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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १15 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.03 जुल,ै २०१8 दुपारी ०१:0० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १15 वी बठैक मंगळवार, िद.03 जुल,ै २०१8 रोजी दुपारी ०१:0० वाजता 

�यव�थापन पिरषद सभागृहात मा. कुलगु� महोदय यां�या अ�य� तेखाली आयोिजत कर�यात आली 

होती. 

बठैकीस खालील�माणे उप��थती होती.   

अ.� . सद�याचे नांव पद

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

2) �ा. महेश महादेव माने सद�य

3) �ाचाय� डॉ. � ीमती के. ए. पांडे सद�या

4) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे सद�य

5) डॉ. जी. एस. कांबळे सद�य

6) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य

7) डॉ. सरैु�या शेख सद�या

8) डॉ. बी. सी. शेवाळे, िव�  व लेखा अिधकारी िनमंि� त

9) डॉ. यु. �ही. मेटकरी उपकुलसिचव तथा I/C संचालक, परी� ा व 

मू�यमापन मंडळ 

िनमंि� त 

10) डॉ. जी. आर. मंझा, कुलसिचव सद�य सिचव

�वागत:

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

अनुप��थती:

�यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस डॉ. डी. आर. नंदनवार, �भारी सहसचंालक, (तं�  िश� ण)

पणेु मा. संचालक (तं�  िश� ण) यांचे �ितिनधी यांनी दूर�वनी� ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली 

होती. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता दे�यात आली. डॉ. एस. सी. मांडे, सचंालक, नॅशनल 

स�टर फॉर सेल साय�ससे, पणेु िव� ापीठ कॅ�पस, पणेु, अवर मु�य सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग,

मं� ालय, मंुबई व डॉ. डी. आर. माने, मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण), उ�च िश� ण सचंालनालय,

पणेु हे �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.
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सदर बठैकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े

[ 01 ] 14 जून, २०१8 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू कायम 

करणे.

ठराव: 14 जून, २०१8 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू सव�नुमते 

कायम कर�यात आला.
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[ 02 ] अिधसभा सद�यांनी िवचारल�ेया �� ांवर काय�लयाने तयार केललेी उ� रे व सदरची 

उ� रे अिधसभे�या बठैकीत दे�याकिरता �यव�थापन पिरषदे�या सद�यांच े नामिनद�शन 

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: अिधसभा सद�यांनी िद.०७ जुलै, २०१८ रोजी होणा�या बठैकीिरता ��  

पाठिवलेले आहेत. सदर �� ांची उ� रे काय�लयाने तयार केलेली आहेत.

पिरिनयम 476 (८) नुसार सदर �� ांची उ� रे अिधसभे�या बठैकीत �यव�थापन 

पिरषदे�या सद�यांनी � ावयाची आहेत.

सबब, अिधसभे�या सद�यांनी िवचारले�या �� ांची काय�लयाने तयार केलेली 

उ� रे िवचाराथ� व सदर �� ांची उ� रे अिधसभे�या बठैकीत दे�याकिरता �यव�थापन 

पिरषदे�या सद�यांचे नामिनद�शन िवचाराथ�).

ठराव: सोबत जोड�या�माणे �� ांची उ� रे िनि� त कर�यात आली व अिधसभेम�ये �या �� ांची 

उ� रे दे�यासाठी �यव�थापन पिरषद सद�यांच ेनामिनद�शन कर�यात आल.े
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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू 

�� ो� रे 

अिधसभा सद�यानंी िवचारललेे ��  व �यावर िव� ापीठ �शासनाने तयार केललेी उ� रे

��  

� मांक

�� उ� र 

�ा. डॉ. एम. बी. देशमुख डॉ. जी. एस. कांबळे

1 In the University Depts. How many
posts of Professors, Associate
professor and Assistant Professors are
filled & how many of them are
vacant? Let me Know what action has
been taken by the Solapur university
to fill up the vacant positions?

िव� ापीठातील ६ संकुले व संकुलातंग�त १७ िवभाग काय�रत 

आहेत. सोबत यादी जोडली आहे. 

�ा�यापक, सहयोगी �ा�यापक व सहायक �ा�यापक मंजूर,

भरलेली व िर�त पदांची मािहती खालील�माणे:

Posts Total
sanctioned

Filled Vacant

Professor 05 01 04

Associate Professor 10 03 07

Assistant Professor 22 20 02

Total 37 24 13

वरील त��यातील एकूण िर�त पदां�या 50% पदे 

भर�यासाठी महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

2016 कलम 102(९) अ�वये मा. संचालक उ�च िश� ण पुणे 

यां�याकडून ना-हरकत �माणप�  घेणे अिनवाय� आहे.

�यासाठी िव� ापीठ �शासनाने सोिवसो/आ�था/२०१७/ 

३६८३, िद.०६/०६/२०१७ नुसार ना-हरकत �माणप�  

िमळ�याची िवनंती केली. त� नंतर जा.� .सोिवसो / 

आ�था /२०१७/५१३२, िद.२१/०७/२०१७ नुसार पु�हा 

िवनंती कर�यात आली. परंतु संबंिधत काय�लयाकडून उ� र 

अ�ा�त अस�याने जा.� .सोिवसो/आ�था/२०१७/६७८७, 

िद.१३/०९/२०१७ नुसार िनयिमत िर�त िश� कीय पदांची 

जािहरात देवून आवेदन प�  मागिव�याची िवनंती कर�यात 

आली आहे. परंतु अ� ापपय�त मा. संचालक, उ�च िश� ण 

पुणे यां�या काय�लयाकडून ना-हरकत �माणप�  वा 

परवानगी िमळ�याचे �लंिबत आहे. �यामूळे ��तूत 

िव� ापीठातील िर�त िश� कीय पदे भरणे संदभ�तील �ि� या 

रखडली आहे. सोबत आप�या सुलभ संदभ�साठी 

मा. संचालक, उ�च िश� ण, पुणे यां�या काय�लयास 

िद.०६/०६/२०१७, िद.21/07/2017 व िद.13/09/2017 

रोजी पाठिवले�या प� ां�या छायांिकत �ती जोड�या आहेत.

(पान � .50 ते 57) 

२ What examination pattern the
Solapur university wants to run in
near future to enhance the quality &
standard?

िव� ापीठा�या िविवध अिधकार मंडळाने (उदा.

अ�यासमंडळे, िव� ाशाखा, िव� ा पिरषद, परी� ा मंडळ इ.)

�यां�या िविवध बैठकांम�ये पािरत केले�या ठरावानुसार 

िव� ापीठा�या परी� ा प�दतीम�ये भिव�याम�ये बदल 

कर�यात येईल.
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��  

� मांक

�� उ� र 

३ What measures the University has taken
to increase quality of the research & how
many National/International MOUs are
signed by the Solapur University so far?

• Solapur University has strictly follows the UGC
regulation regarding quality of research

1) Publication of research paper in minimum
impact factor SCI / Scopus indexed journals.

2) Solapur University has established IPR Cell to
promote Teachers / Student to file patents /
copyrights.

3) Solapur University has provided seed money
grants & start up research grant to encourage
research culture in young faculty of University
& Colleges.

• Solapur University has made 21 National and 2
International MOUs with various University and

Institutes. (पान � .58)

डॉ. एच. के. आवताडे �ाचाय�डॉ. � ीमती के. ए. पांडे

1 सोलापूर िव� ापीठा�या सन २०१८ �या BBA

पिर� ेतील गैर�यवहाराबाबत �माद सिमतीने 

िशफारस के�या�माणे संबंधीत 

महािव� ालयाने काय�वाही केली आहे काय? 

काय�वाही केली अस�यास काय काय�वाही 

केली? 

महािव� ालयाने काय�वाही केली आहे. संबंिधत 

अ�यापकावर िश�तभंगाची काय�वाही क� न सदरील 

अ�यापकांच े माहे एि�ल, २०१८ चे वतेन �थिगत 

के�याबाबत महािव� ालयाने कळिवले आहे.

� ी. एस. एम. गायकवाड डॉ. जी. एस. कांबळे

1 महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ कायदा २०१६ 

मधील तरतुदीनुसार सोलापूर िव� ापीठाने 

िकती िनयिमत संचालक व अिध�ठातांची 

नेमणकू केली? 

1) महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ कायदा २०१६ 

मधील तरतूदीनुसार संचालक, नवोप� म,

नवसंशोधन व साहचय� मंडळ हे िनयिमत पद 

भर�याची काय�वाही सु�  आहे आिण संचालक,

� ीडा व शािररीक िश� ण हे पद भरलेले आहे.

2) महारा�� ् शासनाकडून अ� ाप सोलापूर 

िव� ापीठास अिध�ठातांची पदे मंजूर झालेली 

नाहीत. तथािप, नवीन िव� ापीठ कय� ानुसार 

शै� िणक कामकाज पार पाड�यासाठी 

अ�यासमंडळे िवभागाने संदभ� � .सोिवसो /अमंिव/ 

पिरप� क/ २०१८/ ४२३९, िद.18/05/2018 

अ�वये ता�पुर�या अिध�ठातांची िनयु�ती केली 

आहे. सोबत पिरप� काची �त जोडली आहे. (पान 

� .59)

2 सोलापूर िव� ापीठाने २०१६-17 कालावधीत 

कोण�या व िकती काय�सन अिधका�यांची 

नेमणकू केली? केली अस�यास कोण�या 

िनयमानुसार नेमणकू केली? 

सोलापूर िव� ापीठाने सन 2016-17 या कालावधीत 

� ी. नारकर एस. ए. व � ी. इनामदार आय. ए. यांची 

िवशेष काय�सन अिधकारी �हणनू िनयु�ती केली होती.

सदरची िनयु�ती शासन िनण�य � .संकीण�-

2715/� .� .100/13, िद.08 जानेवारी, २०१6 व 

िद.17 िडस�बर, २०१६ नुसार कर�यात आली आहे. 

सोबत िद.08 जानेवारी, २०१६ व िद.17 िडस�बर, २०१६ 

रोजी�या िनण�याची �त जोडली आहे. (पान � .60 ते 

71)
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��  

� मांक

�� उ� र 

�ा. ए. एम. काळजे �ाचाय�डॉ. � ीमती के. ए. पांडे

1 सोलापूर िव� ापीठाकडे िकती मिहला 

कम�चा�यां�या (2016-17 कालावधी) त� ारी 

दाखल झा�या आहेत? अस�यास िव� ापीठाने 

संबंधीत त� ारीबाबत काय काय�वाही केली 

आहे? 

सन 2016-17 या कालावधीत िव� ापीठा�या अंतग�त 

त� ार िनवारण सिमतीकडे ०१ मिहला कम�चा�याने 

त� ार दाखल केली आहे. तसेच सदरची त� ार 

पोलीस ठा�यातही दाखल केली आहे व स� ��थतीत 

गु�हा न�द झा�याबाबतच ेप�  मा. पोलीस उपिनरी� क,

फौजदार चावडी, पोलीस �टेशन, सोलापूर शहर यांनी 

या काय�लयास िद.२२/०३/२०१७ रोजी�या प� ा�वये 

कळिवले आहे. संबंिधत �करणाचा पुढील तपास 

पोलीस िवभागाकडून सु�  असून याकामी िव� ापीठ 

�शासन पोलीस िवभागास सव�तोपरी सहकाय� करत 

आहे. 

२ सव� अ�यास� मा�या �वेश �ि� या 

संप�यानंतर सोलापूर िव� ापीठाने 

महािव� ालयांकडून GST आकारणी कोण�या 

प� ाने व िकती आकारली? यांस अिधकार 

मंडळाची मंजूरी आहे काय? 

