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सोलापूर िव-ापीठ, सोलापूर 
�यव�थापन पिरषदे.या 81 �या बैठकीचा काय#वृ%ांत 

बुधवार, िद.04 नो�ह�बर, २015 दुपारी 02:00 वा. 

 

 

�यव�थापन पिरषदेची 8१ वी बैठक बुधवार, िद.04 नो�ह�बर, २०१५ रोजी दुपारी 02:00 

वाजता �यव�थापन पिरषद सभागृहात मा. कुलगु7महोदय यां.या अ9य:तेखाली आयोिजत कर=यात 

आली होती. 

बठैकीस खालील>माणे उपA�थती होती.   
अ.B. सद�याचे नांव पद 

1) मा. >ा. डॉ. मालदार एन. एन. - कुलगु7 अ9य: 

2) >ाचाय# Hी. पाटील आर. वाय. संचालक, म. व िव. िव. मं.  सद�य 

3) Hी. पाटील बी. पी., परी:ा िनयंKक तथा >भारी िव% व लेखा अिधकारी  कायम िनमंिKत 

4) Hी. माळी एस. के., कुलसिचव  सिचव 

 
 

�वागत: 

 मा. कुलसिचव यांनी मा. अ9य: व सव# सMमाननीय सद�यांचे �वागत केले.  

 

अनुपA�थती:  

मा. िश:ण संचालक, उ.च िश:ण, पणेु यांनी या बठैकीस दूर9वनीOारे अनुपA�थती कळिवली. 

Pयां.या अनुपA�थतीची नQद घेवून Pयास माMयता दे=यात आली. मा. अवर मुSय सिचव, उ.च व तंK 

िश:ण िवभाग, मंKालय, मंुबई व >. सहसंचालक (तं. िश.), तंK िश:ण संचालक यांचे >ितिनधी हे 

सद�य �यव�थापन पिरषदे.या या बठैकीस अनुपA�थत होते. 
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सदर बैठकीत खालील >माणे कामकाज झाले. 
  
[  01  ] २2 सYट�बर, २०१५ रोजी.या �यव�थापन पिरषदे.या बैठकीचा काय#वृ%ांत वाचून 

कायम करणे व काय#वाही अहवालाची नQद घेणे.  
 

ठराव :  २2 सYट�बर, २०१५ रोजी.या �यव�थापन पिरषदे.या बैठकीचा काय#वृ%ांत वाचून 
कायम कर=यात आला व काय#वाही अहवालाची नQद घे=यात आली. 
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[  0२  ] महाराZ[् िव-ापीठे कायदा १९९४ कलम २९ (ए_स) नुसार �यव�थापन पिरषदेस 

मा. कुलगु7 यांनी सादर करावयाचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर. 
 

 (िटपणी: महाराZ[् िव-ापीठे कायदा 1994 कलम २८ (ए_स) नुसार मा. कुलगु7 यांचा 

अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर करणे आवbयक आहे. Pयानुसार मा. कुलगु7 

यांचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर). 
 

ठराव :  महाराZ[ िव-ापीठे कायदा 1994 कलम 28 (ए_स) नुसार मा. कुलगु7 यांनी 
सादर केलेcया अहवालाची नQद घे=यात आली.  
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[  0३  ] बोनाफाईड सfटिफकेट.या शुcकात वाढ कर=याची बाब िवचाराथ#. 

 
 (िटपणी: >�तूत िव-ापीठ पिरसरातील संकुलात िश:ण घेत असलेcया िव-ाgयhना 

Pयां.या वगेवगेळया कामासाठी बोनाफाईड सfटिफकेटची सातPयाने गरज लागत 

असcयाने गरजू िव-ाथi Pयाची मागणी >�तूत िव-ापीठात पी. जी. >वशे िवभागाकडे 

करतात. सदर िव-ाgयh.या मागणी>माणे बोनाफाईड सfटिफकेट देणेसाठी र_कम 

7.5/- इतके शुcक संबधंीत िव-ाgयkकडून आ%ापयlत आकारले जात आहे. परंतू 

सदरचे आकार=यात येत असलेले शुcक हे अMय िव-ापीठाकडून आकार=यात येत 

असलेcया शुcकापे:ा खुपच कमी असcयामूळे Pयाम9ये वाढ करणे आवbयक आहे. 

 अMय िव-ापीठाकडून आकार=यात येत असलेcया बोनाफाईड सfटिफकेट.या 

शुcकाची मािहती दूर9वनीव7न >ाYत क7न घेतला असून ती खालील>माणे आहे.  

 अ.B. िव-ापीठाचे नाव  बोनाफाईड शुcकाची र_कम 

 १) िशवाजी िव-ापीठ, कोcहापरू 7.15/- 

 2) सािवKीबाई फुले पणेु िव-ापीठ, पणेु 7.100/- 

 ३) मंुबई िव-ापीठ, मंुबई 7.25/- 

  सबब, वरील>माणे अMय िव-ापीठाकडून आकार=यात येत असलेcया शुcकाची 

र_कम िवचारात घेतली असता >�तूत िव-ापीठाकडून आकार=यात येत असलेcया 

बोनाफाईड सfटिफकेटचे शुcक खूपच कमी असcयाने महाराZ[ िव-ापीठ अिधिनयम 

1994 कलम 28(फ) मधील तरतूदीनुसार Pयाम9ये वाढ कर=याची बाब िवचाराथ#). 
 

ठराव: बोनाफाईड सfटिफकेट.या शुcकात 7.5/- व7न 7.25/- इतकी वाढ कर=यास 
सवkनुमते माMयता दे=यात आली.  
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[  04  ] 

 
परी:ा िवभागातील कामासाठी येणारे >ा9यापक तसेच इतर कामासाठी येणारे 
िश:क व िश:केतर कम#चारी यांचे >वास भ%ा, दैिनक भ%ा, मानधन व 
उपA�थतीचे >माणपKाबाबत मा. कुलगु7 यांनी केलेली काय#वाही मािहती�तव. 

 
 

 (िटपणी: पनु#मूcयांकन, पेपर सेmटग, परी:ा >माद, म9यवतi मूcयमापन क� n येथे 

उ%रपिKका तपासणी >ाPयि:क पेपर सेmटग परी:ा िवभागात येणारे >ा9यापक तसेच 

इतर िविवध परी:ा िवभागांशी िनगडीत कामासाठी येणाoया िश:कांना व िश:केतर 

कम#चारी यांना >वास भ%ा, दैिनक भ%ा, मानधन व िर:ा भाडे इPयादी देयके र_कम 

7.1,500/- (अ:री एक हजार पाचशे फ_त) पयlत आदा कर=यासाठी क: अिधकारी 

यां.या माMयतेने / तपासून अंितम माMयतेसाठी िव% व लेखा िवभागाकडे पाठिव=याचे 

अिधकार क: अिधकारी यांना दे=यात आले आहेत. 

 तसेच संबधंीत >ा9यापकांना उपA�थतीचे >माणपK हे क: अिधकारी यां.या 

�वा:रीने दे=याचे अिधकार क: अिधकारी यांना दे=यात आले आहेत. 

 सबब, वरील>माणे केलेली काय#वाही �यव�थापन पिरषदे.या मािहती�तव).  
 

ठराव: परी:ा िवभागातील कामासाठी येणारे >ा9यापक तसेच इतर कामासाठी येणारे 
िश:क व िश:केतर कम#चारी यांचे >वास भ%ा, दैिनक भ%ा, मानधन व 
उपA�थतीचे >माणपKाबाबत मा. कुलगु7 यांनी केलेcया काय#वाहीची नQद 
घे=यात आली.  
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[  05  ] पुनlमूcयांकन (Revaluation) छायांिकत >त (Photocopy) चे दर वाढिवणे व 

GRC करणेसाठी मानधन देणेबाबतची परी:ा मंडळाची िशफारस �यव�थापन 
पिरषदे.या िवचाराथ#. 

 

 (िटपणी: पुन#मूcयांकन करणाoया >ा9यापकां.या मानधनाम9ये िर:ा चाज�स व �थािनक भ%ा याम9ये 
वाढ केलेली आहे. 
 तसेच िश:के%र कम#चारी यां.याही परी:े.या कामामधील मानधनाम9ये वाढ केलेली 
आहे. छायांिकत >ती.या दराम9ये वाढ झालेली आहे. 
 GRC कर=यासाठी Pया िवषयातील >ा9यापकांना बोलवाव ेलागते. संबंधीत िवषयातील 
>ा9यापक हे GRC कर=यासाठी मानधन नसcयाने तयार होत नाहीत. Pयामूळे GRC करणेसाठी 
मानधन देणे यो�य वाटते. 
 वरील सव# पिरA�थतीचा िवचार करता पुन#मुcयांकन, छायांिकत >ती यांच ेदराम9ये वाढ 
करणे व GRC करणेसाठी मानधन देणे गरजेच ेवाटते. स-A�थतीत खालील>माणे वरील कामाच े
दर / मानधन आहेत. 

 अ.B. वण#न स9याच ेदर  सुधारीत करावयाच ेदर  
 1) पुन#मूcयांकन (Revaluation) 7.500/  
 2) छायांिकत >त (Photocopy)  7.200/-  
 ३) GRC करणेसाठी नाही  
  तरी पुन#मूcयांकन व छायांिकत >ती.या दराम9ये वाढ करणे व GRC करणेसाठी मानधन 

देणेची बाब परी:ा मंडळा.या िद.05/10/2015 रोजी.या बैठकीत िवचाराथ# ठेवली असता 
खालील>माणे ठराव झालेला आहे. 

 ठराव: १. अ�यावसाियक अ�यासBमासाठी फेरतपासणी व उ%रपिKका छायांिकत >त 
यासाठी कोणतीही वाढ कर=यात येवू नये. 

