधारण भाग चार - अ, सामा य शासन िवभाग 
िद.06/06/2017 नुसार ी. हु कीरे रिवकांत गु नाथ, झेरॉ स ऑपरेटर यां या 
िवनंती अज चा िवचार कर यात येऊन यांच े नांव िशपाई संवग तील सेवाजे ठता 
यादीम ये यांच े जू िदनांकानुसार समािव ठ कर यात याव ेअसे ठरले. 

ठराव . 
4 (3): 

िव ापीठात कायरत ंथालय पिरचर व योगशाळा पिरचर यांना िशपाई या 
संवग या सेवाजे ठता यादीम ये सव त शेवटी जू िदनांकानुसार समािव ठ क न 
येथून पुढे िर त होणा या किन ठ िलिपक पदासाठी यांचा िवचार सेवाजे ठतेनुसार 
करावा असे सव नुमते ठरल.े अजदार कमचारी यांचकेडून सहमती घेऊन पुढील 
कायवाही करावी. 

 उपरो त बाबीला अनुस न या काय लयाकडून िद.26/09/2019 रोजी या प ा वये गट 

ड मधील िशपाई संवग वगळता इतर कमचा यांना गट क मधील किन ठ िलिपक या संवग म ये 
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पदो ती देता येईल का? याबाबत मा. िवभागीय सहसंचालक, उ च िश ण, सोलापूर िवभाग, 

सोलापूर यांना िवचारणा केली असता, यांनी महारा  शासन, सामा य शासन िवभागाच े

िद.06/06/2017 रोजीचे राजप  मांक 90 व 91 हे अिधसूचना शासना या िवभागातील व 

यां या अिधप याखालील कमचा यांना लागू अस याचे नमूद आहे. अशासकीय कमचा यांना 

सदरची तरतुद लागू नस याचे अिभ ाय देता येत नाहीत असे अिभ ाय िदलेला आहे. 

 गट ड मधून गट क मधील किन ठ िलिपक या संवग म ये दे यात येणा या पदो तीबाबत 

िशवाजी िव ापीठ, को हापूर व सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठ, पुणे यांचकेडे चौकशी केली 

असता, यां या आ थापनेकडे गट ड म ये कायरत सव पदांची एकि त सेवाजे ठता यादी िस द 

क न यानंतर गट ड मधील सव संवग तील कमचा यांना गट क मधील किन ठ िलिपक या 

पदावर पदो ती दे यात येत अस याच ेिदसून येते. 

 वर नमूद माणे महारा  शासन, सामा य शासन िवभागा या िद.15/04/1991, 

िद.10/05/2005 व महारा  शासन, िव  िवभागाच े िद.14/01/2016 रोजी या शासन 

िनणयातील तरतुदी व तुत िव ापीठातील िद.26/07/2018 रोजी या िवभागीय पदो ती 

सिमती या बैठकीतील ठराव . 4(1) व 4(2) ला अनुस न तुत िव ापीठाम ये गट ड म ये 

कायरत कमचा यांच े गट क मधील किन ठ िलिपक या संवग म ये पदो ती देणेकामी धोरण 

ठरिव यासाठी व अनुषंिगक मागदशक त व े (Guidlines) ठरवून याबाबत अहवाल सादर 

करणेकामी मा.कुलगु  महोदयांनी खालील माणे पाच सद यीय सिमती गठीत केलेली होती. 

1) डॉ. संतोष िवजयकुमार कोटी   (अ य ) 

2) ा. राजेश गाडेवार    (सद य) 

3) ी. िनवास एस. माने   (सद य) 

4) ी. िदलीप भरड    (सद य) 

5) ी. हुशार सग शंकर सग साबळे  (सद य) 

 उपरो त सिमतीची िद.17/12/2021 रोजी सकाळी 11.00 वा. बैठक संप  झालेली 

असून सदर बैठकीस उ त सद यांमधील ी. हुशार सग शंकर सग साबळे वगळता बाकी सवजण 

उप थत होते. सदर सिमतीला पुरिव यात आले या सव शासन िनणय, शासन प , शासन 

अिधसूचना, वगेवेगळया संघटनेच े व कमचा यांच े िनवदेनांचा िवचार क न सिमती अ य ांनी 

यांचा अहवाल सादर केलेला असून सदर अहवाल सोबत जोडलेला आहे. 

