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

पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर 

�यव�थापन पिरषदे�या १39 �या िनयिमत बैठकीचा काय�वृ�ातं 

शिनवार, िद. 07 ऑग�ट, २०21 दुपारी 02:00 वा.  
 

 

 

��तुत िव�ापीठा�या �यव�थापन पिरषदेची १39 वी बठैक शिनवार, िद. 07 ऑग�ट, २०२1 

रोजी दुपारी 02:0० वा. िव�ापीठ सभागृहाम�ये मा.कुलगु� महोदया यां�या अ�य�तेखाली आयोिजत 

कर�यात आली होती. 

सदर बठैकीस उप��थती खालील�माणे होती. 

अ.�. सद�याच ेनांव पद 

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

2) डॉ. देब�े�नाथ िम�ा - �-कुलगु� सद�य 

3) �ा. म. म. माने सद�य 

4) डॉ. िव. ल. कदम सद�य 

5) �ाचाय� डॉ. शं. िक. पाटील सद�य 

6) �ा. डॉ. िव. भा. घुटे सद�य 

7) �ाचाय� डॉ. सं. िव. कोटी सद�य 

8) डॉ. ह. कृ. आवताडे सद�य 

9) �ी. अ. िक. आवळे सद�य 

10) डॉ. ब. पा.ं र�गे सद�य 

11) ॲड. नी. सु. मंकणी सद�या 

१२) कु. अ. चं. च�हाण सद�या 

13) डॉ. ता. ना. कोळेकर सद�य 

14) डॉ. रा. व.ै बावगे, िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापरू  

(मा.सिचव, उ�च व तं� िश�ण िवभाग, मं�ालय, मंुबई यांचे �ितिनधी) 

सद�य 

15) सीए �णेीक शहा - िव� व लखेा अिधकारी  िनमंि�त 

16) डॉ. िव. ल. कदम - �. संचालक, परी�ा व मू�यमापन मंडळ िनमंि�त 

17) �ा. डॉ. िव. भा. घुटे - �.कुलसिचव सद�य-सिचव 

 

बैठकीची स�ुवात िव�ापीठ गीताने कर�यात आली. 

�वागत: 

�. कुलसिचव यांनी मा. अ�य� व सव� स�माननीय सद�याचं े�वागत केल.े  

��दांजली: 

 डॉ.�ीमती सरु�या इ. शेख, �यव�थापन पिरषद सद�या तसचे िव�ापीठ काय��े�ातील �या िश�क 

व �शासकीय कम�चारी याचंे दु:खद िनधन झाल ेआहे, �यांना ��दाजंली वाह�यात आली. 
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अिभनंदन: 

 डॉ. रा. व.ै बावगे, िवभागीय सहसचंालक (उ.िश.), सोलापरू (मा. सिचव, उ�च व तं� िश�ण िवभाग, 

मं�ालय, मुंबई यांच े�ितिनधी) व �ा.डॉ. िव.भा.घुटे, संचालक- सगंणकशा� संकुल यांची ही पिहलीच बैठक 

अस�याने �याचंे पु�पगु�छ देऊन �वागत कर�यात आल.े 

आभार:  

�ा. डॉ. र. िभ. भोसल,े सचंालक- रसायनाशा� े सकुंल यांनी �यव�थापन पिरषद सद�य �हणनू 

योगदान िद�याब�ल �याचंे आभार �य�त कर�यात आल.े   

अनुप��थती:  

�ाचाय� डॉ. अ. बा. �शगाडे यानंी दुर�वनी�ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली होती. �या�ंया 

अनुप��थतीची न�द घेऊन मा�यता दे�यात आली. तसेच डॉ. एस. सी. मांडे - सचंालक, नॅशनल स�टर फॉर 

सेल साय�ससे, पणेु िव�ापीठ कॅ�पस, पुणे, डॉ. ध. र. माने, मा. िश�ण सचंालक (उ�च िश�ण), उ�च िश�ण 

संचालनालय, पुणे व डॉ. द. �यं. जाधव, िवभागीय सहसचंालक, (तं� िश�ण), पुणे हे �यव�थापन पिरषदे�या 

या बैठकीस अनुप��थत होते. 
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सदर बठैकीत खालील�माणे कामकाज झाल.े 

 

िवषय  �.1 िद. 31 मे, २०२1 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 1३8 �या बैठकीचा काय�व�ृांत वाचनू 

कायम करणे व केल�ेया काय�वाही अहवालाची न�द घणेे. 
 

 �.कुलसिचव यांनी िद. 31 मे, 2021 रोजी झाले�या बठैकीचा काय�वृ�ांत व काय�वाही 

अहवाल वाचनू दाखिवला असता, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 
 

ठराव 31 मे, 2021 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�व�ृांत खालील 

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

आली. 

 पान �. 13 व िवषय �. 12 मधील ठरावात खालील�माणे दु��ती कर�यात आली. 

पूव�चा ठराव 

��तुत िव�ापीठ संल��नत अनुदािनत त�वावरील सोलापरू सोशल असोिसएशनच े कॉलजे 

ऑफ आट�स ॲ�ड कॉमस�, सोलापरू व युिनयन ए�युकेशन सोसायटीचे मिहला महािव�ालय, 

सोलापरू या महािव�ालयांवर �शासक नेम�यासाठी शासनास िशफारस कर�यापूव� मा.उ�च 

�यायालय, मुंबई यां�या �यायालयीन आदेशा�या अनुषगंाने सदर सं�थेस कारणे दाखवा 

नोटीस (Show Cause Notice) पाठवावी असे सव�नुमते ठरल.े 

दु��त केललेा ठराव 

��तुत िव�ापीठ संल��नत अनुदािनत त�वावरील सोलापरू सोशल असोिसएशनच े कॉलजे 

ऑफ आट�स ॲ�ड कॉमस�, सोलापरू व युिनयन ए�युकेशन सोसायटीचे मिहला महािव�ालय, 

सोलापरू या महािव�ालयांवर �शासक नेम�यासाठी शासनास िशफारस कर�यापूव� �यायीक 

बाबी�या अनुषगंाने िवचारणा कर�यासाठी सदर सं�थेस कारणे दाखवा नोटीस (Show 

Cause Notice) पाठवावी अस ेसव�नुमते ठरल.े 

 पान �. 17 व िवषय �. 16 मधील ठरावात खालील�माणे दु��ती कर�यात आली. 

