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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १18 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

गु� वार, िद.06 िडस�बर, २०१8 दुपारी ०१:0० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १18 वी बठैक गु� वार, िद.06 िडस�बर, २०१८ रोजी दुपारी १2:0० 

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� तथा �भारी सचंालक, परी� ा व 

मू�यमापन मंडळ

अ�य� तथा 

सद�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) �ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे सद�य

7) �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी सद�य

8) डॉ. बी. एन. आदटराव सद�य

9) डॉ. एच. के. आवताडे सद�य

10) � ी. ए. के. आवळे सद�य

11) डॉ. बी. पी. र�गे सद�य

१२) कु. ए. सी. च�हाण सद�या

१३) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य

१४) डॉ. सरैु�या शेख सद�या

१५) �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील, िवशेष काय�सन अिधकारी िनमंि� त

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

17) �ा. डॉ. �ही. बी. घुटे, �भारी कुलसिचव सद�य सिचव

�वागत:

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

िद.06 िडस�बर, २०१८ महापिरिनव�ण िदनािनिम�  भारतर�न, महामानव डॉ. बाबासाहेब 

आंबडेकर यांना सोलापरू िव� ापीठा�या वतीने �यव�थापन पिरषदेत सव� सद�यांनी िवन�  अिभवादन 

कर�यात आले.

अनुप��थती:

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

पणेु, मा. संचालक (तं�  िश� ण) यांच े�ितिनधी ईमेल� ारे व � ीमती एन. एस. मंकणी व डॉ. एस. सी. 

मांडे, संचालक, नॅशनल स�टर फॉर सेल साय�सेस, पणेु िव� ापीठ कॅ�पस, पणेु यांनी दूर�वनी� ारे 

अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली होती. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता दे�यात आली.

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 ] • 21 ऑग�ट, 2018 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या बठैकी�या काय�वृ� ांतावर 

केल�ेया काय�वाहीची न�द घेणे.

• 11 स�ट�बर, २०१८ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू 

कायम करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे.

ठराव: • 21 ऑग�ट, 2018 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या बठैकी�या काय�वृ� ांतावर 

केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.

• 11 स�ट�बर, २०१८ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत खालील 

दु� �तीसह सव�नुमते वाचनू कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द 

घे�यात आली.

पान � .32 वर आय�या वळेेचा िवषय � .13 (९) मधील ठरावात खालील�माणे दु� �ती कर�यात 

आली.  

पूव�चा ठराव 

चार कम�चा�यांचा वतेन वाढी बाबतचा ��ताव सह संचालक काय�लयास सादर कर�याबाबत 

आ�थापना िवभागाला कळिव�यात यावे असे ठरल.े

दु� �त केललेा ठराव

डॉ. यु. �ही. मेटकरी, डॉ. एस. एन. �शदे, � ीमती डी. एन. पाढंरे व � ी. पी. ए. �हनमाने या चार 

अिधकारी व कम�चा�यां�या वतेनवाढी व सुधारीत वतेन � णेीबाबतचा ��ताव िवभागीय 

सहसंचालक काय�लयास सादर कर�याबाबत आ�थापना िवभागाला कळिव�यात यावे असे ठरल.े

आय�या वळेेचा िवषय � .13 (१०) मधील ठरावात “�याच कम�चा�याला” ऐवजी 

“डॉ. एस. एन. �शदे यांना” अशी दु� �ती करावी.

आय�या वेळेचा िवषय � .13 (११) मधील ठरावात खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पूव�चा ठराव

िव� ापीठात बैठकीसाठी कारने उप��थत राहणा�या सद�यांना वाहन खच� पे� ोल �ित िक. मी.

`10 व िडझेल �ित िक. मी. `१२ � . दराने कर�याबाबतचा ��ताव �यव�थापन पिरषदे�या पुढील 

बैठकीत सादर कर�याबाबत िव�  व लेखा िवभागास कळिव�यात याव ेअसे ठरल.े

दु� �त केललेा ठराव

िव� ापीठात बैठकीसाठी कारने उप��थत राहणा�या सद�यांना वाहन खच� पे� ोल �ित िक. मी.

`12 व िडझेल �ित िक. मी. `१0 दराने कर�याबाबतचा ��ताव �यव�थापन पिरषदे�या पुढील 

बैठकीत सादर कर�याबाबत िव�  व लेखा िवभागास कळिव�यात याव ेअसे ठरल.े

आय�या वेळेचा िवषय � .13 (१३) म�ये खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पूव�चा ठराव

DSW या िवभागांतग�त राबिव�यात येणा�या िविवध उप� म, काय�� मासंदभ�तील िनयमावली 

तयार कर�याबाबत व उप� म, काय�� मासाठी परी� क नेम�याबाबत िव� ाथ� िवकास िवभागास 

कळिव�यात याव ेअसे ठरल.े

दु� �त केललेा ठराव

DSW या िवभागांतग�त राबिव�यात येणा�या िविवध उप� म�ये पुढील वष�पासून लोककला हा 

नवीन �कार सु�  कर�यात यावा या काय�� मासंदभ�तील िनयमावली तयार कर�याबाबत व 

उप� म, काय�� मासाठी परी� क नेम�याबाबत िव� ाथ� िवकास िवभागास कळिव�यात याव े असे 

ठरल.े
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[ 0२ ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम 14 (६) (ज)े नुसार,

मा. कुलसिचव यांनी िव� ापीठा�या ��येक सहा मिह�यांचा िवकास काय�� मांचा एक 

अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १४ (6) (ज)े नुसार,

मा. कुलसिचव यांनी िव� ापीठा�या ��येक सहा मिह�यांचा िवकास काय�� मांचा एक 

अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर करणे आव�यक आहे. �यानुसार मा. कुलसिचव 

यांचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम 14 (६) (ज)े नुसार,

मा. कुलसिचव यांनी िव� ापीठा�या सहा मिह�यांचा िवकास काय�� मांचा अहवालाची न�द 

घे�यात आली.
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[ 0३ ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 105(2)(ड) नुसार

संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ या पदा�या िनवड सिमतीवर मा. कुलगु�  

महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 12(7) अ�वये 

तातडीचे बाब �हणनू �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी यांचे नामिनद�शन के�याची बाब 

मािहती�तव.

(िटपणी: संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ या पदाची जाहीरात दै. सकाळ व दैिनक 

पढुारी या वत�मानप� ाम�ये तसेच व AIU, New Delhi यां�या University News या 

सा�तािहकेत �िस�द कर�यात आली होती. �याच�माणे सदरची जाहीरात िव� ापीठ व 

महारा�� शासना�या सकेंत �थळावर ही �िस�द कर�यात आली होती.  सदर 

जाहीरातीम�ये आवदेनप�  सादर कर�याची अंितम मुदत िद.15/09/2018 पय�त होती.

�यानुसार िदले�या मुदतीत 31 उमेदवारांच ेआवदेनप�  �ा�त झाले असून �ा�त 

आवदेनप� ांची छाननी कर�यासाठी मा.कुलगु�  महोदयांनी गठीत केले�या छाननी 

सिमतीकडून छाननी केली असता, 31 पैकी 05 अज� पा�  झाले होते. सदर पा�  व अपा�  

उमेदवारांची यादी िव� ापीठ सकेंत�थळावर �िस�द क� न िद.24/10/2018 पय�त 

हरकती मागिव�यात आ�या हो�या. �यानुसार एकूण 07 हरकती �ा�त झा�या असनू 

सदर �ा�त हरकती मा. कुलगु�  महोदयां�या मा�यतेने छाननी सिमतीसमोर ठेव�या 

असता, �ा�त 07 हरकती पकैी 05 उमेदवारांचे आवदेनप�  पा�  झाले आहेत. अशा�कारे 

एकूण 10 उमेदवारांचे आवदेनप�  पा�  झाले आहेत.

गठीत केले�या छाननी सिमती�या अहवालानुसार सचंालक, परी� ा व 

मू�यमापन मंडळ या पदासाठी पा�  ठरले�या 10 उमेदवारां�या मुलाखतीच े आयोजन 

िद.04/12/2018 रोजी कर�यात आले असनू महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 

2016 मधील कलम 105 (2) (ड) नुसार िनवड सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेचा सद�य

असलेला एक िनव�िचत �ाचाय��कवा अ�यापक यांचे �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�शन 

करणे आव�यक आहे.

सदर पदा�या िनवड सिमतीस महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 

मधील कलम 105 (4) नुसार तीस िदवसाची पवू�सूचना देणे आव�यक अस�याने व 

मा.कुलपती तथा रा�यपाल यांनी नामिनद�िशत केले�या त�� ांकडून मुलाखतीची तारीख 

िमळा�याने, तातडीची बाब �हणनू मा.कुलगु�  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12(7) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने �ाचाय� डॉ.

एस. �ही. कोटी यांचे नामिनद�शन केले आहे.

सबब, महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 

105 (2) (ड) नुसार सचंालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ या पदा�या िनवड सिमतीवर 

मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 

12(7) अ�वये तातडीचे बाब �हणनू �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी यांचे नामिनद�शन के�याची 

बाब मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 04 ] सामा�य �शासन िवभागाचे शासन िनण�य � . संकीण�-2715/� .� .100/13,

िद.17 िडस�बर, 2016 �या अनुषंगाने आ�थापना िवषयक व लखेािवषयक कामासाठी एक 

िनमशासकीय सेवािनवृ�  अिधकाऱी � ी. शेख मुतूज� मिहबबूसाब यांना मानसेवी अिधकारी 

�हणनू करार प�दतीने घेत�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: �यव�थापन पिरषदे�या िद.11/09/2018 रोजी�या बठैकीतील ठराव � .7

नुसार "सामा�य �शासन िवभागाचे शासन िनण�य � . सकंीण�-2715 / � . � .100 / 13,

िद.17 िडस�बर, 2016 �या अनुषंगाने आ�थापना िवषयक व लेखािवषयक कामासाठी एक 

शासकीय / िनमशासकीय सेवािनवृ�  अिधका�याची सेवा करार प�दतीने मानसेवी 

अिधकारी �हणनू घे�यासाठी मा.कुलगु�ं �या मा�यतेनुसार िद.07/10/2018 रोजी दैिनक 

संचार या वत�मानप� ाम�ये WALK-IN-INTERVIEW ची जािहरात �िस�द कर�यात 

आली होती. सदर पदा�या WALK-IN-INTERVIEW ही िद.16/10/2018 रोजी सकाळी 

11.30 वा. �यव�थापन पिरषद क� ात घे�यात आली. सदर पदां�या WALK-IN-

INTERVIEW साठी उप��थत रािहले�या उमेदवारांमधून िनवड सिमतीने � ी. शेख मुतूज� 

मिहबबूसाब या सेवािनवृ�  कम�चारी यांची मानसेवी अिधकारी या पदावर िनवड केले आहे. 

तसेच िनवड सिमती�या अहवालानुसार � ी. शेख मुतजू� मिहबबूसाब यांना महारा��  

शासन, सामा�य �शासन िवभागाचे िद.17 िडस�बर, 2016 रोजी�या शासन िनण�यानुसार 

मािसक पिर� िमक � .22,100/- (अ� री � पये बावीस हजार शंभर फ�त) या �माणे

दरमहा वतेनावर अकरा मिह�यासाठी िनयु�ती आदेश दे�याबाबत मा. कुलगु�  

महादेयांनी िद.16/10/2018 रोजी�या िटपणी�वये मा�यता िदलेली आहे. �यानुसार 

� ी. शेख मुतूज� मिहबबूसाब यांची मानसेवी अिधकारी या पदावर िद.22/10/2018 ते 

िद.21/09/2019 पय�त िनय�ुती कर�यात आलेली आहे.   

सबब, सामा�य �शासन िवभागाचे शासन िनण�य � . सकंीण�-2715 / � .� .100

/ 13, िद.17 िडस�बर, 2016 �या अनुषंगाने आ�थापना िवषयक व लेखािवषयक 

कामासाठी एक िनमशासकीय सेवािनवृ�  अिधकाऱी � ी. शेख मुतूज� मिहबबूसाब यांना 

मानसेवी अिधकारी �हणनू करार प�दतीने घेत�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या

मािहती�तव).

ठराव: सामा�य �शासन िवभागाच े शासन िनण�य � . संकीण�-2715 / � . � .100 / 13,

िद.17 िडस�बर, 2016 �या अनुषंगाने आ�थापना िवषयक व लखेािवषयक कामासाठी एक 

िनमशासकीय सेवािनवृ�  अिधकाऱी � ी. शेख मुतूज� मिहबबूसाब यांना मानसेवी अिधकारी 

�हणनू करार प�दतीने घेत�याबाबतची न�द घे�यात आली.
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[ 05 ] डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे, ता. माणगाव, िज. रायगड यांना 

गट � .३३१ मधील उपल�ध क� न � ावयाची ५ एकर जमीन मालकी ह�काने उपल�ध /

ह�तांतरीत क� न दे�यास व सोबत�या करारास मा�यता दे�याबाबत �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने कुलगु�  महोदय यांनी महारा��  ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

२०१६ कलम १२ (७) अ�वये केललेी काय�वाही �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: शासन िनण�य � .HTED-11030 (11) / 1 /2013 - MHT - (TE-2),

िद.३१ जानेवारी, २०१४ रोजी�या िनण�या�वये न�याने �थापन कर�यात आले�या डॉ.

बाबासाहेब आबंडेकर तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे यांनी न�याने सु�  केले�या 

उपक�� ासाठी ��येक िव� ापीठाने 5 एकर जमीन ह�तांतरीत कर�याबाबत आदेश �ा�त 

झालेले होते. सदर आदेशात संदभ�त जमीन कशा प�दतीने ह�तांतरीत कर�यात यावी 

याबाबत उ� ेख कर�यात आलेला नाही. �यानुसार िद.१३/02/2014 रोजी�या 

�यव�थापन पिरषदे�या बठैकीतील ठराव � .१३ नुसार सोलापरू िव� ापीठा�या मालकीचे

असले�या मौज े क�डी, ता. उ� र सोलापरू या हि�मधील गट � .३५१ मधील एकूण 5 

एकर जमीन डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे, ता. माणगाव, 

िज. रायगड िव� ापीठास ह�तांतरीत कर�यात येवून सबंिंधत दो�ही िव� ापीठांम�ये 

िद.०७/०७/२०१७ रोजी करारनामा कर�यात येवून सदर करारनामा संदभ� प�  � .SUS /

Engg / 2017  / 4808, िद.१२/०७/२०१७ अ�वये शासनास व डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर 

तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे, ता. माणगाव, िज. रायगड पाठिव�यात आलेला होता.

त� नंतर ��तूत िव� ापीठाने डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे, 

ता. माणगाव, िज. रायगड यांना गट � .३५१ मधील एकूण ५ एकर जमीन मालकी 

ह�काने ह�तांतरीत कर�यात आलेली अस�याने सदर गटाची जमीनीची मोजणी क� न 

ह� िनि� ती क� न घे�याबाबत आप�या �तराव� न काय�वाही कर�याबाबत िव� ापीठाचे 

संदभ�प�  � .सोिवसो / अिभ. िवभाग / २०१७-18 / ४४९२, िद.२५ मे, २०१८ अ�वये 

कळिवलेले होते. त� नंतर ��तूत िव� ापीठाची जमीन सु�  होते तेथून सलग ५ एकर 

मालकी ह�काने डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर तं� शा�  िव� ापीठास िदलेली आहे. परंत ु

ज�ेहा शासकीय मोजणी आणली ते�हा ल� ात आले की, या जमीनीचा स�ह� नंबर 

नजरचकुीने ३५१ असा झाला आहे. जो दो�ही िव� ापीठांना गैरसोईचा आहे. �यामूळे 

��तूत िव� ापीठाची जमीन सु�  होते अशी ५ एकर जमीनीचा अचकू स�ह� नंबर टाकून 

सुधारीत प�  िनग�मीत कर�याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर तं� शा�  िव� ापीठ,

लोणेरे, ता. माणगाव, िज. रायगड यांनी संदभ� प�  � .डॉबाआंतिव / कुलसिचव / जमीन 

ह�तांतरण - सोलापरू / २०१८ / 329, िद.१३ जून, २018 अ�वये ��ततू िव� ापीठास 

कळिवलेले होते. �यानुसार गट � .३५१ मधील एकूण ५ एकर जमीनीऐवजी गट ३३१ 

मधील एकूण ५ एकर जमीन डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे, 

रायगड यां�या नाव े ह�तांतरीत कर�यास व दो�ही िव� ापीठांम�ये गट � .३३१ साठी 

करारनामा कर�यास िद.23/08/2018 अ�वये मा. कुलगु�  यांनी मा�यता िदलेली आहे.

�यानुसार संबिंधतांना िव� ापीठाचे संदभ� प�  � .सोिवसो / अिभ. िवभाग / २०१8-19 / 

7340, िद.23 ऑग�ट, २०१८ अ�वये कळिव�यात आलेले आहे. दर�यान�या काळात 

जमीन ह�तांतरणासंदभ�त िवशेष काय�सन अिधकारी डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर 

तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे, िज. रायगड हे रिज�� ेशन काय�लया, सोलापरू येथे गेले 

असता �यांना रिज�� ेशन काय�लय, सोलापरू यांनी ही जमीन कोण�या प�दतीने 
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ह�तांतरीत केलेली आहे ही बाब आढळत नस�यामूळे रिज�� ेशन �ि� या होवू शकत 

नाही, असे रिज�� शेन काय�लयाने त�डी कळिवलेले होते. �यामूळे रिज�� शेन 

काय�लय, सोलापरू यांनी त�डी सांिगत�या�माणे न�दणी �ि� या सुलभ �हावी �हणनू 

डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे, िज. रायगड यांना � ावयाची एकूण 

५ एकर जमीन डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे, िज. रायगड यांना 

� ावयाची ५ एकर जमीन मालकी ह�काने ह�तांतरीत कर�याबाबतच े प�  ��ततू 

िव� ापीठाने डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे, िज. रायगड यांना 

िदलेले आहे. 

तसेच िवशेष काय�सन अिधकारी, डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर तं� शा�  िव� ापीठ,

लोणेरे, िज. रायगड यांनी यापवू� कर�यात आलेला करारनामा र� कर�यात येत आहे.

याऐवजी सधुारीत करारनामा कर�यात येत आहे, अस ेकरारना�यात नमूद कर�याबाबत 

त�डी िवनंती केलेली होती �यानुसार मा. कुलगु�  महोदयांनी िद.१८/09/2018 रोजी 

मा�य केले�या िटपणीनुसार सुधारीत कराराम�ये मालकी ह�काचा उ� ेख क� न सदर 

करारनामा िव� ापीठाच े कायदा अिधकारी यां�याकडून तपासून घेवून करारनामा 

िद.२१/09/2018 रोजी सधुारीत कर�यात आलेला आहे.

सबब, शासन िनण�याम�ये डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे, 

ता. माणगाव, िज. रायगड यांना उपल�ध क� न � ावयाची ५ एकर जमीन उपल�ध /

ह�तांतरीत कर�याबाबत नमूद केलेले आहे. परंतु सदर जमीन कोण�या प�दतीने 

उपल�ध / ह�तांतरीत करावी याबाबतची �प�टता शासन िनण�याम�ये होत नस�यामूळे 

सदरबाबत शासनाकडून माग�दश�न मागिवणे व �यानुसार काय�वाही कर�याबाबत बराच 

अवधी लागणार अस�या�या श�यतेमुळे तसेच जमीन उपल�ध / ह�तांतरीत 

कर�याबाबत रिज�� शेन काय�लया, सोलापरू येथील काय�लयात येत असले�या 

अडचण�चा व तातडीचा िवचार करता ��ततू िव� ापीठाने डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर 

तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे, ता. माणगाव, िज. रायगड यांना गट � .३३१ मधील ५ एकर 

जमीन मालकी ह�काने ह�तांतरीत / उपल�ध क� न दे�यास व सोबत�या करारास 

मा�यता दे�याबाबत �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  महोदय यांनी महारा��

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (७) अ�वये केलेली काय�वाही 

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 06 ] िद.१७/१०/२०१८ रोजी�या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ांतास महारा�� साव�जिनक 

अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२ (७) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

मा. कुलगु� महोदय यांनी केललेी काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: िद.17/12/2018 रोजी�या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ांतास िद.17/10/2018

रोजी संप�  झाले�या िव�  व लेखा सिमतीने �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केली आहे. 

सोबत खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत जोडला आहे.

�याम�ये � सा अंतग�त GCMS उपकरण आयात करणे ��तािवत आहे. सदरची 

खरेदी तातडीने क� न �याचा खच� वळेेत होणे आव�यक आहे. तसेच डॉलरची �कमत 

िदवसेन िदवस वाढत अस�याने खरेदी िकमतीत वाढ हो�याची श�यता आहे. नजीक�या 

काळात �यव�थापन पिरषदेची बठैक नस�याने मा. कुलगु� महोदय व िव�  व लेखा 

अिधकारी यां�याशी झाले�या चच�नुसार व �यांनी िदले�या सुचनेनुसार िद.17/10/2018

रोजी�या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ांतास महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

२०१६ मधील कलम १२ (७) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  यांनी 

मा�यता िदली आहे.

सबब, महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२ (७) 

नुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु� महोदय यांनी केलेली काय�वाही 

मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 07 ] उ�च व तं�  िश� ण िवभागा�या अिधप�याखालील सव� अकृषी िव� ापीठे व संल��नत 

महािव� ालयांना क��  शासना�या “The Rights of Person with Disabilities Act,

2016” �या तरतूदीनुसार काय�वाही कर�याबाबतचे शासन िनण�य िद.25 जून, २०१८, 

िद.13 ऑग�ट, २०१८ व िद.27 ऑग�ट, २०१८ मािहती�तव.

(िटपणी: उपरो�त शासन िनण�या�वये क��  शासनाने “The Rights of Person with

Disabilities Act, 2016” हा अिधिनयम िद.२८ िडस�बर, २०१६ रोजी राजप� ात �िस�द 

क� न तो सव� शासकीय सं�थाना लागू केला आहे. या अिधिनयमातील कलम ३२ म�ये 

पढुील�माणे तरतूद आहे. 

1) All government institutions of highe education and other higher education

institution receiving aid from the Government shall reserve not less than

five.

2) The Person with benchmark disabilities shall be given an upper age

relaxation of five years for admission in institutions of higher education.

क��  शासना�या उ�त “The Rights of Person with Disabilities Act, 2016”

�या कलम 31 (१) मधील तरतूदीनुसार उ�च िश� ण संचालनालया�या अिधप�याखालील 

शासकीय व अशासकीय अनुदािनत सं�थाम�ये �वशेासाठी ल� णीय अपंग�व असणा�या 

�य�ती / िव� ा�य�किरता ५ ट�के इत�या जागा राखीव ठेव�याबाबत शासनाने आदेश 

िनग�िमत केले आहे. तसचे शासन िनण�यात नमूद के�या�माणे इतर सोई-सुिवधाही 

उपल�ध क� न दे�याबाबत आदेश पािरत केले आहेत.

सबब, उ�च व तं�  िश� ण िवभागा�या अिधप�याखालील सव� अकृषी िव� ापीठे व 

संल��नत महािव� ालयांना क��  शासना�या “The Rights of Person with Disabilities

Act, 2016” �या तरतूदीनुसार काय�वाही कर�याबाबतचे शासन िनण�य िद.25 जून, 

२०१८, िद.13 ऑग�ट, 2018 व िद.27 ऑग�ट, २०१८ मािहती�तव).