िव� ापीठ एम. के. सी. एल. माफ�त घेत असणा�या 

सुिवधांना सव� कर लागू करणेबाबत िद.१८ जुलै,

२०१७ रोजी संप�  झाले�या �यव�थापन पिरषदेने 

ठराव � .४ (२१) अ�वये मा�यता िदलेली आहे.

• एम. के. सी. एल. पुणे यां�याकडून 

िद.08/02/2018 रोजी �ा�त झालेले ई-सुिवधा 

शु�काच ेदेयक.

• शासन अिधसूचना � .१२/२०१७- Central Tax 

(Rate), िद.28/06/2017 या दोन संद�भय प� ास 

अनुस� न िद.२३/04/2018 रोजीच े प�  � .

सोिवसो /ई-सुिवधा/पा� ता िवभाग/२०१7-

18/3481 अ�वये ई-सुिवधा किरता �ित िव� ाथ� 

९ � पये इतके GST शु�क आकार�यात आले.

(पान � .72 ते 76)

डॉ. एस. के. �शदे �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे

1 सोलापूर िव� ापीठा�या ि� डा िवभागाने 

ॲथलेटीक � ॅक तयार कर�यासाठी आराखडा 

मंजूर क� न �या�माणे काम झाले आहे काय?

या � ॅक साठी आ� ापय�त िकती र�कम खच� 

झाली आहे? 

होय. ॲथलेटीक � ॅक तयार कर�यासाठी 

`30,52.600/- � पयांची तांि� क मंजूरी िमळालेली 

आहे. तसेच सा. बां. िवभागा�या िद.15/05/2018

रोजी �ा�त झाले�या उपयोिगता �माणप� ानुसार 

ॲथलेटीक � ॅकसाठी `24,24,123/- र�कम खच� 

झालेली आहे. 

२ AIHC च ेअ�यासमंडळ अ�थायी का आहे? AIHC मधून िवभाग�मुख िनवडून न आ�याने सदर 

अ�यास� माच े अ�थायी अ�यासमंडळाचे गठन 

कर�यात आले आहे.
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डॉ. टी. जे. फुलारी �ाचाय�डॉ. � ीमती के. ए. पांडे

1 सन 2017-18 या वष�त मंगळवढेेकर 

इ��ट� ूट ऑफ मॅनेजम�ट, सोलापूर �या 

संचालक पदावर कुणाची नेमणकू कर�यात 

आली? ही िनयु�ती िनयमा�माणे आहे काय?

सन 2017-18 या वष�त मंगळवढेेकर इ���ट� ूट 

ऑफ मॅनेजम�ट, सोलापूर या महािव� ालया�या 

संचालक पदी डॉ. � ीकांत येळेगावकर यां�या 

िव� ापीठ िनवड सिमतीने केले�या िनयु�तीस मा.

कुलगु�  महोदयां�या आदेशा�वय े मा�यता दे�यात 

आली आहे. सदर मा�यता दे�यापूव� सं�थेने 

जािहरात देवून संचालक पदासाठी अज� 

मागिव�यात आल े होते. तसेच सदर अज��या 

छाननी सिमतीने छाननी क� न या काय�लयास 

िव� ापीठ िनवड सिमतीची मागणी केली होती. 

�यानुसार िव� ापीठ िनवड सिमतीने मुलाखत घेवून 

सदर सचंालक पदी डॉ. येळेगावकर यांची िशफारस 

केली होती. मा. कुलगु�  महोदयांनी आदेिशत 

के�यानुसार डॉ. � ीकांत येळेगावकर या�ंया 

संचालक पदी नेमणकूीस मा�यता दे�याकिरता 

�ाचाय� डॉ. डी. डी. पजुारी, मा. �भारी अिध�ठाता,

वािण�य व �यव�थापन, याचंा अिभ�ाय घे�यात 

आला �या अिभ�ायानुसार मा. कुलगु�  महोदया�ंया 

आदेशा�वय ेमा�यता दे�यात आली.

२ िव� ापीठातील फन�चर खरेदी �ि� या 

िनयमा�माणे झाली आहे काय?

िव� ापीठ पिरसरातील वक� �टेशनसाठी लागणारे 

मॉ� ूलर फ�नचरच े काम करणे काम संदभ � .१ 

अ�वये िद.05/02/2016 रोजी बांधकाम सिमती समोर 

िवषय � .10(२) अ�वये सदर कामाची �शासकीय 

मा�यतेची िशफारस कर�यात येवून िद.23/02/2016

रोजी�या �यव�थापन पिरषद सिमती बैठकीमधील ०६ 

अ�वये िवषयांिकत कामाची �शासकीय मा�यता 

घे�यात आली. तसेच िद.15/10/2016 रोजी�या 

खरेदी सिमतीने ठराव � .3(१) �यव�थापन पिरषदेला 

िशफारस केलेली होती व �यास िद.25/10/2016

रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीम�ये ठराव 

� .12 (९) अ�वये �शासकीय मा�यता िदलेली आहे.

सदर कामासाठी�या जािहर िनिवदा �िस�दीकरण 

िद.06/10/2017 रोजी मा�यता घेवून 

दै. पु�य नगरी या वृ� प� ात िद.११/१०/२०१७ रोजी 

जािहरात �िस�द कर�यात आली. िनिवदा िव� ापीठ 

काय�लयाकडे पोहोच कर�याची अंितम तारीख 

िद.०१/११/२०१७ पय�त होती. िदले�या मुदतीत चार 

िनिवदा �ा�त झा�या.
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�ा�त सव� िनिवदा तांि� क सिमती�या उपसिमती व 

िव�  व लेखा अिधकारी यां�यासमोर िद.१३/१२/२०१७ 

रोजी तांि� क िनिवदा उघड�यात आ�या.

िद.१२/१२/२०१७ रोजी दराची िनिवदा उघड�यात 

आली. �यानुसार िद.07/02/2018 रोजी�या खरेदी 

सिमतीसमोर िवषय � .२ अ�वये �यव�थापन पिरषद 

बैठकीमधील १० अ�वये मा�यता घे�यात आली.

मे. िव� कम� एंटर�ायझेस यांना सुर� ा ठेव र�कम 

भर�यास प�  पाठिव�यात आ�या नुसार पावती 

� .18672, िद.01/03/2018 रोजी सुर� ा ठेव र�कम 

भर�यात येवून पावती काय�लयास जमा कर�यात 

आली. त� नंतर वक� ऑड�र दे�यात मा�यता घे�यात 

येवून (� सा अंतग�त) वक� �टेशनसाठी लागणारे 

मॉ� ूलर फ�नचरच े काम करणे वक� ऑड�र दे�यात 

आली.सदर वक� ऑड�र �माणे काम केलेले असून 

सदरचे देयक मे. िव� कम� एंटर�ायझेस यांनी सादर 

के�यानंतर वक� ऑड�र �माणे काम कर�यात आलेले 

असून 65% इतके फ�नचरचा पुरवठा मे. िव� कम� 

एंटर�ायझेस यांनी केलेला अस�याने �या�माणे देयक 

आदा कर�याकिरता सदर कामाच ेक�स�टंट िदपाली 

असोिसए� स यांनी कळिवले. त� नंतर िव� ापीठ 

पिरसराम�ये (� सा अंतग�त) वक� �टेशनसाठी लागणारे 

मॉ� ूलर फ�नचरच े काम करणे या कामाकिरता मे.

िव� कम� एंटर�ायझेस यां�याकडून �ा�त देयक 

(मटेिरअल �कमत) � .39,86,161/- पैकी 

� .35,00,000/- इतकी र�कम अि� म �हणनू आदा 

कर�यास, येणा�या खच�स व येणारा खच� हा 

Furniture of Work Station (RUSA) या 

अंदाजप� कीय िशष�काखाली खच� टाक�यात आलेले 

आहे.

�ा. डॉ. जी. डी. िबराजदार �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे

1 इ. स. 2015-2018 या कालावधीत सोलापूर 

िवदयापीठा�या िकती कम�चा�यांच े व 

संचालक, िवदयापीठ व महािव� ालयीन िवका 

मंडळ यांच े मानधन िवदयापीठा�या िवकास 

िनधीतून दे�यात आले? संबंिधतांच े नांवे व 

र�कम िकती आहे?

कोण�याही कम�चा�यास अथवा संचालक, िव� ापीठ व 

महािव� ालयीन िवकास मंडळ यांना मानधन �व� पात 

कोणतीही र�कम िदलेली नाही.

२ BBA व BCA च ेमू�यमापन क��  कुठे आहे? BBA व BCA चे मू�यमापन क��  हे मु�य म�यवत� 

मू�यमापन क��  - संगमे� र महािव� ालय, सोलापूर व 

उपम�यवत� मू�यमापन क��  हे के. बी. पी. 

महािव� ालय, पंढरपूर येथे आहे.  
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डॉ. टी. �ही. �शदे �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे

1 िव� ापीठाने मुनीजन आिण पंत�धान �व�छता 

अिभयान � ामद� क योजनेत कोणती गावे 

द� क घेतली व सदर गावांम�ये िवकासाठी 

राबिव�यात आलेले उप� म व �यासाठी िकती 

र�कम खच� झाली?

याचा आढावा सोबत जोडले आहे. (पान � .77)

२ िव� ापीठा�या गत वष��या लेखा पिर� णाचा 

अहवालाम�ये नमूद केले�या आ�थक 

अिनयिमतते�या ताश��याबाबत िव� ापीठाने 

काय काय�वाही केली?

1) लेखापिर� ण अहवालातील उप��थत पिर�छेद 

संबंिधत िवभागास कळिव�यात येवून 

�यां�याकडून अनुपाल अहवाल �ा�त झाला.

लेखासंिहता मधील तरतूद 1.50(h) & (i) नुसार 

लेखापिर� ण पिर�छेद वगळणे िशफारस 

सिमतीपुढे उप��थत पिर�छेद व िवभागाचा 

अनुपालन अहवाल ठेव�यात आला. �यावर 

सिमतीने केलेला िशफारस अहवाल सोबत 

जोडला आहे. 

2) लेखापिर� ण अहवालातील उप��थत आ� ेप � .१ 

मधील आ� ीम रकमाची काय�वाही पूण� झालेली 

आहे व आ� ेप � .२ मधील आ� ीम रकमा संदभ�त 

पिरप� क � .SUS/F & AO/2017-18/507,

िद.08/02/2017 अ�वये संबंिधतांना कळिव�यात 

आलेले आहे. 

3) लेखापिर� णातील उप��थत सूचने�माणे 

काय�वाही कर�यात येत आहे. (पान � .78 ते 81)

� ी. एस. टी. सरवदे डॉ. जी. एस. कांबळे

1 िव� ापीठाने 482 एकर जमीनीवर 

कोणकोण�या सुधारणा के�या आहेत?

िव� ापीठाने 482 एकर जमीनीवर कं�पाऊंड वॉल 

तयार केलेले असून सदर जिमनीवर झाडे लाव�यात 

आलेली आहेत. तसेच �शासकीय इमारत बांधणीसाठी 

तांि� क मंजूरी �ा�त क� न घे�याची काय�वाही सु�  

आहे. 

२ VVIP Guest House म�ये 2015 ते 2018 या 

कालावधीत िकती गे�ट रािहले? �यांची नाव ेव 

कालावधी काय आहे? 

��य� ात VVIP Guest House राह�यासाठी सन 

2016 म�ये काय���वत झालेले आहे. िद.27/12/2016 

रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीतील ठराव 

� .७ नुसार िव� ापीठ पिरसराम�ये न�याने बांधकाम 

कर�यात आलेले �ही. �ही. आय. पी. अितथीगृह हे 

िव� ापीठ पिरसराम�ये कुलगु�  िनवासाच े बांधकाम 

होईपय�त कुलगु�  िनवास �हणून वापर�यास मा�यता 

िमळालेली आहे. �यानुसार माजी कुलगु�  डॉ. एन. 