२. �यावसाियक अ�यासBमासाठी (Engg., Pharmacy, Architecture, M.S.W., 
Law, Education M. B. A., M. C. A., Computer Science, I. T.) उ%रपिKका 
छायांिकत >त (Photocopy) साठी 7.300/- >ित पेपर व फेरतपासणी 
(Revaluation) साठी 7.750/- >ित पेपर असे दर आकाराव.े 

३. Pयाच>माणे GRC साठी 7.10/- >ित पेपर व (Minimum Remuneration for GRC) 
कमीत कमी 7.200/- पदवी व पद�यु%र वगkसाठी परी:कांना दे=यात यावते. 

४. वरील>माणे मानधन दे=याबाबतची िशफारस �यव�थापन पिरषदेस करावी असे 
सवkनुमते ठरले. 

  पुन#मूcयांकन (Revaluation) छायांिकत >त (Photocopy) च े दर वाढिवणे व GRC 
करणेसाठी मानधन दे=याबाबतची परी:ा मंडळाची िशफारस �यव�थापन पिरषदे.या िवचाराथ#). 

 
ठराव: परी:ा मंडळाने पुनlमूcयांकन (Revaluation) छायांिकत >त (Photocopy) चे दर 

वाढिवणे व GRC करणेसाठी मानधन दे=याबाबत केलेcया िशफारश�पैकी अ.B.१ व २ 
ची िशफारस सवkनुमते A�वकार=यात आली व अ.B. ३ व ४ सवkनुमते अमाMय कर=यात 
आले. 
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[  06  ] परी:ा मंडळाने परी:ा संदभkतील कामा.या मानधनाम9ये वाढ कर=याबाबत 

केलेली िशफारस �यव�थापन पिरषदे.या िवचाराथ#. 
 

 (िटपणी: परी:ा मंडळाची िद.05/10/2015 .या बठैकीतील ठराव B.५ नुसार परी:ा 

संदभkतील कामाचे मानधन वाढ कर=याबाबत नेमलेcया सिमती.या िशफारशी 

A�वका7न �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर=यात आलेली आहे. 

 सबब, मानधनात वाढ कर=यासाठी नेमलेcया सिमतीने िद.21/09/2015 

रोजी.या बठैकीत केलेcया िशफारशी जोडलेcया आहेत. Pयामूळे परी:ा मंडळाने परी:ा 

संदभkत कामा.या मानधनात वाढ कर=याबाबत केलेली िशफारस �यव�थापन पिरषदे.या 

िवचाराथ#). 
 

ठराव: परी:ा मंडळाने परी:ा संदभkतील कामा.या मानधनाम9ये वाढ कर=याबाबत 
केलेली खालील>माणे िशफारस A�वका7न सवkनुमते माMयता दे=यात आली.  

S. N. Details Current rate Revised rate 

1 Senior Supervisor Per Session  100/- 125/- 

2 Junior Supervisor Per Session 60/- 75/- 

3 Clerk Per Session 50/- 75/- 

4 Attendant Cum Waterman Per Session 35/- 40/- 

5 Bellman / Waterman boys per Session 35/- 40/- 

6 Night Watchman / Scavenger per day 35/- 40/- 

 Confidentional Allowance / Day   

7 Superintendant / Head Clerk 70/- 80/- 

8 Clerk / Senior Clerk 50/- 75/- 

9 Peon 40/- 50/- 

10 Auto Charges for Answer books Submission to 

Cap 

80/- 100/- 

 
Remuneration to Moderators 

S.N. For Answer Books of 100 Marks  For 100 

Marks 

For 50 

Marks 

Revised Rate 

50 Marks 

1 Total No of Answer Book up to 50 125/- 62.50/- 65/- 

2 Total No. of Asnwer book more than 

Answer books up to 50 to 100 Answer 

books 

250/- 125/- --- 

3 Total No. of 101 Answer books & up to 

150 Answer books 

375/- 187.50/- 190/- 

4 Total No. of  151 Answer books & up to 

250 Answer books 

500/- 250/- --- 

5 For more than 250 Answer book up to 500 625/- 312.50/- 315/- 

6 Maximum (501 Answer books & above) 700/- 315/- 400/- 
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Remuneration to Central Assessment to Center for Staff: 

S. N.  Staff Rate Revised Rate 

1 Director  400/-  

450/- 
2 Cap Incharge 400/- 

3 Clerk 100/- 125/- 

4 Peon 70/- 100/- 

5 Security Guard 125/- 125/- 

 
Remuneration to Flying Squad Members 

1. Rs.150/- for one Session of one day + TADA as per rules. 

�Bुिटनी  >ित पेपर  40 पैसे 

�टेशनरी  >ित पेपर    5 पैसे 

ME Dissertation Viva Voce Internal & External Examiners Rs.200/- (100 Each Examiner) 
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[  07  ] महाराZ[् शासन, िव% िवभागाचे शासन िनण#य B.अि�म-2012 />. B.32 /  

12/िविनयम, िद.18 ऑ_टोबर, २०१२ .या शासन िनण#यानुसार िदवाळी अ�ीम 
7.5,000/- दे=यात येते. परंतु स9याची महागाई िवचारात घेता 7.5,000/- .या 
�यितिर_त 7.10,000/- िदवाळी अ�ीम सव# >शासकीय सेवकांना (गट-अ ते 
गट-ड) िव-ापीठ फंडातून दे=याची बाब िवचाराथ#. 

 
 (िटपणी: Hी. पी. टी. रणिदव,े अ9य:, सोलापरू िव-ापीठ कम#चारी संघटना, सोलापरू 

यां.या िद.06/10/2015 रोजी.या पKाMवये महाराZ[�् शासन, िव% िवभागा.या  
िद.18 ऑ_टोबर, २०१२ .या शासन िनण#यानुसार िद.01 जानेवारी, २००६ पासून 
सुधारीत कर=यात आलेcया वतेन संरचनेनुसार  या अराजपिKत रा य शासकीय 
कम#चाoयांचे �ेड वतेन 7.4,800/- पे:ा अिधक नाही अशा अराजपिKत रा य शासकीय 
कम#चाoयांना 7.5,000/- सण अ�ीम अनु¡ेय आहे. परंतु स9या बाजारपेठेतील 
जीवनावbयक व�तूंची महागाई िवचारात घेवून िदवाळी सणाकरीता 7.5,000/- .या 
�यितिर_त 7.10,000/- अ�ीम िव-ापीठ फंडातून सव# >शासकीय सेवकांना (गट- अ ते 
गट- ड) दे=याबाबत व Pयाची कपाट समान दहा हYPयात कर=याबाबत िवनंती केली आहे. 
 सबब, महाराZ[् शासन, िव% िवभागाचे शासन िनण#य B.अि�म-2012/ 
>. B.32 / 12 / िविनयम, िद.18 ऑ_टोबर, २०१२ .या शासन िनण#यानुसार िदवाळी 
अ�ीम 7.5,000/- दे=यात येते. परंतु स9याची महागाई िवचारात घेता 7.5,000/- .या 
�यितिर_त 7.10,000/- िदवाळी अ�ीम सव# >शासकीय सेवकांना (गट-अ ते गट-ड) 
िव-ापीठ फंडातून दे=याची बाब िवचाराथ#. 

 

ठराव: �ेड वतेन 7.4,800/- पे:ा अिधक नाही अशा कम#चाoयांना िद.26/10/2015 
.या शासन िनण#यानुसार सणासाठी 7.10,000/- इतकी अ�ीम र_कम घे=यास 
शासनाने माMयता िदली आहे. Pयाच>माणे �ेड वतेन 7.4,800/- पे:ा अिधक 
नाही अशा कम#चाoयांना या 7.10,000/- �यितिर_त िव-ापीठ फंडातून 
7.5,000/- अ�ीम दे=यास व Pयाची परतफेड समान पाच हYPयात क7न 
घे=यास सवkनुमते माMयता दे=यात आली.  
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[  0८  ] सन २०१४-१५ या आfथक वषkचे वाfषक लेखे, लेखापरी:ण अहवाल अिधसभेत 

सादर कर=यासाठी �यव�थापन पिरषदे.या वतीने नामिनद�शन कर=याची बाब 
िवचाराथ#.  

 

 (िटपणी: सन २०१४-१५ या आfथक वषkचे लेखे, लेखापरी:ण अहवाल अिधसभे.या 

िद.२८/११/२०१५ रोजी होणाoया अिधसभे.या बठैकीत सादर कर=यात येणार आहे.  

 सबब, सन २०१४-१५ या आfथक वषkचे लेखे, लेखापरी:ण अहवाल 

अिधसभे.या बठैकीत सादर कर=यासाठी �यव�थापन पिरषदे.यावतीने नामिनद�शन 

कर=याची बाब िवचाराथ#).  
 

ठराव: सन २०१४-१५ या आfथक वषkचे वाfषक लेखे, लेखापरी:ण अहवाल अिधसभेत 
सादर कर=यासाठी �यव�थापन पिरषदे.या वतीने >ाचाय# Hी. आर. वाय पाटील 
यांचे नामिनद�शन कर=यात आले.  
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मा. कुलगु7महोदयां.या परवानगीने येणारे आयPया वळेेचे िवषय: 
 

[ 9(1) ] सोलापूर िव-ापीठ आिण संलA�नत सव# महािव-ालयातून इं�जी िवषय घेवून एम. ए. 
भाग १ व २ म9ये िनयिमत व बिह�थ िव-ाथi / िव-ाथiनी मधून सव# >थम येणाoया 
�नातकास >Pयेक वषi "�व. िनशा कारखानीस सुवण#पदक" दे=यास व Pयाकिरता 
7.1,00,000/- >ाYत देणगी A�वकार=यास म. िव. कायदा 1994 कलम 14(७) नुसार 
मा. कुलगु7महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे.या वतीने केलेली काय#वाही मािहती�तव. 

 

 (िटपणी: Hी. एम. ए. कारखानीस, mचतामणी सदन, सुखसागर नगर, काKज, पणेु यांनी 

सोलापरू िव-ापीठ आिण संलA�नत सव# महािव-ालयातून इं�जी िवषय घेवून एम. ए. 