ठराव: उ�च व तं�  िश� ण िवभागा�या अिधप�याखालील सव� अकृषी िव� ापीठे व संल��नत 

महािव� ालयांना क��  शासना�या “The Rights of Person with Disabilities Act,

2016” �या तरतूदीनुसार काय�वाही कर�याबाबत�या शासन िनण�य िद.25 जून, २०१८, 

िद.13 ऑग�ट, २०१८ व िद.27 ऑग�ट, २०१८ यांची न�द घे�यात आली.
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[ 08 ] िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या व मुल��या वसितगृहासाठी �वतं�  प�ु ष गृहपाल व 

मिहला गृहपाल िनय�ुत के�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठात Walk-in-Interview � ारे � ीमती इंगेवार माधुरी मनोहरराव 

यांची कं� ाटी सहायक �ा�यापक �हणनू सन 2017-18 या शै� िणक वष�साठी िनय�ुती 

कर�यात आली होती. � ीमती इंगेवार यांचेकडे मुल��या वसितगृहा�या गृहपाल पदाचा 

अितिर�त काय�भार सोपिव�यात आला होता. �यांचा कं� ाटी सहायक �ा�यापक पदाचा 

कालावधी पणू� झा�यानंतर �यांचेकडील गृहपाल (मिहला वसितगृह) पदाचा अितिर�त 

काय�भार मा.कुलगु�  महोदयां�या िद.10/07/2018 व िद.17/07/2018 रोजी�या 

मा�यतेने खालील�माणे सोपिव�यात आलेला आहे.

अ.

� .

कम�चा�यांच ेनांव व पदनाम िनयु�ती आदेश �ितमाह 

मानधन 

1. � ीमती मुछाले उजमा अखतर मु.

अ. 

कं� ाटी सहायक �ा�यापक

सोिवसो/आ�था/2018/6133,

िद.19/07/2018 

� .8,000/-

2. � ीमती बागवान िनलोफर इकबाल,

किन�ठ िलिपक

सोिवसो/आ�था/2018/6132,

िद.19/07/2018 

� .8,000/-

त� नंतर ��तुत िव� ापीठात Walk-in-Interview � ारे सन 2018-19 या 

शै� िणक वष�साठी कं� ाटी सहायक �ा�यापक यां�या िनय�ु�या कर�यात आले�या 

आहेत.  �यापकैी � ीमती डॉ. देशमुख मेघा अनंतराव, कं� ाटी सहायक �ा�यापक यांचा 

िद.12/11/2018 रोजी िवनंती अज� �ा�त झा�यानंतर सदर अज�वर िद.13/11/2018

रोजी पढुील आदेशाथ� िटपणी सादर केली असता, � ीमती बागवान यांचे ऐवजी � ीमती 

डॉ. देशमुख मेघा यांची िनय�ुती कर�यास मा. कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िदली आहे.

�यानुसार खालील�माणे काय�लयीन आदेश िनग�िमत कर�यात आले आहे.

अ.

� .

कम�चा�यांच ेनांव व पदनाम िनयु�ती आदेश �ितमाह 

मानधन 

1. � ीमती डॉ. देशमुख मेघा अनंतराव 

कं� ाटी सहायक �ा�यापक

सोिवसो/आ�था/2018/9744,

िद.14/11/2018 

� .8,000/-

तसेच मुलां�या वसितगृहां�या रे�टर या पदाचा अितिर�त काय�भार � ी. एस. एन.

� ृंगारे, सहा. �ा�यापक यांचेकडे सन 2011 पासून सोपिव�यात आलेला आहे. तसेच 

�यांना िव� ापीठ पिरसरातील िनवास�थान परुिव�यात आलेले आहे. परंत,ू �यांना घरभाडे 

भ� ा व �वास भाडे दे�यात आलेला नाही. � ी. � ृंगारे यांनी िद.31/08/2018 रोजी�या 

िवनंती अज��वये मुलां�या िश� णासाठी सोलापरू शहरात असले�या �वत:�या घरात 

घरात राहयला जात अस�याचे व माहे स�ट�बर, 2018 पासून घरभाडे भ� ा व �वास भाडे 

पवू�वत सु�  कर�यास िवनंती केली आहे. �यास अनुस� न � ी. � ृंगारे यांना िव� ापीठ 

पिरसरातील िनवास�थान सोड�यास िद.17/09/2018 रोजी�या प� ा�वये परवानगी 

दे�यात आली.
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त� नंतर � ी. � ुव एन. के., डॉ. पवार आर. ए. व डॉ. िपसाळ पी. एम., कं� ाटी 

सहायक �ा�यापक यांनी िद.31/08/2018 व िद.02/09/2018 रोजी�या अज��वये 

िवनंती के�यानुसार, �यांचकेडे गृहपाल (मुलांचे वसितगृह) या पदाचा अितिर�त काय�भार 

सोपिव�यास, िव� ापीठ पिरसरातील िनवास�थानात िवनामु�य राह�यास व �यांना 

��येकी � .1,000/- दरमहा मानधन दे�यास िद.06/09/2018 रोजी�या िटपणीस 

मा�यता िमळालेली आहे. �यानुसार खालील�माणे िनयु�ती कर�यात आलेली आहे.

अ.

� .

कम�चा�यांच ेनांव व पदनाम िनयु�ती आदेश �ितमाह 

मानधन 

1. � ी. � ुव ेिनलकेश कमल�सग

कं� ाटी सहायक �ा�यापक

सोिवसो/आ�था/2018/8125,

िद.17/09/2018 

� .1,000/-

2. डॉ. पवार � पेश अिजनाथ

कं� ाटी सहायक �ा�यापक

सोिवसो/आ�था/2018/8126,

िद.17/09/2018 

� .1,000/-

3. डॉ. िपसाळ परशुराम मा� ती

कं� ाटी सहायक �ा�यापक

सोिवसो/आ�था/2018/8127,

िद.17/09/2018 

� .1,000/-

सबब, िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या व मुल��या वसितगृहासाठी �वतं�  प�ु ष 

गृहपाल व मिहला गृहपाल िनयु�त के�याची बाब मािहती�तव).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या व मुल��या वसितगृहासाठी �वतं�  प�ु ष गृहपाल व 

मिहला गृहपाल िनय�ुत के�याबाबतची न�द घे�यात आली.



�यव�थापन पिरषदेची ११8 वी बैठक गु� वार, िद.06 िडस�बर, २01८ काय�वृ� ांत 12/67

[ 09 ] सोलापरू महानगरपािलकातग�त Solapur City Development Corporation Limited

(SCDCL) यां�या �माट� िसटी संक�पनेनुसार िव� ापीठ पिरसरातील संगणकशा� ,

पदाथ�िव� ान रसायनशा�  संकुल इमारतीवर सोलर जनरेशन िस�टीम बसिव�यास

�यव�थापन परीषदे�या वतीने मा.कुलगु�  महोदय यांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये केललेी काय�वाही �यव�थापन परीषदे�या

मािहती�तव.

(िटपणी: सोलापरू महानगरपािलकातग�त Solapur City Development Corporation

Limited (SCDCL) यां�या �माट� िसटी संक�पनेनुसार ��तुत िव� ापीठा�या

संगणकशा� , पदाथ�िव� ान, रसायनशा�  सकुंल इमारतीवर आव�यकतेनुसार िवनामु�य

सोलर जनरेशन िस�टीम बसिव�याच े काम िनयोिजत आहे, �यास अनुस� न सदर 

िवनामु�य सोलर जनरेशन िस�टीम बसिव�याचा ��ताव � ी. सिमत नाबर, रावीन 

इ�� ा�ोज�ेट �ा. िलिमटेड, अ�य�  सोलर यांनी िव� ापीठाकडे सादर केलेला होता. 

िवनामु�य सोलर जनरेशन िस�टीम बसिव�या�या कामास बांधकाम सिमतीची 

िशफारस व तदनंतर �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेनंतर वरील�माणे कामाबाबत पढुील 

काय�वाही करावी लागणार आहे. �यानुसार सदर कामाची िनकड ल� ात घेता, बांधकाम 

सिमती�या वतीने मा.कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 12(7) अ�वये िवनामु�य सोलर जनरेशन िस�टीम बसिव�या�या कामाची 

िशफारस �यव�थापन परीषदेला केलेली आहे. 

सबब, सदर कामाची िनकड ल� ात घेता व नुकतीच �यव�थापन परीषदेची बठैक 

झालेली अस�याने संगणकशा� , पदाथ�िव� ान, रसायनशा�  संकुल इमारतीवर 

िवनामु�य सोलर जनरेशन िस�टीम बसिव�यास �यव�थापन पिरषदे�या वतीने

मा.कुलगु�  महोदय यांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) 

अ�वये मा�यता िदलेली आहे, �यानुसार मा. आयु�त, सोलापरू महानगरपािलका यांना व 

� ी.सिमत नाबर, रािवन इ�� ा�� �चर �ा. िलिमटेड, उपा�य� , सोलार यांना  आव�यक

ती पढुील काय�वाही करणेबाबत संदभ� प�  � . सोिवसो/अिभयांि� की िवभाग/2018-19

/8724, िद.04/10/2018 अ�वये कळिवलेले असनु मा. कुलगु�  महोदयांनी केलेली 

काय�वाही �यव�थापन परीषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 10 ] सन 2017-18 �या ल�ेयात आव�यक ती दु� �ती ता�काळ करणे आव�यक अस�याने 

मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

2016 कलम 12(7) नुसार िदललेी मा�यता मािहती�तव.

(िटपणी: सोलापूर िव� ापीठाच े सन 2017-18 या आ�थक वष�त झाले�या आ�थक �यवहाराच े

लेखापरी� ण क� न घे�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेने संवधैािनक लेखा परी� ण �हणनू 

M/s. T A P & Associates, Solapur यांची िनयु�ती कर�यात आलेली आहे. �यांनी 2017-18

या आ�थक वष�त झाले�या आ�थक �यवहाराच े लेखापरी� ण वळेेत क� न अंितम लेखापरी� ण 

अहवाल या िवभागास सादर कर�यात आलेला आहे. समान लेखा संिहतेमधील तरतूद १.५० (i) व 

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 94 (६) (क) नुसार सन 2017-18 

च ेवाष�क लेखे, लेखापरी� ण अहवाल व अनुपालन अहवाल उपसिमती�या िशफारस अहवालासह 

िद.10/08/2018 रोजी�या िव�  व लेखा सिमतीपुढे िवचाराथ� सादर कर�यात आला होता. �यावर 

खालील�माणे ठराव झाला आहे.

ठराव: सन 2017-18 लेखापरी� ण अहवाल व लेखापिर� ीत ले�यांवर सिव�तर चच� 

कर�यात आली. लेखापरी� ण अहवालातील आ� ेपाबाबत उपसिमतीने केले�या 

िशफारशी ��वकार�यात येवून लेखापरी� ण अहवाल, लेखापिर� ीत लेखे, अनुपालन 

व उपसिमती िशफारस अहवाल मा�यतेसाठी �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात 

आली. 

िद.21/08/2018 रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीत सदर िवषय िवचाराथ� 

ठेवला असता खालील�माणे ठराव झाला आहे.

ठराव: महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 94 (६) (क) व ३१ 

(यघ) नुसार, सन 2017-18 चे वा�षक लेखे व लेखापरी� ण अहवाल संदभ�त िव�  व 

लेखा सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न अिधसभेस सव�नुमते िशफारस कर�यात 

आली. 

स�� ल बँक क�डी शाखा येथे िव� ापीठा�या िविवध फंडा�या मुदत ठेवी ठेव�यात आले�या 

आहेत. मुदत ठेवी ठेवताना �यावर िमळणा�या �याजापोटी टी. डी. एस. ची कपात क�  नये अस े

वळेोवळेी बँकेला कळिवले आहे. तथािप, िव� ापीठाच ेआयकर िरटन� भरतेवेळी Form 26 AS व� न 

असे िदसून आले की, स�� ल बँकेने मुदतठेवी�या �याजातून िद.31/03/2018 रोजी टी. डी. एस. 

`5,29,780/- कपात क� न आयकर िवभागाकडे भरला आहे. याबाबत स�� ल बँकेशी संपक� 

साधला असता �यांनी सदर टी. डी. एस. ची कपात �धान काय�लयाकडून के�याच े कळिवल े

आहे. तसेच याबाबत िव� ापीठाच ेसनदी लेखापाल यां�याशी चच� केली असता, �यांनी �याजाची 

र�कम `52,77,278.89/- िव� ापीठा�या वा�षक ले�याम�ये समावशे करणे आव�यक अस�याच े

सांिगतले. अ�यथा ती आयकर िवभागाकडून टी. डी. एस. ची र�कम `5,29,780/- अमा�य होवून 

ती िव� ापीठास िमळणार नाही.

सनदी लेखापाल यांनी सूिचत के�या�माणे स�� ल बँकेने िद.31/03/2018 रोजी िविवध 

मुदतठेवी पोटी जमा केलेली �याजाची र�कम `52,77,278.89/- चा समावशे िव� ापीठ ले�यात 

घे�यासाठी सन 2017-18 �या ले�यात आव�यक ती दु� �ती ता�काळ करणे आव�यक आहे.

�या�माणे ले�यात दु� �ती कर�यात आली आहे.

सबब, महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२ (७) नुसार 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी केलेली काय�वाही मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७) अ�वये 

केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 11 ] भकंूप� �थासाठी लागू केल�ेया 2% समांतर आर� णाची तसेच इतर समांतर आर� ण 

घटकांची रा�यात काटेकोरपणे अमंलबजावणी कर�याबाबतचे शासन पिरप� क 

मािहती�तव.

(िटपणी: उपरो�त शासन पिरप� का�वये रा�य शासकीय सेवतेील गट-क व गट-ड ची 

पदे भरताना सव� िनय�ुती �ािघका�यांनी भकंूप� ं�तांसाठी असले�या 2% आर� णाची 

काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. 

              या �यितिर�त शासकीय सेवते �वशेासाठी �क�प� �थांना 5%, माजी सैिनक 

15%, मिहला 30%, अपंग 3%, खेळाडू 5%, अंशकालीन पदवीधर / पदिवकाधारक 

10%, अनाथ 1%, यांना समांतर आर� ण दे�यात आले आहे. सदर िविहत केले�या 

�माणानुसार पदांची गणना क� न �यानुसार िनयु�ती �ािधका�यांची पदभरती करावी. 

सदर समांतर आर� णाची िनयु�ती �ािधकारी यांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.

सदर सचुना �शासकीय िवभागांनी �यां�या अिधप�याखालील िवभाग �मुखां�या 

िनदश�नास आणा�यात असे आदेश िनग�िमत केले आहे.

सबब, भकंूप� �थासाठी लागू केले�या 2% समांतर आर� णाची तसेच इतर 

समांतर आर� ण घटकांची रा�यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी कर�याबाबतच े शासन 

पिरप� क मािहती�तव).

ठराव: भकंूप� �थासाठी लागू केल�ेया 2% समांतर आर� णाची तसेच इतर समांतर आर� ण 

घटकांची रा�यात काटेकोरपणे अमंलबजावणी कर�याबाबत�या शासन पिरप� काची 

न�द घे�यात आली.
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[ 12 ] सोलापरू िव� ापीठ व िव� ापीठाशी संल�नीत असल�ेया महािव� ालयातून एम. सी. ए. 

(Master of Computer Application) या अ�यास� मातून गुणानु� मे �थम येणा�या 

िव� ा�य�स / िव� ाथ�नीस सन 2017-18 पासून ��येक वष� "कै. िशवशंकर िभम�णा म�ते 

सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक दे�याकिरता `1,00,000/- �ा�त देणगी 

��वकार�यास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 12 (7) 

अ�वये मा. कुलगु�  महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही 

मािहती�तव.

(िटपणी: डॉ. राजीवकुमार िशवशंकर म�ते यांनी सोलापरू िव� ापीठ व िव� ापीठाशी 

संल�नीत असले�या महािव� ालयातनू एम. सी. ए. (Master of Computer 

Application) या अ�यास� मातून गुणानु� मे �थम येणा�या िव� ा�य�स / िव� ाथ�नीस 

सन 2017-18 पासनू ��येक वष� "कै. िशवशंकर िभम�णा म�ते सुवण�पदक" या नावाने 

सुवण�पदक दे�यासाठी िद.13/11/2018 रोजी�या प� ासोबत `1,09,000/- (अ� री एक 

लाख नऊ हजार फ�त) इतकी देणगी िव� ापीठास धनादेशा� ारे िदली आहे.  सदर 

र�कमे�या �याजातून �ितवष� उपरो�त नमूद नावाने सुवण�पदक दे�यासाठीचा मानस 

िव� ापीठास कळिवला होता.

डॉ. राजीवकुमार िशवशंकर म�ते यां�याकडून सुवण�पदकासाठी `1,09,000/-

(अ� री एक लाख नऊ हजार � पये फ�त) इतकी र�कम देणगी �हणनू धनादेशा� ारे 

��वकार�यास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12 (7) 

अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िदली आहे.

�यानुसार �ा�त झालेला धनादेश िव�  व लेखा िवभागास जमा कर�यात आला असनू 

`1,09,000/- इत�या र�कमेची पावती � .14323 िद.17/11/2018 अ�वये िव�  व 

लेखा िवभागाने अ�यासमंडळे िवभागाकडे जमा केलेली आहे.

सबब, मा. कुलगु�  महोदयांनी वरील�माणे केलेली काय�वाही �यव�थापन

पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 13 ] सोलापरू िव� ापीठ व िव� ापीठाशी संल�नीत असल�ेया महािव� ालयातून एम. ए�सी.

रसायनशा�  (Master of Science in chemistry) या िवषयातून �थम येणा�या अनुसूचीत 

जाती�या िव� ाथ� / िव� ाथ�नीस सन 2017-18 पासून सुवण�पदक दे�याचा मानस असून 

हे सुवण�पदक "आदश�माता आशाताई हिरशच�ं  गायकवाड सुवण�पदक" या नावाने 

सुवण�पदक दे�याकिरता `1,00,000/- �ा�त देणगी ��वकार�यास महारा��  साव�जिनक 

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

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: �ा. डॉ. गायकवाड शिशकांत हिरशच�ं , बाश� यांनी सोलापरू िव� ापीठ व 

िव� ापीठाशी संल�नीत असले�या महािव� ालयातनू एम. ए�सी. रसायनशा�  (Master

of Science in chemistry) या िवषयातून �थम येणा�या अनुसचूीत जाती�या िव� ाथ� /

िव� ाथ�नीस सन 2017-18 पासून ��येक वष� "आदश�माता आशाताई हिरशचं�  

गायकवाड सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी िद.13/11/2018 रोजी�या 

प� ासोबत `1,09,000/- (अ� री एक लाख नऊ हजार फ�त) इतकी देणगी िव� ापीठास 

धनादेशा� ारे िदली आहे. सदर र�कमे�या �याजातनू �ितवष� उपरो�त नमूद नावाने 

सुवण�पदक दे�यासाठीचा मानस िव� ापीठास कळिवला होता.

�ा. डॉ. गायकवाड शिशकांत हिरशच�ं , बाश� यां�याकडून सुवण�पदकासाठी 

`1,09,000/- (अ� री एक लाख नऊ हजार � पये फ�त) इतकी र�कम देणगी �हणनू 

धनादेशा� ारे ��वकार�यास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील 

कलम 12 (7) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िदली 

आहे. �यानुसार �ा�त झालेला धनादेश िव�  व लेखा िवभागास जमा कर�यात आला 

असून `1,09,000/- इत�या र�कमेची पावती � .14324 िद.17/11/2018 अ�वये िव�  

व लेखा िवभागाने अ�यासमंडळे िवभागाकडे जमा केलेली आहे. 

सबब, मा. कुलगु�  महोदयांनी वरील�माणे केलेली काय�वाही �यव�थापन

पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 14 ] िद.21/08/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेतील ठराव � . 10 नुसार शै� िणक वष�

2018-19 किरता िव� ापीठ पिरसरातील काय�रत असल�ेया संकुलातील िवभागिनहाय 

िव� ाथ� सं�या, शु�काचा तपशील व खच�ची मािहती �यव�थापन पिरषदे�या

मािहती�तव.

(िटपणी: “शै� िणक वष� 2018-19 किरता िव� ापीठ पिरसरातील सव� संकुलासाठी 

सहायक �ा�यापकांची कं� ाटी ता�परुती पदे संबिधत सकुंलातील काय�भाराचा आढावा 

घेवून िनम�ण केली असून, Walk in interview �दारे महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 �या कलम 103 मधील तरतूदीनुसार भरती �� ीया पणू� के�याबाबतची 

न�द घे�यात आली.

1) िवभागिनहाय िव� ाथ� सं�या

2) शु�काचा तपशील

3) खच�ची मािहती

उपरो�त मािहती पढूील बठैकीत सादर करावी.”

असा ठराव िद.21/08/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषद सभेत पािरत झाला 

आहे. सदर ठरावा�या अनुषंगाने आ�थापना िवभाग िश� क क� ाने जा. � . सोिवसो / 

आ�था / 2018 / 7651, िद.04/09/2018 रोजी�या प� ा�वये िव� ापीठ पिरसरातील 

सव� काय�रत संकुलां�या मा. सचंालकांना मािहती ता�काळ सादर कर�याबाबत 

कळिव�यात आले आहे.

सदर प� ा�या अनुषंगाने िव� ापीठ पिरसरतील एकूण अनुदािनत 05 संकुले व 

िवना अनुदािनत 03 सकुंलांची मािहती खालील �माणे :

1) पदाथ�िव� ान संकुल

अ.

� .

िवभाग एकूण िव� ाथ� 

सं�या

एकूण जमा 

शु�क � .

कं� ाटी सहायक 

�ा�यापक िनय�ुती 

सं�या

माहे 

वतेनापोटी 

खच�

1) M. Sc. Physics
(Applied Electronics)

भाग १ 20

1,16,356/-

06 1,32,000/-

भाग २ 19

2) M. Sc. Physics
(Electronics Science)

भाग १ 08
54,570/-

भाग २ 08

3) M. Sc. Physics
(Material Science)

भाग १ 20

1,87,312/-
भाग २ 21

एकूण 90 3,58,238/- 06 1,32,000/-

शै� िणक वष� 2018-19 चा एकूण वा�षक खच�: 1,32,000/- X 10 = 13,20,000/-
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2) रसायनशा�  संकुल

अ.

� .

िवभाग एकूण िव� ाथ� 

सं�या

एकूण जमा 

शु�क � .

कं� ाटी सहायक 

�ा�यापक 

िनय�ुती सं�या

माहे 

वतेनापोटी 

खच�

1) M. Sc. Physics
(Polymer Chemistry)

भाग १ 20

1,11,000/-

06 1,28,000/-

भाग २ 17

2) M. Sc. Physics
(Industrial Chemistry)

भाग १ 20
5,46,000/-

भाग २ 19

3) M. Sc. Physics
(Organic Chemistry)

भाग १ 30

8,12,000/-
भाग २ 28

एकूण 134 14,69,000/- 06 1,28,000/-

शै� िणक वष� 2018-19 चा एकूण वा�षक खच�: 1,28,000/- X 10 = 12,80,000/-

3) भशूा�  संकुल

अ.

� .