एन. मालदार हे �यांचा काय�काळ पूण� होईपय�त तेथे 

राहीले आहेत. त� नंतर �भारी कुलगु�  डॉ.

करमळकर हे िव� ापीठा�या िविवध बैठकासाठी 

उप��थत असताना थोडफार वळे िव� ांतीसाठी VVIP

Guest House येथे थांबले होते. 
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३ परी� े�या संबंधी िनयम 0.106 (ब) २०१५ चे 

�योजन व हेतू काय आहे?

परी� ेचा िनकाल जािहर झा�यानंतर �ा�त झाले�या 

गुणाबाबत िव� ा�य�च े समाधान झाले नस�यास अशा 

िव� ा�य�स संबंिधत िवषया�या मूळ उ� रपि� केची 

छायांिकत �त अ�यादेशातील नमूद केले�या 

तरतूदीनुसार मागणी करता येते. संबंिधत िवषयाची 

छायांिकत �त �ा�त झा�यानंतर �ा�यापकाने िदले�या 

गुणाबाबत जर िव� ाथ� समाधानी नसेल तर 

पून�मू�यांकनासाठी अज� कर�याची सुिवधा या 

अ�यादेशा� ारे उपल�ध क� न िदली आहे.

�ा. जी. आर. धरणे �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे

1 बिहशाल अ�यापणासाठी सिमती गठण झाली 

का? �याची काय�-क� ा िनि� त केली का?

स�या झालेली नाही.

२ “Soft skill life Skill” “Personality

development” “Interview Technique” या 

सार�या काय�� मांच े आयोजन कसे करता 

येईल. तसेच “Spoken English” “Report 

Writing” िलखाणाच ेकाम घेता येईल का? 

ही बाब Communication Skills हा अ�यास� मातून 

मांडली आहे.  

३ “Skill based Microproject” ची आव�यकता 

�यासाठी “Textiles manufacturing

designing hoiery garments” “packing of

various item” “Home delivery of fruits,

vegetable grains, � हपयोगी व�तुंच े िव� ी 

�यव�थापन”?

याबाबत काय�वाही करता येईल.

� ीमती ए. सी. च�हाण �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे

1 ��येक िवषया�या बोड� ऑफ �टडी�  (BOS)

िमट�ग म�ये टॉपर िव� ा�य�चा सहभाग क� न 

घेतला आहे का? 

नाही, काही अ�यासमंडळा�या बैठकांना बोलािवल े

आहे तर काही अ�यासमंडळा�या बैठकांना बोलािवल े

नाही. 

२ � ीडा व सां�कृितक, NSS NCC व इतर 

ॲ�टी�हीटीत सहभागी असणा�या िव� ा�य�ची 

फेरपिर� ा घे�यात येते का?

फेरपरी� ा घे�यात येत नाही. तथािप, अशा िव� ा�य�ना 

संबिंधत कालावधीतील पेपर देता येत नस�यामूळे

िव� ा�य�चे शै� िणक नुकसान टाळ�यासाठी 

िद.०७/1१/२०१३ रोजी�या िव� ा पिरषदेतील ठराव 

� .१५८ नुसार खेळाडंूना Carry on ची सुिवधा िदली 

जाते. 

सौ. आर. ए. महागांवकर �ाचाय�डॉ. � ीमती के. ए. पांडे

2 सोलापूर िव� ापीठातील Language

department सु�  होणे संबंधीत आहे.

अ) �वशे पिर� ा घेणे गरजेचे आहे का?

कोण�याही अ�यास� मास �वशे परी� ा असावी �कवा 

नसावी याब�लचा िनण�य पद�यु� र �वशे परी� ा 

सिमती �कवा संबंिधत संकुल �कवा िव� ापीठ 

�ािधकरणामाफ�त ठरिवली जाते.

ॲड. � ीमती एन. एस. मंकणी �ाचाय�डॉ. � ीमती के. ए. पांडे

३ Budget Monitoring committee तयार 

झाली का, �याची काय�क� ा व अिधकार आिण 

काय�वाही कशी करता येईल?

Budget Monitoring committee तयार झालेली 

नाही. 
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मा. कुलगु�  तथा अ�य� ा महोदयां�या परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय:

[ 3 (१) ] खाजगी कं� ाटदारामाफ�त काय�रत असल�ेया कं� ाटी कम�चा�यांना एकि� त वतेनाची 

र�कम िनि� त क� न लागू कर�याबाबत �यव�थापन पिरषदेने िद.13 एि�ल, 2018

रोजी�या बठैकीत गठीत केल�ेया सिमती�या िशफारशीनुसार कं� ाटी कम�चा�यांना माहे 

जुल,ै 2018 पासनू दरमहा एकि� त वतेन व इतर लाभ दे�याबाबतची बाब �यव�थापन

पिरषदे�या िवचारारथ्.                       

(िटपणी: िव� ापीठातील िविवध िवभाग / सकुंलाम�ये गरजनुेसार काय�लयीन कामासाठी 

बा� � ोतामाफ�त घे�यात आलेले कं� ाटी कम�चारी व कं� ाटी सुर� ा र� क यांचा सवेा 

कालावधी व दरमहा एकि� त वतेन ठरिव�यासाठी �यव�थापन पिरषदेने

िद.13/04/2018 रोजी�या बठैकीतील ठराव � . (11) अ�वये गठीत कर�यात आले�या 

सिमतीची बठैक शु� वार, िद.01/06/2018 रोजी सकाळी 11:00 वा. �शासकीय 

काय�लयाकडील बठैक क� ात घे�यात आली असून, सदर सिमतीने खालील�माणे 

िशफारस केली आहे. 

1) यापवू� �यव�थापन पिरषदेने िद.31 ऑ�टोबर, 2017 रोजी�या बठैकीत ठराव 

� . (38) व ठराव � . (39) नुसार घेतले�या िनण�यानुसार संबिंधत कं� ाटी कम�चारी 

यांना दरमहा `10,000/- (अ� री � पये दहा हजार फ�त) वतेन िदले आहे ते चालू 

ठेवाव े�यात कोणताही बदल क�  नये.

2) बा� � ोतामाफ�त हाड�वअेर ॲ�ड नेटवक� ए�सपट�, पिरचािरका (नस�) व टे�नीकल 

अिस�टंट, सुर� ा अिधकारी या पदनामाने काय�रत असले�या कं� ाटी कम�चारी यांना 

यापवू� दे�यात येत आसलेले दरमहा वतेन दे�यात येत आहे ते चालू ठेवाव े �यात 

कोणताही बदल क�  नये.

3) बा� � ोतामाफ�त एकि� त वतेनावर काय�रत असले�या कम�चा�यांपकैी �या

कम�चा�यांची सेवा 10 वष�पे� ा जा�त झालेली आहे अशा कं� ाटी कम�चा�यांना दरमहा 

`12,000/- एकि� त वतेन दे�याबाबत सिमती िशफारस किरत आहे. तसचे �यावर 

िनयमानुसार पी. एफ. व ई. एस. आय. दे�याबाबत िशफारस किरत आहे. 

4) बा� � ोतामाफ�त काय�रत असले�या कं� ाटी कम�चा�यांपकैी �या कम�चा�यांची सेवा 

01 वष� ते 04 वष� पय�त झाली आहे अशा सव� कम�चा�यां�या िकमान वतेनात 5 ट�के 

(कुशल, अकुशल अध�कुशल) वतेन वाढ कर�यात यावी. तसचे �यावर िनयमानुसार 

िवशेष भ� ा, पी. एफ. व ई. एस. आय. दे�याबाबत सिमती िशफारस किरत आहे.

5) बा� � ोतामाफ�त काय�रत असले�या कं� ाटी कम�चा�यांपकैी �या कम�चा�यांची सेवा 

04 वष�पे� ा जा�त झाली आहे अशा कं� ाटी कम�चा�यांना (संगणक लेखिनक, 

�योगशाळा सहायक, डाटा ऑपरेटर व वाहनचालक) दरमहा `10,000/- (अ� री 

� पये दहा हजार फ�त) व �यावर िनयमानुसार पी. एफ. व ई. एस. आय. दे�यात 

यावा.  
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6) बा� � ोतामाफ�त काय�रत असले�या कं� ाटी सरु� ा र� कांपैकी �या सुर� ा र� कांची 

सेवा 04 वष�पे� ा जा�त झाली आहे अशा कं� ाटी सुर� ा र� कांना दरमहा `9,500/-

(अ� री � पये नऊ हजार पाचशे फ�त) व �यावर िनयमानुसार पी. एफ. व ई. एस. 

आय. दे�याबाबत सिमती िशफारस किरत आहे.

7) बा� � ोतामाफ�त काय�रत असले�या कं� ाटी कम�चा�यांपैकी (िशपाई, माळी व 

�व�छक) �या कम�चा�यांची (िशपाई, माळी व �व�छक) सेवा 04 वष�पे� ा जा�त झाली 

आहे अशा कं� ाटी कम�चा�यांना (िशपाई, माळी व �व�छक) दरमहा `8,500/- (अ� री 

� पये आठ हजार पाचशे फ�त) व �यावर िनयमानुसार पी.एफ. व ई.एस.आय. 

दे�याबाबत सिमती िशफारस किरत आहे.

8) बा� � ोतामाफ�त काय�रत असले�या कं� ाटी कम�चारी सलग चार वष� व दहा वष� काम 

करतात �यांना वरील �माणे एकि� त वतेनावर घे�याबाबत िशफारस कर�यात येत 

आहे. 

सबब, खाजगी कं� ाटदारामाफ�त काय�रत असले�या कं� ाटी कम�चा�यांना 

एकि� त वतेनाची र�कम िनि� त क� न लागू कर�याबाबत �यव�थापन पिरषदेने 

िद.13 एि�ल, 2018 रोजी�या बठैकीत गठीत केले�या सिमती�या िशफारशीनुसार 

कं� ाटी कम�चा�यांना विरल �माणे माहे जुलै, 2018 पासनू दरमहा एकि� त वतेन व इतर 

लाभ दे�याबाबतची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: खाजगी कं� ाटदारामाफ�त काय�रत असल�ेया कं� ाटी कम�चा�यांना एकि� त वतेनाची 

र�कम िनि� त क� न लागू कर�याबाबत �यव�थापन पिरषदेने िद.13 एि�ल, 2018

रोजी�या बठैकीत गठीत केल�ेया सिमतीने अ. � .१ ते ८ नुसार केल�ेया िशफारशी 

��वकार�यात येवून कं� ाटी कम�चा�यांना खालील�माणे माहे जुल,ै 2018 पासून दरमहा 

एकि� त वतेन व इतर लाभ दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

1) �यांनी वयाची कमाल वयोमय�दा पणू� केललेी आहे व �यांची सेवा १० वष�पे� ा जा�त 

आहे अशा कं� ाटी कम�चा�यांना `15,000/- �ित मिहना कं� ाटदारामाफ�त दे�यात 

याव.े

2) तांि� क पदावर काय�रत कं� ाटी कम�चारी हाड�वअेर ॲ�ड नेटवक� ए�सपट�,

पिरचािरका (नस�) व टे�नीकल अिस�टंट यांना `12,000/- �ित मिहना 

कं� ाटदारामाफ�त दे�यात याव.े

3) �यांची सेवा ५ ते १० वष� झाललेी आहे यांना `10,000/- �ित मिहना 

कं� ाटदारामाफ�त दे�यात याव.े

4) इतर कं� ाटी कम�चा�यांना स�या सु�  असलले ेवतेन चाल ूठेवाव.े
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[ 3 (२) ] माहे ऑ�टोबर / नो�ह�बर, २०१८ �या परी� पेासून अिभयांि� की पदवी परी� ा (FE to BE)

या अ�यास� मांचे उ� रपि� का On Screen Evaluation / Digital Valuation / On

Screen Marking मू�यमापन क� न घे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: माहे ऑ�टोबर / नो�ह�बर, २०१८ �या परी� ेपासनू अिभयांि� की पदवी परी� ा (FE

to BE) या अ�यास� मां�या उ� रपि� का On Screen Evaluation / Digital Valuation /

On Screen Marking क� न घेणे आव�यक आहे. याकिरता अिभयांि� की अ�यास� मांच े

अंदाज े एक लाख उ� रपि� का अपेि� त आहे. तरी एक उ� रपि� का On Screen

Evaluation / Digital Valuation / On Screen Marking � ारे मू�यमापन क� न घे�यास 

अंदाज े `४०/- खच� अपेि� त आहे. एक लाख उ� रपि� का On Screen Evaluation /

Digital Valuation / On Screen Marking � ारे मू�यमापन क� न घे�यास अंदाज े

`40,00,0000/- (अ� री चाळीस ल� ) अपेि� त आहे. सदरचा खच� On Screen

Revaluation या अंदाजप� कीय तरतूदीतून खच� टाकावा लागणार आहे.