भाग १ व २ म9ये िनयिमत व बिह�थ िव-ाथi / िव-ाथiनीमधून गुणानुBमे िव-ापीठात 

सव#>थम येणाoया �नातकास >Pयेक वषi "�व. िनशा कारखानीस सुवण#पदक" या नावाने 

सुवण#पदक दे=यासाठी िद.09/10/2015 रोजी.या पKासोबत 7.1,00,000/- (अ:री 

7पये एक लाख) ची देणगी िव-ापीठास िदली आहे. सदर र_कमे.या �याजातून >ितवषi 

वरील नावाने सुवण#पदक दे=यासाठीचा मानस िव-ापीठास कळिवला आहे. 

 �यव�थापन पिरषेदची बठैक तारीख दर¤यान.या कालावधीम9ये िनि¥त न 

झाcयामूळे Hी. एम. ए. कारखानीस यां.याकडून सुवण#पदक दे=यासंदभkत िव-ापीठास 

>ाYत झालेला 7.1,00,000/- (अ:री 7पये एक लाख) चा धनादेश A�वका7न 

सुवण#पदक दे=यास महाराZ[् िव-ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 14(७) अMवये 

�यव�थापन पिरषदे.या वतीने मा.कुलगु7महोदयांनी माMयता िदली आहे. Pयानुसार >ाYत 

झालेला धनादेश िव% व लेखा िवभागास जमा कर=यात आला आहे. 

 सबब, मा. कुलगु7महोदयांनी वरील>माणे केलेली काय#वाही मािहती�तव). 
 

ठराव: Hी. एम. ए. कारखानीस यांनी िदलेली 7.1,00,000/- देणगी A�वकार=यास व 
Pयाि>Pयथ# सोलापूर िव-ापीठ आिण संलA�नत महािव-ालयातून इं�जी िवषय घेवून 
एम. ए. भाग १ व २ म9ये िनयिमत व बिह�थ िव-ाथi / िव-ाथiनी मधून सव# >थम 
येणाoया �नातकास >Pयेक वषi "�व. िनशा कारखानीस सुवण#पदक" दे=यास म. िव. 
कायदा 1994 कलम 14(७) नुसार मा. कुलगु7महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे.या 
वतीने केलेcया काय#वाहीची नQद घे=यात आली. तसेच या सुवण#पदकासाठी यापूवi 
तयार केलेली एकिKत िनयमावली लागू कर=यास माMयता दे=यात आली.  
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[ 9(२) ] सोलापूर िव-ापीठातील संकुले व िव-ापीठाशी संलA�नत महािव-ालयातील िनयिमत 
एम. ए. (भाग-1 व 2) मधील सव# भाषा िवषयामधून >थम येणाoया िव-ाथi / 
िव-ाfथनीस >Pयेक वषi "Hी. बी. के. रिवगु7जी सुवण#पदक" दे=यास व Pयाकिरता  
7.1,00,000/- >ाYत देणगी A�वकार=यास म. िव. कायदा 1994 कलम 14(7) नुसार 
मा. कुलगु7महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे.या वतीने केलेली काय#वाही मािहती�तव. 

 

 (िटपणी: डॉ.राजHी राजशेखर रिव, एम- 1, जय जलाराम नगर, रिव मॅटfनटी होम, 

�दारकाधीश मंिदराजवळ, िवजापरू रोड, सोलापरू यांनी सोलापरू िव-ापीठातील संकुले 

व िव-ापीठाशी संलA�नत महािव-ालयातील िनयिमत एम. ए. (भाग-1 व 2) मधील सव# 

भाषा िवषयामधून >थम येणाoया िव-ाथi / िव-ाfथनीस >Pयेक वषi "Hी. बी. के. 

रिवगु7जी सुवण#पदक" या नावाने एकिवसाव ेसुवण#पदक दे=यासाठी िद.21/10/2015 

रोजी.या पKासोत 7.1,00,000/- (अ:री एक लाख ) ची देणगी िव-ापीठास िदली 

आहे. सदर र_कमे.या �याजातून >ितवषi वरील नावाने सुवण#पदक दे=यासाठीचा मानस 

िव-ापीठास कळिवला आहे. 

         �यव�थापन पिरषदेची बठैक हो=यास काही अवधी असcयाने डॉ. राजHी 

राजशेखर रिव यां.याकडून सुवण#पदक दे=यासंदभkत िव-ापीठास >ाYत झालेला 

7.1,00,000/- (अ:री एक लाख) चा धनादेश A�वकार=यास महाराZ[ िव-ापीठ कायदा 

1994 मधील कलम 14(7) अMवये �यव�थापन पिरषदे.या वतीने मा. कुलगु7महोदयांनी 

माMयता िदली आहे. Pयानुसार >ाYत झालेला धनादेश िव% व लेखा िवभागात जमा 

कर=यात आला आहे. 

          सबब, मा. कुलगु7महोदयांनी वरील>माणे केलेली काय#वाही मािहती�तव). 
 

ठराव: डॉ. राजHी राजशेखर रिव यांनी िदलेली 7.1,00,000/- देणगी A�वकार=यास व 
Pयाि>Pयथ# सोलापूर िव-ापीठातील संकुले व िव-ापीठाशी संलA�नत 
महािव-ालयातील िनयिमत एम. ए. (भाग-1 व 2) मधील सव# भाषा िवषयामधून >थम 
येणाoया िव-ाथi / िव-ाfथनीस >Pयेक वषi "Hी. बी. के. रिवगु7जी सुवण#पदक" 
दे=यास व Pयाकिरता म. िव. कायदा 1994 कलम 14(7) नुसार मा. कुलगु7महोदयांनी 
�यव�थापन पिरषदे.या वतीने केलेcया काय#वाहीची नQद घे=यात आली. तसेच या 
सुवण#पदकासाठी यापूवi तयार केलेली एकिKत िनयमावली लागू कर=यास माMयता 
दे=यात आली. 
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[ 9(3) ] भ_ती मcटी स§�हसेस, सोलापूर यांची बयाणा र_कम जYत कर=यास व Pयांचे 
नाव का¨या यादीत समावशे कर=याची बाब िवचाराथ#. 

 

 
 
 
 

(िटपणी: सन २०१५-१६ या वषkकिरता िव-ापीठाकडील संकुले व >शासकीय 
िवभागासाठी लागणारी लेखन सामु�ीसाठी खरेदीकिरता वाfषक दरकरार कर=यासाठी 
ई-िनिवदा मागिव=यात आcया आहेत. Pयानुसार (१) मे. िवBांत पेपस# ॲMड �टेशनरी, 
सोलापरू (२) मे. ताटीज एंटर>ायझेस, सोलापरू व (३) मे. भ_ती मcटी स§�हसेस, 
सोलापरू या तीन फम#ने िनिवदा सादर केलेcया आहेत. सादर कर=यात आलेcया 
िनिवदाधारकास िद.10/09/2015 रोजी.या पKाOारे �टॅ¤प पेपरवर करारनामा 
कर=याबाबत तीनही फम#ला कळिव=यात आलेले होते. Pयानुसार मे. भ_ती मcटी 
स§�हसेस, सोलापरू ही फम# वगळता उव#िरत दोन फम#ने करारनामा पणू# केलेला आहे. 
याबाबत मे. भ_ती मcटी स§�हसेस, सोलापरू यांना पनु¥: िद.28/09/2015 व 
िद.17/10/2015 रोजी.या कायkलयीन लेखी पKाOारे करारनामा ताPकाळ 
कर=याबाबत व करारनामा न केcयास Pयांना आपण भरलेली बयाणा र_कम 
7.16,000/- जYत क7न आपले नाव का¨या यादीत टाक=याची काय#वाही कर=यात 
येईल असे कळवून ही ते अ-ाप कसलाही >ितसाद िदलेला नाही. 
 मे. भ_ती मcटी स§�हसेस, सोलापरू यांचे िनिवदेतील एकूण व�तूपैकी ६२ व�तूचे 
दर Mयूनतम आहेत. सदर फम# करारनामा कर=याबाबत कसलाच >ितसाद देत नसcयाने 
आवbयक लेखनसामु�ी खरेदी कर=यास अडचणी िनमkण होत आहेत. Pयामूळे 
खालील>माणे काय#वाही करणे उिचत वाटते. 
१) मे. भ_ती मcटी स§�हसेस, सोलापरू यांनी िनिवदेसोबत भरलेली बयाणा र_कम 

7.16,000/- जYत कर=यास व सदर फम#चे नाव काळया यादीत समावशे 
कर=याबाबत. 

२) उपरो_त ६२ व�तूची संकुलास / >शासकीय िवभागास तातडीने आवbयकता 
असcयाने िनिवदा >िBया पणू# होईपय#त आवbयकते>माणे दरपKके मागवून खरेदी 
कर=यास माMयता असावी. 

३) उपरो_त 62 व�तूसाठी िनिवदा मागिव=यास माMयता असावी.  
सबब, उपरो_त बाबी �यव�थापन पिरषदे.या िवचाराथ#). 

 
ठराव: मे. भ_ती मcटी स§�हसेस, सोलापूर यांना सदरचे काम न कर=याबाबत काही अडचणी 

आहेत का याबाबत रिज�टड# पो�टाने पK पाठवाव े व Pयां.याकडून यासंदभkत 
कोणतेही उ%र >ाYत न झाcयास तुलनाPमक त_Pया>माणे मे. भ_ती मcटी स§�हसेस, 
सोलापूर यां.या नंतर Mयूनतम दर असलेcया (L2) फम#ला पुरवठा आदेश दे=यास 
सवkनुमते माMयता दे=यात आली.  
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[ 9(4) ] सोलापूर िव-ापीठाचा सन २०१३-१४ चा मराठी भाषेतील (पु�तक व सी.डी. 
�व7पात) तयार केलेला १० वा वाfषक अहवाल िवचाराथ#. 

 

 (िटपणी: महराZ[् िव-ापीठ अिधिनयम १९९४ मधील कलम 28 (गग) नुसार 
खालील>माणे तरतूद आहे. 
 "वाfषक अहवाल, वाfषक लेखे व लेखापरी:ा अहवाल यां.यावर िवचार करणे व 
ते A�वकारणे आिण ते अिधसभेकडे पाठवणे." 
 सबब, सन २०१३-१४ चा वाfषक अहवाल तयार कर=यासाठी खालील सिमतीचे 
गठन केलेले होते.  