 सबब, महारा  शासन, उ च व तं िश ण िवभागा या िद.19/09/2009 रोजी या 

शासन िनणया वये तुत िव ापीठाला मंजूर पदांपैकी गट ड मधील किन ठ िलिपक या 

संवग म ये पदो तीकरीता िर त असले या जागेवर पदो ती ि या राबिवणेकामी धोरण 

ठरिव यासाठी व अनुषंिगक मागदशक त व े (Guidlines) तयार करणेकामी गठीत सिमतीचा 

िद.17/12/2021 रोजीचा अहवाल िवचाराथ). 
 

ठराव : महारा  शासन, उ च व तं िश ण िवभागा या िद.19/09/2009 रोजी या शासन िनणया वये 
तुत िव ापीठाला मंजूर पदांपैकी गट 'ड'  मधून गट 'क'  किन ठ िलिपक या संवग म ये 

पदो तीकरीता िर त असले या जागेवर पदो ती ि या राबिवणेकामी धोरण ठरिव यासाठी व 
अनुषंिगक मागदशक त वे (Guidlines) तयार करणेकामी गठीत सिमतीचा िद.17/12/2021 
रोजीचा अहवाल वका न, सेवाजे ठता यादी तयार करणेकामी मागदशक सूचनांमधील अ. . 4 
म ये खालील दु तीसह सव नुमते मा यता दे यात आली. 
4. सेवाजे ठता यादी तयार करताना स या लागू असणारे व भिव यात पािरत होणारे सव शासन 

िनदश लागू राहतील. 
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िवषय .7 िद.31/12/2021 रोजी िव ा पिरषदे या बठैकीत िवषय . 23 वर पािरत झाले या 

ठरावानुसार िव ापीठ पिरसरात भारी अिध ठाता, आतंर िव ाशाखीय अ यास 
िव ाशाखा यांनी यां या िद.23/12/2021 रोजी या प ा वये िवनंती के यानुसार फ त 
M.P.Ed. हा नवीन अ यास म 20 वशे मतेसह सु  कर यासंदभ त िव ा पिरषदेने 
िशफारस के याची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: भारी अिध ठाता, आंतर िव ाशाखीय अ यास िव ाशाखा यांनी 

िद.23/12/2021 रोजी या प ानुसार िव ापीठ पिरसरात B.P.Ed आिण M.P.Ed 

अ यास म सु  कर यासदंभ त िवनंती के यानुसार महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 33(1)(च) माणे िद.31/12/2021 रोजी या िव ा पिरषदे या 

बठैकीत िवषय . 23 अ वये िवषय ठेवला असता, खालील माणे ठराव पािरत केला 

आहे.  

ठराव:  िव ापीठ पिरसरात मा. भारी अिध ठाता, आंतर िव ाशाखीय अ यास 

 िव ाशाखा यानंी यां या िदनांक 23/12/2021 रोजी या प ा वये िवनंती 

 के यानुसार फ त M.P.Ed. हा नवीन अ यास म 20 वशे मतेसह सु  

 कर यास, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 

 33(1) (च) नुसार सव नुमते यव थापन पिरषदेस िशफारस कर यात आली. 

 सबब, िव ा पिरषदेने िव ापीठ पिरसरात M.P.Ed हा नवीन अ यास म 20 

वशे मतेसह सु  करणे सदंभ त केललेी िशफारस िवचाराथ). 

 

ठराव : तुत िव ापीठ पिरसरात M.P.Ed. हा नवीन अ यास म सु  कर यास महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 33(1)(च) नुसार िव ा पिरषदेने केललेी 
िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात आली.  तसेच सदर अ यास मास 30 
िव ाथ  वशे मता िनि त कर यात आली. 
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िवषय .8 सन 2023-24 या वष पासनू िव ापीठ तसचे सव संल न महािव ालयातील िश क, 

शासकीय कमचारी यां या अपघाती र कमेत .10,00,000/- ऐवजी 
.20,00,000/- तसेच िकरकोळ अपघातात िमळणारी मेडी लमेची र कम 
.1,00,000/- ऐवजी . 2,00,000/- अशी वाढ कर याची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: िव ापीठ थापनेपासून िव ापीठ व िव ापीठाशी संल नत असणा या 