िवभाग एकूण िव� ाथ� 

सं�या

एकूण जमा 

शु�क � .

कं� ाटी सहायक 

�ा�यापक 

िनय�ुती सं�या

माहे 

वतेनापोटी 

खच�

1) M. Sc.
(Applied Geology)

भाग १ 07

45,318/-

07 1,50,000/-

भाग २ 08

2) M. Sc.
(Geoinformatics)

भाग १ 16
72,232/-

भाग २ 10

3) M. Sc.
(Environment Science)

भाग १ 16

97,688/-
भाग २ 14

एकूण 71 2,15,238/- 07 1,50,000/-

शै� िणक वष� 2018-19 चा एकूण वा�षक खच�: 1,50,000/- X 10 = 15,00,000/-

4) सामािजकशा� े संकुल

अ.

� .

िवभाग एकूण िव� ाथ� 

सं�या

एकूण जमा 

शु�क � .

कं� ाटी सहायक 

�ा�यापक 

िनय�ुती सं�या

माहे 

वतेनापोटी 

खच�

1) M. A. Economics भाग १ 11

26,124/-

05 1,06,000/-

भाग २ 12

2) M. A.
Rural Development

भाग १ 14
28,340/-

भाग २ 03

3) M. A.
Mass Communication

भाग १ 19

70,848/-
भाग २ 15

4) M. A.
A. I. H. C. & A.

भाग १ 21
61,564/-

भाग २ 08

एकूण 103 2,15,238/- 05 1,06,000/-

शै� िणक वष� 2018-19 चा एकूण वा�षक खच�: 1,06,000/- X 10 = 10,60,000/-
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5) संगणकशा�  संकुल

अ.

� .

िवभाग एकूण िव� ाथ� 

सं�या

एकूण जमा 

शु�क � .

कं� ाटी सहायक 

�ा�यापक 

िनय�ुती सं�या

माहे 

वतेनापोटी 

खच�

1) M. Sc.
Mathematics

भाग १

88 13,81,136/-

08 1,76,000/-

भाग २

2) M. Sc.
Statistics

भाग १
43 65,276/-

भाग २

3) M. Sc.
Computer Sciences

भाग १

33 1,05,246/-
भाग २

4) M. C. A. भाग १
68 1,41,580/-

भाग २

एकूण 232 16,93,238/- 08 1,76,000/-

शै� िणक वष� 2018-19 चा एकूण वा�षक खच�: 1,76,000/- X 10 = 17,60,000/-

6) वािण�य व �यव�थापन संकुल

अ.

� .

िवभाग एकूण िव� ाथ� 

सं�या

एकूण जमा 

शु�क � .

कं� ाटी सहायक 

�ा�यापक 

िनय�ुती सं�या

माहे 

वतेनापोटी 

खच�

1) M. Com. भाग १ 78

2,08,644/- 04 88,000/-

भाग २ 40

एकूण 118 2,08,644/- 04 88,000/-

शै� िणक वष� 2018-19 चा एकूण वा�षक खच�: 88,000/- X 10 = 8,80,000/-

7) भाषा व वा� मय संकुल

अ.

� .

िवभाग एकूण िव� ाथ� 

सं�या

एकूण जमा 

शु�क � .

कं� ाटी सहायक 

�ा�यापक 

िनय�ुती सं�या

माहे 

वतेनापोटी 

खच�

1) M. A. Marathi भाग १ 09 20,860/- 01 22,000/-

2) M. A. Hindi भाग १ 09 19,246/- 01 22,000/-

३) M. A. English भाग १ 05 8,164/- 01 22,000/-

४) M. A. Sanskrit भाग १ 20 72,556/- 01 22,000/-

५) M. A. Urdu भाग १ 20 75,480/- 01 22,000/-

एकूण 63 1,96,306/- 05 1,10,000/-

शै� िणक वष� 2018-19 चा एकूण वा�षक खच�: 1,10,000/- X 10 = 11,00,000/-
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8) तं� � ान संकुल

अ.

� .

िवभाग एकूण िव� ाथ� 

सं�या

एकूण जमा 

शु�क � .

कं� ाटी सहायक 

�ा�यापक 

िनय�ुती सं�या

माहे 

वतेनापोटी 

खच�

1) 5 year Integrated
course in Cosmetic
Technology

भाग १ 06 72,000/- 02 70,000/-

एकूण 06 72,000/- 02 70,000/-

शै� िणक वष� 2018-19 चा एकूण वा�षक खच�: 06 X 12,000 = 72,000/-

सबब, िद.21/08/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेतील ठराव � .१० नुसार शै� िणक 

वष� 2018-19 किरता िव� ापीठ पिरसरातील काय�रत असले�या संकुलातील िवभागिनहाय 

िव� ाथ� सं�या, शु�काचा तपशील व खच�ची मािहती �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: िद.21/08/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेतील ठराव � . 10 नुसार शै� िणक वष�2018-19

किरता िव� ापीठ पिरसरातील काय�रत असल�ेया संकुलातील िवभागिनहाय िव� ाथ� सं�या,

शु�काचा तपशील व खच��या मािहतीची न�द घे�यात आली.
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[ 15 ] महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 94 (२) (च) नुसार िव�  व 

लखेा सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने एका सद�याचे नामिनद�शन कर�याबाबत.

(िटपणी: िद.३१/10/2017 रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदेने ठराव � .03 अ�वये 

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 94 (२) (च) नुसार, िव�  व 

लेखा सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने खालील�माणे दोन त� ाच ेनामिनद�शन कर�यात 

आलेले होते. 

1) लेखांकन आिण लेखापरी� ा � �े ातील त�  - � ीमती मंिजरी धवली कुलकण�,

सोलापरू. 

2) िव�  � े� ातील त�  - � ी. अिवनाश ल�मण महागांवकर, सोलापरू. 

तथािप, � ीमती मंिजरी धवली कुलकण�, �यांची शारीिरक �कृती ठीक नस�याने 

िद.04/09/2018 रोजी�या अज��वये �यांनी िव�  व लेखा सिमती सद�याव� न मु�त 

कर�याबाबत िवनंती केली होती. �यास िद.05/09/2018 रोजी�या िटपणीवर 

मा. कुलगु� महोदय यांनी मा�यता िदली आहे. � ीमती मंिजरी धवल कुलकण� यां�या 

जागी िव�  व लेखा सिमतीवर लेखांकन आिण लेखापरी� ा � �े ातील त�  न�याने 

नामिनद�शन करणे आव�यक आहे.

सबब, वरील�माणे नामिनद�शन कर�या�तव).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 94 (२) (च) नुसार,

िव�  व लखेा सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने �ा. � णेीक शहा यांच े नामिनद�शन 

कर�यात आल.े
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[ 16 ] िव� ापीठाच े सन 2018-19 या आ�थक वष�चे संवधैािनक लखेापरी� ण कर�यासाठी 

लखेा परी� कां�या िनय�ुतीची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  ्साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 135 (२) नुसार 

�यव�थापन पिरषदेने िनयु�त संवधैािनक लेखा परी� णाकडून आ�थक वष� संप�यानंतर 

चार मिह�या�या आत िव� ापीठ ले�यांची लेखापरी� ा क� न घेणे आव�यक आहे.

सन 2014-15 म�ये सनदी लेखापाल िनयु�ती कर�याकिरता मा. कुलगु�  यांच े

िद.29/05/2015 �या मा�यतेने उपसिमती गठीत कर�यात आली होती. �याम�ये 

�यव�थापन पिरषद सद�य डॉ. ए. ए. शेख व � ी. बी. आर. गायकवाड यांचा समावशे 

होता. सनदी लेखापाल स�ंथेकडून �ा�त यादीनुसार नामवतं व �िस�द १० सनदी 

लेखापाल यांना चच�किरता उपसिमतीपढेु आमंि� त कर�यात आले होते. सदर 

िश� ण� े� ातील लेखापरी� णाचा अनुभव, अप�े ीत फी व लेखापरी� ण कर�यासाठी 

�यां�याकडे असलेला सेवक वग� इ�यादीबाबत सखोल चच� क� न िव� ापीठाच े सन 

2014-15 या वष�चे संवधैािनक लेखापरी� ण कर�यासाठी तीन सनदी लेखापालाची नाव े

अंितम क� न िशफारस केली होती, व �यानुसार सन 2014-15 किरता M/s. T A P & 

Associates, Solapur यांची िनय�ुती कर�यात आली.

M/s. T A P & Associates, Solapur यांनी िव� ापीठाचे वा�षक लेखापरी� ण 

िव� ापीठ कायदा मधील तरतूदीनुसार वळेेत पणू� के�यामूळे तसेच ते िव� ापीठास 

आयकर, सेवाकर, जी. एस. टी. इ�यादीबाबत माग�दश�न करीत अस�यामूळे �यांना सन 

2015-16, सन 2016-17 व सन 2017-18 किरता �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेने 

पनु�िनय�ुत कर�यात आली. आता सनदी लेखापाल M/s. T A P & Associates, 

Solapur यानी सन 2018-19 किरता िनय�ुती िमळणेबाबत िद.04/09/2018 �या 

िवनंती प� ा�वये कळिवले आहे. �याम�ये �यांनी वळेोवळेी केले�या कामाचा उ� ेख क� न 

�यांनी सन 2018-19 किरता फी � पये 94,400/- (सव� करासहीत) कर�यास तयार 

अस�याबाबत कळिवले आहे. सोबत प�  जोडले आहे.

सबब, M/s. T A P & Associates, Solapur यांनी प� ा� ारे िवनंती के�यानुसार 

�यांची िव� ापीठाच े सन 2018-19 या आ�थक वष�चे लेखपरी� ण कर�यासाठी 

संवधैािनक लेखापरी� ण �हणनू िनयु�ती व फी � पये 94,400/- (सव� करासहीत) 

कर�याबाबतचा ��ताव �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाच े सन 2018-19 या आ�थक वष�चे संवधैािनक लखेापरी� ण कर�यासाठी 

लखेा परी� कां�या िनय�ुतीबाबत खालील�माणे उपसिमती िनय�ुत कर�यात आली.

1) �ा. एम. एम. माने : अ�य�  

2) �ाचाय� डॉ. � ीमती के. ए. पांडे : सद�य

3) �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी  : सद�य
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[ 17 ] � ान� ोत सिमती�या िद.19/09/2018 रोजी झाल�ेया बठैकी�या काय�वृ� ांत �यव�थापन 

पिरषदे�या मा�यते�तव.

(िटपणी: � ान� ोत सिमतीची िद.19/09/2018 रोजी बठैक झाली. या बठैकीतील िवषय 

पि� केवर � ान� ोत क�� ाचा सन 2018-19 या आ�थक वष��या अंदाजप� क िववरण,

� ान� ोत क��  व अ�यासक�� ाचा �गती अहवाल, RUSA Phase - II अंतग�त प�ुतके,

िनयतकािलके व Software खरेदीबाबत, प�ुतके व िनयतकािलके खरेदी करणे 

संदभ�तील माग�दश�क त�व,े � ंथपालाची वा�षक बठैक, National Digital Library (NDL)

IIT Kharagpur यां�याकडे � ान� ोत क�� ाची न�दणी बाबत, अंध / अपंग �य�तीसाठी 

�वतं�  क�  सु�  करणे, इ. िवषय िवचाराथ� होते.

सबब, � ान� ोत सिमती�या बठैकीचा काय�वृ� ांत महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, २016 �या कलम 96 (३) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव).

ठराव: � ान� ोत सिमती�या िद.19/09/2018 रोजी झाल�ेया बठैकी�या काय�वृ� ांतास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 18 ] िद.३१/१०/२०१८ रोजी सपं�  झाल�ेया िवशेष क�  �थायी सिमती�या बठैकीचा 

काय�वृ� ांत िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.31/10/2018 रोजी िवशेष क�  �थायी सिमतीची बठैक सपं�  झाली.

िशवाजी िव� ापीठ दंडक 158 (५) अ�वये सदर बठैकीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ� ठेवणे आव�यक आहे.

सबब, उ�त�माणे िवशेष क�  �थायी सिमती�या बठैकीचा काय�वृ� ांत 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िद.३१/१०/२०१८ रोजी सपं�  झाल�ेया िवशेष क�  �थायी सिमती�या बठैकी�या 

काय�वृ� ांतास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 19 ] Surface Profilometer and BET Surface Area Instrument या उपकरणां�या 

वापराकिरता आव�यक शु�क िनि� त कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: पदाथ�िव� ान सकुंलाने रा�� ीय उ�चतर िश� ा अिभयान यां�याकडून �ा�त 

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

Surface Profilometer and BET Surface Area Instrument ही दोन उपकरणे खरेदी 

केलेली आहेत.  

या दो�ही उपकरणां�या वापराकिरता काही शु�क िनि� त करणे आव�यक आहे.

याबाबत सािव� ीबाई फुले पणेु िव� ापीठाम�ये चौकशी केली असता, �यांच ेदर खालील 

�माणे आहेत.

Name of
the

Instrument

Rates for
Department

Rates for
Other Depts

and Affiliated
Colleges

Rates for Academic
/ research Institutes

other than
University

Rate for
Industry

Surface
Profilometer

100/- 300/- 500/- 1,000/-

BET 500/- 1,000/- 2,000/- 4,000/-

सबब, वरील दर अवलोकनी घेता, सोलापरू िव� ापीठा�या पदाथ�िव� ान 

संकुलामधील वरील दो�ही उपकरणे वापर�यासाठी शु�क िनि� त कर�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: Surface Profilometer and BET Surface Area Instrument या उपकरणां�या 

वापराकिरता खालील�माणे आव�यक शु�क िनि� त कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.

Name of
the

Instrument

Rates for
Department

Rates for
Other Depts

and Affiliated
Colleges

Rates for Academic /
research Institutes

other than University

Rate for
Industry

Surface
Profilometer

`200/- `200/- `500/- `1,000/-

BET `500/- `500/- `2,000/- `4,000/-
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[ 20 ] िव� ा�य�चे लोकशाही मु�यांची जोपासना हो�यासाठी भारतीय रा�यघटनेचा सरनामा 

� ॅनाईट फरशीवर (5 x 15 फुट) लाव�याची अिधसभेने केललेी िशफारस �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: अिधसभा सद�य � ी. एस. टी. सरवदे यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी 

आपली सूचना पाठिवली आहे. “िव� ा�य�म�ये लोकशाही मू�यांची जोपासना हो�यासाठी 

भारतीय रा�यघटनेचा सरनामा � ॅनाईट फरशीवर (५ x 15 फुट) लाव�याची िशफारस 

अिधसभेने �यव�थापन पिरषदेस केलेली आहे.” �यास अनुस� न सदरचा ठराव 

मांड�यानंतर �यास डॉ. एस. के. �शदे यांनी अनुमोदन िदले. �यानंतर सदरचा ठराव 

सव�नुमते मा�य कर�यात आलेला आहे.

सबब, िव� ा�य�म�ये लोकशाही मू�यांची जोपासना हो�यासाठी भारतीय 

रा�यघटनेचा सरनामा � ॅनाईट फरशीवर (5 x 15 फुट) लाव�याची अिधसभेने केलेली 

िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ा�य�चे लोकशाही मु�यांची जोपासना हो�यासाठी भारतीय रा�यघटनेचा सरनामा 

� ॅनाईट फरशीवर (5 x 15 फुट) लाव�याची अिधसभेने केललेी िशफारस ��वका� न 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 21 ] सोलापरू िव� ापीठात न�याने आरो�य िव� ान संकुल (�कुल ऑफ अलाईड हे�थ

साय�ससे) सु� क� न �यात आरो�याशी संबिंधत िविवध अ�यास� म सु� कर�यासाठी

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

(िटपणी : िवशेष काय�सन अिधकारी, शै� िणक संशोधन व िवकास सोलापरू िव� ापीठ

यांनी,  सोलापरू िव� ापीठा�या शै.वष�2019-2024 �या पंचवाष�क बहृत आराखडा तयार 

कर�यासाठी सोलापरू िव� ापीठामाफ�त िव� ापीठाशी िनगडीत िव� ाथ�, िश� क,

िश� के� र कम�चारी, महािव� ालयीन �ा�यापक, सं�थाचालक, सव�सामा�य नागिरक, 

उ� ोगपती अशा िविवध घटकांकडून सूचना मागिव�या हो�या. या अनुषंगाने आरो�य

� े� ाशी संबिंधत मा�यवर त� �य�त�सोबत मा. कुलगु�  महोदयांची िद.10 जुलै रोजी 

बठैक झाली. सदर बठैकीम�ये झाले�या चच�म�ये या त� सद�यांनी स� ��थतीत

िव� ापीठ कौश�य िवकास क�� ामाफ�त सु�  असलेले िविवध परामेिडकल अ�यास� मांची

गुणव� ा सुधारावी व आणखी नािव�यपणू�अ�यास� म सु� �हावते अशी मागणी केली. या 

अनुषंगाने मा. कुलगु�  महोदय यांनी डॉ. जगताप सम�वयक, पॅरामेडीकल कोस�स,

कौश�य िवकास क��  यांना आरो�याशी संबिंधत िविवध अ�यास� म सु� कर�या�या

��टीने �कुल ऑफ अलाईड हे�थ साय�सेस चालू कर�यासाठीचा �ाथिमक ��ताव तयार 

कर�या�या सूचना िद�या हो�या �यानुसार सम�वयक, पॅरामेडीकल कोस�स, कौश�य

िवकास क��  यांनी ��तावीत �कुल ऑफ अलाईड हे�थ साय�सेसचा ��ताव तयार 

केलेला असून तो पढुील काय�वाही�तव आ�थापना िवभागास अ� ेिषत केला आहे.  

याबाबत सादर कर�यात येते की, िव� ापीठ पिरसरात स�या पदाथ�िव� ान

संकुल, रसायनशा�  संकुल, भशूा�  संकुल, संगणकशा�  संकुल व सामािजकशा� े

संकुल अशी 5 संकुले अनुदानीत त�वावर सु�  आहेत. तर वािण�य व �यव�थापन संकुल 

आिण िश� णशा�  संकुल िवनाअनूदानीत त�वावर अ��त�वात आहेत. �यापैकी वािण�य

व �यव�थापन संकुलात िव� ाथ��विेशत अस�याने सदरचे संकुल पणू�पणे काय�रत आहे. 

तर िश� णशा�  संकुल िव� ाथ��विेशत नस�याने तूत�स बदं �व� पात असून िव� ा�य�ना

�वशे दे�याची �ि� या काय�लया�या िवचारीधन आहे.  

िव� ापीठा�या 2019-2024 पंचवा�षक बहृत आराख� ासाठी मागिव�यात

आले�या तसेच सोलापरूातील आरो�य � े� ाशी संबिंधत िविवध संघटना यांचेकडून �ा�त

झाले�या लेखी सूचनांचा िवचार करता िव� ापीठात �कुल ऑफ अलाईड हे�थ साय�ससे

सु� कर�यात याव ेअस ेवाटते. 

School of Allied Health Sciences
Department of Allied Health Sciences

Sr.
No.

PG Degree Courses
2 Years

PG Diploma Courses
1 Year

Certificate Courses-
6 Months-1 Year

1 M.Sc.in Dietetics &
Nutrition

PG Diploma in Dietetics &
Nutrition

Cath-Lab Technician

2 M.Sc.in Medical
Sociology

PG Diploma in Medical Social
Work

Dialysis Technician

3 M.A. Clinical
Physiology

PG Diploma in Clinical
Counseling

Physician Assistant

4 MBA in Hospital
Management

PG Diploma in Hospital
Management

Medical Equipment
Maintenance

5 M.Sc. in Medical Lab
Technology

PG Diploma in Medical Lab
Technology

Cardiac OT Assistant
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6 Master of Public
Health

PG Diploma in Disaster
Management

Diet & Nutrition
Counseling

7 ---- PG Diploma in Optometory Pharmacy Shop Assistant

8 ---- PG Diploma in Health
Assistant

Medical Research
Methodology

9 ---- ---- Hospital Recreationalist

10 ---- ---- Basic & Advance Life
Support

11 ---- ---- Physical Rehabilitation

12 ---- ---- CSSD Technician

13 ---- ---- Medical Record Keeping

14 ---- ---- Medical Insurance
Management

15 ---- ---- Ophthalmic Assistant

School of Allied Health Sciences
Department of Yoga

Sr.
No.

PG Degree Courses 2
Years

PG Diploma Courses
1 Year

Certificate Courses-
6 Months-1 Year

1 M.A. in Yoga PG Diploma for Yoga
Teachers

Certificate Course in Yoga
for Beginners

2 ---- PG Diploma in LifeStyle &
Wellness Management

Advance Certificate
Course in Yoga

3 ---- PG Diploma in Acupressure Basics of Acupressure for
Beginners

4 ---- ---- Advance Certificate in
Acupressure

सबब, व�ै कीय अिधकारी यांनी िदलेला ��ताव पणू�पणे शै� िणक व धोरणा�मक

अस�याने िद.29/10/2018 रोजी�या िव� ा पिरषदे�या िवचाराथ� सादर केला असता 

िव� ा पिरषदेने सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत केला आहे. 

ठराव � . 48: सोलापरू िव� ापीठात न�याने आरो�य िव� ान संकुल (�कुल ऑफ अलाईड 

हे�थ साय�सेस) सु� क� न �यात आरो�याशी सबंिंधत िविवध अ�यास� म सु�

कर�याबाबत �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस कर�यात आली. 

सोलापरू िव� ापीठात न�याने आरो�य िव� ान सकुंल (�कुल ऑफ अलाईड हे�थ

साय�सेस) सु� क� न �यात आरो�याशी संबिंधत िविवध अ�यास� म सु� कर�यासाठी

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

ठराव: सोलापरू िव� ापीठात न�याने आरो�य िव� ान संकुल (�कुल ऑफ अलाईड हे�थ

साय�ससे) सु� क� न �यात आरो�याशी संबिंधत िविवध अ�यास� म सु� कर�यासाठी

िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

तसेच M. Sc. BioStatistics हा अ�यास� म संगणकशा�  सकुंलातील 

सं�याशा�  िवभागातनू सु�  कर�यात यावा अस ेठरल.े
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[ 22 ] लोकशाहीर आ�णा भाऊ साठे अ�यासना�या ��तावाचा गठीत सिमतीने सादर केललेा 

मसुदा शासनाची मा�यता िमळणे�तव पाठिव�याकिरता िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: लोकशाहीर आ�णा भाऊ साठे अ�यासना�या ��तावचा मसुदा तयार करणेकामी

मा. कुलगु� महोदयां�या आदेशा�वये िव� ापीठाच ेजा.� .सोिवसो/आ�था/2017/9950

िद.14/12/2017 नुसार खालील�माणे सिमतीच ेगठन कर�यात आले होते. 

अ.

� .

नाव प� ा पद मोबाईल नंबर

1 डॉ.मा� ती दगडू �शदे �हदी िवभाग �मुख,

वालचदं कला व शा�

महािव� ालय,सोलापूर 

अ�य� 9423593232

2 �ा.�दीप मोिहते मराठी िवभाग �मुख,

यशवतंराव च�हाण

महािव� ालय, करमाळा 

सद�य 9403519760

3 डॉ.सारीपु� आिजनाथ तुपेरे मराठी िवभाग, संगमे� र

कॉलेज, सोलापूर 

सद�य 9822984313

उपरो�त सिमती�या बठैका िद.18/01/2018 व 19/09/2018 रोजी िव� ापीठ

काय�लयात संप� झा�या सदर बठैकांम�ये लोकशाहीर आ�णा भाऊ साठे यां�या

सािह�याचा सव�कष अ�यास क� न सिमतीने अ�यासना�या ��तावाचा मसुदा तयार क� न

आ�थापना िवभागास सादर केला आहे. सदर ��ताव मा�यतेसाठी शासनास पाठिवणे 

किरता िव� ा पिरषदे�या िद. 29/10/2018 रोजी�या बठैकीम�ये िवचाराथ� सादर केला 

असता िव� ा पिरषदेने सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत केला आहे.  