१) डॉ. ए. ए. शेख   अ9य:  
२) डॉ. Hीकांत येळैगावकर   सद�य 
३) डॉ. डी. जी. कदम  सद�य 
४) डॉ. सुहास पजुारी  सद�य 
५) डॉ. आर. एस. म�ते  सद�य 
६) Hीमती ए. एस. साळंुखे  सद�य - सिचव 

 उ_त सिमतीने महािव-ालये, िव-ापीठ संकुले व >शासकीय िवभागाकडून 
मागवून घेतलेcया मािहतीवर एकिKत िवचार क7न वळेोवळेी बठैका घेवून सदरचा 
मराठी भाषेतील अहवाल (प�ुतक व सी. डी. �व7पात) तयार क7न �यव�थापन 
पिरषदेकडे माMयता दे=याबाबत काय#वाहीसाठी िशफारस केलेली आहे. �यव�थापन 
पिरषदे.या िशफारशीनंतर सदरचा अहवालास अिधसभेची माMयता घेणे आवbयक आहे. 
महाराZ[् िव-ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 104(१) व (२) ची तरतूद खालील>माणे आहे. 

 कलम 
104(१) 

The Annual Report of the University shall be prepared and 
published by the University and such report as approved by the 
Management Council shall be submitted to the Chancellore, State 
government and Senate. The Senate may consider the Annual 
Report in its meeting and may make recommendations as it deems 
fit. The Management Council shall take appropriate action on the 
recommendations of the Senate and report the action taken to the 
Senate. 

 

 कलम 
104(२) 

Namley-(z) The State Government shall cause the annual report of 
the University, recived by it, to be laid before each House of the 
State Legislature.  

  सबब, 2013-14 साठीचा वरील सिमतीने तयार केलेला १० वा वाfषक अहवाल 
िवचाराथ#). 

 

ठराव: वाfषक अहवाल तयार कर=यासाठी गठीत केलेcया सिमतीने तयार केलेला 
सोलापूर िव-ापीठाचा सन 2013-14 चा 10 वा वाfषक अहवाल दु7�तीसह 
A�वका7न अिधसभेस माMयतेची िशफारस कर=यात आली.   
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[ 9(5) ] सोलापूर िव-ापीठाचा सन 2013-14 चा मराठी भाषेतील (पु�तक व सी. डी. 
�व7पात) तयार केलेला १० वा वाfषक अहवाल अिधसभेत सादर कर=यासाठी 
�यव�थापन पिरषदे.या वतीने नामिनद�शनाबाबत िवचाराथ#. 

 
 

 (िटपणी: महाराZ[ िव-ापीठ कायदा 1994 कलम 104 मधील तरतूदीनुसार, सोलापरू 

िव-ापीठाचा सन 2013-14 चा १० वा वाfषक अहवाल मराठी भाषेत तयार कर=यात 

आला असून, सदर अहवाल �यव�थापन पिरषदे.या िद.04 नो�ह�बर, २०१५ रोजी.या 

बठैकीत सादर कर=यात आला आहे. 

 सदरचा सन 2013-14 चा १० वा वाfषक अहवाल आगामी होणाoया अिधसभे.या 

बठैकीत सादर करावा लागणार आहे. 

 सबब, सन २०१३-१४ चा 10 वाfषक अहवाल अिधसभे.या बठैकीत सादर 

कर=यासाठी �यव�थापन पिरषदे.या वतीने नामिनद�शनाबाबत िवचाराथ#). 
 

ठराव: सोलापूर िव-ापीठाचा सन 2013-14 चा मराठी भाषेतील (पु�तक व सी. डी. 
�व7पात) तयार केलेला १० वा वाfषक अहवाल अिधसभेत सादर कर=यासाठी 
�यव�थापन पिरषदे.या वतीने >ाचाय# Hी. आर. वाय. पाटील यांचे नामिनद�शन 
कर=यात आले. 
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[ 9(6) ] िद.17/10/2015 .या खरेदी सिमतीचा काय#वृ%ांतास िव% व लेखा सिमतीने 
केलेली माMयतेची िशफारस �यव�थापन पिरषदे.या िवचाराथ#. 

 
 (िटपणी: िद.17/10/2015 रोजी.या खरेदी सिमतीचा काय#वृ%ांत सोबत जोडलेला आहे. 

तो General Statutes No.S.324 नुसार िव% व लेखा सिमतीस तसेच �यव�थापन 

पिरषदेस माMयतेसाठी ठेवणे आवbयक आहे. Pयानुसार िव% व लेखा सिमती.या 

माMयतेसाठी सादर कर=यात आला असता, Pयास िद.29/10/2015 रोजी.या िव% व 

लेखा सिमतीने �यव�थापन पिरषदेस माMयतेची िशफारस केली आहे. 

 सबब, िद.17/10/2015 रोजी.या खरेदी सिमतीचा काय#वृ%ांतास िव% व लेखा 

सिमतीने केलेली माMयतेची िशफारस �यव�थापन पिरषदे.या िवचाराथ#). 
 

ठराव: िद.17/10/2015 .या खरेदी सिमती.या काय#वृ%ांताबाबत िव% व लेखा 
सिमतीने केलेcया माMयतेची िशफारस A�वका7न सवkनुमते माMयता दे=यात 
आली.  
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[ 9(7) ] भगवतं इAM�टटयुट ऑफ टे_नॉलॉजी, बाशi या महािव-ालयातील एम.ई. 
(मेकॅिनकल- मॅMयुफॅ_चर�ग इंिजिनअर�ग) हा पद�यु%र अ�यासBम शै.वष# 2016-17 
पासून बंद कर=यासंदभkत ना-हरकत >माणपK िनग#िमत कर=यासाठी मा.कुलगु7 
महोदयांनी महाराZ[ िव-ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 14(7) अMवये िव-ा पिरषदे.या 
वतीने केलेली िशफारस िवचाराथ#. 

 

 (िटपणी:-मा.सिचव, Hी.भगवतं ए युकेशन ॲMड िरसच# चिॅरटेबल [�ट, बाशi यांचकेडून सं�थेच े
संचिलत भगवतं इAM�टटयुट ऑफ टे_नॉलॉजी, बाशi या महािव-ालयातील  एम.ई. (मेकॅिनकल 
मॅMयुफॅ_चर�ग इंिजिनअर�ग) हा पद�यु%र अ�यासBम शै.वष# 2016-17 पासून बंद कर=याबाबतचा 
>�ताव >ाYत झाला होता. 

सं�थेच ेनाव महािव-ालयाच े
नाव 

बंद करावयाच े 
वर्ष 

बंद करावयाचा  
अ�यासBम 

अनुदानाचा 
>कार 

Hी.भगवतं 
ए युकेशन ॲMड 
िरसच# चिॅरटेबल 

[�ट, बाशi, 
ता.बाशi, 

िज.सोलापूर. 

भगवतं 
इAM�टटयुट 

ऑफ 
टे_नॉलॉजी, 

बाशi, ता.बाशi, 
िज.सोलापूर. 

शै.वष#  
2016-17 

पासून 

एम. ई. 
(मेकॅिनकल 

मॅMयुफॅ_चmरग 
इंिजिनअर�ग)  

कायम 
िवनाअनुदािनत 

                 

           भगवतं इAM�टटयुट ऑफ टे_नॉलॉजी, बाशi या महािव-ालयातील एम. ई. (मेकॅिनकल 
मॅMयुफॅ_चर�ग इंिजिनअर�ग) या अ�यासBमास शै.वष# 2013-14 पासून कायम िवनाअनुदािनत 
त°वावर ए. आय. सी. टी. ई. नवी िद±ी, महाराZ[ शासन व तंKिश:ण संचालनालय, मंुबई यांची 
माMयता िमळालेली होती. उपरो_त माMयते.या अनुषंगाने व �थािनक चौकशी सिमती.या 
अटीपूत#ते.या अिधन राहून भगवतं इAM�टटयुट ऑफ टे_नॉलॉजी, बाशi या महािव-ालयातील 
एम. ई. (मेकॅिनकल मॅMयुफॅ_चर�ग इंिजिनअर�ग) या पद�यु%र अ�यासBमा.या >थम 
संलA�नकरणास शै.वष# 2013-14 पासून कायम िवनाअनुदािनत तPवावर माMयता दे=यात आली 
होती. 
 परंतु एम. ई. (मेकॅिनकल मॅMयुफॅ_चर�ग इंिजिनअर�ग) या अ�यासBमास िव-ाथi 
उपल³ध होत नसcयामुळे सं�थेने शै.वष# 2016-17 पासून सदर अ�यासBम बंद करीत असcयाच े
>ाYत >�तावात नमुद केले आहे. 
 महाराZ[ िव-ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (महािव-ालय mकवा माMयता>ाYत पिरसं�था 
बंद करणे) मधील तरतूद�ची छायांिकत >त व त´अनुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 ची छायांिकत 
>त सोबत जोडलेली आहे. 
 महािव-ालय, िवषय/िव-ाशाखा, अितिर_त तुकडी बंद कर=याबाबत >ाYत >�तावावर 
संबंिधत महािव-ालयाला भेट देवून आवbयक ती चौकशी क7न सिव�तर अहवाल सादर 
कर=यासाठी महाराZ[ िव-ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 92(3) अMवये खालील>माणे िKसद�यीय 
�थािनक चौकशी सिमती िनयु_त कर=यात आली होती.  
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 1. >ाचाय#, डॉ. एस.ए. हलकुडे    (अ9य:) 

2. >ाचाय#, डॉ. एम.एस. पवार     (सद�य) 
3. Hी. पी.पी. िमKगोKी             (सद�य) 