िद.18/06/2018 रोजी�या परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या बठैकीतील ठराव � .

१० / १३ नुसार खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला आहे.

“माहे ऑ�टोबर / नो�ह�बर, २०१८ �या परी� पेासनू अिभयांि� की पदवी परी� ा 

(FE to BE) या अ�यास� मा�या उ� रपि� का On Screen Evaluation / Digital

Valuation / On Screen Marking मू�यमापन क� न घे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.” 

सबब, माहे ऑ�टोबर / नो�ह�बर, २०१८ �या परी� ेपासनू अिभयांि� की पदवी 

परी� ा (FE to BE) या अ�यास� मांच े उ� रपि� का On Screen Evaluation / Digital

Valuation / On Screen Marking मू�यमापन क� न घे�याची व येणा�या खच�स 

�शासकीय मंजूरी दे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: माहे ऑ�टोबर / नो�ह�बर, २०१८ �या परी� पेासून अिभयांि� की पदवी परी� ा (FE to BE)

या अ�यास� मां�या उ� रपि� कांचे On Screen Evaluation / Digital Valuation / On

Screen Marking मू�यमापन क� न घे�यास व येणा�या खच�स �शासकीय मंजूरी 

दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 3 (३) ] िनयमनाकिरता असल�ेया अ�यादेश � .५ म�ये सधुारणा कर�याकिरता िव� ा पिरषदेने 

केललेी िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िविवध िव� ाशाखतंग�त काही अ�यास� मासाठी �वशे� मता सं�या कमी 

अस�याने उ� रपि� कांची मू�यमापनाकिरतांची सं�या कमी असते. तसेच काही 

िवषयासाठी िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातनू संबिंधत िवषयासाठी िश� क / पिर� क 

/ िनयामक यांची सं�या कमी अस�याने उ� रपि� कांच े िनयमन कर�यास िवलंब होतो.

या�तव िनकाल �िस�द कर�यास एखा� ा-दुस�या िवषयामूळे पणू� अ�यास� माचा िवहीत 

मुदतीत िनकाल लाव�यासाठी अिधकचे �य�न कराव ेलागतात. तसचे सव� अ�यास� मांना

�े िडट व � े�डग �णाली लागू कर�यात आलेली आहे. �यामूळे अ�यादेशाम�ये सुधारणा 

करणे आव�यक आहे. मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

२०१६ कलम ४८ (२) अ�वये परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने अिध�ठाता मंडळाकडे 

अ�यादेश � .५ म�ये सुधारणा कर�याची िशफारस केलेली आहे.

सदर िशफारश��या अनुषंगाने िद.२९ मे, २०१८ रोजी झाले�या अिध�ठाता 

मंडळा�या बठैकीतील ठराव � .११ (५) अ�वये “क�� ीय प�दतीने उ� रपि� का मू�यमापन 

अ�यादेशामधील मु�ा � .३ अ�वये अ�यादेश � .०५ म�ये सोबत जोड�या�माणे सधुारणा 

कर�यास त�वत: या अ�यादेशाम�ये दु� �ती क� न सधुारणा कर�याची िशफारस िव� ा 

पिरषदेस करावी असे सुव�नुमते ठरले.”

िद.२१/०६/२०१८ रोजी�या िव� ा पिरषदे�या बठैकीतील ठराव � .९१ नुसार 

अ�यादेश � .५ म�ये दु� �तीसह �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस कर�यात आली.

सबब, िनयमनाकिरता असले�या अ�यादेश � .५ म�ये सुधारणा कर�याकिरता 

िव� ा पिरषदेने केलेली िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िनयमनाकिरता असल�ेया अ�यादेश � .५ म�ये सधुारणा कर�याकिरता िव� ा पिरषदेने 

केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 3 (4) ] परी� ा कालावधीत जा�त गैर�कार होणा�या परी� ा क�� ाना दंड आकार�याबाबत परी� ा 

मंडळाने केललेा ठराव �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: डॉ. आबासाहेब देशमुख, अ�य� , सोलापरू िव� ापीठ �ाचाय� संघटना यांच े

िद.10/03/2018 �या प� ा� ारे �यांनी परी� ा क�� ावरील एकूण कॉपी केससे ऐवजी 

क�� ावरील कॉपी केसचे शेडा (%) �माणावर दंड आकारणी कर�याबाबत परी� ा व 

मू�यमापन मंडळाने िनण�य �यावा अशी िवनंती केली आहे. �यास असेही नमूद केले आहे 

की, परी� ा क�� ावरील कॉपी केससेची स�ंया िवचारात घेवून दंड आकारणी के�यामूळे 

कमी िव� ाथ� सं�या असले�या क�� ावर कॉपीच ेशेकडा �माण जा�त असताना व जा�त 

िव� ाथ� सं�या असले�या क�� ावर कॉपीच ेशेकडा �माण कमी असताना तेव� ाच दंडाची 

तरतूद या िनयमात िदसते. सदरील बाब�चा िवचार क� न क�� ावरील कॉपी केसेस ऐवजी 

क�� ावरील कॉपी केसचे शेकडा �माणावर दंड आकारणी कर�याबाबत परी� ा व 

मू�यमापन मंडळाने यो�य तो िनण�य �यावा अशी िवनंती केली आहे.

ऑ�टोबर / नो�ह�बर, २०१६ �या परी� ेपासनू जा�त गैर�कार होणा�या परी� ा 

क�� ांना सूचना देवूनही कॉपीचे �कार थांबले नाही तर �या परी� ा क�� ांना खालील�माणे 

दंड आकार�याबाबतचा िनण�य परी� ा मंडळा�या िद.१२/०४/२०१६ रोजी�या बठैकीत 

ठराव � .९ नुसार घे�यात आला होता

अ.� . परी� ा क�� ावरील कॉपी केस िव� ा�य�ची सं�या दंड � पये

१) १० �कवा �यापे� ा जा�त कॉपीकेस आढळ�यास � पये १००/-

२) २५ �कवा �यापे� ा जा�त कॉपीकेस आढळ�यास � पये २५०/-

३) ५० �कवा �यापे� ा जा�त कॉपीकेस आढळ�यास � पये १,०००/-

४) १०० �कवा �याप�े ा जा�त कॉपीकेस आढळ�यास � पये २,०००/-

सबब, परी� ा कालावधीत जा�त गैर�कार होणा�या परी� ा क�� ांना दंड 

आकार�याबाबत परी� ा मंडळाने खालील�माणे ठराव पारीत केलेला आहे.

ठराव: परी� ा कालावधीत जा�त गैर�कार होणा�या परी� ा क�� ांना दंडाची र�कम ही 

परी� ा क�� ावरील एकूण कॉपी केससे ऐवजी परी� ा क�� ावरील परी� ेस 

बसले�या िव� ा�य��या कॉपी केससे�या शेक� ा�माणावर (%) दंड आकारणी 

खालील�माणे कर�याबाबत सव�नुमते ठरले.
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अ.� . परी� ा क�� ावरील कॉपी केसची ट�केवारी दंड � पये

1) ०१ ते ०५ ट�केपय�त कॉपीकेस आढळ�यास १००/-

२) 05 ते 10 ट�केपय�त कॉपीकेस आढळ�यास 250/-

3) 10 ते 15 ट�केपय�त कॉपीकेस आढळ�यास 500/-

4) 15 ते २० ट�केपय�त कॉपीकेस आढळ�यास 1,000/-

5) २० ट�केपय�त कॉपीकेस आढळ�यास 2,000/-

सबब, परी� ा कालावधीत जा�त गैर�कार होणा�या परी� ा क�� ांना दंड 

आकार�याबाबत परी� ा मंडळाने केलेला ठराव �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

ठराव: सदरचा िवषय परी� ा व मू�यमापन मंडळाकडे परत पाठवावा अस े सव�नुमते 

ठरल.े
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[ 3 (5) ] १४ वा दी� ांत समारंभाकिरता माच� / एि�ल, २०१८ अखेर सव� िव� ाशाखे�या परी� ेम�ये 

उ� ीण� झाल�ेया व ऑ�टोबर / नो�ह�बर, २०१८ अखेर पय�त िव� ावाच�पती पदवी 

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

िवचाराथ�.

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

आहेत. अशा िव� ा�य�ना पद�या, पदिवका, �माणप� े, िव� ावाच�पती पदवी �दान करणे 

याबाबत महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ �या कलम १२८ (१) मधील 

खालील�माणे तरतूद आहे. �या अनुषंगाने िद.२१ जून, २०१८ रोजी झाले�या िव� ा 

पिरषदे�या बठैकीत ठराव � .७० नुसार िशफारस कर�यात आलेली आहे.

कलम

१२८ (१) 

“�यव�थापन पिरषदेस, िव� ा पिरषदेकडून िशफारस कर�यात येतील अशा 

पद�या, पदिवका, �माणप�  े व िव� ािवषयक इतर िवशेषोपाधी सु�  आिण 

�दान करता येतील.”

वरील महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ ची तरतूद िवचारात 

घेता माच� / एि�ल, २०१८ अखेर सव� िव� ाशाखे�या परी� ेम�ये उ� ीण� झाले�या व 

ऑ�टोबर /नो�ह�बर, २०१८ अखेर पय�त िव� ावाच�पती संपािदत करणा�या �नातकांना 

पद�या, पदिवका, �माणप� े �दान कर�याची बाब महारा��  ् साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२८ (१) नुसार िव� ा पिरषदे�या िशफारशीनुसार 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: माच� / एि�ल, २०१८ अखेर सव� िव� ाशाखे�या परी� ेम�ये उ� ीण� झाल�ेया व ऑ�टोबर /

नो�ह�बर, २०१८ अखेर पय�त िव� ावाच�पती पदवी संपािदत करणा�या �नातकांना १४ �या 

दी� ांत समारंभाकिरता पद�या, पदिवका, �माणप�  े �दान कर�याची िव� ा पिरषदेने 

केललेी िशफारस ��वका� न �यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 3 (6) ] िद.२८/०६/२०१८ रोजी आयोिजत कॅस अतंग�त पदो� ती िनवड सिमती�या बठैकीम�ये 

अथ�शा�  या िवषयातील िवषय त��  �हणनू डॉ. एस. एस. नरवडे, �ा�यापक यांच ेमा.