ठराव � . 49: लोकशाहीर आ�णा भाऊ साठे अ�यासना�या ��तावाचा गठीत सिमतीने

सादर केले�या मसु� ास शासनाची मा�यता िमळ�यासाठी �यव�थापन पिरषदेकडे 

िशफारस कर�यात आली.  

िव� ा पिरषदेने उपरो�त ठरावा�वये िशफारस के�यानुसार लोकशािहर आ�णा

भाऊ साठे अ�यासनाचा ��ताव शासनाची मा�यता िमळणे�तव पाठिव�याकिरता

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: लोकशाहीर आ�णा भाऊ साठे अ�यासना�या ��तावाचा गठीत सिमतीने सादर केललेा 

मसुदा शासनाची मा�यता िमळ�या�तव पाठिव�याकिरता िव� ा पिरषदेने केललेी 

िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

तसेच ��ताव शासनाकडे सादर करताना आ�थक अनुदाना�या अिधन राहून 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 2३  ] सोलापरू िव� ापीठ पिरसरातील रसायनशा�  संकलातंग�त Five Years Integrated

M. Tech. Course in Cosmetic Technology हेच नाव कायम ठेव�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.03 जुलै, २०१८ रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत िवषय � .

३ (९) �या अनुषंगाने सोलापरू िव� ापीठ पिरसरातील रसायनशा�  सकुंलातंग�त Five

Years Integrated M. Tech. Course in Cosmetic Technology हा कोस� शै� िणक 

वष� 2018-19 पासनू सु�  कर�यास मा. कुलगु�  महोदयांनी तातडीची बाब �हणनू 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम 12 (७) अ�वये िव� ा पिरषदे�या 

वतीने केले�या काय�वाहीस सव�नुमते मा�यत दे�यात आली, असा ठराव पािरत कर�यात 

आला होता. 

परंत ु िद.21 ऑग�ट, २०१८ रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकी�या 

काय�वृ� ांतातील प�ृठ � .3 / 46 मधील मध�या परंतकूा�वयात खालील�माणे नमूद 

कर�यात आले आहे.

“पान � .२६ वर, ठराव � .3 (९) म�ये “Bachelor in Cosmetic Technology ही 

Degree 5 year Integrated M. Tech. Course in Cosmetic Technology UGC �या 

List म�ये आहे का ते पाहून खा� ी करावी, अस े ठरले. तसेच ठराव � .३ (९) सु�प�ट

कर�यात यावा. हा िवषय मािहतीसाठी परत �यव�थापन पिरषदेकडे आणावा व िव� ा 

पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  महोदयांनी काय�वाही करावी अस ेठरले.”

या अनुषंगाने सम�वयक, तं� � ान संकुल यांना आ�थापना िवभागाकडून 

िद.03/10/2018 रोजी�या अतंग�त काय�लयीन िटपणी अ�वये व�तु��थतीदश�क 

अहवाल संचालकामाफ�त कळिवणेबाबत अवगत कर�यात आले होते.

संबिंधतांनी �यां�या िद.06/10/2018 रोजी�या िटपणी अ�वये मा. कुलगु�  

महोदयांची मा�यता घेवून या िवभागस कळिवले आहे. सदर िटपणीवर मा. कुलग�  

महोदयांनी या अ�यास� माचे नाव Five Years Integrated M. Tech. Course in

Cosmetic Technology असेच असाव,े अस ेआदेिशत केले आहे. 

सबब, मा. कुलगु�  महोदयांनी िदले�या आदेशानुसार या अ�यास� माचे नाव 

Five Years Integrated M. Tech. Course in Cosmetic Technology असेच कायम 

ठेव�या�या िवचाराथ�).

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

M. Tech. Course in Cosmetic Technology हेच नाव कायम ठेव�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 24 ] महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ९७ नुसार, महािव� ालयातील 

�ाचाय� / सचंालक / िश� क / � ंथपाल व शा. िश. संचालक पदा�या भरतीसाठी 

जािहरात ��तावा�या अ. � .८ म�ये बदल कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िवशेष क�  िवभागामाफ�त संल��नत महािव� ालयातील �बदुनामावली 

आर� णानुसार िर�त �ाचाय�, िश� क, � ंथपाल व शा. िश. संचालक पदा�या 

जािहराती�या मसू� ास मा�यत दे�यात येते. सदर जािहराती�या मसू� ासोबत सादर 

करावया�या कागदप� ांम�ये महािव� ालया�या �थािनक �यव�थापन सिमतीचा (L.M.C.)

िर�त पदाचा उ� ेख असले�या पिरपणू� जािहरात मसूदा मंजूरी�या ठरावाची अ� यावत 

सा� ांिकत �त संबिंधत महािव� ालयाकडून सादर केली जाते.

तथािप, महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ९७ नुसार 

�थािनक �यव�थापन सिमती (L. M. C.) ऐवजी महािव� ालय िवकास सिमती असा बदल 

झा�याने, संल��नत महािव� ालया�या �ाचाय�, िश� क, � ंथपाल व शा. िश. संचालक 

पदा�या जािहराती�या मसू� ासोबत सादर करावया�या कागदप� ाम�ये �थािनक 

�यव�थापन सिमतीचा (L. M. C.) िर�त पदाचा उ� खे असले�या पिरपणू� जािहरात 

मसूदा मंजुरी�या ठरावाची अ� यावत सा� ांिकत �त ऐवजी महािव� ालय िवकास 

सिमतीचा िर�त पदाचा उ� खे असले�या पिरपणू� जािहरात मसूदा मंजुरी�या ठरावाची 

अ� यावत सा� ांिकत �त असा बदल होणे आव�यक आहे.

�यानुसार सदरचा िवषय �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस कर�यासाठी 

िद.31/10/2018 रोजी�या िवशेष क�  �थायी सिमती�या बठैकीत िवचाराथ� ठेवला 

असता, महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ९७ नुसार 

महािव� ालयातील �ाचाय� / संचालक / िश� क / � ंथपाल व शा. िश. संचालक पदा�या 

भरतीसाठी जािहरात ��तावा�या अ. � .८ म�ये बदल कर�याबाबतची िशफारस 

�यव�थापन पिरषदेकडे कर�यात आली.

सबब, महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ९७ नुसार 

महािव� ालयातील �ाचाय� / संचालक / िश� क / � ंथपाल व शा. िश. संचालक पदा�या 

भरतीसाठी जािहरात ��तावा�या अ. � .८ म�ये बदल कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ९७ नुसार, महािव� ालयातील 

�ाचाय� / सचंालक / िश� क / � ंथपाल व शा. िश. संचालक पदा�या भरतीसाठी 

जािहरात ��तावा�या अ. � .८ म�ये बदल कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 25 ] िशवाजी िव� ापीठ अ�यादेश � .158 (२.१) अ. � . iii) नुसार �ाचाय� संवग�तील िर�त 

झाल�ेया “िवशेष क�  �थायी सिमती” सद�या�या नामिनद�शनाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील मागावग�य िश� क व िश� के� र 

कम�चारी व िव� ाथ� यां�या क�याणासाठी व �यांना िनयमानुसार असले�या िवशेष 

सवलती यो�य �कारे उपल�ध हो�या�या अनुषंगाने िव� ापीठात िवशेष क�  �थायी 

सिमतीच ेगठन होते. 

�यानुषंगाने िशवाजी िव� ापीठ अ�यादेश � .158 (२.१) मधील तरतूदीनुसार 

�यव�थापन पिरषदे�या िद.१३ एि�ल, २०१८ रोजी�या बठैकीतील ठराव � .१५ पािरत 

ठरावानुसार अ. � . ii ते vi नुसार नामिनद�िशत केले�या सद�यां�माणे िद.०१/०१/२०१८ 

ते ३१/१२/२०२० या तीन वष��या कालावधीसाठी िवशेष क�  �थायी सिमती गठीत 

कर�यात आलेली आहे.

तथािप, सदर सद�यांमधील अ. � . iii) नुसार �ाचाय� संवग�तून नामिनद�िशत 

झालेले मा. डॉ. एस. के. पवार, छ� पती िशवाजी नाईट कॉलेज, सोलापरू यांची 

िद.२५/०६/२०१८ रोजी ��तूत िव� ापीठात संचालक, शारीिरक व � ीडा िवभाग या 

पदावर िनयु�ती झा�याने, �यांनी �यां�या महािव� ालयातंग�त �ाचाय� पदाचा राजीनामा 

िदलेला आहे. या�तव �यांच े �ाचाय� संवग�नुसार वरील�माणे नामिनद�िशत केलेले पद 

स� ��थतीत िर�त झालेले आहे. तरी �ाचाय� डॉ. एस. के. पवार यां�याऐवजी �ाचाय� 

संवग�तील एका सद�याच ेनामिनद�शन होवून िमळणे आव�यक आहे.

तसेच िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या िद.२६ माच�, १९८८ �या प� ानुसार 

श�यतोपय�त या सिमतीवर अनुसूिचत जाती / अनुसूिचत जमातीचे परेुस े �ितिनधी�व 

असणे आव�यक आहे.

सबब, िशवाजी िव� ापीठ अ�यादेश � . १५८ (2.1) अ. � . iii) नुसार �ाचाय� 

संवग�तील िर�त झाले�या “िवशेष क�  �थायी सिमती” सद�या�या नामिनद�शनाची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: िशवाजी िव� ापीठ अ�यादेश � .158 (२.१) अ. � . iii) नुसार, �यव�थापन पिरषदेने �ाचाय� 

संवग�तून डॉ. ए. बी. �शगाडे यांचे िवशेष क�  �थायी सिमतीवर नामिनद�शन कर�यात 

आल.े
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[ 26 ] ��तूत िव� ापीठातील वग� १ ते ४ या संवग�तील िश� के� र कम�चा�यांसाठी ��ततू 

िव� ापीठात बिह�थ: प�दतीने पदवी व पद�यु� र पदवी अ�यास� मास �वशे घेतेवळेी 

�वशे शु�कात ५० ट�के सवलत दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: डॉ. भगवान नागनाथ आदटराव, �यव�थापन पिरषद सद�य, ��तूत िव� ापीठ 

यांनी िद.24/10/2018 रोजी�या प� ा�वये सोलापरू िव� ापीठातील कम�चा�यांना बिह�थ:

प�दतीने अ�यास� मास �वशे घेतेवळेी �वशे शु�कात ५० ट�के सवलत िव� ापीठाच े

िद.03/01/2006 रोजी�या पिरप� का�वये दे�यात येत होते. अशी सवलत देवून 

कम�चा�यां�या शै� िणक िहतास जा�तीत जा�त �ो�साहन दे�याचे काम िव� ापीठ 

�शासनाने केलेला आहे. सदर योजना अ�यंत कौतकुा�पद होती. परंतु सदर सवलत 

स� ��थतीत बदं झालेली आहे. कम�चा�यांना �वशे शु�कात ५० टकके सवलत िद�याने,

नॅक मू�यांकनाचे जादा गुणदान िमळ�यास मदत होईल. �यामूळे िव� ापीठातील वग� १ ते 

४ या संवग�तील िश� के� र कम�चा�यांसाठी ��तूत िव� ापीठात बिह�थ: प�दतीने पदवी व 

पद�यु� र पदवी अ�यास� मास �वशे घेतेवळेी �वशे शु�कात ५० ट�के सवलत 

दे�याबाबतचा िवषय �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत सादर कर�याबाबत िवनंती केली 

आहे. (सोबत िद.24/10/2018 रोजीच ेप�  जोडले आहे.)

सबब, ��तूत िव� ापीठातील वग� १ ते ४ या संवग�तील िश� के� र 

कम�चा�यांसाठी ��ततू िव� ापीठात बिह�थ: प�दतीने पदवी व पद�य�ु र पदवी 

अ�यास� मास �वशे घेतेवळेी �वशे शु�कात ५० ट�के सवलत दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ��तूत िव� ापीठातील वग� १ ते ४ या संवग�तील िश� के� र कम�चा�यांसाठी ��ततू 

िव� ापीठात बिह�थ: प�दतीने पदवी व पद�यु� र पदवी अ�यास� मास �वशे घेतेवळेी 

�वशे शु�कात ५० ट�के सवलत दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.



�यव�थापन पिरषदेची ११8 वी बैठक गु� वार, िद.06 िडस�बर, २01८ काय�वृ� ांत 34/67

[ 27 ] खाजगी कं� ाटदारामाफ�त काय�रत असल�ेया � ी. पटणी इ�तीयाज इ�माईल, कं� ाटी टे�नीकल 

अिस�टंट व सौ. मेघना मुकंूद जोशी, कं� ाटी पिरचारीका (नस�) यां�या दरमहा एकि� त वतेनात 

वाढ कर�याबाबत व इतर लाभ दे�याबाबतची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: � ी. पटणी इ�तीयाज इ�माईल, कं� ाटी टे�नीकल अिस�टंट, अिभयांि� की िवभाग यांनी 

वरील िद.08/10/2018 रोजी�या प� ा�वये �यांनी मे. गोदवारी एंटर�ायजेस, नांदेड यां�यामाफ�त 

िद.01 स�ट�बर, 2017 पासून टे�नीकल अिस�टंट �हणनू दरमहा � .10,000/- (अ� री � पये दहा 

हजार फ�त) एकि� त दे�यात येत होते, �यातुन पी.एफ. व ई.एस.आय व �ोपेशनल टॅ�स कपात 

क� न � .8,450/- एवढी र�कम येत होते.  तसेच माहे जुलै 2018 म�ये सदर वतेन � .12,000/-

इतके कर�यात आले होते, �यातुन पी.एफ. व ई.एस.आय व �ोपेशनल टॅ�स कपात क� न 

� .10,150/- एवढी र�कम खा�यात जमा होतात. परंतू माहे ऑग�ट, 2018 पासून �यव�थापन 

पिरषदे�या बैठकीम�ये सदर पगार 10,000/- इतके कर�यात आ�याने, � .8,450/- एवढी वेतन 

िमळतो. सदरच े वतेन खूपच कमी अस�याने, वतेन वाढवून िमळणेबाबत िद.08/10/2018 

रोजी�या प� ा�वये िवनंती केली आहे.

सौ. मेघना मुकंूद जोशी, कं� ाटी पिरचारीका (नस�), आरो�य िवभाग, ��तुत िव� ापीठ 

यांनी वरील प� ा�वये �यांनी सन 2016 म�ये �यव�थापन पिरषदे�या ठरावानुसार दरमहा 

� .11,000/- इतके वतेन िमळत होते. परंतू माहे ऑग�ट, 2018 पासून दरमहा � .10,000/-

इतके वतेन आदा कर�यात येत आहे �यातुन पी.एफ. व ई.एस.आय व �ोपेशनल टॅ�स कपात 

क� न � .8,625/- एवढी र�कम हाता येत होते. सदर वतेन परवडत नाही. तसेच बाहेर कं� ाटी 

पिरचारीकेला � .18,000 ते � .20,000/- इतके मािसक वतेन दे�यात येत आहे. �यामुळे 

सौ. मेघना मुकंूद जोशी यांनी मािसक वतेन � .15,000/- इतके एकि� त वतेन दे�याबाबत 

िद.19/09/2018 रोजी�या प� ा�वये िवनंती केली आहे.

याबाबत सादर कर�यात येते की, �यव�थापन पिरषदे�या िद.03/07/2018 रोजी�या 

बैठकीत 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 ेअसा 

ठराव झालेला होता. परंतू सदर ठरावाम�ये िद.21/08/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या 

बैठकीत खालील�माणे दु� �ती कर�यात आलेला आहे.

1) �यांची सेवा 1 ते 5 वष� झालेली आहे यांना � .10,000/- �ित मिहना कं� ाटदारामाफ�त दे�यात यावे.

2) �यांची सेवा 5 ते 10 वष� झालेली आहे यांना � .12,000/- �ित मिहना कं� ाटदारामाफ�त दे�यात 

यावे.

3) �यांची सेवा 10 वष�पे� ा जा�त आहे अशा कं� ाटी कम�चा�यांना � .15,000/- �ित मिहना 

कं� ाटदारामाफ�त दे�यात याव.े उपरो�त दु� �तीत वाहन चालक समािव�ट कर�याचे ठरले.

वरील दु� �ती केलेला ठरावानुसार � ी. पटणी इ�तीयाज इ�माईल, कं� ाटी टे�नीकल 

अिस�टंट व सौ. मेघना मुकंूद जोशी, कं� ाटी पिरचारीका (नस�) यांची सेवा 5 वष�पे� ा कमी 

अस�याने, �यांची माहे ऑग�ट, 2018 पासून दरमहा वतेन � .10,000/- �माणे आदा कर�यात 

येत आहे. 

सबब, खाजगी कं� ाटदारामाफ�त काय�रत असले�या � ी. पटणी इ�तीयाज इ�माईल,

कं� ाटी टे�नीकल अिस�टंट व सौ. मेघना मुकंूद जोशी, कं� ाटी पिरचारीका (नस�) यां�या दरमहा 

एकि� त वतेनात वाढ कर�याबाबत व इतर लाभ दे�याबाबतची बाब �यव�थापन पिरषदे�या

िवचाराथ�).

ठराव: खाजगी कं� ाटदारामाफ�त काय�रत असल�ेया � ी. पटणी इ�तीयाज इ�माईल, कं� ाटी टे�नीकल 

अिस�टंट व सौ. मेघना मुकंूद जोशी, कं� ाटी पिरचारीका (नस�) यांना दरमहा � .१२,०००/- इतकी 

वतेन दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. तसेच पुढील वतेन वाढ ही िद.21/08/2018 

रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीतील ठरावा�माणे कर�यात यावे असे ठरल.े
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[ 28 ] िद.21/08/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेतील ठरावानुसार � ी. सितश अनंत 

नारकर यांना िवशेष काय�सन अिधकारी �हणनू िनयु�त करताना मानधन ठरिव�याची 

बाब पनु�  िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  शासन, सामा�य �शासन िवभाग, शासन िनण�य � . संकीण�-2715/

� .� ./100/13, िद.17 िडस�बर, 2016 �या शासन िनण�यानुसार ��ततु िव� ापीठातील 

नॅक, � सा अंतग�त िविवध कामे व िव� ापीठातील इतर िवभागातील कामासाठी शासकीय 

/ िनमशासकीय सेवतेून सेवािनवृ�  झाले�या अिधका�यां�या सेवा करार प�दतीने 

घे�यासाठी िवशेष काय�सन अिधकारी या पदाची जािहरात िद.14/06/2018 रोजी 

दैिनक पढुारी या वत�मानप� ाम�ये �िस�द कर�यात येऊन िद.04/07/2018 रोजी 

सकाळी ११.०० वाजता थेट मुलाखत (Walk-in-Interview) चे आयोजन कर�यात आले.

सदर जािहरातीस अनुस� न िद.04/07/2018 रोजी उप��थत उमेदवारां�या 

मुलाखती घेऊन, िनवड सिमतीने गुणानु� मे यादी तयार के�या�माणे � ी. सितश अनंत 

नारकर यांची िनवड केली आहे. 

सदरची बाब ही धोरणा�मक �व� पाची अस�याने, � ी. सितश अनंत नारकर 

यांना िनय�ुत कर�याची बाब िद.21/08/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेम�ये सादर 

कर�यात आली असता, सदर बठैकीम�ये खालील�माणे ठराव पािरत झाला आहे.

ठराव : ��तुत िव� ापीठाम�ये शासकीय / िनमशासकीय सेवतेून सेवािनवृ�  

झाले�या अिधका�यां�या सेवा करार प�दतीने घे�यासाठी थेट मुलाखती� ारे 

िनवड केले�या � ी. सितश अनंत नारकर यांची िवशेष काय�सन अिधकारी 

�हणनू ११ मिह�यासाठी िनयु�त कर�यास व �यांना दरमहा `३५,०००/- 

एकि� त मानधन व कामकाजाचे उ� रदािय�व दे�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.

उ�त ठरावा�माणे काय�वाही सु�  असताना मा. कुलगु�  महोदय यांनी 

`40,000/- ची मा�यता घेऊन पढुील काय�वाही करावी असे आदेशीत केले आहे.

सबब, िद.21/08/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेतील ठरावानुसार 

� ी. सितश अनंत नारकर यांना िवशेष काय�सन अिधकारी �हणनू िनय�ुत करताना 

मानधन ठरिव�याची बाब पनु�  िवचाराथ�).

ठराव: िद.21/08/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेतील ठरावानुसार � ी. सितश अनंत 

नारकर, िवशेष काय�सन अिधकारी �हणनू िनय�ुत कर�यात आल ेआहे. �यानुसार �यांना 

दरमहा 35,000/- एकि� त मानधन दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 29 ] डॉ. ई. एन. अशोककुमार सेवािनवृ�  �ा�यापक तथा माजी संचालक, सामािजकशा�  े

संकुल ��ततु िव� ापीठ यांनी िद.05/09/2018 रोजी मा. कुलगु� महोदया यां�या नाव े

पाठिवल�ेया अज�चे व �यासमवते जोडल�ेया अनुषंिगक द�तऐवजाचे अवलोकन होवून 

पढुील काय�वाही कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: सहप�  1 नुसार डॉ. ई. एन. अशोककुमार यांनी, Director of the Center for

Foresight Studies of the University हे पद िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ�  होईपय�त 

�हणजचे िद.30/04/2018 पय�त मा�याकडे होते. �यानुसार सोलापरू िव� ापीठ,

सामािजकशा�  े सकुंल व FFRC University of Turku, Finland यां�यात जागितक 

पातळीवरील उ�च िश� णात होणा�या ��थ�यांतरे बाबत देवाणघेवाण, सहचाय� यासाठी 

करार झालेला आहे. आप�या िव� ापीठास अंतररा�� ीय सामंज�य कराराच े Foresight

Studies चे िवशेषीकरण असणे आव�यक वाटते. या सव� बाजूनी िविवध पैलंू�या 

अनुषंगाने िवचार केले असता सदर स�टरचे संचालक पद मा. कुलगु�  महोदया 

यां�याकडे असणे आव�यक आहे असे माजी संचालक तथा सेवािनवृ�  �ा�यापक डॉ. ई. 

एन. अशोककुमार यांनी कळिवले आहे. 

FFRC University of Turku, Finland आिण सोलापरू िव� ापीठ सोलापरू यां�या 

सहकाय�ने Center for Foresight Studies ची �थापना सन 2016 म�ये कर�यात आली 

आहे. स� ��थतीत ��ततु िव� ापीठाच े जा. � . SUS / Estt / 2018 / 3546,

िद.25/04/2018 अ�वये Director of the Center for Foresight Studies याचा 

अितिर�त काय�भार डॉ. जी. एस. कांबळे यांचकेडे आहे.  