महािव ालयातील िश क, शासकीय कमचारी यांचा िवमा उतरिव याची कायवाही 

िव ाथ  िवकास िवभागाकडून कर यात येते. दर यान िश क, शासकीय कमचारी 

याचंा अपघाती मृ य ूझा यास कमचा या या वारसदारास .10,00,000/-इतकी र कम 

िवमा काय लयाकडून अदा कर याबाबतची कायवाही कर यात येते. यासाठी िश क व 

शासकीय कमचा याकडून ित वष  िवमा दरप कानूसार काही र कम एकदाच वा षक 

िवमा ि मीयम या व पात आकार यात येते. सन 2017-18 या वष पासून िवमा 

अपघातानंतर िमळणा या र कमेत वाढ कर यात येवून िश क व शासकीय कमचारी 

याचंा अपघाती मृ यू झा यास वारसास .10,00,000/- इतकी र कम तसेच िकरकोळ 

अपघातात .1,00,000/- पयतचा झाललेा खच िवमा कंपनीकडून अदा कर यात येतो. 

आज रोजी िव ापीठ व संल न महािव ालयातील िश क, शासकीय कमचारी याचंी 

सं या िकमान 3000 इतकी आहे. दुदवाने एखा ा कमचा याचा अपघात झा यास याला 

या योजनेचा फायदाच िमळणार आहे. तथािप, स या असललेी महागाई तसचे िश क 

तसेच कमचारी यां या मृ य ू प यात या या कौटंुबीक गरजांचा व सव खच चा िवचार 

करता, सन 2022-23 या वष पासून िव ापीठ व संल न महािव ालयातील िश क, 

शासकीय कमचारी यां या अपघाती िवमा लेम या र कमेत .10,00,000/- ऐवजी 

.20,00,000/- तसेच िकरकोळ अपघातात िमळणारी र कम .1,00,000/- ऐवजी 

.2,00,000/- अशी वाढ कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव : सन 2023-24 या वष पासनू िव ापीठ तसचे सव संल न महािव ालयातील िश क, 
शासकीय कमचारी यां या अपघाती र कमेत .10,00,000/- ऐवजी 
.20,00,000/- तसेच िकरकोळ अपघातात िमळणारी मेडी लमेची र कम 
.1,00,000/- ऐवजी . 2,00,000/- अशी वाढ कर यास सव नुमते मा यता दे यात 

आली. 
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िवषय .9 पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठा या दी ांत समारंभािदनी दरवष  

एकूण 55 सुवणपदके िविवध िवषयात थम येणा या िव ाथ /िव ाथ नीस दान 
कर यात येतात. स : थतीत कोरोना महामारी या ादूभ वामूळे बकेँतील मुदत ठेवीच े
याजदर कमी झाल ेआहेत व सोने आिण चांदी या दराम ये वाढ झाली अस याने जमा 

होणारे याज व सुवणपदक तयार क न घे यासाठी होणा या खच म ये अदंाज े
.1,25,000/- इतकी तफावत िनम ण होत आहे. सबब यापढेु होणा या दी ांत 

समारंभासाठी सुवणपदके तयार क न घेणेकामी होणा या खच साठी धोरणा मक िनणय 
घे याची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठा या दी ांत समारंभािदनी 

दरवष  एकूण 55 सुवणपदके िविवध िवषयात थम येणा या िव ाथ /िव ाथ नीस दान 

कर यात येतात. दरवष  सदर 55 सुवणपदके यव थापन पिरषदे या िद.06/12/2018 

रोजी या बठैकीतील ठराव . 36 नुसार मे.आपटे ेडस, मंगळवार पेठ, सोलापरू 

यां याकडून तयार क न घे यात येतात. 

 स : थतीत कोरोना महामारी या ादूभ वामुळे बकेँतील मुदतठेवीचे याजदर 

कमी झाले आहे. शै िणक वष 2021-22 म ये सुवणपदकां या देणगी मुदत ठेवीवरील 

याज एकूण .3,02,814/- इतके जमा झाले आहे. तसचे सोने आिण चांदी या दराम ये 

वाढ झाली आहे. यामुळे सुवणपदके तयार क न घे यासाठी होणा या खच म ये अंदाज े

.1,25,000/- इत या रकमेची तफावत िनम ण झाली आहे. स : थतीत एक 

सुवणपदक तयार कर याकिरता 105 ॅम चांदी वापर यात येत असनू यावर सो याचा 

मुलामा दे यात येतो.  