पूव�चा ठराव 

सन 2020-21 म�ये जमा झाल�ेया आप�कालीन िनधीवरील �याजा�या रकमेचे िवनीयोग 

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

दु��त केललेा ठराव 

सन 2020-21 म�ये जमा झाल�ेया आप�कालीन िनधीवरील �याजा�या रकमेच े �याच 

�योजनाअतंग�त िशष�का�माणे िवनीयोग कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 पान �. 22 व िवषय �. 21(१) मधील ठरावात खालील�माणे दु��ती कर�यात आली. 

पूव�चा ठराव 

1. Examination Reforms in Current Scenario ही ��तुत िव�ापीठाची �वत:ची 

परी�ा �णाली अस�याबाबत त�वत: मा�यता दे�यात आली. 

2. या अनुषगंाने याअगोदर सु� असललेी �ि�या ता�परूती �थिगत कर�यात यावी अस े

सव�नुमते ठरल.े 

दु��त केललेा ठराव 

1. Examination Reforms in Current Scenario ही ��तुत िव�ापीठाची परी�ा 

�णाली अस�याबाबत त�वत: मा�यता दे�यात आली. 

2. या अनुषगंाने याअगोदर सु� असललेी �ि�या ता�परूती �थिगत कर�यात यावी अस े

सव�नुमते ठरल.े 



�यव�थापन पिरषदेची 139 वी बठैक शिनवार, िद.07 ऑग�ट, २021 काय�वृ�ांत  4/33 

 

 

 

िवषय �.2 महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 14 (6) (ज)े नुसार,  

कुलसिचव यानंी सादर करावयाचा िव�ापीठा�या ��येक सहा मिह�यांचा िवकास 

काय��मांचा एक अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर. 

  

 (िटपणी: महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 14 (6) (ज)े नुसार, 

कुलसिचव यांनी िव�ापीठा�या ��येक सहा मिह�यांचा िवकास काय��माचंा एक अहवाल 

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

िद.01 जानेवारी, 2021 ते 30 जून, 2021 या कालावधीतील कुलसिचव यांनी सादर 

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

 

ठराव : महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 14 (6) (ज)े नुसार,  

कुलसिचव यांनी सादर केल�ेया िव�ापीठा�या िद.01 जानेवारी, 2021 ते िद.30 जून, 

2021 या कालावधीतील सहा मिह�यां�या िवकास काय��म अहवालाची दु��तीसह न�द 

घे�यात आली. 

 

  



�यव�थापन पिरषदेची 139 वी बठैक शिनवार, िद.07 ऑग�ट, २021 काय�वृ�ांत  5/33 

 

 

िवषय �.3 िवशेष अनुमती यािचका �. 28306/2017 मधील मा.सव��च �यायालया�या िनण�यास 

अिधन राहुन पदो�ती�या कोटयातील िर�त पदे सेवा�ये�ठतेनुसार भर�याबाबत सामा�य 

�शासन िवभाग, महारा�� शासन यांनी िनग�िमत केललेा शासन िनण�य �.:बीसीसी-

2018/�.� 36/16-ब, िद.07/05/2021 मािहती�तव. 

 

 (िटपणी: मा. उ�च �यायालय, मंुबई यानंी यािचका �. 2797/2015 या �करणी 

िद.04/08/2017 रोजी िदले�या पदो�तीतील आर�ण अवधै ठरिवले अस�याने व 

मा.सव��च �यायालय आिण मा.उ�च �यायालया�या या िनण�यास अ�ाप �थिगती िदलेली 

नस�याने पदो�ती�या को�ातील सव� िर�त पदे िद.25/05/2004 �या ��थतीनुसार 

सेवाज�ेठतेने भर�यात यावीत. पदो�तीमधील आर�णाचा लाभ घेऊन स�या�या 

सेवाज�ेठता यादीत वर�या �थानाव�न आले�या कोण�याही मागासवग�य 

अिधकारी/कम�चा�यांना पदावनत कर�यात येऊ नये, अस े उ�त शासन िनण�या�वये 

कळिवले आहे. 

 तसेच उपरो�त शासन िनण�य िव�ापीठ प� �.पअुहोसोिवसो/िवशेष 

क�/2021/3685, िद.18 मे, 2021 अ�वये सव� संल��नत महािव�ालये व ��ततू 

िव�ापीठ आ�थापना िवभागास कळिव�यात आले आहे. 

 सबब, िवशेष अनुमती यािचका �.28306/2017 मधील मा.सव��च 

�यायालया�या िनण�यास अिधन राहुन पदो�ती�या को�ातील िर�त पदे 

सेवा�ये�ठतेनुसार भर�याबाबत सामा�य �शासन िवभाग, महारा�� शासन यांनी िनग�िमत 

केलेला शासन िनण�य �.: बीसीसी-2018/�.�.36/16-ब, िद.07/05/2021 

मािहती�तव). 

 

ठराव : िवशेष अनुमती यािचका �. 28306/2017 मधील मा.सव��च �यायालया�या िनण�यास 

अिधन राहुन पदो�ती�या कोटयातील िर�त पदे सेवा�ये�ठतेनुसार भर�याबाबत सामा�य 

�शासन िवभाग, महारा�� शासन यांनी िनग�िमत केललेा शासन िनण�य �.:बीसीसी-

2018/�.� 36/16-ब, िद.07/05/2021 ची न�द घे�यात आली. 
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िवषय �.4 अराखीव उमेदवारांकरीता (खुला �वग�) आ�थक��टया दुब�ल घटकासंाठी शासकीय सेवा 

व शै�िणक सं�थाम�ये �वशेाकिरता 10% जागा आरि�त कर�याबाबत सामा�य �शासन 

िवभाग, महारा�� शासन यानंी िनग�िमत केललेा शासन िनण�य �.:राआधो 4019/�.� 

31/16-अ,िद.31/05/2021 मािहती�तव. 

  

 (िटपणी: उ�त शासन िनण�या�वये अराखीव उमेदवारांकरीता (खुला �वग�) आ�थक��टया 

दुब�ल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शै�िणक सं�थाम�ये �वशेाकिरता 10% जागा 

आरि�त कर�याबाबत कळिवले आहे. 

 उपरो�त शासन िनण�य िव�ापीठ प� �.पअुहोसोिवसो/िवशेष क�/2021/4087 

िद.10 जून, 2021 अ�वये सव� संल��नत महािव�ालये व ��ततू िव�ापीठ आ�थापना 

िवभागास कळिव�यात आले आहे. 