Director of the Center for Foresight Studies �या अतंग�त �या जबाबदा�या 

पार पाडावया�या आहेत �यात रा�� ीय व अंतररा�� ीय �तरावरील िवषयांचा समावशे 

होतो. या अनुषंगाने Director of the Center for Foresight Studies पदाचा काय�भार 

मा. कुलगु�  महोदया यांचकेडे सुपदू� करणे उिचत वाटते. सदरची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ� व िनण�याथ� सादर).

ठराव: डॉ. ई. एन. अशोककुमार सेवािनवृ�  �ा�यापक तथा माजी संचालक, सामािजकशा�  े

संकुल ��तुत िव� ापीठ यांनी िद.05/09/2018 रोजी मा. कुलगु�  महोदयां�या नाव े

पाठिवल�ेया अज�चे व �यासमवते जोडल�ेया अनुषंिगक द�तऐवजाबाबत काय�वाही 

झाली अस�याने याबाबतची न�द घे�यात आली.
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[ 30 ] सोलापरू िव� ापीठ कम�चारी सहकारी पतसं�था,मय�.सोलापरू यांना उपल�ध क� न

दे�यात आललेी जागा भाडेत�वावर देणे,सदर जागेचे भाडे ठरिवणे, भाडेत�वाचा

कालावधी ठरिवणे, करार कर�याची बाब �यव�थापन परीषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठ कम�चारी सहकारी पतसं�था, मय�. सोलापरू या पतसं�थेचे

कामकाज सु� झाले असून, सदरचे कामकाजासाठी िव� ापीठ पिरसरात एक खोली

उपल�ध क� न िद�यास काय�लयीन वळेेपवू� �कवा काय�लयीन वळेेनंतर कामकाज

करणे सोयीचे होईल, �यानुसार पतसं�थे�या कामकाजासाठी िव� ापीठ पिरसरात एक

खोली िमळावी, अशी िवनंती अ�य� , सोलापरू िव� ापीठ, कम�चारी सहकारी

पतसं�था,मय�.सोलापरू यांनी िव� ापीठास केलेली होती, �यानुसार िव� ापीठातील

S. F. C. िवभागाशेजारील िव� व लेखा िवभागा�या �काशन िवभागाजवळ असलेली � म

स� ��थतीम�ये मोकळी अस�याने सदरची � म सोलापरू िव� ापीठ कम�चारी सहकारी

पतसं�था, मय�, सोलापरू यांना दे�याबाबत मा. कुलगु� महोदय यांनी िद.13/4/2018

रोजी मा�यता िदलेली आहे, �यानुसार सदर � म उपल�ध क� न िद�याची बाब अ�य� ,

सोलापरू िव� ापीठ, कम�चारी सहकारी पतस�ंथा, मय�. सोलापरू यांना संदभ�प�

� .सोिवसो/अिभयांि� की िवभाग/2018-19/3385,िद.18/04/2018अ�वये कळिवलेले

आहे. 

सोलापरू िव� ापीठ कम�चारी सहकारी पतसं�था,मय�.सोलापरू यांना जागा

उपल�ध क� न िद�यानंतर अ�य� , सोलापरू िव� ापीठ कम�चारी सहकारी पतसं�था,

मय�. सोलापरू यांनी पतसं�थेस उपल�ध क� न िदलेली जागा भाडे त�वावर जागा दे�यात

यावी व �शासनतफ� जे भाडे आकार�यात येईल �यानुसार काय�लय घे�यास �यांची

संमती आहे, तरी सदरची जागा लवकरात लवकर भाडेत�वावर उपल�ध क� न देणेबाबत

िद.11/10/2018 रोजी�या अज��वये अ�य� , सोलापरू िव� ापीठ कम�चारी सहकारी

पतसं�था, मय�. सोलापरू यांनी िवनंती केलेली आहे. 

तसेच िव� ापीठ पिरसरात पो�ट सु� कर�यासाठी पो�ट काय�लयास

िद.04/03/2013 रोजी�या �यव�थापन परीषदेचा ठराव � .20 नुसार 300 चौ. फुट जागा

21/- � पये दरमहा दराने 10 वष�करीता भाडेत�वावर जागा उपल�ध क� न िदलेली

आहे.

वरील बाबी िवचारात घेता, अ�य� , सोलापरू िव� ापीठ कम�चारी सहकारी

पतसं�था, मय�. सोलापरू यांनी केले�या िवनंतीस अनुस� न सोलापरू िव� ापीठ कम�चारी

सहकारी पतसं�था, मय�. सोलापरू यांना उपल�ध क� न िदले�या S. F. C.

िवभागाशेजारील िव� व लेखा िवभागा�या �काशन िवभागाजवळ असले�या � मची जागा

भाडेत�वावर देणे, सदर जागेचे भाडे ठरिवणे, भाडेत�वाचा कालावधी ठरिवणे, करार

कर�याची बाब �यव�थापन परीषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठ कम�चारी सहकारी पतसं�था, मय�. सोलापरू यांना उपल�ध क� न

दे�यात आल�ेया जागेचे भाडे `50/- �ित मिहना�माणे व भाडेत�वाचा कालावधी 

३ वष� कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.



�यव�थापन पिरषदेची ११8 वी बैठक गु� वार, िद.06 िडस�बर, २01८ काय�वृ� ांत 38/67

[ 31 ] अवर सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यांनी िद.16/08/2018 व 

िद.24/08/2018 रोजीचे शासन प�  िव� ापीठां�या िविवध पदा�ंया वतेन � ेणीतील तफावतीबाबत 

िव� ापीठास कळिवललेी बाब मािहती�तव.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठात िद.01 जानेवारी, 2006 ते 31 ऑग�ट, 2018 या कालावधीत 

संवधैािनक पदावर (कुलसिचव, परी� ा िनयं� क (त�कालीन पदनाम) व िव�  व लेखा अिधकारी)

िव� ापीठा�या सेवते � जू झाले�या संवधैािनक अिधका�यांना महारा��  शासना�या िद.20 मे, 2010 

व िद.25 मे, 2010 रोजी�या शासन प� ा�या अनुषंगाने � .8,900/- ऐवजी � .10,000/- इत�या 

� ेड वतेनास मा. िवभागीय सहसंचालक (उ. िश.), सोलापूर िवभाग, सोलापूर व लेखािधकारी 

(उ. िश.), सोलापूर िवभाग, सोलापूर यांची मा�यता िमळा�यानंतर �यानुसार वतेन आदा कर�यात 

आलेले आहे. �याच�माणे सेवािनवृ� ीची �करणे ही मा. महालेखाकार, महारा��  रा�य, मंुबई 

यांचकेडून मंजूर झालेली आहेत.   

मा. िश� ण संचालक (उ. िश.), िश� ण संचालनालय, पुणे यां�या िद.23/08/2016

रोजी�या प� ा�या अनुषंगाने िवहीत काय�वाही क� न काही सबंंिधत संवधैािनक अिधकारी याचं े

�हणणे िवचारात घेऊन िव� ापीठ काय�लयाकडून िद.26/09/2016 रोजी�या प� ा�वये माग�दश�न 

होणेबाबत मा. िवभागीय सहसंचालक (उ. िश.), सोलापूर िवभाग, सोलापूर या काय�लयास िवनंती 

कर�यात आलेली आहे.  परंतू, अ� ापपय�त कोणतेही माग�दश�न अ�ा�त आहे.

स� :��थतीत महारा��  शासनाने िद.16/08/2018 व िद.24/08/2018 रोजी�या 

प� ा�वये िद.20 मे, 2010 व िद.25 मे, 2010 रोजीची शासन प� े र� केलेली आहेत. तथािप, 

िव� ापीठ सेवतेून सेवािनवृ�  झालेले अथवा स� :��थतीत िव� ापीठ सेवते काय�रत नसलेले जे की 

िव� ापीठ सेवते यापूव� काय�रत होते या संवधैािनक अिधका�यां�या संदभ�त काय काय�वाही 

करावी? याबाबत �प�ट सूचना िद.16/08/2018 व िद.24/08/2018 रोजी�या शासन प� ात 

नमूद नाहीत. 

स� :��थतीत ��तुत िव� ापीठात िव�  व लेखािधकारी या पदावर काय�रत असले�या 

संवधैािनक अिधकारी यांना � .10,000/- � ेड वतेन या�माणे मा. िवभागीय सहसंचालक (उ. िश.), 

सोलापूर िवभाग, सोलापूर व लेखािधकारी (उ. िश.), सोलापूर िवभाग, सोलापूर यां�या 

मा�यतेनुसार वतेन आदा कर�यात येत आहे.

महारा��  शासनाने िद.16/08/2018 व िद.24/08/2018 रोजी�या शासन प� ा�वये 

िद.20 मे, 2010 व िद.25 मे, 2010 रोजीची शासन प� े र� केलेली आहेत. सदरची बाब आ�थक 

बाबीशी संबंिधत असून धोरणा�मक िनण�याची आहे.

सबब, अवर सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यांनी िद.16/08/2018 

व िद.24/08/2018 रोजी�या शासन प� ा�वये िव� ापीठां�या िविवध पदां�या वतेन� ेणीतील 

तफावतीबाबत िव� ापीठास कळिवलेली बाब िवचाराथ�).

ठराव: अवर सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यांनी िद.16/08/2018 व 

िद.24/08/2018 रोजी�या शासन प� ाची न�द घे�यात आली.
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[ 3२  ] िव� ापीठा�या सन 2015 म�ये िनवडणकूी�या कामकाजाकिरता मानसेवी अिधकारी 

�हणनू िनयु�त केल�ेया � ी. वसंतराव मगदूम यांनी िनवडणकूीबाबतचे जानेवारी 2015 ते 

ऑग�ट 2015 दर�यान कामकाज के�याबाबतचे मानधन िनि� त क� न मानधन आदा 

कर�याची बाब पनु� : िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठा�या �यव�थापन पिरषदे�या िद.29 नो�ह�बर, 2014 रोजी झाले�या 

६८ �या बठैकीतील िवषय � .१५ वर झाले�या ठरावानुसार � ी. वसतंराव मगदूम यांना 

िनवडणकूी�या कामाकिरता दरमहा `२५,०००/-मानधन आदा कर�यास मा�यता दे�यात 

आली होती. �यानंतर � ी. वसंतराव मगदूम यांनी �यां�या िद.12 जानेवारी, 2015 

रोजी�या प� ानुसार एकि� त मानधन `२,00,000/- िमळाव े अशी िवनंती केली. सदर 

प� ा�या अनुषंगाने या िवभागाने िद.22/06/2015 रोजी िटपणी सादर केली असता �यास 

मा.कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदली व सदर मानधनापैकी २५% �हणज े `50,000/-

इतकी र�कम आदा कर�यास मा�यता िदली. �यानुसार � ी. वसंतराव मगदूम यांना 

खालील�माणे आतापय�त मानधन िदले आहे.

अ. � . वष� िदलले ेमानधन

1 जून 2015 `50,000/-

2 ऑग�ट, 2017 `50,000/-

3 नो�ह�बर, 2017 `90,000/-

4 ऑग�ट, 2018 (िद.14/06/2018 रोजी�या 

�यव�थापन पिरषदे�या बठैकीतील ठराव � . 24 नुसार) 

`10,000/-

एकूण `2,00,000/-

वरील�माणे `2,00,000/- मानधन �यांना िदलेले आहे. �यानंतर � ी. वसंतराव 

मगदूम यांनी जाने. २०१५ ते ऑग�ट 2015 दर�यान केले�या कामाच े मानधन िनि� त 

क� न िमळ�याबाबत िद.9 नो�ह�बर, 2017 रोजी प�  िदले होते. या प� ा�या अनुषंगाने 

सदर िवषय �यव�थापन पिरषदे�या िद.14/06/2018 रोजी�या बठैकीत ठेवला असता 

�यावर खालील�माणे ठराव झाला.

ठराव: � ी. वसतंराव मगदूम यांना `10,000/- मानधन दे�यास सव�नुमते मंजूरी 

दे�यात आली उव�रीत कालावधीचे मानधन डॉ. सिचन चौधरी यांना � ाव.े

तसेच �यांनी केल�ेया िनप� पाती कामकाजाब�ल �श�ती प�  � ाव े अस े

सव�नुमते ठरल.े

वरील ठरावानुसार � ी. वसतंराव मगदूम यांना `10,000/-आदा केलेले आहेत 

तसेच डॉ. सिचन चौधरी यांनी िनवडणकू कामाचे उव�िरत मानधन घेणे �यांना उिचत 

वाटत नस�याने �यांनी िनवडणकूीच ेकोणतेही मानधन व �श�ती प�  घेतलेले नाही.

�यानंतर � ी. वसंतराव मगदूम यांनी िनवडणकूीबाबतचे जानेवारी 2015 ते 

ऑग�ट 2015 दर�यान कामकाज के�याबाबतचे मानधन िनि� त क� न मानधन आदा 

कर�याबाबतचा िवषय िद.11/09/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैिकत सादर 

केला असता �यावर खालील�माणे ठराव झाला.
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ठराव: िव� ापीठा�या सन 2015 म�ये िनवडणकूी�या कामकाजाकिरता मानसेवी 

अिधकारी �हणनू िनय�ुत केल�ेया � ी. वसतंराव मगदूम यांनी 

िनवडणकूीबाबतचे जानेवारी 2015 ते ऑग�ट 2015 दर�यान कामकाज 

के�याबाबतचा िवषय पढुील बठैकीत सिव�तर सादर कर�याचे सव�नुमते 

ठरल.े

सबब, िव� ापीठा�या सन 2015 म�ये िनवडणकूी�या कामकाजाकिरता मानसेवी 

अिधकारी �हणनू िनय�ुत केलेले � ी. वसंतराव मगदूम हे जानेवारी 2015 ते ऑग�ट 

2015 या आठ मिह�या�या कालावधीत खालील�माणे िव� ापीठात हजर होते.

अ.� . पासून पय�त एकूण िदवस

1 िद.12/01/2015 िद.16/01/2015 05

2 िद.23/03/2015 िद.24/03/2015 02

3 िद.08/06/2015 िद.11/06/2015 04

एकूण 11

� ी. वसंतराव मगदूम हे उपरो�त दश�िवले�या तारखांना ११ िदवस हजर असले 

तरी �यां�याकडून ईमेल� ारे काम पािहले जात होते. िनवडणकूीम�ये �ाथिमक��� ा 

मतदारयादी तयार कर�याच ेकाम अस�याने �याम�ये पदवीधर मतदार यादीसाठी जाहीर 

सूचनेचा मसूदा तयार क� न तो �िस�द करणे, िश� क मतदार व अ�यासमंडळे 

िवभाग�मुखांची नाव े मतदारयादीसाठी संलं��नत महािव� ालयातील �ाचाय�कडून 

मागिवणे, सं�थेकडून �ाचाय�ची नाव े मागिवणे इ. मह�वा�या कामाच े िनयोजन व 

िनवडणकूी�या कामाबाबत माग�दश�न कर�यासाठी िव� ापीठात हजर होते.  िनवडणकू 

कामाची जबाबदारी सेवकावर िद�यामुळे िनवडणकू कामाची मािहती व अ�यास 

िव� ापीठातील सेवकांना � ी. वसतंराव मगदूम यां�यामुळे झाला.  िनवडणकू कामाची 

मािहती सव�ना झाली. यािशवाय आजअखेर िव� ापीठ कायदा व कामकाजा�� ी काही 

अिधक�या �प�टतेसाठी माग�दश�न �यां�याकडून घेतले जात आहे. �यां�या िनवडणकू 

कामकाज प�दतीने व माग�दश�नाने िव� ापीठातील अिधकारमंडळा�या सव� िनवडणकूा 

कायदा व िनयमानुसार यश�वीरी�या वळेेत पणू� झा�या. �यामुळेच सोलापरू िव� ापीठाच े

नाव लौिकक महारा�� ात झालेले आहे.  या सव� बाब�चा िवचार क� न � ी. वसंतराव 

मगदूम यांच ेमानधन िनि� त कर�याबाबत पनु� : िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठा�या सन 2015 म�ये िनवडणकूी�या कामकाजाकिरता मानसेवी अिधकारी 

�हणनू िनयु�त केल�ेया � ी. वसंतराव मगदूम यांनी िनवडणकूीबाबतचे जानेवारी 2015 ते 

ऑग�ट 2015 दर�यान कामकाज के�याबाबत�या मानधनाची र�कम `10,000/- आदा 

कर�यास व िनवडणकूी�या केल�ेया कामाबा�ल �यांना आभाराच ेप�  दे�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 3३  ] रा�यातील सव� अकृषी िव� ापीठा�या अिधन�त महािव� ालयातील ��येक िव� ा�य�कडून 

जमा कर�यात येणा�या आप�कालीन िनधीवरील �याजा�या र�कमेचा िविनयोग 

(� .29,78,367/-) शासन िनण�य � मांक - बठैक 2013/ � .� .322 / 13 / िविश-

3,िद.19 ऑ�ट�बर,2013 �या अिधन राहून सोबत जोडल�ेया Proposed Plan for

Utilization of Interest on Disaster Fund मधील त��याम�ये नमुद केल�ेया बाब�साठी 

खच� कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: रा�यातील सव� अकृषी िव� ापीठ तसचे िव� ापीठा�या अिधन�त 

महािव� ालयाम�ये काही �माणात आप�कालीन �यव�था कर�यात येते. रा�यातील सव� 

अकृषी िव� ापीठा�या अिधन�त महािव� ालयातील ��येक िव� ा�य�कडून � पये 10/- या 

�माणे आप�कालीन िनधी गोळा कर�यात येतो. सदरचा गोळा कर�यात आलेला िनधी 

�वतं�  खा�याम�ये मुदत ठेवीत जमा क� न �यावर दरवष� िमळणा-या �याजा�या रकमेचा 

िविनयोग पढुील बाब�साठी कर�यास शासन मा�यता आहे. (सन 2001 पासून 30 जून, 

2013 पय�त जमा झाले�या �याजा�या रकमेतनू)

1) ��येक िव� ापीठाम�ये असले�या आप� ी �यव�थापन क� ातील ��येक �य�ती 

�िश� ीत असणे आव�यक आहे व �यांच�े ारे िश� क व िव� ाथ� यां�यासाठी 

�िश� ण व काय�शाळा आयोिजत कर�या�या सुिवधा िनम�ण करणे, अ�यास� म 

तयार करणे इ�यादी.

2) �थमोपचारासाठी �िशि� त कम�चारी व आरो�य िवषयक इतर सोयी सुिवधा 

उपल�ध करणे.

3) पा�याचा परेुसा साठा कर�यासाठी पा�या�या टा�या उपल�ध करणे.

4) अ��नशामक उपकरणे उपल�ध करणे.

5) कम�चा�यांसाठी व िव� ा�य�साठी धो�याची सूचना देणारी यं� णा (उदा. कॉमन 

अनाऊ�सम�ट िस�टीम, ॲलट� बझर िस�टीम, एसएमएस सेवा इ�यादी) उपल�ध 

करणे.

6) िव� ापीठ तसेच महािव� ालयाम�ये आप�कालीन पिर��थतीला त�ड दे�यासाठी 

आव�यक असले�या उपकरणांचे संच (उदा. �टे्रचर, रोप, � ी कटर, हूक, � ेन 

�लीनर, पा�यात तरंगता येतील अस े�लॉटस� इ�यादी )

7) तसेच रा�� ीय सेवा योजनेतील िव� ा�य�ना आप�कालीन पिर��थतीला त�ड 

दे�यासाठी करावया�या उपाययोजनाची मािहती जनतेला दे�यासाठी र��यावर 

रॅली काढ�यासाठी अथ�साहा�य करणे.

�याच�माणे िद.01 जुलै, 2013 पासून आप�कालीन िनधी�या पढुील 

कालावधीसाठी जमा होणा�या रकमेतून मा.रा�यपाल महोदयां�या काय�लयाने 

सु�  केले�या आ�हान या िशबीरातील सहभागी िव� ा�य�ना �वास खच� तसेच 

मॉक � ील इ�यादी बाबतच े �िश� ण दे�यासाठी �ाधा�य दे�यात याव.े तसेच 

रा�� ीय सेवा योजनेतील िव� ा�य�ना �िश� ण दे�यासाठी वगेवगेळया �कार�या 

काय�शाळांचे आयोजन कराव ेयाकिरता शासन मा�यता आहे.
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सबब, ��तुत िव� ापीठा�या िव�  व लेखा िवभागाकडून घेतले�या मािहतीनुसार 

सन 2012-13 पासून ते सन 2018 पय�त�या आप�कालीन जमा िनधीवरील �याजाची 

र�कम � .29,78,367/- इतकी आहे.   

               तरी, िद.19 ऑ�ट�बर, 2013 रोजीचा शासन िनण�य � .बठैक 2013 / 

� .� .322 / 13 / िविश-3, िद.19 ऑ�ट�बर, 2013 �या अिधन राहून आप�कालीन जमा 

िनधीवरील �याजाची र�कम सोबत जोडले�या Proposed Plan for Utilization of

Interest on Disaster Fund मधील त��याम�ये नमुद केले�या बाब�साठी खच� करणे आिण 

सदरहू खरेदी �� ीया / काय�शाळा / �वास खच� या संबधीत पढुील सव� काय�वाही 

त��याम�ये नमुद केले�या िवभागामाफ�त करणेबाबत मा�यतेचीबाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: रा�यातील सव� अकृषी िव� ापीठा�या अिधन�त महािव� ालयातील ��येक िव� ा�य�कडून 

जमा कर�यात येणा�या आप�कालीन िनधीवरील �याजा�या र�कमेचा िविनयोग 

(� .29,78,367/-) शासन िनण�य � मांक - बठैक 2013/ � .� .322 / 13 / िविश-

3,िद.19 ऑ�ट�बर,2013 �या अिधन राहून सोबत जोडल�ेया Proposed Plan for

Utilization of Interest on Disaster Fund मधील त��याम�ये नमुद केल�ेया बाब�साठी 

खच� कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 34 ] साव�जिनक अकृषी िव� ापीठे व महािव� ालये यांच े रा�� ीय व आतंररा�� ीय �तरावर 

मानांकन वाढिव�या�या कामात स� ा व सेवा दे�याकिरता Indian Center for

Academic Ranking and Excellence या सं�थेसोबत Memorandum of

Understanding (MoU) कर�याची बाब व या कामासाठी सं�थेस िव� ापीठा�या आ�थक 

� ोतातून/िव� ापीठ िनधीतनू वािष�क � .75,000/- �माणे 5 वष��या कालावधीच े शु�क

आदा कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, महारा��  शासन यांचा िद.08 ऑ�ट�बर, 2018

रोजीचा शासन िनण�य � मांक: सकंीण�-2018/� .� .151/िविश-3 व सुयश दुसाने, 

�शासन अिधकारी, िश� ण संचालनालय (उ�च िश� ण) पणेु यांचा िद.20 ऑ�ट�बर,

2018 रोजीचा ईमेल व प� ानुसार, रा�यातील साव�जिनक 13 अकृषी िव� ापीठे व 100

महािव� ालये यांचे रा�� ीय व आंतररा�� ीय �तरावर मानांकन वाढिव�या�या कामात स� ा 

व सेवा दे�याकिरता Indian Center for Academic Ranking and Excellence या 

सं�थेची िनयु�ती कर�यात आलेली आहे. या सं�थेने या �क�पांतग�त करावया�या 

कामाची काय�क� ा (Scope of Work / Framework), कामाच ेट�पे व �यामधील कामे व 

�यानुसार अनु� ेय होत असलेले शू�क याचे िववरणप�  पिरिश�ट अ नुसार असेल. सदर  

योजन�तग�त 13 िव� ापीठांची यादी पिरिश�ट ब �माणे जोडलेली आहे. सव� साव�जिनक 

िव� ापीठांनी Indian Center for Academic Ranking and Excellence (ICARE) या 

सं�थेसोबत उपरो�त �योजनासाठी करावया�या नमुना करारना�याचा मसुदा पिरिश�ट 

क नुसार असेल अस ेकळिवलेले आहे.  