कुलगु� महोदयांनी तातडीची बाब महारा��  ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ 

कलम १२ (७) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने केलले ेनामिनद�शन �यव�थापन पिरषदे�या 

मा�यते�तव.

(िटपणी: िद.२८/०६/२०१८ रोजी पवू�िनयोिजत कॅस अंतग�त पदो� तीसाठी अथ�शा�  या 

िवषया�या िनवड सिमतीची बठैक दु.१२:०० वाजता िव� ापीठ काय�लयात आयोिजत 

कर�यात आली होती. सदर बठैकीसाठी संबिंधत �ािधकरणांनी अथ�शा�  या िवषया�या 

िवषय त�� ांची नािमका िदली होती. �या अनुषंगाने सदर नािमकेतील िवषय त�� ां�या ४० 

िदवस पवू�पासून संपक�त असून खालील िवषय त�� ांना बठैकीसाठी प�  व उमेदवारांचे 

Bio-data पाठिव�यात आले होते.

Sr.
No.

Name of the Subject Expert शेरा

1) Prof. J. Manoharrao, Central
University of Hyderabad

कस�याही �कारचा संपक� होवू 

शकला नाही �यामूळे ये�याची 

श�यता कमी आहे.

2) Prof. Abhay Pethe, University of
Mumbai

ये�यास असमथ�तता दश�िवली आहे.

3) Prof. D. Rajshekhar, Institute of
Social and Economic Change,
Banglore

ये�यास असमथ�तता दश�िवली आहे.

4) Dr. B. K. Tulsimala, University of
Mysore

Train reservation िमळाले नाही 

�यामूळे येवू शकत नाहीत.

5) Dr. Pushpa M. Savadatti, Central
University of Karnataka, Kalburgi

ये�यास तयार आहेत.

उपरो�त त��याचे अवलोकन केले असता संबिंधत �ािधकरणाने िदले�या 

नािमकेतील एक िवषय त��  अ.� .५ म�ये दश�िवलेले िवषय त��  उपल�ध आहेत.

उव�िरत िवषय त�� ांसाठी नािमकेतील त�� ांशी दूर�वनी� ारे सपंक� साधला असता 

संबिंधत त�� ांशी वयै��तक कारणे सांगून ये�यास असमथ�तता दश�िवली होती.

महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १०२ (२) (e) व (५) 

अ�वये िनवड सिमतीचा कोरम पणू� हो�याकिरता िकमान दोन िवषय त��  

िनवड सिमतीम�ये असणे आव�यक आहे. याकिरता डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर 

मराठवाडा िव� ापीठ येथील �ा�यापक पदी काय�रत असले�या िश� कांनी 

दूर�वनीव� न संपक� साधले असता, �यापकैी डॉ. एस. एस. नरवडे, �ा�यापक, अथ�शा�  
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िवभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर मराठवाडा िव� ापीठ, औरंगाबाद हे िद.२8/06/2018

रोजी होणा�या बठैकीस अथ�शा�  या िवषयाचे िवषयत��  �हणनू उप��थत राह�यास 

सहमती दश�िवली होती. �हणनू महारा��  ्साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम 

१२ (७) अ�वये तातडीची बाब �हणनू मा. कुलगु� महोदयांनी डॉ. एस. एस. नरवडे यांना 

अथ�शा�  या िवषयाच े िवषयत��  �हणनू प�  पाठिव�यास आ�थापना िवभागा�या 

िद.२६/06/2018 रोजी�या िटपणीवर मा�यता �दान केली आहे. सदर िटपणीची 

छायांिकत �त सोबत जोडली आहे.

सबब, िद.२८/०६/२०१८ रोजी आयोिजत कॅस अंतग�त पदो� ती िनवड सिमती�या 

बठैकीम�ये अथ�शा�  या िवषयातील िवषयत��  �हणनू डॉ. एस. एस. नरवडे, �ा�यापक 

यांचे मा. कुलगु� महोदयांनी तातडीची बाब महारा��  ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

२०१६ कलम १२(७) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने केलेले नामिनद�शन �यव�थापन 

पिरषदे�या मा�यते�तव).

ठराव: िद.२८/०६/२०१८ रोजी आयोिजत कॅस अतंग�त पदो� ती िनवड सिमती�या बठैकीम�ये 

अथ�शा�  या िवषयातील िवषय त��  �हणनू डॉ. एस. एस. नरवडे, �ा�यापक यांच े

मा. कुलगु� महोदयांनी तातडीची बाब महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ 

कलम १२ (७) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने केल�ेया नामिनद�शनास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 3 (7) ] िव� ापीठ पिरसरातील सामािजकशा�  े सकुंलातंग�त एम. ए. मराठी, एम. ए. इ�ं जी,

एम. ए. सं�कृत व एम. ए. ऊदू� हे अ�यास� म सु�  कर�यासाठी मा. कुलगु� महोदयांनी 

तातडीची बाब �हणनू महारा��  ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (७) 

अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरात भाषा व वाड:मय संकुलातंग�त एम. ए. इं� जी, एम. ए.

मराठी, एम. ए. �हदी हे अ�यास� म सु�  कर�यासंदभ�त िश� कीय पदे िनम�ण 

कर�याबाबत जा. � .सोिवसो/आ�था/२०११-१२/३१६१, िद.१८/०७/२०११ रोजी 

मा. �धान सिचव, उ�च िश� ण िवभाग मं� ालय, मंुबई यांना िरतसर ��ताव पाठिव�यात 

आला होता. सदर ��तावास मा. सचंालक, उ�च िश� ण पणेु यांनी जा.

� .युएनआय/४७६१/िश� क पदे / सोिव / िविश-१/१५९१४, िद.१८/०९/२०१२ नुसार मा. 

�धान सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग मं� ालय, मंबई यांना िशफारस केली आहे. 

त� नंतर िद.१२/०४/२०१७ रोजी सदर अ�यास� म सु�  कर�यासंदभ�त िव� ा पिरषदे�या 

बठैकीत िवषय � .४३(२५) अ�वये िवषय ठेवला असता सदर िवषयावर खालील�माणे 

ठराव पािरत झाला आहे.  

ठराव 

� .42(35)

“सोलापरू िव� ापीठात भाषा वाड:मय संकुलातंग�त शै. वष� २०१७-१८ पासून 

एम. ए. मराठी, �हदी व इं� जी िवभाग सु�  कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. तसेच या संकुलासाठी आव�यक असणारी िश� कीय पदे 

िनम�ण कर�यासाठी कुलसिचवांनी शासनाकडे पाठपरुावा करावा अस े

सव�नुमते ठरले.”

उपरो�त ठरावा�या अनुषंगाने िद.२१/०४/२०१७ रोजी मा. संचालक, उ. िश.,

पणेु व मा. �भारी कुलसिचव सोलापरू िव� ापीठ यां�यासमवते झाले�या �लंिबत 

��तावासंदभ�त आढावा बठैकीत सदर सकुंलास िश� कीय पदे िनम�ण कर�याबाबतचा 

��ताव पनु� : सां��यकी मािहतीसह भाषा वाड:मय संकुल िव� ापीठास का आव�यक आहे 

यां�या समथ�नासह ��ताव ह�तपोच सादर कर�याबाबत मा. संचालक, उ.िश., पणेु यांनी 

सूिचत केले सदर सचूनेनुसार िव� ापीठाने जा. � .सोिवसो/आ�था/२०१७/२९९५, 

िद.०८/०५/२०१७ नुसार सव�कष ��ताव पाठिव�यात आला. सदर ��ताव व मा. िवभागीय 

सहसंचालक, सोलापरू यां�या प� ा�या अनुषंगाने मा.संचालक, उ.िश., पणेु यांनी 

जा.� .यएुनआय/२०१७/सोिव/�ल/सोिव/िविश-१/६२१५, िद.२३/०५/२०१७ नुसार मा. 

अपर मु�य सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यांना भाषा वाड:मय 

संकुलातंग�त िश� कीय पदे िनम�ण कर�याबाबत अ� हाची िशफारस केली आहे. त� नंतर 

मा. कुलगु� महोदयांनी वरील�माणे केलेली काय�वाही िद.२३/०५/२०१७ रोजी�या 

�यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत मािहती�तव ठेव�यात आला होता.

िव� ापीठच े जा. � .सोिवसो/आ�था/२०१५/१८३५, िद.०१/०६/२०१५ नुसार 

सोलापरू िव� ापीठ पिरसरात सं�कृत, पाली व �ाकृत या �ािचन भाषांचे अिधिवभाग स�ु  

कर�यास परवानगी िमळ�याबाबत ��ताव मा. संचालक, उ. िश., पणेु यांना पाठिव�यात 

आला होता. सदर ��ताव िद.१७/०१/२०१५ रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या बठैकीत 

ठेव�यात आले असता, सदर �ािधकरणाने �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस केली होती. 

�याअनुषंगाने िद.१२/०३/२०१५ रोजी �यव�थापन पिरषदेत िवषय ठेवले असता 

खालील�माणे ठराव पािरत झाला आहे.
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“��तूत िव� ापीठाम�ये स�ंकृत, पाली व �ाकृत या �ाचीन भाषांचे अिधिवभाग सु�  

कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केलेली िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.” 

तसेच मा. सचंालक, उ. िश., पणेु यां�या काय�लयाने जा. � .युएनआय/११४८७ 

/संपा��ाचीन/सोिव/िविश-१/२११, िद.०६/०१/२०१६ अ�वये शासनास िशफारस केली 

आहे. परंत ुअ� ापपय�त शासनाची मा�यता अ�ा�त आहे.

सोलापरू िव� ापीठात ऊदू� िवभाग सु�  कर�यासंदभ�त जा. � .SUS/Estt/2015

/1322, िद.16/05/2015 रोजी ��ताव पाठिव�यात आला होता. सदर ��ताव 

पाठिव�यासाठी िव� ा पिरषदेने िद.24/04/2014 रोजी �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस 

केली होती. �यव�थापन पिरषदेने िद.24/06/2014 रोजी सदरची िशफारस मा�य केली 

आहे. तसचे सचंालक, उ.िश., पणेु या काय�लयाने प�  � .जा. � .युएनआय/ 

११४८७/संपा��ाचीन/सोिव/िविश-१/२०१, िद.06/01/2016 अ�वये शासनास िशफारस 

केली आहे. परंत ुसदर अ�यास� मास अ� ापपय�त शासनाकडून मा�यता िमळालेली नाही.

वरील व�तु��थतीच े अवलोकन केले असता एम. ए., एम. िफल. व पीएच. डी. 

मराठी, �हदी, इं� जी, सं�कृत, पाली, �ाकृत व ऊदू� या भाषा िव� ापीठात सु�  

कर�यासंदभ�त िरतसर पाठपरुावा शासनाकडे क� नही अ� ापपय�त शासनाची मा�यता 

िमळालेली नाही. 

याभागातील िव� ा�य�चे शै� िणक हीत ल� ात घेता, महारा�� ् साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ८ (२) (d) (iii) नुसार ततू�स �वयंसहा��यत त�वावर 

खालील अ�यास� म सु�  कर�यासाठी मा. कुलगु� महोदयांनी आ�थापना िवभागा�या 

िद.२२/०६/२०१८ रोजी�या िटपणीवर खालील�माणे अ�यास� मांच े व सम�वयक यांचे 

नामिनद�शन केले आहे.

अ.� . अ�यास� माचे नाव सम�वयक

१) एम. ए. मराठी डॉ. रमेश गाढव,े कं� ाटी सहायक �ा�यापक, वािण�य व 

�यव�थापन संकुल हे सम�वयक �हणनू मा. संचालक, 

सामािजकशा� े संकुल यां�या माग�दश�नानुसार काम 

पाहतील. 