 सदर सिमतीने उपरो_त महािव-ालयास भेट देऊन सिव�तर अहवाल िव-ापीठाकडे 
सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने महािव-ालयातील एम. ई. (मेकॅिनकल 
मॅMयुफॅ_चर�ग इंिजिनअर�ग) हा पद�यु%र अ�यासBम शै.वष# 2016-17 पासून बंद कर=याची 
िशफारस केलेली आहे.  
 ए. आय. सी. टी. ई. नवी िद±ी यांच े िनयमावलीनुसार Pयांच े >ािधकरणातंग#त येणारे 
महािव-ालय / िवषय / अ�यासBम / अितिर_त िव-ाथi >वशे:मता / िव-ाशाखा / अितिर_त 
तुकडी बंद कर=यासाठी संबंिधत िव-ापीठाच े ना-हरकत >माणपK ए. आय. सी. टी. ई. कडे 
सादर करणे महािव-ालयास अिनवाय# आहे. 
 सदर ना-हरकत >माणपK िनग#िमत कर=यासाठी िव-ापिरषदेची व त¶नंतर �यव�थापन 
पिरषदेची माMयता असणे आवbयक आहे. Pया�तव भगवतं इAM�टटयुट ऑफ टे_नॉलॉजी, बाशi या 
महािव-ालयातील एम. ई. (मेकॅिनकल मॅMयुफॅ_चर�ग इंिजिनअर�ग) हा पद�यु%र अ�यासBम 
शै.वष# 2016-17 पासून बंद कर=यासंदभkत ना-हरकत >माणपK िनग#िमत कर=यासाठी िव-ा 
पिरषदेची �यव�थापन पिरषदेला िशफारस असणे आवbयक आहे. 
 तथािप, िव-ा पिरषदेची बैठक िद.13/08/2015 रोजी संप· झाली असून, नजीक.या 
काळात लवकर आयोिजत हो=याची श_यता नसcयाने व महािव-ालयातील अ�यासBम बंद 
कर=यासंदभkतची पुढील काय#वाही िविहत वळेेत हो=या�तव भगवतं इAM�टटयुट ऑफ 
टे_नॉलॉजी, बाशi या महािव-ालयातील एम. ई. (मेकॅिनकल मॅMयुफॅ_चर�ग इंिजिनअर�ग) हा 
पद�यु%र अ�यासBम शै.वष# 2016-17 पासून बंद कर=यासंदभkत ना-हरकत >माणपK िनग#िमत 
कर=यासाठी मा.कुलगु7महोदयांनी महाराZ[ िव-ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 14(7) अMवये 
िव-ा पिरषदे.या वतीने �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे. 
           सबब, भगवतं इAM�टटयुट ऑफ टे_नॉलॉजी, बाशi या महािव-ालयातील एम. ई. 
(मेकॅिनकल मॅMयुफॅ_चर�ग इंिजिनअर�ग) हा पद�यु%र अ�यासBम शै. वष# 2016-17 पासून बंद 
कर=यासंदभkत ना-हरकत >माणपK िनग#िमत कर=यासाठी मा.कुलगु7 महोदयांनी महाराZ[ 
िव-ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 14(7) अMवये िव-ा पिरषदे.या वतीने केलेली िशफारस 
िवचाराथ#). 

 
ठराव: भगवतं इAM�टटयुट ऑफ टे_नॉलॉजी, बाशi या महािव-ालयातील एम.ई. 

(मेकॅिनकल- मॅMयुफॅ_चर�ग इंिजिनअर�ग) हा पद�यु%र अ�यासBम शै.वष# 2016-17 
पासून बंद कर=यासंदभkत ना-हरकत >माणपK िनग#िमत कर=यासाठी मा.कुलगु7 
महोदयांनी महाराZ[ िव-ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 14(7) अMवये िव-ा पिरषदे.या 
वतीने केलेली िशफारस A�वका7न सवkनुमते माMयता दे=यात आली. 
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[ 9(8) ] शै.वष# 2014-15 म9ये ि>.के.पी. मंगळवेढेकर इAM�टटयूट ऑफ मॅनेजम�ट डे�हलपम�ट ॲMड 
िरसच#, सोलापूर या महािव-ालयाने बी. बी. ए. भाग 1 या अ�यासBमाकरीता मुळ >वेश 
:मतेपे:ा जादा िव-ाgयkना >वेश िदलेला असcयाने सदर महािव-ालयावर दंडाPमक कारवाई 
कर=याची बाब िवचाराथ#. 

 

 (िटपणी: m>.के. पी. मंगळवढेेकर इAM�टटयटू ऑफ मॅनेजम�ट डे�हलपम�ट ॲMड िरसच#, सोलापूर या 
महािव-ालयातील बी.बी.ए.भाग 1 ते 3 या अ�यासBमाकरीता िनय_ुत केलेcया �थािनक चौकशी सिमती.या 
अहवालातील अटीमधील अट B. 6 म9ये खालील बाबी नमुद केcया आहेत. 
• शै:िणक वष# 2014-15 म9ये बी.बी.ए.भाग 1 म9ये 66 िव-ाgयhना >वेश िदला आहे. अितिर_त 6 

िव-ाgयhची िव-ापीठाकडून परवानगी घेतलेली नाही असे िदसते. Pयासाठी िव-ापीठाने िव-ापीठ 
िनयमा>माणे कारवाई करावी. 

 उ_त बाब अवलोकनी घेता, शै.वष# 2014-15 म9ये ि>.के.पी. मंगळवढेेकर इAM�टटयटू ऑफ 
मॅनेजम�ट डे�हलपम�ट ॲMड िरसच#, सोलापूर या महािव-ालयाने Pयां.याकडील बी.बी.ए.भाग 1 या 
अ�यासBमाकरीता Pयां.या >वशे :मता 60 असताना 66 िव-ाgयkना >वशे िदलेला आहे. ¤हणजचे अितिर_त 
6 िव-ाgयhना >वशे िदलेला आहे. असे नमुद केले असून Pयाकरीता िव-ापीठाने िव-ापीठ िनयमा>माणे 
कारवाई करावी असे नमूद केले आहे. 
सदरबाबत कायkलयीन िनवेदन खालील>माणे :- 
1. m>.के. पी. मंगळवढेेकर इAM�टटयटू ऑफ मॅनेजम�ट डे�हलपम�ट ॲMड िरसच#, सोलापूर या 

महािव-ालयातील बी.बी.ए.भाग 1 या अ�यासBमाकरीता >वशे :मता 60 आहे. 
2. महािव-ालयाकडून शै.वष# 2014-15 .या बी.बी.ए.भाग 1 या अ�यसBमाची >विेशत िव-ाgयhची >ाYत 

मािहती पाहता महािव-ालयाने िव-ापीठाची माMयता न घेता अितिर_त 6 िव-ाgय#ना >वशे िदcयाचे 
िदसून येते.  

 वा�तिवक पाहता कोणPयाही महािव-ालयाला Pयां.याकडील कोणPयाही अ�यसBमाला 
माMयता>ाYत >वशे :मतेपे:ा जा�त िव-ाgयlना >वशे देता येत नाही. जर एखा-ा अ�यासBमांला मुळ >वशे 
:मतेपे:ा जा�त िव-ाgयhना >वशे -ावयाचे असेल तर सदरबाबत िव-ापीठाकडून अितिर_त िव-ाथi >वशे 
:मतेकरीता माMयता घेणे आवbयक आहे. तथािप सदर महािव-ालयाने िव-ापीठाची माMयता न घेता 
अितिर_त 6 िव-ाgयhना >वशे िदcयाचे िदसून येते. 

जर एखा-ा महािव-ालयाने Pयां.याकडील कोणPयाही अ�यासBमाला मुळ >वशे :मतेपे:ा जा�त 
िव-ाgय#ना >वशे िदला तर दंडक 44 अMवये संबिधत महािव-ालयाला आfथक दंड कर=याची तरतूद 
आहे.(सोबत दंडकाची छायांिकत >त जोडलेली आहे) 
उ_त बाबी संदभkत दंडक 44 (iii) म9ये खालील>माणे तरतूद आहे :- 
A fine not less than the amount of annual tution fees and not more than ten times the annual 
tution fees per student, for students admitted in excess of the permitted strength for 
course/division or for admitting students in violation of the rules of admission. 
 सदरबाबत >�तुत कायkलया.या िद. 17/10/2015 रोजी.या पKाMवये महािव-ालयाला खुलासा 
सादर करणेबाबत कळिव=यात आलेले होते. तथािप महािव-ालयाने सदरबाबत कोणताही खुलासा सादर 
केलेला नाही. 
 सबब, शै.वष# 2014-15 म9ये ि>.के.पी. मंगळवढेेकर इAM�टटयटू ऑफ मॅनेजम�ट डे�हलपम�ट ॲMड 
िरसच#, सोलापूर या महािव-ालयाने बी.बी.ए.भाग 1 या अ�यासBमाकरीता मूळ >वशे :मतेपे:ा जादा 
िव-ाgयkना >वशे िदलेला असcयाने सदर महािव-ालयावर दंडाPमक कारवाई कर=याची बाब िवचाराथ#). 

 

ठराव: शै. वष# 2014-15 म9ये m>. के. पी. मंगळवेढेकर इAM�ट¸ूट ऑफ मॅनेजम�ट डे�हलपम�ट ॲMड 
िरसच#, सोलापूर या महािव-ालयाने बी. बी. ए. भाग 1 या अ�यासBमाकिरता मूळ >वेश 
:मतेपे:ा जादा िव-ाgयkना >वेश िदलेला असcयाने सदर महािव-ालयास दंडक 44(iii) >माणे 
दहापट दंड आकार=यास व महािव-ालयाचे संलA�नकरण का काढून घेवू नये असा खुलासा 
िवचार=यास सवkनुमते माMयता दे=यात आली.  
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[ 9(9) ] डी. पी. बी. दयानंद कॉलेज ऑफ ए युकेशन, सोलापूर या महािव-ालयातील एम.एड. 
हा अ�यासBम शै. वष# 2016-17 पासून बंद कर=याबाबत िव-ापिरषदे.या वतीने 
मा.कुलगु7महोदयानी महाराZ[ िव-ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) अMवये केलेली 
िशफारस िवचाराथ#. 