रा�यातील साव�जिनक 13 अकृषी िव� ापीठे व 100 महािव� ालयांच े मानांकन 

उंचाव�यासंदभ�तील �क�पातील ठळक बाबी खालील�माणे असतील.

1) Icare सं�थेने कामाची � परेखा सव� िव� ापीठां�या वयै��तक गरजा िवचारात घेऊन 

आखणी कर�यात यावी.

2) िव� ापीठांच े मानांकन दज�वाढ कर�या�या कामासाठी िव� ापीठांकिरता ��येकी 

� पये 75000/- व महािव� ालयांकिरता ��येकी 20,250/- असे शु�क िनि� त 

कर�यात आले आहे.

3) 13 िव� ापीठे व 100 महािव� ालयांनी उपरो�त कामाकिरता icare सं�थेला वा�षक 

� पये 30.00 ल�  या �माणे 5 वष��या कालावधीच ेशु�क सबंिंधत िव� ापीठांनी वर 

नमूद केले�या दरानुसार िव� ापीठा�या आ�थक � ोतातनू / िव� ापीठ िनधीतून अदा 

करावयाचे आहे.  

4) सदर योजन�तग�त 13 िव� ापीठे व 100 महािव� ालयांची िनवड सदर िव� ापीठांतग�त 

असले�या महािव� ालया�या �माणात कर�यात येईल.

5) �या िव� ापीठांना या योजन�तग�त िनवड केले�या महािव� ालयां�यितिर��  अितिर�त 

महािव� ालयांच ेमु�यांकन क� न �यावयाच ेअस�यास, या �करणी िनग�िमत केलेला 

शासन िनण�य व Memorandum of Understanding (MoU) मधील अटी व 

शत�नुसार icare सं�थेकडून मू�यांकन �ि� या क� न घे�याची मुभा राहील.



�यव�थापन पिरषदेची ११8 वी बैठक गु� वार, िद.06 िडस�बर, २01८ काय�वृ� ांत 44/67

तरी या �माणे िव� ापीठांनी आप�या �तराव� न यो�य ती काय�वाही करावी.

तसेच िव� ापीठांनी पिरिश�ठ ब �माणे नमुद के�या�माणे महािव� ालयांची नांव ेशासनास 

व या सचंालनालयास अवगत करावी. तसेच या संदभ�त िव� ापीठाने ��येक वष� केले�या 

काय�वाहीचा अहवाल शासनास व या सचंालनालयास सादर करावा असे उ�त प� ानुसार 

कळिवलेले आहे.  

साव�जिनक अकृषी िव� ापीठे व महािव� ालये यांच े रा�� ीय व आंतररा�� ीय 

�तरावर मानांकन वाढिव�या�या कामात स� ा व सेवा दे�याकिरता उपरो�त उ�च व तं�  

िश� ण िवभाग, महारा��  शासन यांचा िद.08 ऑ�ट�बर, 2018 चा शासन िनण�य व 

िश� ण संचालनालय (उ�च िश� ण) पणेु यां�या प� ा�वये Indian Center for Academic

Ranking and Excellence या सं�थेसोबत Memorandum of Understanding (MoU)

कर�याची बाब व या कामासाठी सं�थेस िव� ापीठा�या आ�थक � ोतातनू/िव� ापीठ 

िनधीतनू वािष�क � .75,000/- �माणे 5 वष��या कालावधीचे शु�क आदा कर�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: साव�जिनक अकृषी िव� ापीठे व महािव� ालये यांच े रा�� ीय व आतंररा�� ीय �तरावर 

मानांकन वाढिव�या�या कामात स� ा व सेवा दे�याकिरता Indian Center for

Academic Ranking and Excellence या सं�थेसोबत Memorandum of

Understanding (MoU) कर�याची बाब व या कामासाठी सं�थेस िव� ापीठा�या आ�थक 

� ोतातून / िव� ापीठ िनधीतनू वािष�क � .75,000/- �माणे 5 वष��या कालावधीचे शु�क

आदा कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 35 ] सोलापरू िव� ापीठाम�ये �माट� िसटी अतंग�त न�याने बसिव�यात येणा�या 150 के�हीए 

सोलार जनरेशन िस�टीमसाठी ५ वष�पय�त दर करार क� न घे�याबाबत.

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठाम�ये �माट� िसटी अंतग�त न�याने 150 के�हीए सोलापरू 

जनरेशन िस�टीम बसिव�यासाठी ५ वष�मधील करावया�या करारातील अट � .७ मधील 

7.1 �माणे सरुवाती�या ६ मिह�याची 65% र�कम � .5,96,700/- अ� ीम �हणनू परतावा 

�व� पात आदा कर�याबाबत (सोबत � ी. िव�नेश आ�यर क�सलटंट ि� सील िर�क ॲ�ड 

इ�� ा�� �चर सो�युशन िल. यांच ेिद.18/09/2018 रोजी ईमेल� ारे �ा�त झालेले प� ) व 

सोलार जनरेशन िस�टीम बसिव�यात आ�यानंतर करारातील अट � .५ मधील 5.3 व 

5.5 नुसार 5 वष�पय�त सोलार िस�टीममधून �ित मिहना जनरेट होणा�या युिनटचे 65%

र�कम आदा कर�याबाबत.

उपरो�त बाब िवचारात घेता, 5 वष�मधील सुरवाती�या 6 मिह�याची 

5,96,700/- अ� ीम �हणनू परतावा �व� पात आदा कर�याबाबत व सोलार िस�टीम 

बसिव�यात आ�यानंतर ५ वष�पय�त सोलार िस�टीममधून �ित मिहना जनरेट होणा�या 

युिनटच े 65% र�कम आदा कर�यासाठी सोलापरू िसटी डे�हलपम�ट कॉप�रेशन िल.

यां�यासोबत करार क� न घे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठाम�ये �माट� िसटी अतंग�त न�याने बसिव�यात येणा�या 150 के�हीए 

सोलार जनरेशन िस�टीमसाठी ५ वष�पय�त दर करार कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 36 ] ��तूत िव� ापीठा�या दी� ांत समारंभािदनी दरवष� िविवध िवषयातून �थम येणा�या 

िव� ाथ� / िव� ाथ�नीस दे�यात येणारे सुवण�पदके व �यासाठी तयार कर�यात येणारे डाय 

हे मे. आपटे � डेस�, चांदीच े �यापारी, 372, मंगळवार पेठ, सोलापरू - २ यां�याकडून 

तयार क� न घे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: दी� ांत समारंभ काय�� म �संगी सुवण�पदके दे�यासाठी दरवष� शहरातील 

�थािनक बाजारपठेेतून िविवध फम�कडून दरप� के मागवून सुवण�पदके व डाय खरेदी 

केले जातात. तयार केलेले डाय हे �या �या िनिवदा धारकाच े वगेवगेळे असतात. जर 

िनिवदाधारक बदलला तर न�याने डाय तयार क� न �याव ेलागतात. तसेच सो�याचे व 

चांदीचे भाव सव� िनिवदा धारकांना शासनाने िनि� त के�या�माणे आकाराव े लागतात.

यापवू� िव� ापीठाने तयार क� न घे�यात आलेले 50 सुवण�पदकांच े डाय हे मे. आपटे 

� ेडस�, चांदीचे �यापारी, 372, पवू� मंगळवार पेठ, सोलापरू - २ यां�याकडून तयार क� न 

घे�यात आलेले आहेत.

उपरो�त वरील सव� बाब�चा िवचार करता सुवण�पदके व डाय तयार 

कर�याकिरता दरवष� िविवध फम�कडून दरप� के न मागिवता मे. आपटे � ेडस�, चांदीच े

�यापारी, 372, पवू� मंगळवार पठे, सोलापरू - 2 यां�याकडून तयार क� न घे�याबाबत 

शासनाने िनि� त केले�या दराने �ितवष� तयार क� न घे�यात यावते.

सबब, मे. आपटे � ेडस�, चांदीचे �यापारी, 372, मंगळवार पठे, सोलापरू - २ 

यां�याकडून ��तूत िव� ापीठा�या दी� ांत समारंभािदनी दरवष� िविवध िवषयातनू �थम 

येणा�या िव� ाथ� / िव� ाथ�नीस दे�यात येणारे सुवण�पदके व �यासाठी तयार कर�यात 

येणारे डाय तयार क� न घे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ��तूत िव� ापीठा�या दी� ांत समारंभािदनी दरवष� िविवध िवषयातून �थम येणा�या 

िव� ाथ� / िव� ाथ�नीस दे�यात येणारे सुवण�पदके व �यासाठी तयार कर�यात येणारे डाय 

हे मे. आपटे � डेस�, चांदीच े �यापारी, 372, मंगळवार पेठ, सोलापरू - २ यां�याकडून 

तयार क� न घे�यास मा�यता दे�यात आली.
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[ 37 ] मा. �ाचाय�, कॉलजे ऑफ फाम�सी, पढंरपरू यांच े प�  � . COPP / 2017-18 / १४४,

िद.30/08/2017 अ�वये �ा�यि� क परी� े�या खच�ची छायांिकत देयके (�मािणत 

केललेी) एकूण � .९९,827/- मंजूरीकिरता सादर केललेी असून, �यापकैी � .78,767/-

मा�य असललेी देयके मंजूर कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. �ाचाय�, कॉलेज ऑफ फाम�सी, पढंरपरू यांच े प�  � . COPP/ 2017-

18/144, िद.30/08/2017 अ�वये, �ा�यि� क परी� ां�या खच�ची माहे माच� / एि�ल १४ 

/ ०६ / २००८, � .29,535/-, माच� / एि�ल २००९ � .32,179/-, ऑ�टो / नो�ह� २००९ 

� .14,905/- माच� / एि�ल २०१७ � .23,208/- असे एकूण � .99,827/- मागील 

छायांिकत देयके (�मािणत केलेली) मंजूरी किरता सादर केलेली आहेत. सदरची देयके 

फेर तपासणी किरता िव�  व लेखा िवभागाकडून िद.26/09/2017 रोजी परी� ा 

िवभागाकडे �ा�त झालेली आहेत. �यानुसार या िवभागाने सव� देयकांची छायांिकत �ित 

तपासणी केली असता, � .78,767/- इतकी मा�य होतात.

�ा�यि� क परी� ां�या खच��या देयकांचा तपिशल 

Budget Head: Practical
Exam

2008 2009 2009 2011 एकूण 

खच�

Rem to Examiners 4998/- 9280/- 2025/- - 7023/-

LCA & T. A. D. A. 6855/- 564/- 5148/- - 21283/-

Rem to Non Teaching Staff 1495/- 22320/- 1814/- - 3873/-

Meterial Charges 15120/- 22320/- 4708/- 4440/- 46588/-

Total A 28468/- 21164/- 13695/- 4440/- 78767/-

महािव� ालयाने सादर 

केलेली देयके 

29535/- 32179/- 14905/- 23208/- 99827/-

नामंजूर र�कम 1067/- 15/- 1210/- 18768/- 21060/-

महािव� ालयाकडून मागील 

येणे बाकी र�कम

- - - - 81194/-

महािव� ालयास येणे र�कम - - - - 2427/-

िव� ापीठ िव�  व लेखा िवभागाकडील खतावणी नुसार (लेजर ��टर �माणे)

संबिंधत महािव� ालयाकडून � .81,194/- (िद.१२ फे�वुारी, २०१८ अखेर) येणेबाकी 

अस�याचे िदसून येत आहे. सदरची देयके मंजूर झा�यास सदर येणेबाकी मधून वजा 

के�यास � .2,427/- महािव� ालयाकडून रोखीने वसलू क� न येणे बाकी र�कमेचे 

समायोजन कर�यात येईल.

सबब, मा. �ाचाय�, कॉलेज ऑफ फाम�सी, पंढरपरू यांचे प�  � .COPP/2017-

18/144, िद.30/08/2017 अ�वये �ा�यि� क परी� �ेया खच�ची छायांिकत देयके 

(�मािणत केलेली) एकूण � .99,827/- मंजूरीकिरता सादर केलेली असनू, �यापकैी 

� .78,767/- मा�य असलेली देयके मंजूर कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�).

ठराव: मा. �ाचाय�, कॉलजे ऑफ फाम�सी, पढंरपरू यांच े प�  � . COPP / 2017-18 / १४४,

िद.30/08/2017 अ�वये �ा�यि� क परी� े�या खच�ची छायांिकत देयके (�मािणत 

केललेी) एकूण � .९९,827/- मंजूरीकिरता सादर केललेी असून, �यापकैी � .78,767/-

मा�य असललेी देयके मंजूर कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 38 ] सव�िव� ाशाखांचे �भारी अिध�ठाता व सहयोगी अिध�ठाता यांना िव� ापीठा�या िविवध

बठैका करीता िव� ापीठात उप��थत राहा�याकरीता कार भाडे आदा कर�याची बाब

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: �भारी अिध�ठाता व सहयोगी अिध�ठाता आिण िवशेष काय�सन अिधकारी

यां�याम�ये उपरो�त िवषयाबाबत चच�झाली आहे.

याबाबत काय�लयीन िनवदेन असे की, �भारी अिध�ठाता व सहयोगी अिध�ठाता

यांना िव� ापीठा�या िविवध बठैकी करीता कारने �वास कर�यासाठी िव� ापीठास दरवळेी

अज�क� न �शासकीय मा�यता �यावी लागते �यािशवाय �यांचे कारभाडे मंजूर होत नाही. 

सबब, सव� िव� ाशाखंच े �भारी अिध�ठाता व सहयोगी अिध�ठातांना

िव� ापीठातील बठैकीसाठी उप��थत राहा�याकरीता (�वत:�या �कवा भाडो� ी) कार

वापर�यास परवानगी दे�याची बाब �यव�थापन परीषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सव�िव� ाशाखांचे अिध�ठाता व सहयोगी अिध�ठाता यांना िव� ापीठा�या िविवध बठैका

करीता िव� ापीठात उप��थत राहा�याकरीता (�वत:�या �कवा भाडो� ी) कार वापर�यास

परवानगी दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 39 ] िश� ण �सारक मंडळ, मंगळवढेा यांनी ��तुत िव� ापीठ व इतर  यां�या िव� �द मा.उ�च 

�यायालय, मंुबई येथे दाखल केललेी यािचका W.P. No.1828/2011 या �करणाम�ये 

दाखल करावयाचे Consent Terms चा मसुदा �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठाने महारा��  िव� ापीठ कायदा, 1994 �या कलम 91 मधील 

तरतूद�चे पालन क� न िश� ण �सारक मंडळ, मंगळवढेा सचंिलत दिलत िम�  कदम 

गु� जी या महािव� ालयाच े संल��नकरण ट��या-ट��याने काढून घेतलेली आहे, आिण 

स�य��थती म�ये सदर महािव� ालयास िव� ापीठाचे संल��नकरण नाही.

सदर संल��नकरण र� कर�यात आ�या बाबत�या िनण�या िव� �द सं�थेने 

�यायालयीन �करणे दाखल केलेली आहेत. सदर �यायालयीन �करणे �लंिबत असताना 

महारा��  शासनाने िद.03/08/2011 रोजी�या प� ा�वये िविवध अट�ची पतू�ता कर�यात 

आ�या नंतर िवषयात नमूद महािव� ालयाचे संल��नकरणा बाबतचा िवचार कर�यात याव े

असे नमूद केलेले आहे. 

वर नमूद �माणे व�तू��थती असून या �करणी ��तुत िव� ापीठात 

िद.21/12/2017 रोजी बठैकीच ेआयोजन कर�यात आले.  सदर बठैकीत मा.िवभागीय 

सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू, मा.कुलसिचव, सोलापरू 

िव� ापीठ, मा.िवशेष काय�सन अिधकारी, शै� िणक, संशोधन व िवकास, सोलापरू 

िव� ापीठ, कायदा अिधकारी, सोलापरू िव� ापीठ, सं�थेच ेिव� �त ॲड.सुिजत एस.कदम, 

ॲड. �काश जी. घुले व � ी िनतीन िव. ह�बाडे हे उप��थत होते.

सदर बठैकीम�ये खालील�माणे काय�वाही कर�याच ेठरले :

1) िद.21/12/2017 रोजी झाले�या चच��वये िव� ापीठ आिण महािव� ालयाने �यां�या 

संबिंधत वकीलांशी चच� क� न �याय�िव�ठ असलेली �करणे काढून घे�या संदभ�त 

तडजोडीने काय�वाही करावी.

2) मु�ा � .१ संदभ�तील काय�वाही पणू� झा�यानंतर िव� ापीठाने दिलत िम�  कदम 

गु� जी महािव� ालयाचे सलं��नकरण पनु� : चालू कर�यासंदभ�त महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 110 अ�वये त�  सिमती पाठिव�या 

संदभ�त काय�वाही करावी.

3) संल��नकरण सिमतीचा अहवाल िव� ापीठास �ा�त झा�यानंतर सदर अहवाल िव� ा 

पिरषदे�या मा�यतेसाठी सादर करावा.

4) िव� ा पिरषदेची मा�यता आ�यानंतर महािव� ालयाने संल��नकरण पनु� : दे�या 

कर�यासंदभ�त प� ा�यवहार करावा.
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�यानुसार सबंिंधत सं�थेने िद.09/01/2018 रोजी�या प� ा�वये सं�थेने दाखल 

केलेली यािचका W.P.No.1828/2011 या �करणाम�ये दाखल करावया�या ��तावीत 

Consent Terms चा मसुदा िव� ापीठास सादर केलेला आहे. �शासकीय मा�यते अंती या 

�करणी ��तुत िव� ापीठा�या वतीने िनय�ुत ॲड. � ी. पी. एन. जोशी यांना अिभ�ाय 

दे�याबाबत कळिव�यात आले असता, �यांनी िवषयात नमूद यािचका ही सं�था एकतफ� 

काढून घेऊ शकते अस े नमूद क� न, जर Consent Terms दाखल क� न यािचका 

िनकाली काढावयाचे असेल तर, या Consent Terms ला स� म �ािधकरणा पढेु ठेवून 

मा�य कर�यात येणा-या अंितम मस�ु ा�या अनुषंगाने सं�थेस कळवून, �यानुसार 

Consent Terms वर दो�ही प� ां�या वतीने �वा� री कर�यात येवून �यां�या 

वकीलांमाफ�त सयंू�तपणे दाखल करता येईल अस ेकळिवलेले आहे.

सदर अिभ�ायानुसार, कायदा िवभागाने िद.06/01/2018 रोजी केले�या 

सादरीकरणास अनुस� न मा. � . कुलगु�  यांनी ��तुतचा िवषय हा �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ� सादर कर�यास प�ृटांकन केलेले आहे.

सबब, िश� ण �सारक मंडळ, मंगळवढेा यांनी ��ततु िव� ापीठ व इतर यां�या 

िव� �द दाखल केलेली यािचका W.P.No.1828/2011 या �करणाम�ये दाखल 

करावया�या Consent Terms चा मसुदा �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िश� ण �सारक मंडळ, मंगळवढेा यांनी ��ततु िव� ापीठ व इतर यां�या िव� �द मा.उ�च 

�यायालय, मंुबई येथे दाखल केललेी यािचका W.P. No.1828/2011 या �करणाम�ये 

कोण�याही �कारचे Consent Terms ��तूत िव� ापीठाने क� न नयेत अस े सव�नुमते 

ठरल.े



�यव�थापन पिरषदेची ११8 वी बैठक गु� वार, िद.06 िडस�बर, २01८ काय�वृ� ांत 51/67

[ 40 ] ��तुत िव� ापीठातील �योगशाळा पिरचर व � ंथालय पिरचर या पदावर काय�रत मिहला 

व प�ु ष कम�चारी तसेच िशपाई पदावर काय�रत मिहला कम�चारी यां�या मागणीनुसार 

गणवशेाचा रंग ठरिव�यासाठी िनय�ुत केल�ेया सिमतीने केललेी िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठातील काय�रत सेवकांना महारा��  रा�य यं� माग महामंडळ,

कराड यांचेकडून शासकीय दराने गणवशे कापड व मिहलांकिरता सा� ा खरेदी 

कर�यात येतात. स� ��थतीत वग� 4 म�ये खालील पदावर प�ु ष व मिहला सेवक काय�रत 

आहेत ते स�या पिरधान किरत असले�या गणवशेाचा तपशील खालील�माणे आहे.

अ.� . पदनाम गणवशेाचा रंग

1. सुतार, नळकारागीर, तारतं� ी, झेरॉ�स 

ऑपरेटर, िशपाई, �व�छक

प�ु ष - खाकी

मिहला - पांढरी साडी 

2. �योगशाळा पिरचर, � ंथालय पिरचर, प�ु ष व मिहला - � े

3. वाहन चालक, जमादार, हवालदार पांढरा

4. चौकीदार खाकी

दर�यान�या काळात िशपाई पदावरील मिहला कम�चारी यांनी गणवशेाचा रंग 

बदलून िमळणेबाबत िवनंती केली होती. तसेच �योगशाळा पिरचर व � ंथालय पिरचर या 

पदावर काय�रत मिहला व प�ु ष कम�चारी यांनी गणवशेाऐवजी ॲपरॉन दे�यात याव ेअशी 

िवनंती केली होती. सदर िनवदेनावर िनण�य घे�यासाठी �यव�थापन पिरषद सद�या 

� ीमती डॉ. एस. आय. शेख व � ीमती ए. सी. च�हाण यांची ि� सद�यीय सिमती िनय�ुत 

केली होती. सदर सिमतीने यासंदभ�त िविवध िव� ापीठाची मािहती घेऊन 

िद.24/09/2018 रोजी�या बठैकीम�ये खालील �माणे िशफारस केली आहे. 

सिमतीची िशफारस: 

1) मिहला िशपाई कम�चारी यांना पांढ�या रंगाऐवजी िपव� या रंगाची साडी दे�याबाबत 

सिमती िशफारस करीत आहे. 

2) � ंथालय पिरचर व �योगशाळा पिरचर या पदावर काय�रत मिहला व प�ु ष कम�चारी 

यांना � े रंगा�या गणवशेाऐवजी िव� ापीठाचा लोगो असलेला पांढ�या रंगाचा ॲपरॉन 

दे�याबाबत सिमती िशफारस करीत आहे.