२) एम. ए. इं� जी

३) एम. ए. सं�कृत

४) एम. ए. ऊदू�

िव� ापीठ पिरसरात स� ��थतीत भाषा व वाड:मय सकुंल अ��त�वात नस�याने 

उ�त अ�यास� म हे सामािजकशा� े संकुलातंग�त सु�  कर�यात येतील.

सबब, िव� ापीठ पिरसरातील सामािजकशा�  ेसकुंलातंग�त एम. ए. मराठी, एम. 

ए. इं� जी, एम. ए. सं�कृत व एम. ए. ऊदू� हे अ�यास� म सु�  कर�यासाठी मा.

कुलगु� महोदयांनी तातडीची बाब �हणनू महारा��  ् साव�जिनक िव� ापीठ, अिधिनयम, 

२०१६ कलम १२(७) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने केलेली काय�वाही �यव�थापन 

पिरषदे�या मा�यते�तव).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील सामािजकशा�  े सकुंलातंग�त एम. ए. मराठी, एम. ए. इ�ं जी,

एम. ए. सं�कृत व एम. ए. ऊदू� हे अ�यास� म सु�  कर�यासाठी मा. कुलगु� महोदयांनी

तातडीची बाब �हणनू महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (७) 

अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

तसेच �हदी अ�यास� माचा समावशे करावा.
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[ 3 (8) ] मा. राजशे अ� वाल सिमतीने केललेी िशफारस � . R. 19 Decentralization of

Examination Activities नुसार पदवी व पद�य�ु र अ�यास� माचे �थम वष�चे परी� ा

हया महािव� ालयीन �तरावर आयोिजत कर�याची व याबाबतीत महािव� ालयांना परी� ा 

शु�का�या िकती ट�के र�कम आदा करावी यावर िनण�य घे�याची बाब �यव�थापन

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: परी� ा प�दतीत सुधारणा कर�यासंदभ�त मा. राजशे अ� वाल सिमतीने केले�या 

िशफारश�ची पणू�पणे (100 ट�के) अंमलबजावणी कर�याबाबत मा. कुलपती काय�लय व 

रा�य शासनाकडून वळेोवळेी िनद�श �ा�त होत आहेत. �यातील िशफारस � .R.19

Decentralization of Examination Activities ची अंमलबजावणी िव� ापीठाने 

करावयाची तरतूद असून ते खालील�माणे आहे.

- Colleges/Institutes with proven academic and examination conducting

reputation should be allowed to conduct their own examinations foll all

years. The universities should, on regular basis, grade the affiliated

colleges/institutes on basis of their academic strength, faculty,

infrastructures, previous performance, placement records etc. colleges

that attain Grade "A" should be allowed to conduct examinations ont

their own for all years. These institutes should also evolve their own

methods of assessment of students' performance, the conduct of

examinations and notification of results. Universities should evolve

proper supervisory capacity (including measures like third party audit)

to ensure proper conduct of examinations by such colleges.

- For other institutes, the university can conduct the final year

examinations and may consider decentralization the examination

process for pre-final years. Already, Mumbai University for more than

20 years has been following this practice successfully.

In this solution, the decentralization of examinations may be as follows.

Sr.
No.

Duration
of Course

Examinations by
Universities of

Annual/Semester Exams in
following years

Examinations by colleges
of Annual/Semester

Exams in following years

1 1 year 1st year -

2 2 years 2nd year 1st year

3 3 years 3rd year 1st and 2nd years

4 4 years 3rd and 4th year 1st and 2nd years

5 5 years 4th and 5th years 1st, 2nd and 3rd years

In the above option, fee universities have raised concerns that not all institutes

have qualified and high quality staff to set standard questions paper. As a result,

the academic standard of Question papers set by these institutes may be low,

thereby affecting the quality education. In order to overcome this issue, the

committee suggests empanelment of a list of teachers who are qualified for setting

these pre-final years' examination question papers. The colleges should be set the

papers only through these empanelled qualified teachers. In some cases, the

universities may even set question papers on its own and pass on the question

papers to these colleges for conducting the examinations, assessment and

declaration of results in a decentralized manner. This can reduce the workload of
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universities in terms of examinations without affecting the quality.

        सदरचा िवषय िद.29/5/2018 रोजी�या मा. अिध�ठाता मंडळासमोर 

िवचाराथ� सादर केले असता खालील�माणे ठराव कर�यात आलेला आहे.

ठराव

� .11/1

सदरचा िवषय परी� ा मंडळाकडे सादर करावा असे सव�नुमते ठरले.

सबब िद.18/06/2018 रोजी�या परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या बठैकीत सदर 

िवषयास मा�यता देवून िशफारस िव� ापिरषदेकडे कर�यात आली.

तसेच िद. 21/06/2018 रोजी�या िव� ापिरषदे�या बठैकीतील ठराव �ं . 93

(25) नुसार मा�यता दे�यात आली.

सबब मा. राजशे अ� वाल सिमतीने केलेली िशफारस � . R.19

Decentralization of Examination Activities नुसार पदवी व पद�य�ु र अ�यास� माचे

�थम वष�चे परी� ा हया महािव� ालयीन �तरावर आयोिजत कर�याची व याबाबतीत 

महािव� ालयांना परी� ा शु�का�या िकती ट�के र�कम आदा करावी यावर िनण�य

घे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: मा. राजशे अ� वाल सिमतीने केललेी िशफारस � . R. 19 Decentralization of

Examination Activities नुसार पदवी व पद�यु� र अ�यास� माचे �थम वष�चे परी� ा � ा 

महािव� ालयीन �तरावर आयोिजत कर�यास व याबाबतीत महािव� ालयांना परी� ा 

शु�का�या िकती ट�के र�कम आदा करावी यावर िनण�य घे�याबाबत खालील�माणे 

सिमती गठीत कर�यात आली.

1) �ाचाय� डॉ. �ही. पी. उबाळे 

(�भारी अिध�ठाता - िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा)

२) �ाचाय� डॉ. � ीमती के. ए. पांडे

(�भारी अिध�ठाता- वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखा)

३) �ाचाय� डॉ. एम. एस. कदम 

(�भारी अिध�ठाता - मानविव� ान)

४) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे

(�भारी अिध�ठाता - आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा)

५) डॉ. एस. आर. ग�गजे 

�भारी सहयोगी अिध�ठाता- (िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा)

६) डॉ. ए. एन. बारबोल े

�भारी सहयोगी अिध�ठाता - वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखा)

७) �ाचाय� डॉ. आर. एन. श�डगे

८) डॉ. एच. के. आवताडे

९) डॉ. बी. सी. शेवाळे - िव�  व लेखा अिधकारी

१०) � ी. ए. बी. संगव े- अिधसभा सद�य

११) डॉ. टी. एन. कोळेकर - �यव�थापन पिरषद सद�य
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[ 3 (9) ] सोलापरू िव� ापीठ पिरसरातील रसायनशा� संकुलांतग�त Five Years Integrated

Course in Cosmetic Technology हा कोस�शै� िणक वष�2018-19 पासून स�ु

कर�यास मा. कुलगु� महोदयांनी तातडीची बाब �हणनू महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही

�यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव.

(िटपणी: िव� ापीठाचे जा.� .सोिवसो/आ�था/2011-12/3161, िद.18/07/2011 अ�वये

School of Technology या सकुंलातंग�त M.Pharm (Pharmaceutical Chemistry),

M.Pharm (Pharmaceutics), M.Sc. Biotechnology, M.Sc. Food Science and

Nutration हे अ�यास� म सु� करणेकिरता �ा�यापक 03, सहयोगी �ा�यापक 06 व

सहायक �ा�यापक 12 अशी एकूण 21 पदे मंजूर करणेबाबत ��ताव पाठिव�यात आला

होता. सदर ��तावा�या अनुषंगाने मा.संचालक, उिश पणेु यांनी जा.� .युएनआय 

/4760/िश� कपदे/सोिव/िविश-1/15913 िद.18/9/2012 �या प� ानुसार सदर

िश� कीय पदे मंजूर होणेबाबत शासनास िशफारस केली आहे. तसचे िव� ापीठाने

जा.�ं .सोिवसो/आ�था/2012-13/13314 िद.16/3/2013 नुसार िवनंतीप� ही

पाठिव�यात आले आहे. परंतू अ� ापपय�त सदर अ�यास� म सु� करणेसंदभ�त

शासनाकडून मा�यता िमळालेली नाही.

तसेच अ�य� औषध िनम�ण अ�यासमंडळ यांना या काय�लयाचे जा.�ं .सोिवसो/

आ�था/2018/4207 िद.18/5/2018 नुसार M.Sc. Cosmetic Technology या

पद�यु� र कोस�चा िनवड आधािरत � ेयांक �णालीनुसार (CBCS) अ�यास� म तयार

क� न िमळणेबाबत प� पाठिव�यात आले आहे. परंतु संबिंधतांकडून अ� ापपय�त

अ�यास� म अ�ा�त आहे.

रा�� संत तुकडोजी महाराज नागपरू िव� ापीठ, नागपरू यांचेकडून Bachelor of

Cosmatic Technology या कोस�चा अ�यास� म सोबत जोडला आहे.

याचधत�वर सोलापरू िव� ापीठाचा अ�यास� म तयार कर�यास व शासनाकडे

पाठिव�यात येणा�या ��तावाची रचना कर�यास मा. कुलगु� महोदयांनी खालील

त��यात त� ांचे व सम�वयक यांचे नामिनद�शन कलेले आहे.

1) Five Years Integrated Course in Cosmetic Technology
2) Mrs. Supriya S. Mandlekar, 195, Sahakar Nagar, Nagpur - 440025
Mob. 8600032097
3) Dr. Mukund Mali, Assistant Professor will work as coordinator under the
guidance of Director, School of Chemical Sciences

सबब, सोलापरू िव� ापीठ पिरसरातील रसायनशा� संकुलांतग�त Five Years

Integrated Course in Cosmetic Technology हा कोस�शै� िणक वष�2018-19 पासून

सु� कर�यास मा. कुलगु� महोदयांनी तातडीची बाब �हणनू महारा�� साव�जिनक

िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने केलेली

काय�वाही �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठ पिरसरातील रसायनशा� संकुलांतग�त Five Years Integrated

Course in Cosmetic Technology हा कोस�शै� िणक वष�2018-19 पासून स�ु

कर�यास मा. कुलगु� महोदयांनी तातडीची बाब �हणनू महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीस 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 3 (10) ] ए�यू�शेर तपासणीसाठी �ित � �ण `50/- इतकी र�कम क�स�टंसी फी �हणनू घे�याची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठ कौश�य िवकास क��  व आरो�य क��  यां�या सयंु�त िव� माने 

िद.02 जुलै ते १५ जुलै, 2018 या कालावधीम�ये ए�य�ू ेशर तपासणी िशबीर आयोिजत 

केलेले आहे. याचाच एक भाग �हणनू सदर कालावधीत िव� ापीठ आरो�य क�� ात � �णाची 

तपासणी क� न ए�यू�शेर उपचार केले जाणार आहेत.

सबब, सदर तपासणी व ए�य�ू ेशर उपचार कर�यासाठी �ित � �ण `50/- इतकी 

र�कम क�स�टंसी फी घे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ए�यू�शेर तपासणीसाठी �ित � �ण `50/- इतकी र�कम क�स�टंसी फी �हणनू घे�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 3 (1१) ] िव� ापीठ पिरसरातील उपहारगृह चालिवणे या कामाची िनिवदा मागवून केल�ेया

�ि� येची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील उपहारगृह चालिव�याची 11 मिह�याची मुदत 

िद.30/06/2018 रोजी संपलेली असून सन 2018-19 करीता उपहारगृह 

चालिवणेकरीता िद.24/5/2018 रोजी�या दै. िद�य मराठी म�ये व िव� ापीठा�या 

संकेत�थळावर िनिवदेची सुचना देऊन िनिवदा सादर करणेकामी सुचना �िस�द 

कर�यात आलेली होती. सदरकामी खालील�माणे एकूण आठ िनिवदा �ा�त झालेले 

होते. 