 यापवू  एकूण 54 देणगीदाराकडून येकी .1,00,000/- इतकी र कम 

सुवणपदकासाठी देणगी व पात ा त झाली आहे. तसचे यावष  बालाजी अमाई स या 

सं थेकडून निवन िनयमावलीनुसार देणगी र कम .3,00,000/- देणगी िव ापीठास 

ा त झाली आहे. स : थतीत मुदत ठेवीवरील याजदर कमी झा याने आगामी दी ातं 

समारंभापासून िविवध िवषयात थम येणा या िव ाथ /िव ाथ नीस दान कर यात 

येणा या एकूण 55 सुवणपदकां या खच साठी धोरणा मक िनणय घे याची बाब िवचाराथ). 

 
ठराव : पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठा या दी ांत समारंभािदनी दरवष  

एकूण 55 सुवणपदके िविवध िवषयात थम येणा या िव ाथ /िव ाथ नीस दान 
कर यात येतात. स : थतीत कोरोना महामारी या ादूभ वामूळे बकेँतील मुदत ठेवीच े
याजदर कमी झाल ेआहेत व सोने आिण चांदी या दराम ये वाढ झाली अस याने जमा 

होणारे याज व सुवणपदक तयार क न घे यासाठी होणा या खच म ये अदंाज े
.1,25,000/- इतकी तफावत िनम ण होत आहे. यामुळे यापढेु होणा या दी ांत 

समारंभासाठी सुवणपदके तयार क न घेणेकामी होणारा अितिर त खच, िव ापीठ 
फंडातून कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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िवषय .10 पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठाम ये सन 2022 म ये होणारी  

िनवडणकू ि या िन ववादपणे व यव थतपणे पार पाड यासाठी एक त  
अिधका याचे मानधन ठरिव याची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: महारा  ् सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 62 नुसार 

िद.31 ऑग ट, 2022 रोजी तुत िव ापीठा या िविवध ािधकरणाचा/मंडळाचा 

कालावधी संपणार आहे. 

महारा  शासनाने, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील 

कलम 72(10), कलम 71(१३) व कलम 67 ारे दान कर यात आले या अिधकाराचंा 

वापर क न, िद.17 मे, 2017 या राजप ानुसार एक प पिरिनयम माकं 1 

“िव ापीठा या िविवध ािधकरणां या व मंडळां या िनवडणकुा घे याबाबची कायप दती) 

एक प पिरिनयम, 2017” िविहत केलेल ेआहे. 

 याम ये िविहत केले या िनयमानुसार महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 

2016 म ये िविनद ट िविवध ािधकरणावरील/मंडळावरील िनवडणकूीसाठी 

(न दणीकृत पदवीधरां या नाव न दणीकिरता पदवीधर मतदार न दणीची जािहरात देवनू 

पदवीधर न दणी अज ऑनलाईन फॉम व न दणीकृत पदवीधर हणनू न दणी कर याची 

ि या सु  करणे, अिधसभेवरील ाचाय, सं था ितिनधी, िश क, पद यु र िश क व 

िवभाग मुखांची मािहती मागवून घेणे इ यादी) िनवडणकूीची ि या सु  करावी लागणार 

आहे. 

 सबब, िनवडणकू ि या िन ववादपणे व यव थतपणे पार पाडणे अ यंत गरजचे े

अस याने िनवडणकू ि ये या कामकाजाम ये िनवडणकू ि येची संपणू मािहती 

असलेली व िनवडणकू ि येचे कामकाज केलेली त  य ती अिधकारी हणनू 

िनवडणकूीचे कामकाज पणू होईपयत यां या सदर कामाचे मानधन ठरिव याची बाब 

िवचाराथ). 

 
ठराव : पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठाम ये सन 2022 म ये होणारी 

िनवडणकू ि या िन ववादपणे व यव थतपणे पार पाड यासाठी तुत िव ापीठाच े
कुलसिचव हे िनवडणकू िनणय अिधकारी असतील.  कुलसिचव यांना िनवडणकू 
कामासाठी आव यकतेनुसार अिधकारी/कमचारी, मा.कुलगु  यां या आदेशानुसार 
घे यास सव नुमते मा यता दे यात आली.   
 तसेच िनवडणकूीसाठी येणारा खच अदंाजप कीय तरतूदीनुसार कर याच े
ठरल.े 
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िवषय .11 िव ापीठाच े सन 2022-23 या आ थक वष च े संवधैािनक लखेापिर ण कर यासाठी 

लखेा परी कां या पनुिनयु तीची बाब िवचाराथ. 
  