 सबब, अराखीव उमेदवारांकरीता (खुला �वग�) आ�थक��टया दुब�ल घटकासंाठी 

शासकीय सेवा व शै�िणक सं�थाम�ये �वशेाकिरता 10% जागा आरि�त कर�याबाबत 

सामा�य �शासन िवभाग, महारा�� शासन यांनी िनग�िमत केलेला शासन िनण�य 

�.:राआधो 4019/�.� 31/16-अ, िद.31/05/2021 मािहती�तव). 

 

ठराव : अराखीव उमेदवारांकरीता (खुला �वग�) आ�थक��टया दुब�ल घटकासंाठी शासकीय सेवा 

व शै�िणक सं�थाम�ये �वशेाकिरता 10% जागा आरि�त कर�याबाबत सामा�य �शासन 

िवभाग, महारा�� शासन यानंी िनग�िमत केललेा शासन िनण�य �.:राआधो 4019/�.� 

31/16-अ,िद.31/05/2021 ची न�द घे�यात आली. 
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िवषय �.5 िद�यांग कम�चा�यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदो�तीम�ये 4% जागा आरि�त 

कर�याबाबत सामा�य �शासन िवभाग शासन िनण�य �मांक िद�यांग-

2015/�.�.171/16-अ, िद.15/07/2021 मािहती�तव. 

  

 (िटपणी: सामा�य �शासन िवभाग शासन िनण�य �मांक िद�यांग-2015/�.�.171/16-

अ, िद.15/07/2021 रोजी�या शासन िनण�यानुसार िद�यांग कम�चा�यांना गट-अ व  

गट-ब मधील पदांवर पदो�तीम�ये 4% आर�ण िवषयी काय�वाही करणेबाबत कळिवले 

आहे. 

 उपरो�� ा शासन िनण�य िव�ापीठ प� �.पअुहोसोिवसो/िवशेष क�/2021/ 

5099, िद.14 जुलै, 2021 अ�वये सव� संल��नत महािव�ालये व ��तुत िव�ापीठ 

आ�थापना िवभागास कळिव�यात आले आहे. 

 सबब, िद�यांग कम�चा�यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदो�तीम�ये 4% 

जागा आरि�त कर�याबाबत सामा�य �शासन िवभाग शासन िनण�य �मांक िद�यागं-

2015/�.�.171/16-अ, िद.15/07/2021 मािहती�तव). 

 

ठराव : िद�यांग कम�चा�यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदो�तीम�ये 4% जागा आरि�त 

कर�याबाबत सामा�य �शासन िवभाग शासन िनण�य �मांक िद�यांग-

2015/�.�.171/16-अ, िद.15/07/2021 ची न�द घे�यात आली. 
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िवषय �.6 मा.सव��च �यायलायाने िस��हल िपिटशन �.3123/2020 म�ये िद.5 मे, 2021 रोजी 

िदल�ेया �यायिनण�यानुसार सरळसेवा भरतीसाठी सधुािरत िबदूनामावली िविहत 

करणेबाबत सामा�य �शासन िवभाग शासन िनण�य �.बीसीसी-2021/�.�.387/ 

16-ब(ए), िद.06/07/2021 मािहती�तव. 

  

 (िटपणी: उ�त शासन िनण�या�वये मा.सव��च �यायालयाने िस��हल िपिटशन 

�.3123/2020 म�ये िद.5 मे, 2021 रोजी िदले�या िनण�यास अनुस�न रा�या�या 

लोकसेवांमधील शासकीय/िनमशासकीय सेवते सरळसेवा भरतीसाठी संदभ� �.8 येथील 

िद.4/07/2019 �या शासन िनण�या�वये िविहत कर�यात आलेली �बदूनामावली सधुािरत 

क�न 2020 पासून शासकीय/िनमशासकीय सेवतेील सरळसेवा भरतीसाठी सोबत�या 

पिरिश�ट अ व पिरिश�ट ब नुसार सुधािरत �बदूनामावली िविहत कर�यात येत असून सव�  

शासकीय/िनमशासकीय सेवतेील सरळसेवा भरतीकिरता या �बदुनामावलीचा वापर 

कर�यात यावा, अस ेकळिवले आहे. 

तसेच सदर शासन िनण�य रा�यातील सव� शासकीय, िनमशासकीय काय�लये, 

सेवामंडळे, महानगरपािलका, नगरपािलका, शै�िणक सं�था, �थािनक �वरा�य सं�था, 

िज�हा पिरषदा, महामंडळे, शासकीय अनुदान �ा�त सं�था, िव�ापीठे, सहकारी सं�था, 

शासकीय उप�म व शासना�या अिधप�याखालील �कवा शासनाने अनुदान िदलेली 

मंडळे इ�याद�ना लागू राहील, अस ेकळिवले आहे. 

उपरो�त शासन िनण�य िव�ापीठ प� �. पअुहोसोिवसो/िवशेष क�/2021/ 

5251, िद.23 जुलै, 2021 अ�वये सव� संल��नत महािव�ालये व ��तूत िव�ापीठ 

आ�थापना िवभागास कळिव�यात आले आहे. 

 सबब, मा.सव��च �यायालयाने िस��हल िपिटशन �.3123/2020 म�ये िद.5 मे, 

2021 रोजी िदले�या �यायिनण�यानुसार सरळसेवा भरतीसाठी सधुािरत िबदूनामावली 

िविहत करणेबाबत सामा�य �शासन िवभाग शासन िनण�य �माकं बीसीसी-2021/ 

�.�.387/16-ब(ए), िद.06/07/2021 मािहती�तव). 

 

ठराव : मा.सव��च �यायलायाने िस��हल िपिटशन �.3123/2020 म�ये िद.5 मे, 2021 रोजी 

िदल�ेया �यायिनण�यानुसार सरळसेवा भरतीसाठी सधुािरत िबदूनामावली िविहत 

करणेबाबत सामा�य �शासन िवभाग शासन िनण�य �.बीसीसी-2021/�.�.387/ 

16-ब(ए), िद.06/07/2021 ची न�द घे�यात आली. 
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िवषय �.7 ��तुत िव�ापीठातील वग� 1, 2 व 3 मधील सहायक कुलसिचव, क� अिधकारी, सहायक 

क� अिधकारी, विर�ठ िलिपक व लघुलखेक या पदां�या पदो�ती को�ातील िर�त 

असल�ेया पदांवर महारा�� शासन, सामा�य �शासन िवभागाचे शासन िनण�य �.बीसीसी 

2018/�.�.366/16-ब, िद.07/05/2021 म�ये नमूद तरतुदीनुसार सेवाज�ेठतेनुसार 

पदो�ती दे�याकिरता िवभागीय पदो�ती सिमतीने केल�ेया िशफारशीनुसार पदो�ती 

िद�याची बाब मािहती�तव. 