1 कृ�ण पावभाजी स�टर (�ो.�िवण िशवपाल�सग चौहान)

2 िव� � प स��हसेस, सोलापरू (सौ.� पाली िव� नाथ �शदे)

3 बालाजी रे�टॉरंट ॲ�ड लंच होम (िवनायक जनाद�न सुरवस)े

4 मातो� ी टी ॲ�ड �नॅ�स (�ोपा. सागर हबीरराव)

5 � ी. अंिबका भोजनालय (�ो.देिवदास बालकृ�ण �शदे)

6 � � ा हॉटेल ॲ�ड मेस,सोलापरू

7 राज� ी शाहू नागरी सेवा सहकारी सं�था मय�िदत

8 सुवण�राज मिहला मंडळ

उपरो�त�माणे �ा�त िनिवदाधारकांच े तांि� क िनिवदा खरेदी सिमती 

सद�यांसमोर िद.19/6/2018 रोजी उघडले असता उ�त यादीतील कृ�ण पावभाजी 

स�टर (�ो. �िवण िशवपाल�सग चौहान), बालाजी रे�टॉरंट ॲ�ड लंच होम (िवनायक 

जनाद�न सरुवसे), � ी.अंिबका भोजनालय (�ो.देिवदास बालकृ�ण �शदे) या फम�ची िनिवदा 

अपा�  झालेली असून बाकीचे पाचही फम�चे िनिवदा हे पा�  झालेले आहेत. त� नंतर पा�  

एकुण पाच िनिवदा धारकांच े दरप� के  �याच वळेी उघडले असता सव�त कमी दर हे  

सुवण�राज मिहला मंडळ यांच े अस�याच े िनदश�नास आलेले आहेत (उपहारगृह 

अस�यामुळे फ�त ना�टयांच े कमी दर गृहीत धरलेले आहेत). तसचे सुवण�राज मिहला 

मंडळ यांनी �यां�या दरप� कात नमूद केलेले काय�लयीन बठैकीसाठी एका वळेेच े

िम�टा�  भोजनाचा दर यो�य वाटत नाहीत, अस े खरेदी सिमतीने तुलना�मक त��यात 

नमूद केलेले आहे. सोबत दराचा तुलना�मक त�ता जोडलेला आहे.

उपरो�त पाचही िनिवदा धारकांच े दरप� के उघड�यानंतर िव� ा�य�च े

आरो�या�या ��टीने फ�त पदाथ�चे दर ल� ात न घेता अ�  पदाथ��या गुणव� ेची पाहणी 

करणेही अ�यंत गरजचेे अस�यामुळे मा.कुलगु�  महोदय यां�या आदेशा�वये � ी. िवकास 

कडू, डॉ. मुकंूद माळी, डॉ. � ीराम राऊत या तीघांची सिमती िनयु�त क� न 

उपहारगृहाम�ये िव� ीकरीता ठेवावया�या सव� पदाथ��या दज�ची तपासणी क� न 

अहवाल सादर करणेबाबत कळिव�यात आलेले होते. िद.28/06/2018 

रोजी िव� ापीठातील मुल�ची मेस म�ये उपहारगृह चालिवणेकामी पा�  झाले�या  पाचही 
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िनिवदाधारकांचे अ�  पदाथ�ची तपासणी कर�याकरीता सव� पा�  फम�ना �यांचे अ�  पदाथ� 

तपासणी सिमतीसमोर सादर करणेकामी बालािव�यात आलेले होते. तपासणी सिमतीने 

सव� पा�  फम�नी सादर केले�या पदाथ�ची तपासणी क� न �यांचा अहवाल सादर केलेला 

असून सदर सिमतीने पाच फम�पैकी िव� � प स��हससे, सोलापरू या फम��या जवेणाची व

ना�टयाची चव चांगली असनू िनिवदेमधील दर व अनुभव पाहून िव� ापीठ पिरसरातील

कँटीन (उपहारगृह) चालिवणेकरीता िशफारस कर�यात येत आहे असे नमुद केले आहे. 

सदरचा अहवाल सोबत जोडलेला आहे. 

सबब, सन 2018-19 करीता िव� ापीठ पिरसरातील उपहारगृह चालिवणेकामी 

पा� झाले�या िनिवदा मधील सव�त कमी दर असलेले फम�ची िनिवदा व अ� पदाथ�ची

तपासणी करणेकामी िनयु�त केले�या सिमतीचा अहवाल अवलोकनी घेऊन 1 ऑग�ट

2018 ते 30 जून 2019 या 11 मिह�या�या कालावधीकरीता उपहारगृह चालिवणेकामी 

काय�रंभ दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सन 2018-19 करीता िव� ापीठ पिरसरातील उपहारगृह चालिवणेकामी पा� झाल�ेया

िनिवदा मधील सव�त कमी दर असललेे फम�ची िनिवदा व अ� पदाथ�ची तपासणी 

कर�याकामी िनयु�त केल�ेया सिमती�या अहवालानुसार सुवण�राज मिहला मंडळ,

सोलापरू या फम�ला िद.01 ऑग�ट, 2018 ते 30 जून, 2019 या 11 मिह�या�या

कालावधीकरीता उपहारगृह चालिव�याकामी काय�रंभ दे�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 3 (1२) ] िव� ापीठ पिरसरातील मुल��या वसितगृहातील मेस चालिवणे या कामाची िनिवदा

मागवून केल�ेया �ि� येची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील मुल��या वसितगृहातील मेस चालिव�याची 11

मिह�याची मुदत िद.30/06/2018 रोजी संपलेली असून सन 2018-19 करीता मुल��या 

वसितगृहातील मेस चालिवणेकरीता िद.24/5/2018 रोजी�या दै.िद�य मराठी म�ये व 

िव� ापीठा�या संकेत�थळावर िनिवदेची सुचना देऊन िनिवदा सादर करणेकामी सचुना 

�िस�द कर�यात आलेली होती. सदरकामी खालील�माणे एकूण बारा िनिवदा �ा�त 

झालेले होते. 

1) � ी. रेणकुामाता हॉटेल ॲ�ड को�� ी�स, सोलापरू (� ी. उ� म िदगंबर फटाले)

2) ितथ�राज केटरस� (सौ. सुहािसनी िदपक कुलकण�)

3) हॉटेल स�यम, माळिशरस, सोलापरू (� ी. नंदकुमार िनवृ� ी काळे)

4) जयभवानी खानावळ, सोलापरू 

5) � ी. िवरभ� े� र � ेडस�, सोलापरू 

6) � िचला एं�टर�ायझेस 

7) वासुदेव महाराज भोजनालय, सोलापरू 

8) िरतेश केटरस�, सोलापरू (� ी. सागर अिनल �शदे)

9) राज� ी शाहू नागरी सेवा सहकारी सं�था मय�िदत

10) सुवण�राज मिहला मंडळ

11) महाल�मी मिहला सं�था, सोलापरू 

12) िनम�ला उ� ोग, सोलापरू 

उपरो�त�माणे �ा�त िनिवदाधारकांच े तांि� क िनिवदा खरेदी सिमती 

सद�यांसमोर िद.19/6/2018 रोजी उघडले असता उ�त यादीतील ितथ�राज केटरस� 

(सौ. सुहािसनी िदपक कुलकण�), िरतेश केटरस�, सोलापरू (� ी. सागर अिनल �शदे) या 

फम�ची िनिवदा अपा�  झालेली असून बाकीचे दहा फम�चे िनिवदा हे पा�  झालेले आहेत. 

त� नंतर पा�  एकूण दहा िनिवदा धारकांचे दरप� के �याच वळेी उघडले असता सव�त 

कमी दर हे सुवण�राज मिहला मंडळ यांचे अस�याचे िनदश�नास आलेले आहेत 

(मेस अस�यामुळे मिह�याच े दो�ही वळे�या जवेणाचे कमी दर गृहीत धरलेले आहेत).

सोबत दराचा तुलना�मक त�ता जोडलेला आहे.

उपरो�त दहा िनिवदा धारकांचे दरप� के उघड�यानंतर िव� ा�य�चे आरो�या�या 

��टीने फ�त पदाथ�चे दर ल� ात न घेता अ�  पदाथ��या गुणव� ेची पाहणी करणेही 

अ�यंत गरजचे े अस�यामुळे मा.कुलगु�  महोदय यां�या आदेशा�वये � ी. िवकास कडू, 

डॉ. मुकंूद माळी, डॉ. � ीराम राऊत या तीघांची सिमती िनयु�त क� न मेसम�ये 

िव� ीकरीता ठेवावया�या सव� पदाथ��या दज�ची तपासणी क� न अहवाल सादर 

करणेबाबत कळिव�यात आलेले होते. िद.28/06/2018 रोजी िव� ापीठातील मुल��या 
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वसितगृहातील मेस चालिवणेकामी पा�  झाले�या दहा िनिवदाधारकांचे अ�  पदाथ�ची 

तपासणी कर�याकरीता सव� पा�  फम�ना �यांच ेअ�  पदाथ� तपासणी सिमतीसमोर सादर 

करणेकामी बोलािव�यात आलेले होते. सदर सिमतीसमोर िनम�ला उ� ोग,सोलापरू हे 

अनुप��थत रािहले असून बाकीच े नऊही फम�नी आपले पदाथ� सादर केलेले होते.

तपासणी सिमतीने उप��थत सव� फम�नी सादर केले�या पदाथ�ची तपासणी क� न �यांचा 

अहवाल सादर केलेला असनू सदर सिमतीने नऊ फम�पकैी हॉटेल स�यम माळिशरस,

िज�हा-सोलापरू या फम��या जवेणाची चव चांगली असनू िनिवदेमधील दर व अनुभव

पाहून मुल��या वसितगृहातील मेस चालिवणेकरीता िशफारस कर�यात येत आहे अस े

नमुद केले आहे. सदरचा अहवाल सोबत जोडलेला आहे. 

सबब, सन 2018-19 करीता िव� ापीठ पिरसरातील मुल��या वसितगृहातील 

मेस चालिवणेकामी पा� झाले�या िनिवदा मधील सव�त कमी दर असलेले फम�ची

िनिवदा व अ� पदाथ�ची तपासणी करणेकामी िनयु�त केले�या सिमतीचा अहवाल 

अवलोकनी घेऊन 1 ऑग�ट 2018 ते 30 जुन 2019 या 11 मिह�या�या कालावधीकरीता 

मुल��या वसितगृहातील मेस चालिवणेकामी काय�रंभ दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सन 2018-19 किरता िव� ापीठ पिरसरातील मुल��या वसितगृहातील मेस 

चालिव�याकामी पा� झाल�ेया िनिवदा मधील सव�त कमी दर असललेे फम�ची िनिवदा व 

अ� पदाथ�ची तपासणी कर�यासकामी िनयु�त केल�ेया सिमतीचा अहवालानुसार 

हॉटेल स�यम, माळिशरस, सोलापरू (� ी. नंदकुमार िनवृ� ी काळे) या फम�ला 

िद.01 ऑग�ट, 2018 ते 30 जून, 2019 या 11 मिह�या�या कालावधीकरीता मुल��या

वसितगृहातील मेस चालिव�याकामी काय�रंभ दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 3 (1३) ] डॉ. मीना िव� ल माने, मानसवेी डॉ�टर यांचा ११ मिह�याचा कालावधी िद.२७/07/2018

रोजी संपत अस�याने �यांना मुदतवाढ दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ आदेश � .सोिवसो / आ�था / २०१७ / ६२२२, िद.२४/०८/२०१७ 

रोजी�या आदेशा�वये डॉ. मीना िव� ल माने यांची मानसेवी डॉ�टर �हणनू ११ 

मिह�यासाठी िनय�ुती कर�यात आली होती. सदर अकरा मिह�याचा कालावधी 

िद.२७/०७/२०१८ रोजी संपणार अस�याने �यांनी पनु�िनयु�ती िमळाली असा िवनंती अज� 

केला असून सदर िवनंती अज�वर िव� ापीठ व�ै कीय अिधकारी यांनी खालील�माणे 

अिभ�ाय िदलेला आहे.