सबब, ��तुत िव� ापीठातील �योगशाळा पिरचर व � ंथालय पिरचर या पदावर 

काय�रत मिहला व प�ु ष कम�चारी तसेच िशपाई पदावर काय�रत मिहला कम�चारी यां�या 

मागणीनुसार गणवशेाचा रंग ठरिव�यासाठी िनय�ुत केले�या सिमतीने केलेली िशफारस 

िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठातील �योगशाळा पिरचर व � ंथालय पिरचर या पदावर काय�रत मिहला 

व प�ु ष कम�चारी तसेच िशपाई पदावर काय�रत मिहला कम�चारी यां�या मागणीनुसार 

गणवशेाचा रंग ठरिव�यासाठी िनयु�त केल�ेया सिमतीने केललेी िशफारस ��वका� न 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 4१ ] िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील िश� कांचे CAS अतंग�त �टेज - १ ते २ (एजीपी 

6000 ते 7000) आिण �टेज - २ ते ३ (एजीपी ७००० ते 8000) म�ये �थान िनि� तीकिरता 

गठीत ि� सद�यीय सिमतीने तयार केललेी िनयमावली आिण �थान िनि� ती शु�क बाबत 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.१२/04/2018 रोजी�या �शासकीय मा�य िटपणी अ�वये, िव� ापीठ अनुदान 

आयोग िद.30 जून, २०१० रोजीची अिधसचूना आिण युजीसी�या ितस�या व चौ�या 

सुधारणे�या अनुषंगाने ��ततू िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील िश� कांच े CAS

अंतग�त �टेज - १ ते २ (एजीपी 6000 ते 7000) आिण �टेज - 2 ते 3 (एजीपी 7000 ते 

8000) म�ये पा�  सहायक �ा�यापकांचे �थान िनि� तीकिरता िनयमावली तयार 

कर�याकिरता मा. कुलगु� महोदयांनी ि� सद�यीय सिमती गठीत केलेली आहे. सदर 

सिमती�या िद.26/04/2018, िद.27/06/2018 आिण िद.07/09/2018 रोजी बठैका 

संप�  झाले�या असनू सिमतीने िनयमावली सादर केले आहेत. सदर िनयमावलीत मु�ा 

� .२ नुसार ��येक �टेजसाठी �थान िनि� ती शु�क `3000/- (अ� री तीन हजार � पये 

फ�त) िनि� त केलेले आहे.

सबब, ि� सद�यीय सिमतीने तयार केलेली िनयमावली आिण �थान िनि� ती 

शु�काची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील िश� कांचे CAS अतंग�त �टेज - १ ते २ (एजीपी 

6000 ते 7000) आिण �टेज - २ ते ३ (एजीपी ७००० ते 8000) म�ये �थान िनि� तीकिरता 

गठीत ि� सद�यीय सिमतीने तयार केल�ेया िनयमावलीस आिण �थान िनि� ती शु�क 

`3,000/- यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 4२  ] िव� ापीठातील �शासकीय सेवकांना पदो� ती�या को� ातील िर�त असल�ेया पदावर

पदो� ती दे�याकिरता िवभागीय पदो� ती सिमतीने केल�ेया िशफारशी मा. कुलगु�  

महोदयांनी ��वका� न पदो� तीस मा�यता िद�याची बाब िद.21/08/2018 रोजी�या 

बठैकीत मािहती�तव सादर केली असता, �यावर �यव�थापन पिरषदेने कम�चा�यां�या 

पदो� तीबाबत आल�ेया त� ार अज�वर िवचार करेल यासाठी सिमती गठीत केली. सदर 

गठीत सिमतीचा अहवाल थेट मा. कुलगु�  महोदयांना बदं लखो� ात सादर के�याची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठातील वग� 1 व 2 संवग�तील पा�  कम�चा�यांना पदो� ती दे�याकिरता 

गठीत कर�यात आले�या िवभागीय पदो� ती सिमतीची बठैक िद.20/07/2018 रोजी 

दुपारी 3.00 वा. �यव�थापन पिरषद सभागृहाम�ये संप�  झाली. सदर सिमतीने केले�या 

िशफारशीनुसार वग� 1 व 2 मधील पा�  कम�चा�यांना काय�लयीन आदेश � . सोिवसो / 

आ�था / 2018 / 6363, िद.25/07/2018 अ�वये पदो� ती दे�यात आली. �यानुसार 

संबिंधत अिधकारी �यांना दे�यात आले�या पदो� ती�या पदावर � जू झाले.

तसेच वग� 3 व 4 संवग�तील पा�  कम�चा�यां�या पदो� ती दे�याकिरता गठीत 

कर�यात आले�या िवभागीय पदो� ती सिमतीची बठैक िद.26/07/2018 रोजी दुपारी 

3.00 वा. �यव�थापन पिरषद सभागृहाम�ये संप�  झाली. सदर सिमतीने केले�या 

िशफारशीनुसार वग� 3 व 4 मधील पा�  कम�चा�यांना काय�लयीन आदेश � . सोिवसो / 

आ�था / 2018 / 6513 व सोिवसो / आ�था/ 2018/6514, िद.01/08/2018 अ�वये 

पदो� ती दे�यात आली. �यानुसार संबिंधत कम�चारी �यांना दे�यात आले�या पदो� ती�या 

पदावर � जू झाले.

िवभागीय पदो� ती सिमतीने केले�या िशफारशीस मा.कुलगु�  महोदयांनी 

��वका� न पदो� तीस मा�यता िद�यानंतर संबिंधत अिधकारी व कम�चारी यांना पदो� ती 

िद�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत मािहती�तव सादर केली असता, �यावर 

�यव�थापन पिरषदेने िदनांक 21/08/2018 रोजी�या बठैकीत खालील�माणे िनण�य 

घेतला आहे.  

"िव� ापीठातील �शासकीय सेवकांना पदो� ती�या को� ातील िर�त असल�ेया

पदावर पदो� ती दे�याकिरता िवभागीय पदो� ती सिमतीने केल�ेया िशफारशीनुसार 

पदो� ती िद�या बाबतची न�द घे�यात आली. तसेच याबाबत खालील�माणे सिमती 

गठीत कर�यात आली ही सिमती कम�चा�यां�या पदो� तीबाबत आल�ेया त� ार अज�वर 

िवचार करेल अस ेठरल.े 1) �ा. एम. एम. माने   2) डॉ. एच. के. आवताडे   3) डॉ. बी. एन. 

आदटराव   ४)  कु. ए. सी. च�हाण"
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�यव�थापन पिरषदेने िदनांक 21/08/2018 रोजी�या बठैकीत घेतले�या उ�त 

िनण�या�या अनुषंगाने आ�थापना िवभागा�या िदनांक 17/09/2018 रोजी�या प� ा�वये 

सिमतीचे गठण के�याची मािहती संबिंधत सिमती सद�य यांना कळिव�यात आली होती.

सदर सिमती सद�यांनी सूिचत के�यानुसार सिमती�या िद.24/09/2018,

िद.24/10/2018, िद.30/10/2018 व िद.01/11/2018 अशा एकूण 04 बठैका सपं�  

झाले�या आहेत.   

सबब, िव� ापीठातील �शासकीय सेवकांना पदो� ती�या को� ातील िर�त

असले�या पदावर पदो� ती दे�याकिरता िवभागीय पदो� ती सिमतीने केले�या िशफारशी 

मा. कुलगु�  महोदयांनी ��वका� न पदो� तीस मा�यता िद�याची बाब िद.21/08/2018

रोजी�या बठैकीत मािहती�तव सादर केली असता, �यावर �यव�थापन पिरषदेने 

कम�चा�यां�या पदो� तीबाबत आले�या त� ार अज�वर िवचार करेल यासाठी सिमती 

गठीत केली. सदर गठीत सिमतीचा अहवाल थेट मा. कुलगु�  महोदयांना बदं लखो� ात 

सादर के�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठातील �शासकीय सेवकांना पदो� ती�या को� ातील िर�त असल�ेया पदावर

पदो� ती दे�याकिरता िवभागीय पदो� ती सिमतीने केल�ेया िशफारशी मा. कुलगु�  

महोदयांनी ��वका� न पदो� तीस मा�यता िद�याची बाब िद.21/08/2018 रोजी�या 

बठैकीत मािहती�तव सादर केली असता, �यावर �यव�थापन पिरषदेने कम�चा�यां�या 

पदो� तीबाबत आल�ेया त� ार अज�वर िवचार करेल यासाठी सिमती गठीत केली. सदर 

गठीत सिमतीचा अहवाल ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 43 ] शै� िणक वष�2019-20 पासनू नवीन महािव� ालय इरादाप� ाकिरता िविवध सं�थाकडून

�ा�त झाल�ेया ��तावावर िद.15/09/2017 रोजी�या शासन िनण�यानुसार केललेी

काय�वाही मािहती�तव व महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109 (3)

(ग) नुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे पाठिव�याकिरता मा.कुलगु� महोदयांनी 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम

12 (7) नुसार केललेी काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: शै� िणक वष� 2019-20 पासून सोबत जोडले�या त��या�माणे नवीन 

महािव� ालय सु� करणेकिरता इरादाप� ा�या संदभ�तील एकूण 04 ��ताव िव� ापीठास

�ा�त झालेले आहेत.

उपरो�त शासन िद.15/09/2017 रोजी�या िनण�यास अनुस� न शै� िणक वष�

2019-20 पासनू िविवध सं�थाकडून पारंपािरक व �यावसाियक अ�यास� मातंग�त

येणा�या महािव� ालय सु� करणेकिरता इरादाप� ासाठी �ा�त झाले�या ��तावावर

मा. कुलगु� महोदयांनी सोबत जोडले�या त��या�माणे िशफारस केलेली आहे.

सदर �ा�त ��तावांवर महारा�� शासना�या िद.15/09/2017 रोजी�या शासन 

िनण�यातील तरतूदीनुसार मा. कुलगु� महोदयां�या िशफारशी अ�वये पा� ता संबिंधत

महािव� ालयांना कळिव�यात आलेली आहे.

नवीन महािव� ालय सु� कर�यासाठी परवानगी दे�याची काय�वाहीबाबत

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109 (3) (ग) म�ये खालील�माणे

तरतूद नमूद केलेली आहे.

"िविहत केले�या उपरो�त कालमय�देत �ा�त झाले�या अशा सव�अज�ची

अिध�ठाता मंडळाकडून छाननी कर�यात येईल आिण ते अज�, �यावष� असा अज�

िव� ापीठाला �ा�त झाला असेल �या वष��या 30 नो�ह�बर, रोजी �कवा �यापवू�,

�यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेसह रा�य शासनाकडे पाठिव�यात येतील. िव� ापीठ

अज�सोबत, �यव�थापन पिरषदेला उिचत वाटतील �या�माणे, संब�द कारणांनी 

यथोिचतिर�या प�ुटी िदले�या आप�या िशफारशी सादर करील."

िद.15/07/2017 रोजी�या शासन िनण�यातील मु� ा � .1.16 म�ये तरतूद

खालील�माणे आहे.

"सव�पा� अज�दार सं�थांचे अज�मंजुरी�या िशफारशीसह पिरिश�ट "अ" व "ब"

तसेच �प� "अ" व �यासोबत�या सव� कागदप� ांसह िव� ापीठाकडून शासनाकडे 

िद.30 नो�ह�बर रोजी �कवा �यापवू�सादर कर�यात येतील."

उपरो�त तरतूदी�या अनुषंगाने नवीन महािव� ालया�या इरादाप� ाकिरता पा�

झालेले अज�परवानगी िमळणेकामी शासनाकडे ��ताव पाठिव�याची तारीख �या �या

वष��या 30 नो�ह�बर, पय�त आहेत. �यानुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे 30 नो�ह�बर पय�त

पाठिवणे आव�यक आहे.
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�यानुसार स� ��थतीत �यव�थापन पिरषदेची बठैक नजीक�या काळात होणार 

नस�याने या संदभ�त िद.17/11/2018 रोजी काय�लयीन िटपणी सादर केली असता,

मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7)

अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता िदलेली आहे.

�यानुसार सदरचे नवीन महािव� ालया�या इरादाप� ाकिरता सु� कर�यासाठी

परवानगी िमळणेकामी िद.30/11/2017 रोजी ��ताव सादर कर�यात आलेले आहेत.

सबब, शै� िणक वष�2019-20 पासून नवीन महािव� ालय इरादाप� ाकिरता

िविवध सं�थाकडून �ा�त झाले�या ��तावावर िद.15/09/2017 रोजी�या शासन 

िनण�यानुसार केलेली काय�वाही मािहती�तव व महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 109 (3) (ग) नुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे पाठिव�याकिरता मा. कुलगु�

महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 12(7) नुसार केलेली काय�वाही मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 44 ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) (ङ) मधील 

तरतुदीनुसार कुलसिचव या पदा�या िनवड सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत 

करावयाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठातील कुलसिचव या िर�त पदाची जािहरात (� .SUS/ Estt/

2018/10, िद.31/10/2018) िविवध वत�मानप� ाम�ये तसेच AIU, New Delhi यां�या 

University News या सा�तािहकेत �िस�द कर�यात आलेली आहे. �याच�माणे सदरची 

जािहरात िव� ापीठ व महारा�� शासना�या संकेत�थळावर ही �िस�द कर�यात आलेली 

आहे. 

सदर जािहराती�या अनुषंगाने िवहीत काय�वाही क� न कुलसिचव या पदासाठी 

�ा�त होणा�या आवदेनप� ांमधून पा�  ठरणा�या उमेदवारांची मुलाखत �यावी लागणार 

आहे. सदर मुलाखती घे�यासाठी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 

कलम 105 (2) मधील तरतुदीनुसार िनवड सिमती गठीत करावी लागणार आहे.  �याम�ये 

खालील�माणे तरतुद िवहीत केलेली आहे. 

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) (ङ) - 

“�यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत करावयाचा, �यव�थापन पिरषदेचा सद�य असलेला 

एक िनव�िचत �ाचाय� �कवा अ�यापक;”

उपरो�त तरतुदी�या अनुषंगाने कुलसिचव पदा�या िनवड सिमतीवर �यव�थापन

पिरषदेचा सद�य असलेला एक िनव�िचत �ाचाय��कवा अ�यापक यांचे �यव�थापन

पिरषदेने नामिनद�शन करणे आव�यक आहे.

सबब, महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) (ङ) 

मधील तरतुदीनुसार कुलसिचव या पदा�या िनवड सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने 

नामिनद�िशत करावयाची बाब िवचाराथ�).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) (ङ) मधील 

तरतुदीनुसार कुलसिचव या पदा�या िनवड सिमतीवर �यव�थापन पिरषद सद�य

डॉ. एच. के. आवताडे यांचे नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[ 45 ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) (ङ) मधील 

तरतुदीनुसार संचालक, नवोप� म, नवसंशोधन व साहयच� या पदा�या िनवड सिमतीवर 

�यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत करावयाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठातील संचालक, नवोप� म, नवसंशोधन व साहचय� या िर�त 

पदाची जािहरात (� .SUS/Estt/2018/11, िद.31/10/2018) िविवध वत�मानप� ाम�ये 

तसेच AIU, New Delhi यां�या University News या सा�तािहकेत �िस�द कर�यात 

आलेली आहे. �याच�माणे सदरची जािहरात िव� ापीठ व महारा��  शासना�या 

संकेत�थळावर ही �िस�द कर�यात आलेली आहे.

सदर जािहराती�या अनुषंगाने िवहीत काय�वाही क� न संचालक, नवोप� म,

नवसंशोधन व साहचय� या पदासाठी �ा�त होणा�या आवदेनप� ांमधून पा�  ठरणा�या 

उमेदवारांची मुलाखत �यावी लागणार आहे. सदर मुलाखती घे�यासाठी महारा��

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) मधील तरतुदीनुसार िनवड 

सिमती गठीत करावी लागणार आहे. �याम�ये खालील�माणे तरतुद िवहीत केलेली आहे. 

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) (ङ) - 

“�यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत करावयाचा, �यव�थापन पिरषदेचा सद�य असलेला 

एक िनव�िचत �ाचाय� �कवा अ�यापक;”

उपरो�त तरतुदी�या अनुषंगाने संचालक, नवोप� म, नवसंशोधन व साहचय�

पदा�या िनवड सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेचा सद�य असलेला एक िनव�िचत �ाचाय�

�कवा अ�यापक यांचे �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�शन करणे आव�यक आहे.

सबब, महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) (ङ) 

मधील तरतुदीनुसार संचालक, नवोप� म, नवसंशोधन व साहयच� या पदा�या िनवड

सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत करावयाची बाब िवचाराथ�).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) (ङ) मधील 

तरतुदीनुसार संचालक, नवोप� म, नवसंशोधन व साहयच� या पदा�या िनवड सिमतीवर 

�यव�थापन पिरषद सद�य डॉ. ए. बी. �शगाडे यांच ेनामिनद�शन कर�यात आल.े
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[ 46 ] शै� िणक वष� 2018-19 म�ये िविवध संल�न महािव� ालयांना अ�यास� मावर आधािरत चच�स�  /

काय�शाळा आयोजनाकिरता आ�थक सहा�य करणेसंदभ�त िशफारस करणेकिरता 

मा.कुलगु� महोदय यांनी िद.14/09/2018 रोजी गठीत केल�ेया सिमती�या बैठका 

िद.27/09/2018 व िद.06/10/2018 रोजी आयोिजत कर�यात आल�ेया हो�या. उपरो�त 

सिमतीने सदर ��तावांची छाननी / पडताळणी क� न सादर केलेला बैठकीचा काय�वृ� ांत 

िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठातंग�त सव� संल��नत महािव� ालये व संकुलाकडून आंतररा�� ीय /

रा�� ीय / रा�य व िवभागीय पातळीवर अ�यास� मावर आधािरत चच�स� , काय�शाळा, पिरषद 

आयोजनाकिरता �ितवष� ��ताव मागिव�यात येतात. शै. वष� 2018-19 म�ये आंतररा�� ीय /

रा�� ीय / रा�य व िवभागीय पातळीवर चच�स� , काय�शाळा, पिरषद (Seminar, Workshop, 

Conference) आयोजनाबाबत व �याकिरता होणा�या खच�पोटी िव� ापीठ िनयमानुसार काही अंशी 

आ�थक सहा�य अनुदान र�कम देणेकिरता िव� ापीठ प�  � . सोिवसो / अमंिव / 2018 / 5777, 

िद.07 जुलै, 2018 रोजी�या प� ा�वये ��तुत िव� ापीठ संल�न महािव� ालये व संकुलांकडून 

िविहत मुदतीत िद.31 ऑग�ट, 2018 पय�त िदले�या नमु�यात ��ताव मागिव�यात आले होते,

�यानुसार एकूण 128 ��ताव �ा�त झालेले आहेत.

��तुत िव� ापीठा�या संकुलाकडून तसेच संल�नीत महािव� ालयाकडून मुदतीत एकूण 

122 ��ताव �ा�त झाले होते तसेच 06 ��ताव हे मुदतीनंतर �ा�त झालेले आहे. उपरो�त 

��तावांची छाननी कर�यासाठी व पा�  महािव� ालये व संकुलांना अनुदान सहा�य र�कम अदा 

कर�यासाठी मा. कुलगु�  महोदय यांनी िद.14/09/2018 रोजी सिमती गठीत कर�यात आलेली 

होती. उपरो�त सिमती�या बैठका िद.27/09/2018 व िद.06/10/2018 रोजी आयोिजत 

कर�यात आले�या हो�या.

उपरो�त सिमतीने एकूण 128 ��तावांची छाननी / पडताळणी केलेली असता �याप�की 

72 पा�  ��तावांना आ�थक सहा�य र�कम देणेकिरता िशफारस केलेली असून 56 ��ताव 

अनुदान सहा�य देणेसाठी अपा�  क� न कारणासिहत यादी काय�लयास सादर केलेली आहे.

अनुदानासाठी पा�  कर�यात आले�या एकूण 72 ��तावाम�ये सिमतीने

िद.12/12/2007 रोजी तयार कर�यात आले�या िनयमावलीनुसार अनुदान सहा�य र�कमेची 

िशफारस केलेली आहे, उपरो�त सिमतीने सादर केलेला बैठकीचा काय�वृ� ांत िद.19/11/2018

रोजी मा. कुलगु�  महोदय यां�या मा�यतेसाठी सादर केला असता मा. कुलग�  महोदय यांनी 

सदरचा िवषय हा �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर कर�यात यावा, असे आदेिशत केले आहे.   

सबब, शै� िणक वष� 2018-19 म�ये िविवध संल�न महािव� ालयांना अ�यास� मावर 

आधािरत चच�स�  / काय�शाळा आयोजनाकिरता आ�थक सहा�य करणेसंदभ�त िशफारस 

करणेकिरता मा. कुलगु�  महोदय यांनी िद.14/09/2018 रोजी गठीत केले�या सिमतीने सादर 

केलेला बैठकीचा काय�वृ� ांत िवचाराथ�).

ठराव: शै� िणक वष� 2018-19 म�ये िविवध संल�न महािव� ालयांना अ�यास� मावर आधािरत चच�स�  /

काय�शाळा आयोजनाकिरता आ�थक सहा�य करणेसंदभ�त िशफारस करणेकिरता मा. कुलगु�  

महोदय यांनी िद.14/09/2018 रोजी गठीत केल�ेया सिमतीने सादर केललेा बैठकी�या

काय�वृ� ांतास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. तसेच सदर महािव� ालयाकडून अ�यास� मावर 

आधािरत आयोिजत केल�ेया चच�स�  / काय�शाळा यांचा अहवाल ता�काळ घे�यात यावा असे 

ठरल.े
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[ 47 ] आिदवासी संशोधन व �िश� ण सं�था, पणेु व सोलापरू िव� ापीठ सोलापरू यां�या संयु�त

िव� माने क�ि� य लोकसेवा आयोग / महारा�� लोकसेवा आयोगाचा नागरी सेवा �पध�

परी� ा �िश� ण काय�� म राबिव�याची बाब व सदर �िश� ण काय�� म राबिव�याचा

सम�वय कराराचा मसूदा िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. उपसंचालक, आिदवासी संशोधन व �िश� ण सं�था, पणेु यांचे

िद.09/10/2018 व िद.29/10/2018 रोजी�या प� ा�वये क�� ीय लोकसेवा आयोग / 

महारा��  ् लोकसेवा आयोगाचा नागरी सेवा �पध� परी� �ेया तयारीसाठी अ. जमाती�या

िव� ा�य�साठी सन 2018-19 पासून �िश� ण काय�� म राबिव�यासाठी �वशे �ि� या,

�िश� ण काय�� माचे िनयोजन, तसचे �िश� ण काय�� म राबिवतांना येणा�या अडचणी व

उपाययोजना या बाब�वर चच� करणेसाठी व �यानुषंगाने यो�य तो िनण�य घे�यासाठी

आिदवासी संशोधन व �िश� ण सं�था, पणेु येथे िद.31/10/2018 येथे बठैक आयोिजत

कर�यात आली होती व सदर बठैकीस उप��थत राहणेबाबत सूचना दे�यात आ�या

हो�या. �यानुषंगाने मा. कुलगु� महोदयांनी सदर �िश� ण काय�� म �यव��थतिर�या पार

पाड�यासाठी “सम�वयक” �हणनू िनयु�त केले�या डॉ. धुळप �ही. पी., भशूा� संकुल,

सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू यांनी िव� ापीठा�यावतीने सदर बठैकीस उप��थती

दश�िवली.