  

 (िटपणी: ��तुत िव�ापीठातील वग� 1 मधील सहायक कुलसिचव, वग� 2 मधील क� 

अिधकारी व वग� 3 मधील सहायक क� अिधकारी, विर�ठ िलिपक व लघुलेखक या 

संवग�तील पदो�ती को�ातील वगेवगेळया कारणांमुळे िर�त झाले�या जागेवर पा� 

�शासकीय अिधकारी व कम�चा�यांना पदो�ती देणे आव�यक होते. 

 उपरो�त�माणे सहायक कुलसिचव, क� अिधकारी, सहायक क� अिधकारी, 

विर�ठ िलिपक व लघुलेखक या िर�त पदांवर पदो�ती दे�याकरीता गठीत कर�यात 

आले�या वग� 1 व 2 �या िवभागीय पदो�ती सिमतीची बठैक िद.19/06/2021 रोजी 

दुपारी 4.00 वा. �यव�थापन पिरषद सभागृहाम�ये संप� झाली व वग� 3 �या िवभागीय 

पदो�ती सिमतीची बठैक िद.28/07/2021 रोजी दुपारी 1.00 वा. बठैक क� येथे 

आयोिजत कर�यात आलेली होती. िवभागीय पदो�ती सिमतीने महारा�� शासन, 

सामा�य �शासन िवभागाचे शासन िनण�य �.बीसीसी 2018/�.�. 366/16-ब, 

िद.07/05/2021 म�ये नमूद तरतुदीनुसार सेवाज�ेठतेनुसार पा� खालील उमेदवाराचंी 

िशफारस केलेली असून �यानुसार काय�लयीन आदेश �. 1) पअुहोसोिवसो/आ�था/ 

का.आ./2021/4323, िद.19/06/2021, 2) पअुहोसोिवसो/आ�था/का.आ./2021/ 

5348, िद.28/07/2021, 3) पअुहोसोिवसो/आ�था/का.आ./2021/5349, 

िद.28/07/2021 व 4) पअुहोसोिवसो/आ�था/का.आ./2021/5350, िद. 28/07/2021 

अ�वये खालील�माणे पदो�ती दे�यात आली आहे. सोबत सिमतीचा अहवाल व 

काय�लयीन आदेशाची �त जोडलेली आहे. 

 अ. 

�. 

अिधकारी/कम�चा�यांच ेनांव व 

पदनाम 

पदो�तीचा पदनाम पदो�तीचा �वग� 

1) डॉ. सुय�कातं नंदकुमार कांबळे 

सहायक कुलसिचव 

उपकुलसिचव राखीव 

(अनुसुिचत जाती) 

2) �ी. सोमनाथ पांडुरंग सोनकाबंळे 

क� अिधकारी 

सहायक कुलसिचव राखीव 

(अनुसुिचत जाती) 

3) �ी. वभैव द�ा�ाय पवार 

सहायक क� अिधकारी 

क� अिधकारी अराखीव (खुला) 
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4) �ी. संतोष महादेव ि�रसागर 

सहायक क� अिधकारी 

क� अिधकारी राखीव 

(भट�या जमाती) 

5) डॉ. सिचन भारत चौधरी  

सहायक क� अिधकारी 

क� अिधकारी राखीव 

(भट�या जमाती) 

6) �ी. अजय मधुकर बडंगर 

विर�ठ िलिपक 

सहायक क� 

अिधकारी 

राखीव 

(भ. ज. -क) 

7) �ी. सदानंद देिवदास भादुले 

विर�ठ िलिपक 

सहायक क� 

अिधकारी 

अराखीव 

(खुला) 

8) �ी. सुय�कांत संिदपान च�हाण 

विर�ठ िलिपक 

सहायक क� 

अिधकारी 

अराखीव 

(खुला) 

9) �ी. सुिनल उ�म थोरात 

विर�ठ िलिपक 

सहायक क� 

अिधकारी 

राखीव 

(भ. ज.-क) 

10) �ी. संतोष मळिस�द उमदी 

किन�ठ िलिपक 

विर�ठ िलिपक इतर मागासवग� 

11) �ी. शेषराव िव�लराव हनमंते 

किन�ठ िलिपक 

विर�ठ िलिपक राखीव 

(अ.जा.) 

12) �ी. िशरीष शामराव बडंगर 

किन�ठ िलिपक   

विर�ठ िलिपक राखीव 

(भ.ज.-क) 

13) �ीमती �वाती �काश तारापरेु 

किन�ठ िलिपक 

विर�ठ िलिपक अराखीव 

(खुला) 

14) �ी. �शांत मा�ती नळे 

किन�ठ िलिपक 

विर�ठ िलिपक इतर मागासवग� 

15) �ी. शंकर म��या �वामी 

किन�ठ िलिपक 

विर�ठ िलिपक इतर मागासवग� 

16) �ी. रोिहत सुिनल सोनवणे  

लघुटंकलेखक 

लघुलेखक राखीव 

(अ.जा.) 

              सबब, ��तुत िव�ापीठातील वग� 1, 2 व 3 मधील सहायक कुलसिचव, क� 

अिधकारी, सहायक क� अिधकारी, विर�ठ िलिपक व लघुलेखक या पदां�या पदो�ती 

को�ातील िर�त असले�या पदांवर महारा�� शासन, सामा�य �शासन िवभागाच ेशासन 

िनण�य �. बीसीसी 2018/�.�. 366/16-ब, िद. 07/05/2021 म�ये नमूद तरतुदीनुसार 

सेवाज�ेठतेनुसार पदो�ती दे�याकिरता िवभागीय पदो�ती सिमतीने केले�या 

िशफारशीनुसार पदो�ती िद�याची बाब मािहती�तव). 

 

ठराव : ��तुत िव�ापीठातील वग� 1, 2 व 3 मधील सहायक कुलसिचव, क� अिधकारी, सहायक 

क� अिधकारी, विर�ठ िलिपक व लघुलखेक या पदां�या पदो�ती को�ातील िर�त 

असल�ेया पदांवर महारा�� शासन, सामा�य �शासन िवभागाचे शासन िनण�य �.बीसीसी 

2018/�.�.366/16-ब, िद.07/05/2021 म�ये नमूद तरतुदीनुसार सेवाज�ेठतेनुसार 

पदो�ती दे�याकिरता िवभागीय पदो�ती सिमतीने केल�ेया िशफारशीनुसार पदो�ती 

िद�याची न�द घे�यात आली. 
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िवषय �.8 महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105(2)(ड) मधील तरतुदीनुसार 

संचालक, परी�ा व मू�यमापन मंडळ या पदा�या िनवड सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने 

नामिनद�शन करावयाची बाब िवचाराथ�. 