 (िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 135(2) नुसार 

यव थापन पिरषदेने िनयु त केले या लेखा पिरषकाकडून िव ापीठा या ले याची 

लेखापरी ा क न घेणे आव यक आहे. याअनुषंगाने िद.20 फे वुारी, 2019 रोजी 

झाले या यव थापन पिरषद ठराव .8 अ वये M/s.SKVM & Company, CA Sachin 

S. Bhattad याचंी सन 2021-22 या आ थक वष चे संवधैािनक लखेापिर ण 

कर यासाठी िनयु ती कर यात आली होती. 

 M/s. SKVM & Company, CA Sachin S. Bhattad यानंी िव ापीठाचे सन 

2021-22 या आ थक वष चे संवधैािनक लखेापिर ण कर यासाठी .1,20,000/- 

अिधक GST 18% सदर फी म ये GST व TDS िरटन भरणे इ.चा समावशे आहे. सोबत 

ई-मेल जोडला आहे. 

 सबब, M/s. SKVM & Company, CA Sachin S. Bhattad यांनी ई-मेल ारे 

िवनंती के यानुसार याचंी िव ापीठाच े सन 2022-23 या आ थक वष चे लेखापरी ण 

कर यासाठी संवधैािनक लेखापरी क हणनू पनुिनयु ती कर याबाबतचा ताव 

िवचाराथ). 

 
ठराव : िव ापीठाच े सन 2022-23 या आ थक वष च े संवधैिनक लखेापिर ण कर यासाठी 

M/s. SKVM & Company यांना मागील वष या दराने पनुिनयु ती दे यास सव नुमते 
मा यता दे यात आली. 
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िवषय .12 सन 2021-22 या सुधारीत अथसंक पास व सन 2022-23 या मुळ अथसंक पास मा यतेची 

बाब िवचाराथ. 
  

 (िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 133(1) नुसार तुत 

िव ापीठाच ेसन 2021-22 चा सुधािरत अथसंक प व सन 2022-23 चा मूळ अथसंक प तयार 

कर याकिरता समान लेखा संिहता कलम 2.12(i) नुसार मा.कुलगु  यांचे मा यतेने खालील माणे 

उपसिमती गठीत कर यात आली होती. 

अ. . सद यांच ेनांव पद 
1 ी. महेश एम. माने अ य  
2 डॉ. ही. बी. घुटे सद य 
3 डॉ. डी. डी. कुलकण  सद य 
4 सीए ेिणक शाह सद य सिचव 

 उपरो त उपसिमतीने िद.04 ते 07/01/2022 दर यान िविवध िवभाग/संकुल 

मुखांसोबत यांची मागणी, जमा व खच चे िनयोजन याबाबत सिव तर चच  कर यात आली. 

मागील तीन वष ची य  जमा व खच, यांची चालू वष तील य  जमा - खच व यांची मागणी 

तसेच पुढील वष तील होणारी जमा व खच चे िनयोजन व उपल ध िनधी इ. बाबत आढावा घे यात 

आला व यानुसार स : थतीत कोरोना महामारीमुळे उ प ात होणारी घट तसेच आवत  खच त 

वरचेवर होणारी वाढ ही बाब िवचारात घेऊन एकूण खच त कपात क न सुधािरत व मूळ 

अंदाजप कीय अंदाज ठरिव यात आले आहेत.  सन 2021-22 चा सुधािरत व सन 2022-23 चा 

मूळ मसूदा तयार क न महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 94(6)(क) नुसार 

िव  व लेखा सिमती या िद.31/01/2022 रोजी झाले या बैठकीसमोर िवषय .2 नुसार सादर 

केला असता, यावर सवकष चच  होऊन खालील माणे ठराव कर यात आला. 

 ठराव सन 2021-22 या सुधारीत अथसंक प व सन 2022-23 या मूळ अथसंक पावर 
सवकष चच  होऊन दु तीसह यव थापन पिरषदेस मा यतेची िशफारस कर यात 
आली. 