 

 (िटपणी: मा >ाचाय#, डी.पी.बी.दयानंद कॉलेज ऑफ ए युकेशन, सोलापूर यांचकेडून 

महािव-ालयातील एम.एड. हा अ�यासBम शै.वष# 2016-17 पासून बंद कर=याबाबतचा >�ताव 

>ाYत झालेला आहे. 

सं�थेच ेनांव महािव-ालयाच े
नांव 

बंद करावयाच े
वष# 

बंद करावयाचा 
अ�यासBम 

अनुदानाचा 
>कार 

िड.ए.�ही.कॉलेज 
[�ट ॲMड 

मॅनेजम�ट किमटी, 
नवी िद±ी 

डी.पी.बी.दयानंद 
कॉलेज ऑफ 
ए युकेशन, 
सोलापूर. 

शै.वष# 2016-
17 पासून 

एम. एड. कायम 
िवनाअनुदािनत 

  
 उ_त सं�थे.या संचिलत डी.पी.बी. दयानंद कॉलेज ऑफ ए युकेशन, सोलापूर या 

महािव-ालयातील एम.एड. या अ�यासBमास शै.वष# 2009-10 पासून कायम िवनाअनुदािनत 

तPवावर एन. सी. टी. ई. भोपाळ यांची माMयता िमळालेली होती. सदर माMयते.या अनुषंगाने  

डी. पी. बी. दयानंद कॉलेज ऑफ ए युकेशन, सोलापूर या महािव-ालयातील एम.एड.या 

पद�यु%र अ�यासBमा.या >थम संलA�नकरणास शै.वष# 2009-10 पासून कायम िवनाअनुदािनत 

तPवावर माMयता दे=यात आलेली होती. सदर महािव-ालयातील एम. एड. या अ�यासBमास 

शै.वष# 2015-16 पयlत माMयता आहे. परंतु उ_त महािव-ालयातील एम. एड. या अ�यासBमास 

घटत जाणारी िव-ाथi संSया व िमळणाoया शुcकातून खच# भागवणे कठीण असcयाच ेनूमद क7न 

महािव-ालयाने शै.वष# 2016-17 पासून एम. एड. हा अ�यासBम बंद कर=या�तव िरतसर शुcक 

भ¹न >�ताव सादर केलेला आहे. 

 महाराZ[ िव-ापीठ कायदा 1994, कलम 92 (महािव-ालय mकवा माMयता>ाYत 

पिरसं�था बंद करणे) मधील तरतूद�ची छायांिकत >त व त¶नुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 ची 

छायांिकत >त सोबत जोडलेली आहे. 

 उपरो_त>माणे महािव-ालयाकडून एम. एड. अ�यासBम बंद कर=याबाबत >ाYत 

झालेcया >�तावासंदभkत संबंिधत महािव-ालयाला भेट देऊन आवbयक ती चौकशी क7न 

सिव�तर अहवाल सादर कर=या�तव महाराZ[ िव-ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (3) अMवये 

खालील �थािनक चौकशी सिमती िनयु_त कर=यात आली होती.   
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 1. डॉ. ए. एम. रंगरेज               (अ9य:) 

2. >ाचाय# डॉ. एस. एस. गणापूर  (सद�य) 

3. >ा. डॉ. ए. ए. इनामदार           (सद�य) 

 सदर सिमतीने उपरो_त महािव-ालयास भेट देवुन सिव�तर अहवाल िव-ापीठाकडे 

सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने शै.वष# 2016-17 पासून महािव-ालयातील  

एम. एड. हा अ�यासBम बंद कर=याची िशफारस केलेली आहे. 

महाराZ[ िव-ापीठ कायदा 1994, कलम 92(5) अMवये कोणतेही महािव-ालय / 

अ�यासBम बंद करावयाच े�थािनक चौकशी सिमतीने केलेcया िशफारशीना अनुस7न >थम िव-ा 

पिरषदेकडून �यव�थापन पिरषदेला िशफारस असणे आवbयक आहे व �यव�थापन पिरषदेने 

माMयता िदcयानंतर महाराZ[ शासनाकडे माMयतेकरीता सादर कराव ेलागते त¶नंतर शासनाची 

माMयता िमळाcयानंतर पुन:¥ िव-ा पिरषदेसमोर िवषय ठेवुन संबिधत महािव-ालयातील 

अ�यासBम बंद करावयास माMयता िदली जाते. तथािप, िव-ा पिरषदेची बैठक िद.14/08/2015 

रोजी संप· झालेली असcयामुळे दर¤यान.या काळाम9ये िव-ापिरषदेची बैठक आयोिजत हो=याची 

श_यता नसcयामुळे व उपरो_त महािव-ालयातील एम. एड. या अ�यासBमाची बंदची काय#वाही 

िवहीत मुदतीत पूण# करणे आवbयक असcयामुळे मा.कुलगु7महोदयांनी म. िव. कायदा 1994 

कलम 14(7) अMवये िव-ा पिरषदे.या वतीने �यव�थापन पिरषदेला िशफारस केलेली आहे.   

 सबब, डी. पी. बी. दयानंद कॉलेज ऑफ ए युकेशन, सोलापूर या महािव-ालयातील 

एम. एड. हा अ�यासBम शै. वष# 2016-17 पासून बंद कर=याबाबत िव-ा पिरषदे.या वतीने 

मा.कुलगु7महोदयानी महाराZ[ िव-ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) अMवये केलेली िशफारस 

िवचाराथ#). 
 

ठराव: डी. पी. बी. दयानंद कॉलेज ऑफ ए युकेशन, सोलापूर या महािव-ालयातील एम.एड. 
हा अ�यासBम शै. वष# 2016-17 पासून बंद कर=याबाबत िव-ापिरषदे.या वतीने 
मा.कुलगु7महोदयानी महाराZ[ िव-ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) अMवये केलेली 
िशफारस A�वका7न सवkनुमते माMयता दे=यात आली.  
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[ 9(10) ] िश:णशाº िव-ाशोखकरीता शै. वष# 2015-16 करीता तयार कर=यात आलेला 
सुधारीत सK आरंभ व सK समाYती.या तारखांना माMयता दे=याची बाब िवचाराथ#. 

 

 (िटपणी: >�तूत कायkलयाकडून िद.24/03/2015 रोजीचे पिरपKक 
B.सोिवसो/मिविवमं/संल�नता/12707 अMवये शै. वष# 2015-16 चे सK आरंभ व सK 
समाYतीचे खालील>माणे तारखा सव# संलA�नत महािव-ालय तसेच िव-ापीठातील सव# 
संकुलांना कळिव=यात आलेले होते. 

त_ता अ 
िव-ाशाखा >थम सK िOतीय सK 

>ारंभ समाYती >ारंभ समाYती 
कला, वािण य, िव¡ान, सामािजक शाº,े (पदवी 
व पद�यु%र संलA�नत महािव-ालये व 
िव-ापीठातील शै:िणक संकुले) 

15 जून, 
२015 

30 
ऑ_टोबर, 

2015 

26 नो�ह�बर, 
2015 

1 मे, 2016 

अिभयांिKकी, तांिKक, आfकटे_चर, फाम#सी, 
�यव�थापन अ�यासBम एम.बी.ए., एम. एस. 
ड³लयू इ. (पदवी व पद�यु%र संलA�नत 
महािव-ालये व िव-ापीठातील शै:िणक संकुले) 

1 जुलै, 
2015 

29 नो�ह�बर, 
2015 

1 जानेवारी, 
2016 

23 मे, 
2016 

िवधी (पदवी व पद�यु%र) 1 जुलै, 
2015 

4 नो�ह�बर, 
2015 

1 िडस�बर, 
2015 

17 मे, 
2016 

िश:ण (बी.एड., बी.पीएड, एम.एड, एम.पीएड, 
एम.ए. ए युकेशन इ. पदवी व पद�यु%र संलA�नत 
महािव-ालये व िव-ापीठातील शै:िणक संकुले) 

1 जुले, 
2015 

4 नो�ह�बर, 
2015 

1 िडस�बर, 
2015  

17 मे, 
2016 

िटप: सKारंभ व सKसमाYती.या तारखांम9ये महािव-ालयास बदल करता येणार नाही.  
सKारंभा.या िदवशी महािव-ालयाची साYतािहक सु»ी mकवा सावkजिनक सु»ी येत असcयास Pया.या दुसoया 
िदवशी सKारंभास सु7वात करावी. सK समाYती.या िदवशी महािव-ालयाची साYतािहक सु»ी mकवा साव#जिनक 
सु»ी येत असcयास Pया.या अगोदरचा िदवस सK समाYतीचा िदवस राहील. 
 सव# संलA�नत महािव-ालयाम9ये उपरो_त>माणे दे=यात आलेcया तारखा>माणे सु7 आहेत. तथािप,  
शै. वष# 2015-16 पासून एन. सी.टी.ई. रे�युलेशन २०१४ लागू झालेले असcयामूळे िश:णशाº व शािररीक 
िश:णशाº िव-ाशाखेतील सव# अ�यासBमांची >वशे >िBया वळेेत पूण# होऊ शकलेली नाही. Pयामूळे िश:णशाº 
व शािररीक िश:णशाº अ�याBमांच े >वशे उिशरा झाcयामूळे उपरो_त पKाMवये डॉ. एस. एस गणापूर,  
डॉ. एस. बी. ि:रसागर, डॉ. आर. एस. िहरेमठ व डॉ. ए. एम. रंगरेज यांनी िश:णशाº िव-ाशाखेअंतग#त येणाoया 
बी. एड, बी.पीएड, एम.एड, एम.पीएड, एम. ए. ए युकेशन या अ�यासBमासाठी खालील>माणे सुधारीत सK 
आरंभ व सK समाYती.या तारखा तयार क7न Pया>माणे सुधारीत सK आरंभ व सK समाYती.या तारखा सव# 
संलA�नत िश:णशाº व शािररीक िश:णशाº महािव-ालयांना कळिवणेबाबत कळिवलेले आहे. िश:णशाº 
िव-ाशाखेकिरता Pयांनी तयार केलेला सुधारीत सK आरंभ व सK समाYती.या तारखा खालील>माणे 

त_ता ब 
िव-ाशाखा >थम सK िOतीय सK 

>ारंभ समाYती >ारंभ समाYती 
िश:ण (बी.एड., बी.पीएड, एम.एड, एम.पीएड, 
एम.ए. ए युकेशन इ. पदवी व पद�यु%र संलA�नत 
महािव-ालये व िव-ापीठातील शै:िणक संकुले) 

01 जूलै, 
२015 

31 िडस�बर,  
2015 

27 जानेवारी,  
2016 

17 मे, 
2016 
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 सK आरंभ व सK समाYती.या तारखा >थमत: िव-ा पिरषदेसमोर सादर क7न िव-ा पिरषदे.या 

िशफारशी नंतर �यव�थापन पिरषदेसमोर माMयतेकरीता सादर करणे आवbयक आहे. �यव�थापन पिरषदे.या 

माMयतेनंतर सK आरंभ व सK समाYती.या तारखा सव# सलंA�नत महािव-ालयांना कळिव=यात येणार आहे. 