  

 (िटपणी: ��तुत िव�ापीठातील सचंालक, परी�ा व मू�यमापन मंडळ या िर�त पदाची 

जािहरात (�.PAHSUS/Estt/2021/35, िद.05/05/2021) दैिनक िद�य मराठी, 

दैिनक सकाळ, लोकस�ा व�ेटन� पॅकेज या वत�मानप�ाम�ये तसचे सदरची जािहरात 

��तुत िव�ापीठा�या व महारा�� शासना�या सकेंत�थळावर ही �िस�द कर�यात 

आलेली आहे. 

 सदर जािहराती�या अनुषंगाने िविहत काय�वाही क�न संचालक, परी�ा व 

मू�यमापन मंडळ 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 िविहत केलेली आहे. 

 महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) (ड) 

“�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, परी�ा व मू�यमापन मंडळ पदा�या 

िनवड सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेचा सद�य असलेला एक िनव�िचत �ाचाय� �कवा 

अ�यापक यांच े�यव�थापन पिरषदेने नामिनद�शन करणे आव�यक आहे. 

 सबब, महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ड) 

मधील तरतुदीनुसार संचालक, परी�ा व मू�यमापन मंडळ या पदा�या िनवड सिमतीवर 

�यव�थापन पिरषदेने नामिनद�शन करावयाची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव : सदरचा िवषय मागे घे�यास मा�यता दे�यात आली; तथापी या नेमणकूीबाबत मा.कुलगु� 

यांनी मा.कुलपती तथा रा�यपाल, महारा�� रा�य यां�या माग�दश�नानुसार काय�वाही 

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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िवषय �.9 िद.15/06/2021 रोजी�या इमारत व बाधंकाम सिमती�या बठैकीचा इितवृ�ांत िवचाराथ�. 

  

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

िद.15/06/2021 रोजी इमारत व बाधंकाम सिमतीची बठैक आयोिजत कर�यात आली 

होती. 

 िव�ापीठ पिरिनयम S.339 (f) नुसार िद.15/06/2021 रोजी�या इमारत व 

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

 सबब, िद.15/06/2021 रोजी�या इमारत व बाधंकाम सिमती�या बठैकीचा 

इितवृतांत िवचाराथ�). 

 
 

ठराव िद.15/06/2021 रोजी�या बांधकाम सिमती�या इितवृ�ांतास खालील दु��तीसह 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 िवषय �. 02 मधील ठरावात खालील�माणे दु��ती कर�यात आली. 

पवू�चा ठराव 

प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर याचंे अ�ा�ढ िश�प तयार कर�यासाठी 

�.1,90,40,000/- (�. एक कोटी न�वद लाख चाळीस हजार फ�त) इत�या र�कमे�या 

अदंाजप�कास शासनाकडे अनुदान िमळणेबाबतचा ��ताव सादर कर�या�या अिधन 

राहून �शासकीय मंजुरी िशफारस �यव�थापन पिरषदेस कर�यात आली.  तथािप, 

�मारक उभारणी संदभ�त मा.पालकमं�ी, सोलापरू िज�हा व मा.मं�ी, उ�च व तं� 

िश�ण, महारा�� रा�य मंुबई यां�यासमवते आयोिजत िविवध बठैकी�या चच�म�ये 

�मारकासाठी िव�ापीठाने खच� कर�याची तयारी दश�िवललेी आहे. 

दु��त केललेा ठराव 

प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर याचंे अ�ा�ढ िश�प तयार कर�यासाठी 

�.1,90,40,000/- (�. एक कोटी न�वद लाख चाळीस हजार फ�त) इत�या र�कमे�या 

अदंाजप�कास शासनाकडे अनुदान िमळणेबाबतचा ��ताव सादर कर�या�या अिधन 

राहून �शासकीय मंजुरीची िशफारस �यव�थापन पिरषदेस कर�यात आली. 
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िवषय �.10 िव�ापीठ व महािव�ालयीन िव�ा�य�साठी अ�यािसकेची परेुशी तरतूद कर�यासाठी 

रंगभवन येथील उपल�ध असल�ेया अ�यािसके�या पिह�या मज�यावर बांधकाम क�न 

िव�ा�य�ना अितिर�त अ�यािसकेची सोय उपल�ध क�न दे�याची बाब िवचाराथ�. 

  

 (िटपणी: िव�ापीठ व महािव�ालयीन िव�ा�य�साठी अ�यािसकेची परेुशी तरतूद 

कर�यासाठी रंगभवन येथील उपल�ध असले�या अ�यािसके�या पिह�या मज�यावर 

बांधकाम क�न िव�ा�य�ना अितिर�त अ�यािसकेची सोय उपल�ध क�न दे�याबाबत 

अिधसभा सद�य �ी. सुधाकर तुकाराम सरवदे यांनी सादर केले�या ��तावानुसार 

िद.15 माच�, 2021 रोजी�या अिधसभा बठैकीतील िवषय �. 8 अ�वये खालील�माणे 

ठराव कर�यात आला आहे.  

ठराव सदरचा ��ताव मांड�यानंतर �यास �ी. राज�� िशवाजी गायकवाड यांनी 

अनुमोदन िदले. �यानंतर सदरचा ��तावाबाबत सव�नुमते �यव�थापन 

पिरषदेस िशफारस कर�यात आली. 

 सबब, िव�ापीठ व महािव�ालयीन िव�ा�य�साठी अ�यािसकेची परेुशी तरतूद 

कर�यासाठी रंगभवन येथील उपल�ध असले�या अ�यािसके�या पिह�या मज�यावर 

बांधकाम क�न िव�ा�य�ना अितिर�त अ�यािसकेची सोय उपल�ध क�न दे�याची बाब 

िवचाराथ�). 

 

ठराव : िव�ापीठ व महािव�ालयीन िव�ा�य�साठी अ�यािसकेची परेुशी तरतूद कर�यासाठी 

रंगभवन येथील उपल�ध असल�ेया अ�यािसके�या पिह�या मज�यावर िव�ा�य�ना 

अितिर�त अ�यािसकेची सोय उपल�ध क�न दे�यासाठी मा. िज�हािधकारी, सोलापरू व 

शासन अनुदाना�या अिधन राहून बांधकाम कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 

  



�यव�थापन पिरषदेची 139 वी बठैक शिनवार, िद.07 ऑग�ट, २021 काय�वृ�ांत  14/33 

 

 

िवषय �.11 ��तुत िव�ापीठातील सामािजक शा�े संकुलातील, मास क�युिनकेशन िवभागातील 

टी�ही व रेिडओच े काय��म िन�मतीच े दर िनि�त कर�यास मा.कुलगु� महोदयांनी 

िनयु�त केल�ेया सिमतीने िशफारस केलले ेदर मा�यते�तव. 