 सबब, िव ापीठाचा सन 2021-22 या सुधािरत अथसंक प व सन 2022-23 या मूळ 
अथसंक पास िव  व लेखा सिमतीने दु तीसह केलेली मा यतेची िशफारस महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 31(ज) नुसार िवचाराथ). 

 

ठराव : िव ापीठाचा सन 2021-22 चा सुधािरत अथसंक प व सन 2022-23 या मूळ अथसंक पास 
िव  व लखेा सिमतीने केललेी िशफारस वका न दु तीसह अिधसभेस बहुमताने िशफारस 
कर यात आली. 
 सदर ठरावास डॉ. ह. कृ. आवताडे, ी. अ. िक. आवळे, डॉ. ब. पां. र गे, ॲड ीमती नी. 
सु. मंकणी व कु. अ. च.ं च हाण या सद यांनी खालील कारणांसाठी िभझ (Dissent) मताची न द 
केली. 
1. सदर आजची यव थापन पिरषद बैठक यापूव  िद.11/02/2022 रोजी ठरललेी होती.  

तथािप, अंदापज क हे काही सद यांना उिशराने हणजेच शु वार िद.11/02/2022 व 
काही सद यांना यानंतर िमळालले े आहे.  यामुळे अदंाजप काचा सखोल अ यास 
कर यासाठी पुरेसा वेळ िमळाललेा नाही. 

2. अंदाजप काचा सखोल अ यास झा यािशवाय याबाबत कोणतेही मत मांडणे उिचत होणार 
नाही.  तसेच ते िव ापीठा या िहताचे होणार नाही.  यामुळे पुरेसा वेळ देवून याबाबत 
यव थापन पिरषदेची अंदाजप कासाठी पुन  बैठक यावी अशी रा त मागणी मा य न 

के यामुळे. 
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मा. कुलगु  तथा अ य  महोदय यां या परवानगीने आय या वळेेचे िवषय: 

िवषय . 
13(1) 

तुत िव ापीठास कं ाटी प दतीने मनु यबळ पुरिव याकिरता खाजगी मनु यबळ 
पुरवठादार मे. ऍ युरे स स हससे इिंडया ा. िल., औरंगाबाद यांना मुदतवाढ देणेबाबत 
तातडीची बाब हणनू महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२(७) अ वय े
मा.कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने केललेी कायवाही मािहती तव. 

  
 (िटपणी: तुत िव ापीठास कं ाटी प दतीने मनु यबळ परुवठा करणारे मे. ऍ यरेु स 

स हससे इंिडया ा. िल., औरंगाबाद यांना दे यात आलेली मदूतवाढ िद.05/02/2022 

रोजी संपणार आहे.  तसेच सदरची ई-िनिवदाबाबतची कायवाही पूण हो यासाठी िकमान तीन 

मिह याचा कालावधी लागणार आहे. 

 स : थतीत मे. ऍ यरेु स स हससे इंिडया ा. िल., औरंगाबाद यांना मनु यबळ 

पुरवठा कर याबाबत दे यात आललेी मदूतवाढ िद.05/02/2022 रोजी सपंणार अस याने 

ई-िनिवदाची ि या पणू होईपयत अथवा दोन मिहने यापैकी ज े अगोदर घडेल या 

कालावधीसाठी पूव या सेवाशत वर मे. ऍ यरेु स स हससे इंिडया ा. िल., औरंगाबाद यानंा 

मूदतवाढ दे यासाठी मा. कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदेची बैठक दर यान या काळात 

आयोिजत नस याने तातडीची बाब हणनू महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 

मधील कलम 12(७) अ वय े मा यता िदललेी आहे.  सदर मा यते या अनुषगंाने सबंंिधत 

कं ाटदारास िद.06/02/2022 पासून दोन मिहने अथवा ई-िनिवदेची ि या पणू होईपयत 

यापैकी ज े अगोदर घडेल याकालावधीसाठी पूव याच सेवाशत  व सेवाशु कानुसार 

मुदतवाढ दे यात येत आहे असे िद.04/02/2022 या प ा वये कळिव यात आललेे आहे. 

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

मनु यबळ परुवठादार मे. ऍ युरे स स हससे इंिडया ा. िल., औरंगाबाद यानंा  

ई-िनिवदेची ि या पूण होईपयत अथवा िद.06/02/2022 पासनू दोन मिहने यापैकी ज े

अगोदर घडेल या कालावधीसाठी पवू या सेवाशत  व सेवाशु कानुसार मुदतवाढ देणेबाबत 

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

मा.कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने केललेी कायवाही मािहती तव). 