डॉ. मीना माने या गे�या ४ वष�पासून िनयिमत व चांगली सेवा देत आहेत व 

िव� ाथ�नीसाठी�या भिव�यकालीन िविवध आरो�य िवषयक योजनांसाठी �यां�या सेवचेी 

गरज आरो�य क�� ास भासणार आहे.

सबब, सदर बाब धोरणा�मक अस�याने डॉ. मीना िव� ल माने, मानसेवी डॉ�टर 

यांना मुदतवाढ दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: डॉ. मीना िव� ल माने, मानसवेी डॉ�टर यांचा ११ मिह�याचा कालावधी िद.२७/07/2018

रोजी संपत अस�याने �यांना िद.३०/0६/201९ पय�त मुदतवाढ दे�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 3 (14) ] सन 2016-17 मधील सरळ सेवनेे भरती �ि� येत गुणव� ेनुसार किन�ठ िलिपक या 

पदाकिरता पा�  झाल�ेया उमेदवारांना शासन प� ा�या अनुषंगाने िनयु�ती दे�याची बाब 

�लिंबत ठेव�यासंदभ�त धोरणा�मक िनणय� घे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सन 2016-17 म�ये वग� ३ व ४ संवग�तील िर�त पदांची भरती �ि� या 

राबिव�यात आलेली आहे. सदर भरती �ि� येत खालील�माणे उमेदवार वगेवगे� या 

�वग�तून गुणव� ेनुसार पा�  झालेले होते. �यांना िनय�ुती आदेश दे�यापवू� �यांनी �या 

�वग�तून पा�  झालेले होते, �यासंदभ�तील �माणप�  पडताळणी काय�वाही सु�  होती.

स� ��थतीत संबिंधतांचा तपशील खालील�माणे आहे.

अ.

� .

उमेदवारांचे नाव पद �वग� स� :��थती

1) � ी. गोवध�न मंगेश 

नवनाथ 

किन�ठ 

िलपीक 

माजी 

सैिनक 

िज�हा सैिनक क�याण अिधकारी,

सोलापूर यां�याकडून िद. 25/05/2018 

रोजी � ी. गोवध�न यां�या माजी सैिनक 

�माणप�  पडताळणी अहवाल �ा�त.

२) � ीमती कोकाटे 

मोनाली शाहू 

किन�ठ 

िलपीक

खुला

30%

मिहला 

राखीव 

�वग� 

1) सदर उमेदवारांच े नॉन-ि� िमलेअर 

�माणप�  पडताळणी अहवाल अ� ाप 

शासनाकडून अ�ा�त.

२) मा. िवभागीय सहसंचालक, उ.िश., 

सोलापूर िवभाग यांच े िद.01/06/2018 

रोजी प�  �ा�त. सदर प� ात िनयु�तीस 

मा�यता देता येत नाही असे नमूद आहे.

३) � ीमती मंुढे सुवण� 

िदगंबर 

या अनुषंगाने काय�लयीन िनवदेन खालील�माणे सादर कर�यात येते की,

1) िव� ापीठाने मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू या 

काय�लयास सादर केले�या िद.16/07/2016 ते िद.13/01/2017 या कालावधीत 

नवीन िनयु�त ३० कम�चा�यां�या वतेन िनि� तीसंदभ�त मा. सहसंचालक, उ�च 

िश� ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांनी िद.२३/11/2016 प� ा�वये मा. संचालक, 

(उ.िश.), पणेु यां�या काय�लयाकडून माग�दश�न मागिवले होते. सदर माग�दश�नानुसार 

मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापरू िवभाग यांनी शासन िनण�य 

0२ जून, २०१५ नुसार पद भरतीवरील िनब�ध असताना सदर बाब िवचारात न घेता 

सोलापरू िव� ापीठाने पदभरती केलेली िदसून असे नमूद क� न, ��तूत �करणाम�ये 

�चिलत शासन िनयमानुसार तपासणी क� न आप�या �तरावर उिचत िनण�य घे�यात 

यावा अस े कळवून वतेन िनि� तीचे मूळ ��ताव िव� ापीठाकडे परत पाठिवलेले 

आहेत. 
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2) या संदभ�त मा. अ�पर मु�य सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई 

यां�याकडे ��ताव �लंिबत असून याबाबत शासनाने उ� ाप िनण�य िदलेला नाही.

3) तसेच दर�यान�या काळात शासनाने शासन पिरप� क � .सकंीण�-2017/� .� .३१५ 

/१७/िविश-१, िद.24/10/2017 अ�वये ज े �शासकीय िवभाग आकृतीबधं अंितम 

मंजूर क� न घेणार नाहीत, तोपय�त �या िवभागांना नवीन पदिन�मती तसचे पदभरती 

करता येणार नाही. तसचे तोपय�त पदे � पांतरीत कर�यासही अनुमती दे�यात येणार 

नाही. अशा सूचना दे�यात आले�या आहेत. संदभ�धीन शासन िनण�य व प� े तसेच 

यासंदभ�त शासनाने वळेोवळेी िदले�या आदेशांचे पालन झाले नस�याचे िनदश�नास 

आ�यास संबिंधत िव� ापीठ िव� �द तसेच संबिंधत अिधकारी / �ािधकारी 

यां�यािव� �द िश�तभंगाची काय�वाही कर�यात येईल, असे नमूद आहे.

4) उ�त त��यातील � ी. गोवध�न मंगेश यांच े �माणप�  पडताळणी अहवाल माजी 

सैिनक काय�लय, सोलापरू यां�या काय�लयाकडून व � ीमती कोकाटे व मंुढे यां�या 

ता�परु�या िनय�ुती संदभ�तील माग�दश�न मा. िवभागीय सहसचंालक, सोलापरू 

िवभाग यां�या काय�लयाकडून शासनाने पदभरती बदंी संदभ�त �कािशत केले�या 

िनण�यानंतर �ा�त झालेले आहेत.

5) तसेच मा. िवभागीय सहसंचालक, उ. िश., सोलापरू यांनी � ीमती मंुढे व � ीमती 

कोकाटे यांना ता�परु�या िनय�ुती दे�याबाबत �ा�त माग�दश�नात �यांनी 

िद.02/06/2015 रोजी�या शासन िनण�याचा संदभ� देवून ता�परुती िनय�ुती देता 

येणार नाही असे �प�ट नमूद केले आहे.

6) तसेच अ.� .१ अवलोकनी घेता, सन 2016-17 मधील सरळ सेव�े ारे भरती 

�ि� ये� ारे � जू झाले�या ३० कम�चा�यां�या वतेन िनि� तीस अ� ाप शासनाकडून 

मा�यता �ा�त झालेली नाही. सदर कम�चा�यांचे वतेन आजअखेर िव� ापीठ फंडातनू 

होत आहे. या�तव िव� ापीठ फंडावर आ�थक भार पडत आहे. या संदभ�तील � टुी 

मा. महालेखािधकारी, मंुबई यांनी िव� ापीठ लेखा परी� णा दर�यान काढलेली आहे.

7) या�तव उ�त उमेदवारांना िनयु�ती आदेश िद�यास िव� ापीठ फंडावर आ�थक भार 

पडणार आहे.

8) उ�त सव� बाबी अवलोकनी घेवून उ�त उमेदवरांना िनय�ुती आदेश पािरत 

कर�याबाबत धोरणा�मक िनण�य घेणे आव�यक आहे.

सबब, सन 2016-17 मधील सरळ सेवनेे भरती �ि� येत गुणव� नुेसार किन�ठ 

िलपीक या पदाकिरता पा�  झाले�या उमेदवारांना शासन प� ा�या अनुषंगाने िनय�ुती 

दे�याची बाब �लंिबत ठेव�यासंदभ�त धोरणा�मक िनण�य घे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सन 2016-17 मधील सरळ सेवनेे भरती �ि� येत गुणव� ेनुसार किन�ठ िलिपक या 

पदाकिरता पा�  झाल�ेया 3 उमेदवारांना िनयु�ती आदेश दे�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 3 (15) ] �यव�थापन पिरषदे�या आगामी बठैकीम�ये ��ततू िव� ापीठाच े �यव�थापन पिरषद 

सद�य, डॉ. टी. एन. कोळेकर यांनी ��तूत िव� ापीठातील रसायनशा�  सकुंलातील 

डॉ.ए. ए. घनवट यांना � ॉ�यनुल कोट��या िनण�यानुसार सेवते हजर क� न घे�याबाबतची 

बाब आगामी �यव�थापन पिरषे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.26/06/2018 रोजी ��तूत िव� ापीठाचे �यव�थापन पिरषद सद�य, डॉ. टी.

एन. कोळेकर यांनी ��तूत िव� ापीठातील रसायनशा�  संकुलातील डॉ. ए. ए. घनवट 

यांना � �ॉ�युनल कोट��या िनण�यानुसार सेवते हजर क� न घे�याबाबतची बाब आगामी 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ� ठेव�याबाबत िव� ापीठास प�  सादर केलेले आहे. सदर 

प� ाम�ये डॉ. घनवट यांची सेवा िद.26/03/2018 रोजी संप�ुटात आण�यात आलेली 

होती. सदर आदेशास डॉ. घनवट यांनी मा. � ॉ�युनल यां�याकडे अपील दाखल क� न 

आ�हान िदलेले होते. सदर अपीलाचा िनकाल होवून ��ततू िव� ापीठाच े

िद.26/03/2018 रोजीच ेआदेश र� कर�यात येवून डॉ. घनवट यांना सेवते � जू क� न 

घे�याबाबत आदेश पािरत कर�यात आलेले आहे. सदर आदेशा�या अनुषंगाने डॉ. घनवट 

यांना सेवते � जू क� न न घे�यात आ�यामूळे याबाबतचा िवषय �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ� ठेव�याबाबत सदर प� ा� ारे केलेली िवनंती िवचाराथ�).

ठराव: ��तूत िव� ापीठातील रसायनशा�  सकुंलातील डॉ. ए. ए. घनवट यांना � ॉ�यनुल 

कोट��या िनण�यानुसार सेवते हजर क� न घे�याबाबत दोन िवधीत� ांचा अिभ�ाय  घे�यात 

आललेा आहे.  ��ततु िव� ापीठाचे �यव�थापन पिरषद सद�य, डॉ. टी. एन. कोळेकर 

यांनी डॉ. ए. ए. घनवट यांना मा. � ा�युनल यांनी िदल�ेया िनण�यानुसार सेवते घे�याबाबत 

उप��थत केल�ेया मु�यास अनुस� न याबाबत आणखी एका िवधीत� ाचा अिभ�ाय 

घे�याचे व �ा�त अिभ�ायानुसार काय�वाही कर�याचे सव�नुमते ठरल.े

मा. कुलगु�  यां�या परवानगीने बठैक संप�याचे कुलसिचव यांनी जाहीर केले.

                   सही/-            सही/-

सद�य सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य� ा

�यव�थापन पिरषद