  

 (िटपणी: सामािजक शा� ेसकुंलातील, मास क�युिनकेशन िवभागाम�ये टी�ही व रेिडओ 

�टूिडओ उभार�यात आला आहे. या टी�ही व रेिडओ �टुिडओ�या मा�यमातून 

िव�ापीठास उ�प� वाढ�यासाठी �यावसाियक �तरावर काय��म िन�मती केली जावी 

असे अपेि�त आहे. या कामांसाठी दर िनि�त कर�यासाठी मा�यम �े�ात सदर 

�कार�या काय�चा अनुभव असणा�या / सहभाग असले�या �य�त�चा समावशे क�न 

मा.कुलगु� महोदयांनी खालील�माणे सिमती गिठत केली. 

अ.�. नांव सिमतीच ेपद 

1) �ा. डॉ. जी.एस. कांबळे 

संचालक, सामािजक शा� ेसंकुल 

अ�य� 

2) �ी. संतोष पवार, आकाशवाणी क� �, सोलापरू सद�य 

3) �ी. संदीप जाधव, िच�पट िद�दश�क, सोलापरू सद�य 

4) सी.ए. �ेिणक शहा, िव� व लेखा अिधकारी िनमंि�त सद�य 

5) डॉ. रव�� �चचोलकर 

प.ुअ.हो. सोलापरू िव�ापीठ, सोलापरू 

सद�य सिचव 

 या सिमतीची बठैक िद.14 जुलै, 2021 रोजी झाली. या बठैकीत दर 

िनि�तीबबत चच� होऊन दर िनि�तीचा मसुदा तयार कर�यात आला. सदर दरप�क 

सेाबत जोड�यात आले आहे. 

 सबब, सिमतीने िशफारस केलेले दर मा�यते�तव). 

 

ठराव : ��तुत िव�ापीठातील सामािजक शा�े संकुलातील, मास क�युिनकेशन िवभागातील 

टी�ही व रेिडओच े काय��म िन�मतीच े दर िनि�त कर�यास मा.कुलगु� महोदयांनी 

िनयु�त केल�ेया सिमतीने िशफारस केलले े दर ��वका�न सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 
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िवषय �.12 �वाय� महािव�ालयास िव�ापीठाचे संल��नकरण शु�क ठरव�याची बाब िवचाराथ�. 

  

 (िटपणी: 1. कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पढंरपरू 2. संगमे�र कॉलेज, 

सोलापरू 3. िहराचंद नेमचदं कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू 4. वालचंद इ���टटयुट 

ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू 5. वालचंद कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड साय�स, सोलापरू 

या पाच �वाय� महािव�ालयांनी शासन राजप� िद.14/01/2019 रोजीची अिधसूचना 

3(2) अ�वये �वाय� महािव�ालयाच े संल�नीकरण शु�क कळिवणेबाबत िवनंती केली 

आहे. 

 याबाबत सादर कर�यात येते की, कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, 

पंढरपरू या महािव�ालयास शै�िणक वष� 2019-20 ते 2028-29 किरता �वाय� 

महािव�ालयाकिरता मा�यता दे�यात आलेली आहे.  उ�त महािव�ालयाने शै. वष� 

2019-20 व 2020-21 या दोन वष�चे वा�षक संल��नकरण शु�क भरलेले आहे.  तसचे 

शै. वष� 2019-20 ते 2021-22 या तीन वष�म�ये काही अ�यास�माचे संल��नकरणाच े

नुतनीकरणाकिरता ��ताव सादर केले होते. �यानुसार �या अ�यास�मास 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास मा�यता दे�यात आलेली आहे. 

 संगमे�र कॉलेज, सोलापरू या महािव�ालयास शै�िणक वष� 2019-20 ते 

2028-29 किरता �वाय� महािव�ालयाकिरता मा�यता दे�यात आलेली आहे.  उ�त 

महािव�ालयाने शै. वष� 2019-20 व 2020-21 या वष�चे वा�षक संल��नकरण शु�क 

भरलेले आहे. तसेच शै. वष� 2019-20, 2020-21 व 2021-22 या तीन वष�किरता 

काही अ�यास�माच े संल��नकरणाच े नुतनीकरणाच े नुतनीकरणाकिरता काही ��ताव 

सादर केले होते. �यानुसार �या अ�यास�मास संल��नकरणा�या नुतनीकरणास मा�यता 

दे�यात आलेली आहे. 

 तसेच िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू, वालचंद कॉलेज ऑफ 

आट�� ॲ�ड साय�स, सोलापरू आिण वालचंद इ���टटयटु ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू 

या ित�ही महािव�ालयांना शै�िणक वष� 2021-22 ते 2030-2031 किरता �वाय� 

महािव�ालयाकिरता मा�यता दे�यात आलेली आहे.  
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 महारा�� शासन राजप� िद.14/01/2019 अिधसूचना 3(2) अ�वये �वाय� 

महािव�ालयाला ��येक वष� मूळ िव�ापीठास संल�नीकरण �कवा मा�यता शु�क �दान 

कर�याची गरज नाही.  तथािप, �वाय�ता दज� �दान करतेवळेी आिण �कवा �वाय�ता 

दज�स मुदतवाढ देते वळेी एकदाच शु�क �दान करता येईल. मुळ िव�ापीठाची 

�यव�थापन पिरषद अस ेशु�क ठरव ूशकेल: 

 परंत,ू अस े शु�क हे, संल�नता �कवा यथा��थित मा�यता पढेु चालू 

ठेव�याकिरता असले�या संल�नता �कवा मा�यता शु�का�या दोन वष��या रकमेप�ेा 

अिधक असता कामा नये, असे नमूद आहे. 

 तरी उ�त �वाय� महािव�ालयांकिरता खालील नमूद तपशीलाकिरता िकती 

शु�क आकाराव.े 

1. महािव�ालयाच ेवा�षक संल��नकरण शु�क 

2. संल��नकरणाचे नुतनीकरण शु�क 

 सबब, �वाय� महािव�ालयास िव�ापीठाच े संल�नीकरण शु�क ठरव�याची 

बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव : ��तुत िव�ापीठाशी संल�न �वाय� महािव�ालयास िव�ापीठा�या �चिलत वा�षक 

संल��नकरण शु�का�या दुपटीने शु�क घे�यास व ते तीन वष�त ट��या-ट��याने 

भर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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िवषय �.13 संल��नत महािव�ालयातील शै�िणक वष� 2020-21 म�ये तािसका त�वावर मा�यता 

दे�यात आल�ेया िश�कांना चाल ू शै.वष� 2021-22 करीता तािसका त�वावर मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�. 