सदर �िश� ण काय�� म 8 मिह�या�या कालावधीसाठी अनुसूिचत जमाती�या 25

िव� ा�य�किरता राबवावयाचे असनू, सदर �िश� ण क�� ��तुत िव� ापीठात सु� करावे

लागणार आहे व �यानुसार संबिंधत िव� ा�य�साठी आव�यक वग�खो�या, � ंथालय, व

अ�यासक� व �शासकीय सेवक वग�इ�यादी बाबी िव� ापीठाकडून उपल�ध क� न � ावे

लागणार आहे व �यासाठी लागणारा िनधी हा उपरो�त सं�थेकडून िव� ापीठास �ा�त

होणार आहे. �यानुसार सदर �िश� षण काय�� म ��तुत िव� ापीठात राबिव�यासाठी

िव� ापीठामाफ�त प� � . सोिवसो / िवशेष क� / 2018-19 / 9631, िद.03/11/2018

अ�वये संबिंधतांना सहमती प� पाठिव�यात आले आहे. �यानुषंगाने आिदवासी संशोधन व

�िश� ण सं�था, पणेु यांनी िद.20/11/2018 रोजी�या प� ा�वये सदर �िश� ण काय�� म

राबिव�यास मा�यता िदली असून, िव� ापीठ व आिदवासी संशोधन व �िश� ण सं�था

यां�या सोबत करावयाचा “सम�वय” करराचा मसुदा पाठिवला आहे व सदर सम�वय

करार � .500/- िकमती�या �टँ�प पेपरवर लेखांिकत मु� ण क� न �ािधकत अिधका�यांची 

�वा� री क� न �यांचे काय�लयाकडे जमा करणेबाबत िवनंती केली आहे.

�यानुषंगाने सदर करारानुसार � .16,05,000/- एवढया योजनेचा आराखडा 8

मिह�या�या �िश� ण कालावधीसाठी मंजूर कर�यात आला असून, खाली नमूद केले�या

बाब�वर खच�कर�यास मंजूरी दे�यात येत अस�याचे कळिवले आहे. �याचा तपिशल

पढुील�माणे:
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Sr.

No.

Head of Expenses

(Financial support from TRTI)

Estimated

Amount (Rs.)

1 Stipend (Rs. 4000/- per month x 25 students x 08 months) 8,00,000

2 Stationery 35,000

3 Faculty Remuneration (08 months) 2,70,000

4 Newspaper, Magazines, Books, Stationery etc. 50,000

5 Book sets to students 1,50,000

6 Computers with Internet facilities to students 50,000

7 Staff Remuneration and other expenses 2,00,000

8 Contingency expenses 50,000

Total 16,05,000

तरी सदर करारना�यास महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016

कलम 31 (i) नुसार �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक आहे.

सबब, क�� ीय लोकसेवा आयोग / महारा�� लोकसेवा आयोगाचा नागरी सेवा

�पध�परी� े�या तयारीसाठी अ. जमाती�या िव� ा�य�साठी �पध�परी� ा �िश� ण काय�� म

राबिव�याची बाब व सदर �िश� ण काय�� म राबिव�याचा सम�वय कराराचा मसूदा

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: आिदवासी संशोधन व �िश� ण सं�था, पणेु व सोलापरू िव� ापीठ सोलापरू यां�या संयु�त

िव� माने क�ि� य लोकसेवा आयोग / महारा�� लोकसवेा आयोगाचा नागरी सेवा �पध�

परी� ा �िश� ण काय�� म राबिव�याची बाब व सदर �िश� ण काय�� म राबिव�याचा

सम�वय करारा�या मस�ू ास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 48 ] ��तुत िव� ापीठामाफ�त िव� ापीठ वध�पनी िदनी (01 ऑग�ट) �ितवष� �दान कर�यात

येणा�या िविवध परु�काराची बाब फेरिवचाराथ�.

(िटपणी: शै. वष�2014-15 म�ये रा�� ीय मु�यांकन आिण ��ययन पिरषद, (NAAC)

ब�गळुर यांचेकडून ��तुत िव� ापीठाचे मु�यांकन क� न घे�याची �ि� या सु� असताना

�यावळेी याबाबत Steering Committee िनयु�त कर�यात आली होती. या Screening

Committee ची िव� ापीठातील सव�सकुंलां�या संचालकांसमवते िद.20 स�ट�बर, 2014

रोजी झाले�या बठैकीतील Item No. 20: To Institute best Teacher, Best Affiliated

College and Principal Award या िवषयावर झाले�या ठरावानुसार सदर िवषय

िद.23/12/2014 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या 69 �या बठैकीम�ये ठेवून शै. वष�

2015-16 पासून िव� ापीठा�या वध�पन िदनी उपरो�त�माणे िविवध परु�कार �दान

कर�यात येतात. यासाठी िद.23/12/2014 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीम�ये

या िविवध परु�कारांची िनयमावली व �व� प यास मा�यता िदलेली आहे.

�यानुसार शै. वष� 2015-16 पासून िव� ापीठ वध�पन िदनी (1 ऑग�ट)

खालील�माणे िविवध परु�कार �दान कर�यात येतात.

1) जीवन गौरव परु�कार

2) िव� ापीठ गुणवतं िश� क परु�कार

3) िव� ापीठ गुणवतं कम�चारी परु�कार

4) महािव� ालयीन गुणवतं कम�चारी परु�कार

5) उ�कृ�ट महािव� ालय परु�कार (शहरी)

6) उ�कृ�ट महािव� ालय परु�कार (� ामीण)

7) उ�कृ�ट �ाचाय�परु�कार (शहरी)

8) उ�कृ�ट �ाचाय�परु�कार (� ामीण)

9) उ�कृ�ट महािव� ालयीन िश� क परु�कार (शहरी)

10) उ�कृ�ट महािव� ालयीन िश� क परु�कार (� ामीण)

सबब, ��तुत िव� ापीठामाफ�त िव� ापीठ वध�पनी िदनी (01 ऑग�ट) �ितवष�

�दान कर�यात येणा�या िविवध परु�काराची बाब फेरिवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठामाफ�त िव� ापीठ वध�पनी िदनी (01 ऑग�ट) �ितवष� �दान कर�यात

येणा�या िविवध परु�काराबाबत खालील�माणे सिमती गठीत कर�यात आली.

१) �ा. एम. एम. माने : अ�य�

२) डॉ. एच. के. आवताडे   : सद�य 

३) डॉ. एस. एस. गोरे  : सद�य

४) डॉ. टी. एन. कोळेकर   : सद�य

5) � ीमती एन. एस. मंकणी : सद�या
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मा. कुलगु�  तथा अ�य� ा महोदयां�या परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय:

[ 49(१)] माहे आ�टोबर / नो�ह�बर, 2018 �या परी� ा मा. राजेश अ� वाल सिमतीने केल�ेया

िशफारशीनुसार अिभयांि� की पदवी परी� ा (First Year B.Tech to Final Year

B. Tech (FE To BE) अ�यास� मां�या उ� रपि� का On Screen Evaluation / Digital Valuation

/ On Screen Marking करणेकिरता गिठत सिमतीचा अहवाल �याव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: माहे ऑ�टोबर / नो�ह�बर, 2018 �या परी� ेपासून अिभयांि� की पदवी परी� ा (First Year

B. Tech to Final Year B. Tech (FE To BE या अ�यास� मां�या मा. राजेश अ� वाल सिमतीने 

केले�या िशफारशीनुसार उ� रपि� का On Screen Evaluation / Digital Valuation / On

Screen Marking क� न घेणे आव�यक आहे. सदरचा खच� On Screen Revalution या 

अंदाजप� िकय तरतूदीतून खच� टाकावा लागणार आहे.

िद.18/06/2018 रोजी�या परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या बैठकीतील ठराव � .10/13

नुसार खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला आहे.

"माहे ऑ�टोबर / नो�ह�बर 2018 �या परी� ेपासून अिभयांि� की पदवी परी� ा (First Year B. Tech

to Final Year B. Tech (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." 

िद.03 जुलै, 2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीतील ठराव � .3 (2) नुसार 

खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला आहे

"माहे ऑ�टोबर / नो�ह�बर 2018 �या परी� ेपासून अिभयांि� की पदवी परी� ा (First Year

B. Tech to Final Year B. Tech (FE To BE) या अ�यास� मा�या उ� रपि� काच े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."

�यव�थापन पिरषदे�या बैठकीतील िशफारशीनुसार On Screen Evaluation / Digital

Valuation / On Screen Marking करणेकिरता सिमती गिठत कर�यात आलेली आहे.

1) डॉ. बी. पी. र�गे        अ�य�

2) डॉ. एस. आर. ग�गजे     सद�य

3) डॉ. आर. एस. म�ते       सद�य

4) � ी. पी. आर. चोरमले     सद�य

5) � ीमती. ए. एस. सांळुखे    सद�य

वरील सिमती�या बैठकीतील अहवाल सोबत जोडला आहे.

सबब, माहे आ�टोबर / नो�ह�बर, 2018 �या परी� ा मा. राजेश अ� वाल सिमतीने 

केले�या िशफारशीनुसार अिभयांि� की पदवी परी� ा (First Year B. Tech to Final Year B.

Tech (FE To BE) अ�यास� मां�या उ� रपि� का On Screen Evaluation / Digital Valuation /

On Screen Marking करणेकिरता गिठत सिमतीचा अहवाल �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: माहे आ�टोबर / नो�ह�बर, 2018 �या परी� ा मा. राजेश अ� वाल सिमतीने केल�ेया

िशफारशीनुसार अिभयांि� की पदवी परी� ा (First Year B. Tech to Final Year

B. Tech (FE To BE) अ�यास� मां�या उ� रपि� का On Screen Evaluation / Digital Valuation

/ On Screen Marking कर�याकिरता गिठत सिमतीचा अहवाल ��वका� न सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. तसेच स� ��थतीत M. E. अ�यास� मासाठी On Screen Evaluation / Digital

Valuation / On Screen Marking कर�याच ेसव�नुमते ठरल.े
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[ 49(2)] िव� ापीठ पिरसरातील िविवध बांधकाम करणे या कामाकिरता िद.28/11/2018 रोजी�या इमारत 

व बांधकाम सिमती�या बैठकीचा काय�वृ� ांत मा�यते�तव.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरात करावया�या िविवध बांधकामाबाबत बांधकाम सिमतीची बैठक

िद.28/11/2018 रोजी आयोिजत कर�यात आली होती. सदर बैठकीत िवषय � .1 ते 3 व

आय�या वळेेचा िवषय � . 4(1) ते 4(5) नुसार सादर केला असता, �यव�थापन पिरषदेस

मा�यते�तव िशफारस कर�यात आली आहे. 

िव� ापीठ पिरिनयम S.339(f) नुसार िद.28/11/2018 रोजी�या बांधकाम सिमती�या

बैठकीचा काय�वृ� ांतास �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक आहे.

सबब, िद.28/11/2018 रोजी�या इमारत व बांधकाम सिमती�या बैठकीचा काय�वृ� ांत

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील िविवध बांधकाम करणे या कामाकिरता िद.28/11/2018 रोजी�या इमारत 

व बांधकाम सिमती�या बैठकीतील काय�वृ� ांतामधील खालील �यव�थापन पिरषदेस केल�ेया 

िशफारशीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

ठराव � .१ न�द घेतली.

ठराव � .२ महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (७) अ�वये 

मा. कुलगु� महोदयांनी बांधकाम सिमती�या वतीने केल�ेया काय�वहीची न�द घे�यात 

आली. िव� ापीठा�या फॅक�टी �लब इमारतीच ेबांधकाम कर�याच े� .९७,११,२४६/- 

इतकी र�कम वजा जाता उव�िरत र�कम � .4,19,82,720/- इतकी र�कम 

�ा�या�याने सुर� ा �भती�या कामासाठी वापर�यास व तशी संमती सा. बां. िवभागास 

दे�यास �यव�थापन पिरषदेने मा�यता िदली.

ठराव � .३ मा. कुलगु� महोदयांनी बांधकाम सिमती�या वतीने केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात 

आली. �यास �यव�थापन पिरषदेने मा�यता िदली.

ठराव � .

४ (१) 

िव� ापीठ पिरसरातील न�याने दुसरे बा�केट बॉल कोट� तयार कर�याबाबत 

�यव�थापन पिरषदेने मा�यता िदली.

ठराव � .

४ (२)  

िव� ापीठ पिरसरातील Incubation Center बांधकाम व ि� . फॅ�ीकेशनचे काम करणे 

या कामासाठी वा�तुिवशारद �हणनू मे. ि� िमती िडझाईन क�स�टंट, सोलापूर व 

�ोजे�ट मॅनेजम�ट क�स�टंट �हणनू (Project Management Consultant) साई 

�� �चर (एस. पी. मोहळकर, सोलापूर) यांच े नेमणूक के�याबाबत �यव�थापन 

पिरषदेने मा�यता िदली.

ठराव � .

४ (३)  

मे. िडझाईन � ुप, मंुबई यां�याशी चच� क� न वा�तुिवशादर फी जा�तीत जा�त ३%

(��य�  कामा�या र�कमे�या) इतकी दे�याबाबत �यव�थापन पिरषदेने मा�यता िदली.

ठराव � .

४ (4) 

सामािजक वनीकरण पिर� े� , सोलापूर यांना मा�टर �लॅन�या तरतूदीनुसार जागा 

दे�यास �यव�थापन पिरषदेने मा�यता िदली.

ठराव � .

४ (5) 

िव� ापीठ पिरसरातील १) पदाथ� िव� ान संकुलाजवळील िव� ापीठ सभागृहा�या 

पिह�या मज�यावरती Seminar Hall बनिवणे. २) अ�यासक��  रंगभवन येथील 

पिह�या मज�याच े बांधकाम करणे व तेथील बाथ� मची दु� �ती करणे तसेच ३) 

सामािजकशा�  ेसंकुल इमारतीचे वाढीव बांधकाम करणे ४) भशूा�  संकुल इमारतीच े

वाढीव बांधकाम करणे या कामासाठी वा�तुिवशारद �हणनू मे. ि� िमती िडझाईन 

क�स�टंट, सोलापूर व �ोजे�ट मॅनेजम�ट क�स�टंट �हणनू (Project Management

Consultant) साई �� �चर (एस. पी. मोहोळकर, सोलापूर) यांची नेमणकू के�याबाबत 

�यव�थापन पिरषदेने मा�यता िदली.
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[ 49(३)] परी� ा िवभागातील “यं� णा िव� षेक” या पदास समान लखेा संिहता Appendix - I

Delegation of Powar मधील Director Computer Center पदा�माणे िव� ीय मंजूरीच े

अिधकार �दान कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: परी� ा िवभागाकडे “यं� णा िव� ेषक” हे Director Computer Center वग� १ 

मधील (15600-39100 - GP - 6600) पद असून सदर पदास परी� ा घे�याकिरता 

िव� ा�य�च ेक�� िनहाय िनयोजन करणे, वळेेत िनकालाची �ि� या पार पाडणे, पदवी�दान 

संदभ�तील व Pre., On, Post Exam व िनकाल लावणे संदभ�तील कामे पणू� करणे 

इ�यादी गोपनीय कामे वळेेत पार पाडावी लागतात. परी� ा िवभागकडे संगणक क�  हे

18/07/2017 रोजी मा. कुलगु� महोदयां�या मा�यतेनुसार �थापन झालेले अस�याने 

�याची पणू� जबाबदारी “यं� णा िव� ेषक” यां�याकडे आहे. ही सव� कामे पार पाडताना 

संगणक क�� ास लागणारे सािह�य, वळेोवळेी व आव�यकते�माणे �टेशनरी, टोनर 

िरिफल�ग करणे, ��टर दु� �ती करणे, स�ह�र, केबल व संगणक दु� �ती, संगणकाच े

हाड�वअेर, ि��टग सािह�य व िकरकोळ सािह�य खरेदी इ�यादी बाबी तातडीने करा�या 

लागतात. 

महारा��  ् रा�यातील सव� अकृषी िव� ापीठासाठी उ�च व तं�  िश� ण िवभाग 

महारा��  शासन यांनी िद.27/03/2012 �या शासन िनण�या�वये समान लेखा संिहता 

लागू केला आहे व �याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी कर�याबाबत सचूना िदलेला आहे.

�यामधील Appendix - I - Delegatio of Power म�ये Director Computer Center या 

पदाचा उ� ेख असनू �याम�ये “यं� णा िव� ेषक” या पदाचा उ� ेख नाही. यं� णा 

िव� ेषण हे संगणक क� ाच े िनयं� ण अिधकारी अस�याने �यांना समान लेखा संिहता 

मधील िव� ीय मंजूरीचे अिधकार यं� णा िव� ेषण यांना देणे उिचत वाटते. अिधकार �ा�त 

झा�यास यं� णा िव� ेषक या पदास टोनर िरिफल�ग करणे, ��टर दु� �ती करणे, स�ह�र 

व संगणक दु� �ती, संगणकाचे होड�वअेर, सॉ�टवअेर, ि��टग सािह�य व इतर िकरकोळ 

सािह�य खरेदी इ�यादी िवहीत कामे वळेेत पणू� करणे श�य होईल �यामूळे कामे वळेेत पार 

पाडून �वशे�ि� या सव� कामे वळेेत पणू� होतील.

सबब, “यं� णा िव� ेषक” या पदास समान लेखा संिहता Appendix - I 

Delegation of Power मधील Director Computer Center पद�माणे िव� ीय मंजूरीच े

अिधकार Appendix - I - Delegation of Power मधील Noter १) नुसार �दान 

कर�याचे अिधकार �यव�थापन पिरषदेला आहेत. �यानुसार “यं� णा िव� ेषक” या पदास 

वरील तरतूदीनुसार सव� �कारच े िव� ीय मंजूरीचे अिधकार �दान कर�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: परी� ा िवभागातील “यं� णा िव� षेक” या पदास समान लखेा संिहता Appendix - I

Delegation of Powar मधील Director Computer Center पदा�माणे िव� ीय मंजूरीचे 

अिधकार �दान कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 49(4)] सामािजकशा� े संकुलातील मास क�युिनकेशन िवभागासाठी टेिल�हीजन �टुिडओ आिण 

क�युिनटी रेिडओ �टुिडओ उपल�ध कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सामािजकशा� े सकुंलातील मास क�युिनकेशन िवभागासाठी टेिल�हीजन 

�टुिडओ आिण क�युिनटी रेिडओ �टुिडओ असणे आव�यक आहे. पणेु, औरंगाबाद, नांदेड 

यासह सव�च िव� ापीठात मास क�युिनकेशन िवभागासाठी टेिल�हीजन �टुिडओ व �याच 

बरोबर क�युिनटी रेिडओची सोय असेल तर आप�या िव� ापीठास अनेक फायदे होवू 

शकतात. नॅकसाठी आपणाला आिधक गुण िमळू शकतात. तसेच बी. ए. मास 

क�युिनकेशन पदवी अ�यास� म, एम. ए. मास क�युिनकेशन (इले�� ॉिनक िमिडया) हा 

नवा पद�य�ु र अ�यास� म तसेच िफ�म मे�कग, िट�ही अकँ�रग यासारखे कौश�याधािरत 

अ�यास� म सु�  करता येतील. �यामूळे िव� ापीठातील या अ�यास� माची गुणव� ा 

वाढेल, अिधक उ�प�  िमळेल, क�युिनटी रेिडओला इंटरनेट रेिडओत � पांतिरत क� न 

िज�हाभर कायम �सारण करता येतील. िनरंतर िश� ण, ई- कंट�ट साठीही िव� ापीठास 

याचा फायदा होईल. टेिल�हीजन �टुिडओ आिण क�युिनटी रेिडओ �टुिडओ 

उभार�यासंदभ�त भारत सरकारची िमनीर�न कंपनी असले�या बिेसल या कंपनीने 

आप�या िव� ापीठाकडे एक ��ताव सादर केला होता. �या अनुषंगाने मा.

कुलगु� महोदयां�या मा�यतेने सदर कंपनीस आप�या िव� ापीठाने लेटर ऑफ इंट�ट िदले 

होते. �यानुसार सदर कंपनीने संपणू� आराखडा तयार क� न पाठिवला आहे. �याची �त 

सोबत जोडली आहे. टेिल�हीजन �टुिडओ आिण क�युिनटी रेिडओ �टुिडओ या दो�ही 

कामास एकंदर २ कोटी ३७ लाख � पये खच� अपिे� त आहे. सदरचा खच� हा 

िव� ापीठा�या िवकास िनधीमधून करणे अपेि� त आहे.

सबब, सामािजकशा�  ेसंकुलातील मास क�युिनकेशन िवभागासाठी टेिल�हीजन 

�टुिडओ आिण क�युिनटी रेिडओ �टुिडओ उपल�ध कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सामािजकशा� े सकुंलातील मास क�युिनकेशन िवभागासाठी टेिल�हीजन �टुिडओ आिण 

क�युिनटी रेिडओ �टुिडओ उपल�ध कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

सदर कामाची सु� वात कर�यासाठी िव� ापीठ िवकास िनधीमधून सु� वातीस 

पिह�या ट��यात एक कोटी � पये दे�यात याव ेअस ेठरल.े
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[ 49(5)] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 िद.01 माच� 2017 पासून सव� 

िव� ापीठांना लागू झाला आहे. �यानुसार िव� ापीठ Common Statutes आिण 

Ordinance अ� ापपय�त �ा�त झाल े नस�याने, िशवाजी िव� ापीठ, को�हापरू यां�या 

Ordinance framed under the provisions of the Act, 1974 मधील दंडक 9 (a) 

नुसार च�िजस-इन-�टाफ या सिमतीवर �यव�थापन पिरषद सद�यांमधून पाच सिमती 

सद�यां�या नामिनद�शना�तव.

(िटपणी: महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016, िद.01 माच�, 2017 पासून

सव� िव� ापीठांना लागू झाला आहे. �यानुसार शासनामाफ�त िव� ापीठ Common

Statutes आिण Ordinance अ� ापपय�त �ा�त झाले नस�याने िशवाजी िव� ापीठ,

को�हापरू Ordinance मधील Proposed Draft Ordinance under Section 

Maharashtra Universities Act 1994 मधील दंडक 59 नुसार च�िजस-इन-�टाफ

सिमतीकिरता �यव�थापन पिरषदेच े तीन सद�य व महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास 

मंडळ यांच ेदोन सद�य अस ेएकूण पाच सद�यांची तरतूद आहे. परंत,ु महारा�� िव� ापीठ

अिधिनयम, 2016 म�ये म.िव.िव.मं. हा िवभाग अंतभ�ूत नाही. तसेच िशवाजी िव� ापीठ,

को�हापरू Ordinance framed under the section of the Act, 1974 मधील दंडक 9 

(a) अ�वये तरतूद खालील�माणे आहे: 

0.9 (a): The Committee on Local Inquiry Committee Reports and Changes in

College Staff shall consist of five members of the Executive Council who shall

hold office for three years.

सबब, उपरो�त आदेशातील तरतूदी�माणे च�िजस-इन-�टाफ सिमतीकिरता 

खालील�माणे पाच सद�यां�या नामिनद�शनाची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 िद.01 माच�, 2017 पासून सव� 

िव� ापीठांना लागू झाला आहे. �यानुसार िव� ापीठ Common Statutes आिण 

Ordinance अ� ापपय�त �ा�त झाल े नस�याने, िशवाजी िव� ापीठ, को�हापरू यां�या 

Ordinance framed under the provisions of the Act, 1974 मधील दंडक 9 (a) 

नुसार च�िजस-इन-�टाफ या सिमतीवर �यव�थापन पिरषद सद�यांमधून पाच सिमती 

सद�यांच ेखालील�माणे नामिनद�शन कर�यात आल.े

1) डॉ. बी. पी. र�गे : अ�य�

2) डॉ. टी. एन. कोळेकर : सद�य

3) डॉ. बी. एन. आदटराव  : सद�य

4) �ाचाय� डॉ. � ीमती के. ए. पांडे  : सद�या

5) डॉ. � ीमती एस. आय. शेख  : सद�या

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