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

पुरवठादार मे. ऍ युरे स स हससे इिंडया ा. िल., औरंगाबाद यांना मुदतवाढ देणेबाबत 
तातडीची बाब हणनू महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२(७) अ वय े
मा.कुलगु  यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने िदले या मा यतेची न द घे यात आली. 
 तसेच ई-िनिवदाबाबतची कायवाही पणू कर यासाठी आणखी एक मिह याची 
मुदतवाढ दे याचे ठरल.े 
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िवषय . 

13(2) 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 अ वये शै िणक वष 2019-20 ते 
2023-24 या पाच वष साठी तयार कर यात आले या तुत िव ापीठा या बहृत 
आराखडयातील वषिनहाय उि टे काय होती व िकती सा य कर यात आली. सा य 
झाली नस यास या बाबतची कारणे यासह कायपतूता/सा यता अहवाल तयार 
कर यासाठी िनयु त केले या अ यास सिमतीने तयार केललेा अहवाल शासनास सादर 
कर याची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: मा. उपसिचव, महारा  शासन, उ च व तं  िश ण िवभाग, मंुबई यांचे 

.सकंीण -2021/ . . 116/ िविश - 5, िदनाकं 08/12/2021 शासन प ा वये  

तुत िव ापीठाने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील तरतुदीस 

अनुस न शै िणक वष 2019-20 ते 2023-24 या पाच वष साठी तयार कर यात 

आले या बहृत आराखडयातील शै िणक वष 2019-20, 2020-21, व 2021-22 या 

तीन वष या कालावधीतील वषिनहाय उि टे काय होती व िकती सा य कर यात आली. 

तसेच शै िणक वष 2022-23 व 2023-24 या वष मा ये कशा कारे पणु करता येतील 

याबाबतचा िव ापीठाचा अहवाल शासनास सादर करणेबाबत आदेश ा त झाल ेहोते. 

 याअनुषंगाने सदरील कायवाहीचा अहवाल शासनास सादर कर यासंदभ त 

िद.14/12/2021 रोजी सादर कर यात आले या िटपणीवर मा.कुलगु  यानंी 

नामिनदशन के यानुसार खालील माणे अ यास सिमतीच ेगठण कर यात आल.े 

1) डॉ. ही. पी. िशखरे (अ य ) 

2) ाचाय डॉ. एस. डी. नवल े (सद य) 

3) ाचाय डॉ. डी. एस. ितकटे (सद य) 

4) ाचाय डॉ. एस. के. पाटील (सद य) 

 उ त अ यास सिमतीची पिहली बठैक िदनाकं 28/12/2021 रोजी, दुसरी बठैक 

िदनांक 03/01/2022 रोजी व ितसरी बठैक िदनांक 14/02/2022 रोजी सकाळी 11.30 

वा. .अिध ठाता डॉ. ही. पी. िशखरे यां या अ य तेखाली संप  झाली. सदरील अ यास 

सिमतीने सादर केलेला अहवाल शासनास पाठिवणेकामी, शासन िनदशानुसार 

यव थापन पिरषदेम ये आढावा घे या तव सादर करणे आव यक आहे. या तव सदरील 

अहवाल या सोबत जोडला आहे. 
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 सबब, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 अ वये शै िणक वष 

2019-20 ते 2023-24 या पाच वष साठी तयार कर यात आले या तुत िव ापीठा या 

बहृत आराखडयातील वषिनहाय उि टे काय होती व िकती सा य कर यात आली. सा य 

झाली नस यास या बाबतची कारणे यासह कायपतूता/सा यता अहवाल तयार 

कर यासाठी िनयु त केले या अ यास सिमतीने तयार केललेा अहवाल शासनास सादर 

कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव : महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 अ वये शै िणक वष 2019-20 ते 
2023-24 या पाच वष साठी तयार कर यात आले या तुत िव ापीठा या बहृत 
आराखडयातील वषिनहाय उि टे काय होती व िकती सा य कर यात आली. सा य 
झाली नस यास या बाबतची कारणे यासह कायपतूता/सा यता अहवाल तयार 
कर यासाठी िनयु त केले या अ यास सिमतीने तयार केललेा अहवाल शासनास सादर 
कर यास 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 
 