Pयासाठी िश:णशाº िव-ाशाखे.या सुधारीत सK आरंभ व सK समाYती.या तारखांना म. िव. कायदा 1994 कलम 

30(r) नुसार >थम िव-ा पिरषदेची िशफारस घेवून �यव�थापन पिरषदेची माMयता घेणे आवbयक आहे. तथािप, 

िव-ा पिरषदेची बैठक िद.14/08/2015 रोजी संप· झाली असून दर¤यान.या काळात िव-ा पिरषदेची बैठक 

लवकर आयोिजत हो=याची श_यता नसcयामूळे शै. वष# 2015-16 करीता िश:णशाº िव-ाशाखेकरीता 

उपरो_त त_ता ब >माणे तयार कर=यात आलेला सुधारीत सK आरंभ व सK समाYती.या तारखांना िव-ा 

पिरषदे.या वतीने मा. कुलग7महोदयांनी म. िव. कायदा 1994 कलम 14(७) अMवये �यव�थापन पिरषदेला 

िशफारस केलेला आहे.   

 सबब, िश:णशाº िव-ाशाखेकरीता शै. वष# 2015-16 करीता तयार कर=यात आलेला सुधारीत सK 

आरंभ व सK समाYती.या तारखांना िव-ा पिरषदे.या वतीने म. िव. कायदा 1994 कलम 14(७) अMवये 

 मा. कुलगु7महोदयांनी केलेली िशफारस िवचाराथ#). 
 

ठराव: िश:णशाº िव-ाशोखकरीता शै. वष# 2015-16 करीता तयार कर=यात आलेcया 
सुधारीत सK आरंभ व सK समाYती.या खालील तारखांना सवkनुमते माMयता दे=यात 
आली.  

त_ता ब 
िव-ाशाखा >थम सK िOतीय सK 

>ारंभ समाYती >ारंभ समाYती 
िश:ण (बी.एड., बी.पीएड, एम.एड, एम.पीएड, 
एम.ए. ए युकेशन इ. पदवी व पद�यु%र संलA�नत 
महािव-ालये व िव-ापीठातील शै:िणक संकुले) 

01 जूलै, 
२015 

31 िडस�बर,  
2015 

27 जानेवारी,  
2016 

17 मे, 
2016 
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[ 9(11) ] िव-ाgयhना Offline प½तीने दे=यात येणा-या Document Verification किरता 
आकार=यात येणाoया शुcकाम9ये वाढ कर=याबाबतची परी:ा मंडळाने केलेली 
िशफारस िवचाराथ#.                                                                                                                             

 

 (िटपणी:  िव-ाथi उ%ीण# झाcयानंतर Pयांना Pयां.या पढुील शै:िणक व रोजगार िवषयक 

कामासाठी Document Verification ची आवbयकता भासते. स-A�थतीम9ये सदरची 

>िBया ही ऑनलाईन �व7पात व पो�टाOारे शै:िणक >वशे >िBया व रोजगािवषयक 

सेवा परुिवणाoया िविवध कंपMया अथवा �वत: िव-ाथi यांनी िवनंती केcयानंतर पार 

पाडली जाते. िविवध कंपMयामाफ# त Document Verification ची मागणी कर=यात येते 

यामधील बहुतांश िव-ाथi िविवध कंपनीम9ये काम करत असतात.  

 सदरचे िव-ाथi  या कंपनीम9ये काम करत असतात Pया संबधंीत कंपनीमाफ# त 

सदर.या िव-ाgयhचे कागदपKे पडताळणी कर=याकिरता िव-ापीठाकडे येत असतात. 

स-A�थतीम9ये >�तुत िव-ापीठ कागदपKांची पडताळणी Offline प½तीने 

कर=याकिरता कमीत कमी 7.200/- इतके शुcक आकारत आहे.  

              तसेच या सव# बाब�चा िवचार करीता Pवरीत Document Verification 

दे=याकिरता Truecopy Credential Pvt. Ltd. Pune यां.याकडून ऑनलाईन 

काय#प½ती िविकिसत केलेली असून PयाOारे ते िव-ाgयhना Digital Signature Oारे 

Document Verification तयार क7न पाठिवत आहोत. सदर.या Online >णालीमधून 

Document Verification कर=याकिरता 7.1000/- इतके शुcक आकारले जाते. 

 िव-ाgयhना Offline प½तीने दे=यात येणाoया Document Verification किरता 

आकार=यात येणारे शुcक 7.500/- इतके कर=याबाबतची परी:ा मंडळाची िशफारस 

िवचाराथ#).                                                                                                                             
 

ठराव: िव-ाgयhना Offline प½तीने दे=यात येणाoया Document Verification किरता 
आकार=यात येणाoया 7.200/- इत_या शुcकाम9ये वाढ क7न 7.500/- इतके शुcक 
कर=याबाबत परी:ा मंडळाने केलेली िशफारस A�वका7न सवkनुमते माMयता दे=यात 
आली. 

 



�यव�थापन पिरषदेची 8१ वी बैठक बुधवार, िद.04 नो�ह�बर, 2015 काय#वृ%ांत  25/29 

 

[ 9(12) ] िद.04/11/2015 रोजी.या बांधकाम सिमती.या बैठकीचा काय#वृ%ांत माMयते�तव.        
 

 (िटपणी: बांधकाम सिमती बठैक िद.04/11/2015 रोजी आयोिजत कर=यात आली 

होती. सदर सिमतीचा काय#वृ%ांत सोबत जोडला आहे. पिरिनयम 339 (f) ची तरतूद 

खालील>माणे आहे. 

339 (f) 

 After the meeting, the minutes shall be drawn by the Member Secretary who 

shall get them approved from the Chairman. The recommendations of the 

Buildings and Works Committee shall be placed before the Management 

Council for its approval. 

  उ_त तरतुदीनुसार िद.04/11/2015 रोजीचा बांधकाम सिमती.या बठैकीचा 

काय#वृतांत �यव�थापन पिरषदे.या िवचाराथ#).  

 
ठराव: िद.04/11/2015 रोजी.या बांधकाम सिमती.या बैठकीचा काय#वृ%ांतास सवkनुमते 

माMयता दे=यात आली. 
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[ 9(1३) ] Hी. सितश अनंत नारकर यांना ऑिफसर ऑन �पेशल ¾ूटी¿ (OSD) या 
पदावर िनयु_ती दे=याबाबत केलेली काय#वाही मािहती�तव. 

 
 (िटपणी: Hी. सितश अनंत नारकर िव% व लेखा अिधकारी िनयतवयोमानानुसार 

िद.30/09/2015 रोजी सेवािनवृ% होत असcयाने, िव% व लेखा अिधकारी हे पद 
जािहरात >िस9द क7न भरावयाचे mकवा शासनाकडून >ितिनयु_तीवर मागणी 
कर=याबाबतचा >�ताव सादर करावा याबाबत �यव�थापन पिरषदे.या िद.22/09/2015 
रोजी.या बठैकीत िवषय B.५ अMवये िवषय सादर केला असता, Pयावर खालील>माणे 
ठराव झाला आहे. 

 ठराव 
B.5 

िद. 30/09/2015 रोजी िर_त होणारे >�तुत िव-ापीठातील िव% व लेखा 
अिधकारी हे संवधैािनक पद जािहरात >िस9द क7न भर=याचा सवkनुमते 
िनण#य घे=यात येवून िनवड >िBयेतून िनवड झालेले िव% व लेखा अिधकारी 
7जू होईपयlत mकवा सहा मिहने, यापैकी जे अगोदर घडेल ते, या 
कालावधीसाठी Hी. एस. ए. नारकर यांना पे वजा पेMशन (Pay - Pension) 
या िव%ल³धीवर िव% व लेखा अिधकारी या पदाचा पदभार दे=यास सवkनुमते 
माMयता दे=यात आली. 

  या ठरावानुसार Hी. नारकर यांना मुदतवाढ दे=यास परवानगी दे=यासाठी  
मा. >धान सिचव यांना िद.30/09/2015 रोजी ईमेल केला होता. या संदभkत 
कुलसिचवांनी मा. >धान सिचव यां.यासोबत केलेcया चच�नुसार Hी. नारकर यांना 
सेवािनवृ%ीनंतर मुदतवाढ दे=यापे:ा िव-ापीठाला Pयां.या सेवचेी गरज असेल तर OSD 
¤हणनू Pयांची नेमणकू करावी व िव% व लेखा अिधकारी पदाचा पदभार इतर 
अिधकाoयाकडे -ावा असा स±ा िदला. Pयानुषंगाने मा. कुलगु7ंनी Hी. सितश अनंत 
नारकर यांना �यव�थापन पिरषदे.या िनण#यानुसार पे वजा पेMशन (Pay - Pension) या 
िव%ल³धीवर ऑिफसर ऑन �पेशल ¾ूटी¿ (OSD) (िव% व लेखा िवभाग) या पदावर 
िनयु_ती दे=यास माMयता िदली आहे. Pयानुसार Pयांना िद.01/10/2015 रोजी िनयु_ती 
िदली आहे.  
 �यव�थापन पिरषदे.या वरील िनण#यानुसार Hी. नारकर यां.या बाबतीत केलेली 
काय#वाही मािहती�तव). 