  

 (िटपणी: मा. �ाचाय�, संत दामाजी महािव�ालय, मंगळवढेा यां�या प�ास अनुस�न 

िद.09/07/2021 रोजी�या िटपणीवरील मा.�-कुलगु� यां�याशी झाल�ेया त�डी चच�नुसार 

िव�ापीठा�या संल��नत महािव�ालयातील �थािनक िनवड सिमती�ारे  केल�ेया �ि�येतून 

शै�िणक वष� 2019-20 करीता महािव�ालयांना िश�क पदांना एका शै�िणक वष�करीता 

मा�यता हो�या. परंत,ू को��हड-19 �या �ादुभ�वा�या पा��भमूीवर टाळेबदंी व संचारबंदीमळेु 

िविहत �ि�या व जािहरात �िस�द क�न मुलाखती घेणे अरो�या�या ��टीने यो�य राहणार 

नस�याची बाब महािव�ालयाने उपरो�त प�ाम�ये नमूद केली आहे. तसेच सदरची �ि�या 

अ�ाप पूण� न होऊ शक�यामुळे अशा हंगामी िश�कानंा िद.20/07/2020 रोजी�या 

�यव�थापन पिरषदे�या ठराव �. 13(1) नुसार महािव�ालयातील शै�िणक वष� 2019-20 

�या �थािनक िनवड सिमती�ारे तािसका त�वावर �या िश�कांना मा�यता दे�यात आललेी 

होती. �याच िश�कानंा शै�िणक वष� 2020-21 म�ये ही तािसका त�वावर मा�यता दे�यात 

आली होती.  

1. सबब, को��हड-19 �या �ादुभ�वाची पा��भमूी ल�ात घेता, उपरो�त महािव�ालयातील 

शै. वष� 2020-21 �माणे तािसका त�वावर मा�यता दे�यात आल�ेया िश�कांना शै. वष� 

2021-22 करीता तािसका त�वावर मा�यता �ावी �कवा कस?े  

2. गतवष��माणे (शै�िणक वष� 2020-21 म�ये िदल�ेया मा�यते) शै�िणक वष� 2021-22 

करीता मा�यता दे�यास मंजूरी अस�यास इतरही महािव�ालयांना �या�माणेच मा�यता 

�ावी की कस?े  

 मा�यता अस�यास इतर संल��नत महािव�ालयाने तािसका त�वावर मा�यता 

दे�याची मागणी के�यास �यांनाही तािसका त�वावर मा�यता दे�यास मा�यता असावी.  

 तथािप, यापूव� या काय�लयाच े प� �.सोिवसो/िशमा/पिरप�क/ 

2021-22/4681, िद.02/07/2021 रोजीच े पिरप�का�वय े �थािनक िनवड सिमती�या 

माफ� त िशफारशीनुसार िरतसर प�दतीने काय�वाही क�न ��ताव िव�ापीठाकडे सादर 

कर�याबाबत सव� संल��नत महािव�ालयांना कळिव�यात आल ेआहे. 

 सबब, 

अ) सलं��नत महािव�ालयातील शै�िणक वष� 2020-21 म�ये तािसका त�वावर मा�यता 

दे�यात आले�या िश�कांनाच चालू शै�िणक वष� 2021-22 करीता तािसका 

त�वावर मा�यता दे�याची बाब व  

ब) �या िश�कां�या जागा सेवािनवृ� अथवा िनधन यामुळे िर�त झाल�ेया आहेत. �या 

तािसका त�वावरा�या जागा शै�िणक वष� 2021-22 करीता भरावया�या झा�यास 

जािहरात, मलुाखती इ. िविहत �ि�या कर�याबाबत िवचाराथ�). 

 

ठराव : संल��नत महािव�ालयातील शै�िणक वष� 2021-22 करीता मंजूर काय�भारानुसार तािसका 

त�वावर मा�यता दे�यात आललेी िश�कांची पदे महारा�� शासन, उ�च व तं� िश�ण 

िवभाग या�ंया िद.14 नो�ह�बर, 2018 रोजी�या शासन िनण�यामधील अट�नुसार िरतसर 

प�दतीने (Walk-in-Interview) भर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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मा. कुलगु� तथा अ�य� महोदय यां�या परवानगीने आय�या वळेेचे िवषय: 

िवषय �. 

14(1) 

��तुत िव�ापीठ वध�पन िदनािनिम� िद.01 ऑग�ट, 2021 रोजी �दान कर�यात 

आल�ेया िविवध परु�कारासाठी, महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 

मधील कलम 12 (7) अ�वये मा. कुलगु� महोदया यांनी �यव�थापन पिरषदे�यावतीने 

मा�यता िद�याची बाब मािहती�तव. 

  

 (िटपणी: प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठा�या वध�पन िदनी िद. 01 

ऑग�ट रोजी िविवध परु�कार �दान कर�यात येतात. यावष�चा वध�पन िदन समारंभ 

कोरोना �ादुभ�वामुळे िव�ापीठ सभागृहाम�ये िनवडक �य�त��या उप��थतीम�ये 

आयोिजत कर�यात आला होता. वध�पन िदन समारंभाचे Youtube �ारे थेट ��ेपण 

कर�यात आले होते. यावळेी िव�ापीठ वध�पन िदनािनिम� दे�यात येणा�या िविवध 

परु�कारांच े उप��थत मा�यवरां�या शुभह�ते िवतरण कर�यात आले आहे. सदर 

परु�कारासाठी िद.06 जुन, 2021 रोजी दै. लोकमत, दै. िद�य मराठी व दै.त�ण भारत 

या वत�मानप�ाम�ये जाहीर आवाहन कर�यात आले होते. ��ताव सादर 

कर�यासाठीिद.30/06/2021 पय�त अंितम मुदत दे�यात आले होते. �यानुसार 

िव�ापीठाकडे �ा�त िविवध ��तावांतून ��येक परु�कारासाठी �वतं� िनवड/िशफारस 

कर�यासाठी सिमतीचे गठन मा. कुलगु� महोदया यां�या मा�यतेने कर�यात आले होते. 