 
ठराव: Hी. सितश अनंत नारकर यांना िकमान एका वषkसाठी mकवा िव% व लेखा 

अिधकारी पदावर न�याने िनयु_त झालेला अिधकारी 7जू होईपयlत यापैकी जे 
अगोदर होईल तोपयlत.या कालावधीसाठी ऑिफसर ऑन �पेशल ¾ूटी¿ 
(OSD) (िव% व लेखा िवभाग) या पदावर पे वजा पेMशन (Pay - Pension) या 
िव%ल³धीवर िनयु_ती दे=याबाबत मा. कुलगु7ंनी केलेcया काय#वाहीची नQद 
घे=यात आली.  
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[ 9(14) ] सोलापूर िव-ापीठ आिण संलA�नत महािव-ालयातून एम. ए�सी भाग १ व २ 
मॅथेमेिट_स (गिणत) म9ये गुणानुBमे िनयिमत िव-ाथi / िव-ाथiनी मधून सव# >थम 
येणाoया �नातकास >Pयेक वषi "Hी. पी. बी. कामतकर व Hी. >िवण प. कामतकर 
सुवण#पदक" दे=यास व Pयाकिरता 7.1,00,000/- (अ:री 7पये एक लाख) >ाYत 
देणगी A�वकार=यास म. िव. कायदा 1994 कलम 14(७) नुसार मा. कुलगु7 महोदयांनी 
�यव�थापन पिरषदे.या वतीने केलेली काय#वाही मािहती�तव. 

 

 (िटपणी: Hी. पी. बी. कामतकर, िदशा िरज Yलॉट नं.302 पंखा िविहरीजवळ, रेcव े

लाईन, सोलापरू यांनी िव-ापीठ आिण संलA�नत महािव-ालयातून एम. ए�सी भाग १ व 

२ मॅथेमेिट_स (गिणत) म9ये गुणानुBमे िनयिमत िव-ाथi / िव-ाथiनीमधून सव# >थम 

येणाoया �नातकास >Pयेक वषi "Hी. पी. बी. कामतकर व Hी. >िवण प. कामतकर 

सुवण#पदक" या नावाने सुवण#पदक दे=यासाठी िद.26/10/2015 रोजी.या पKासोबत 

7.1,00,000/- (अ:ारी 7पये एक लाख) ची देणगी िव-ापीठास िदली आहे. सदर 

र_कमे.या �याजातून >ितवषi वरील नावाने सुवण#पदक दे=यासाठीचा मानस 

िव-ापीठास कळिवला आहे. 

 �यव�थापन पिरषेदची बठैक हो=यास काही अवधी असcयाने Hी. पी. बी. 

कामतकर यां.याकडून सुवण#पदक दे=यासंदभkत िव-ापीठास >ाYत झालेला 

7.1,00,000/- (अ:री 7पये एक लाख) चा धनादेश A�वकार=यास महाराZ[् िव-ापीठ 

कायदा 1994 मधील कलम 14(७) अMवये �यव�थापन पिरषदे.या वतीने  

मा. कुलगु7महोदयांनी माMयता िदली आहे. Pयानुसार >ाYत झालेला धनादेश िव% व 

लेखा िवभागास जमा कर=यात आला आहे. 

 सबब, मा. कुलगु7महोदयांनी वरील>माणे केलेली काय#वाही मािहती�तव). 
 

ठराव: Hी. पी. बी. कामतकर यांनी िदलेली 7.1,00,000/- देणगी A�वकार=यास व 
Pयाि>Pयथ# सोलापूर िव-ापीठ आिण संलA�नत महािव-ालयातून एम. ए�सी भाग १ व 
२ मॅथेमेिट_स (गिणत) म9ये गुणानुBमे िनयिमत िव-ाथi / िव-ाथiनी मधून सव# >थम 
येणाoया �नातकास >Pयेक वषi "Hी. पी. बी. कामतकर व Hी. >िवण प. कामतकर 
सुवण#पदक" दे=यास म. िव. कायदा 1994 कलम 14(७) नुसार मा. कुलगु7 महोदयांनी 
�यव�थापन पिरषदे.या वतीने केलेcया काय#वाहीची नQद घे=यात आली. तसेच या 
सुवण#पदकासाठी यापूवi तयार केलेली एकिKत िनयमावली लागू कर=यास माMयता 
दे=यात आली. 
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[ 9(15) ] >�तूत िव-ापीठ पिरसरातील िश:णशाº संकुलात Distance Education (सु»ी.या 
कालावधील) बी. एड. व एम. एड. अ�यासBम सु7 कर=याची बाब िवचाराथ#. 

 

 (िटपणी: >�तूत िव-ापीठ पिरसरातील िश:णशाº संकुलात सु»ीतील बी. एड. व  
एम. एड. अ�यासBम सु7 कर=यासाठी िरतसर एन. सी. टी. ई. भोपाळ या 
कायkलयाकडे >�ताव सादर कर=यासंदभkत मा. कुलगु7महोदयांनी िद.02/11/2015 
रोजी सिमती गठीत केली असून, सदर सिमतीम9ये खालील>माणे सMमाननीय 
सद�यां.या नावाचे नामिनद�शन कर=यात आले. 

 अ.B. सद�यांचे नाव पदनाम 
 1 डॉ. Hीमती वजैयंता पाटील अ9य: 
 २ डॉ. ह. ना. जगताप सद�य 
 ३ डॉ. के. ज.े mशदे  सद�य 
 ४ डॉ. ए. के. बQदाड� सद�य 
  वरील>माणे गठीत केलेcया सिमतीची बठैक िद.03/11/2015 रोजी 

िव-ापीठा.या बठैक क:ात संप· झाली असून, सोबत बठैकीचा काय#वृ%ांत 
अवलोकनाथ# जोड=यात आला आहे. सदर.या बठैकीत मुÀा B.4 नुसार खालील>माणे 
िनण#य घे=यात आला आहे. 

 मुÀा B.४ Distance Education अंतग#त बी. एड. आिण एम. एड. अ�यासBम सु7 
कर=यासाठी >थमत: �यव�थापन पिरषद / अिधसभा / िव-ा पिरषदेत िवषय 
ठेवून माMय क7न Áयाव ेतसेच सदरचा ठराव >�तावासोबत जोडणे आवbयक 
आहे.  

  महाराZ[् िव-ापीठ कायदा 1994 कलम 30(२) (क) म9ये पदवी, पदिवका, 
>माणपKे व इतर िव-ािवषयक िवशेषोपाधी सु7 कर=यासंबधंी �यव�थापन पिरषदेकडे 
िशफारस करणे अशी तरतूद आहे. 
 वरील>माणे महराZ[् िव-ापीठ कायदा 1994 मधील तरतूद िवचारात घेता 
Distance Education अंतग#त बी. एड. आिण एम. एड. अ�यासBम िव-ापीठ पिरसरात 
सु7 कर=यासाठी >थम िव-ा पिरषदेम9ये िवषय ठेवून Pयास �यव�थापन पिरषदेकडे 
िशफारस कर=याची तरतूद आहे. परंतु स9या निजक.या कालावधीम9ये िव-ा पिरषदे.या 
बठैकीचा िनयोिजत िदनांक ठरलेला नसcयामूळे सदर >ािधकरणा.या वतीने  
तातडीची बाब ¤हणनू महाराZ[् िव-ापीठ कायदा 1994 कलम 14(७) अMवये  
मा. कुलगु7महोदयांनी माMयता िदली आहे. 
 सोलापरू िजcÂाची लोकसंSया िवचारात घेता Distance Education अंतग#त 
बी. एड. आिण एम. एड. अ�यासBम िव-ापीठ पिरसरात सु7 करणे खूप गरजचेे  
असून Pयाचा लाभ सेवतेील कम#चारी वगkत खूप मोÃा >माणात होणार आहे. शै:िणक  
वष# 2015-17 साठी सोलापरू िजcÂातील जवळ जवळ 700 >ाथिमक िश:कांनी >वशे 
घे=यासाठी अज# केलेला होता. Pयापैकी फ_त ४५ िश:कांनाच >वशे िमळाला असून  
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 उव#िरत जवळपास 650 िश:क >वशेापासून विंचत आहेत. रा यातील अMय अकृिष 

िव-ापीठात देखील अशा �व7पाचा अ�यासBम सु7 आहे. Pयामूळे Pया धरतीवर >�तूत 
िव-ापीठात देखील सदरचा अ�यासBम सु7 झाcयास परेुशा>माणात िव-ाथi संSया 
िमळ=यास काहीच अडचण भासणार नाही. 
 महाराZ[् िव-ापीठ कायदा १९९४ कलम 28(खख) म9ये िव-ा पिरषदेकडून 
आलेcया िव-ािवषय काय#Bमां.या >�तावाची �यवहाय#ता िनधkिरत करणे व Pयांना 
माMयता देणे अशा �व7पाची तरतूद आहे. 
 सबब, महाराZ[् िव-ापीठ कायदा १९९४ कलम २८ मधील तरतूद िवचारात घेता 
>�तूत िव-ापीठ पिरसरातील िश:णशाº संकुलता Distance Education (सु»ी.या 
कालावधीमधील) बी. एड. व एम. एड. अ�यासBम सु7 कर=याची बाब िवचाराथ#). 

 
ठराव: >�तूत िव-ापीठ पिरसरातील िश:णशाº संकुलात Distance Education (सु»ी.या 

कालावधीतील) बी. एड. व एम. एड. अ�यासBम सु7 कर=याबाबत िव-ा पिरषदे.या 
वतीने मा. कुलगु7महोदयांनी महाराZ[् िव-ापीठ कायदा 1994 कलम 14(७) अMवये 
केलेली िशफारस A�वका7न सवkनुमते माMयता दे=यात आली.  

 
मा.कुलगु7 यां.या परवानगीने बैठक संपcयाच ेकुलसिचव यांनी जाहीर केले. 

 

   
      सही/-                सही/- 

       सिचव 
 �यव�थापन पिरषद 

 अ9य: 
�यव�थापन पिरषद 

 