सिमती�या िनवड/िशफारस अंती मा. कुलगु� महोदया यांनी खालील�माणे िविवध 

परु�कारासाठी अंतीम िनवडीस मा. �यव�थापन पिरषदे�यावतीने महारा�� साव�जिनक 

िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12 (7) अ�वये मा�यता िदली आहे. सदरील 

परु�कार खालील�माणे आहेत. 

प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकरसोलापरू िव�ापीठ वध�पन िदन िविवध परु�कार 2021 

 अ. 

�. 

परु�काराच ेनाव परु�कार �ा�त उमेदवार, 

महािव�ालय/सं�थेच ेनाव 

1. प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर 

सोलापरू िव�ापीठ जीवन गौरव 

परु�कार    

�ी. मा�ती भजुगंराव िचतमप�ी 

सोलापरू 

2. उ�कृ�ट शै�िणक सं�था परु�कार िनरंक (��ताव �ा�त झाले नाही) 

3. उ�कृ�ट महािव�ालय परु�कार   कला व वािण�य महािव�ालय, माढा 

ता. माढा, िज. सोलापरू. 
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 4. उ�कृ�ट �ाचाय� परु�कार   �ाचाय� डॉ. रावसाहेब रामचं� पाटील,  

के. एन. िभसे कला, वािण�य आिण 

िवनायकराव पाटील िव�ान महािव�ालय, 

भोसरे, कुडू�वाडी, ता. माढा, िज. सोलापरू. 

 5. उ�कृ�ट िश�क परु�कार   �ा. डॉ. िवकास भाऊराव घुटे, 

संगणकशा� संकुल, ��तुत िव�ापीठ 

 6. उ�कृ�ट िश�के�र कम�चारी 

परु�कार    

�ी. शिशकांत बगल�पा बनसोडे 

काय�लय अधी�क, िहराचंद नेमचंद 

कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू 

  परु�कार सिमती�या िनवड/िशफारस अंती मा. कुलगु� महोदया यांनी 

वरील�माणे िविवध परु�कारासाठी अंतीम िनवडीस �यव�थापन पिरषदे�यावतीने 

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

िद�याची बाब मािहती�तव). 

 

ठराव : ��तुत िव�ापीठ वध�पन िदनािनिम� िद.01 ऑग�ट, 2021 रोजी �दान कर�यात 

आल�ेया िविवध परु�कारासाठी, महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 

मधील कलम 12 (7) अ�वये मा. कुलगु� महोदया यांनी �यव�थापन पिरषदे�यावतीने 

केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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िवषय �. 

14(2) 

शै�िणक वष� 2019-20 ते 2023-24 या पंचवा�षक योजनेस अनुस�न शै�िणक वष� 2022-

23 या वष�चा (अ�पकालीन बहृत आराखडा) महारा�� शासनास सादर कर�यास, महारा�� 

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

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता िद�याची बाब मािहती�तव. 
  

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2019-20 ते 2023-24 या पंचवा�षक योजनेचा सव� समावशेक 

योजनेस शै�िणक वष� 2019-20, 2020-21 व 2021-22 या एका वष��या बहृत 

आराख�ास यापवू� मा�यता िमळालेली आहे.  �यास अनुस�न शै�िणक वष� 2022-23 या 

वष�चा (अ�पकालीन बहृत आराखडा) तयार क�न घणेे आव�यक आहे. 

 या�तव, महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 107(5) तरतुदीस 

अनुस�न शै�िणक वष� 2022-23 साठी�या अ�पकालीन बृहत आराखडा तयार 

कर�यासाठी �थािनक वत�मान प�ात जाहीर िनवदेन देऊन, तसेच सव� सलं��नत 

महािव�ालयांना प�ा�दारे आवाहन क�न िनवदेन मागिव�यात आलेल ेआहेत. �ा�त झालेल े

िनवदेने व ��तुत िव�ापीठाचा पंचवा�षक बहृत आराखडा िवचारात घेऊन, छाननी सिमतीने 

शै�िणक वष� 2022-23 साठी तयार केलेला बृहत आराखडा िद.21/05/2021 रोजी�या 

अिध�ठाता मंडळा�या बैठकीत िवचाराथ� सादर केला असता, ठराव �.3 अ�वय ेशै�िणक वष� 

2022-23 चा एक वष�चा अ�पकालीन बहृत आराखडा �यव�थापन पिरषदेस िवचाराथ� 

िशफारस कर�यात आला, असा ठराव कर�यात आला. 

महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 107(1) नुसार अिध�ठाता 

मंडळाकडुन तयार कर�यात आलेला बहृत आराखडा �यव�थापन पिरषदेमाफ� त िव�ा 

पिरषदे�या व अिधसभ�ेया बैठकीत सादर करणे आव�यक आहे. 

 दर�यान�या काळात �यव�थापन पिरषदेची बैठक ��तािवत न�हती. ��तुत 

िव�ापीठाचा शै�िणक वष� 2022-23 या वष�चा अ�पकालीन बहृत आराखडा िविहत वळेेत 

तयार होऊन सदरचा आराखडा 30 जुन, 2021 पुव� शासना�या मंजुरीकिरता पाठिवणे 

आव�यक अस�याने मा.कुलगु� महोदया या�ंया �ा�त अिधकारात महारा�� साव�जिनक 

िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वय े �यव�थापन पिरषदे�या वतीने सदर 1 

वष�चा अ�पकालीन बहृत आराख�ास मा.कुलगु� महोदयानंी मा�यता िदलेली आहे. 

 सबब, शै�िणक वष� 2019-20 ते 2023-24 या पंचवा�षक योजनेस अनुस�न 

शै�िणक वष� 2022-23 या वष�चा (अ�पकालीन एक वष�चा बृहत आराखडा) महारा�� 

शासनास सादर करणेसाठी, महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 

(7) अ�वय े �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा.कुलगु� महोदय यांनी केलेली काय�वाही 

मािहती�तव). 

 

ठराव : शै�िणक वष� 2019-20 ते 2023-24 या पंचवा�षक योजनेस अनुस�न शै�िणक वष�  

2022-23 या वष�चा (अ�पकालीन बृहत आराखडा) महारा�� शासनास सादर कर�यास, 

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

यांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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िवषय �. 

14(3) 

अिध�ठाता मंडळाने शै�िणक वष� 2020-21 करीता िव�ापीठातील सव� संकुल व संल��नत 

सव� महािव�ालयाकरीता स� समा�ती�या सुधारीत केल�ेया तारखांना मा.कुलगु� 

महोदयांनी यांनी िव�ा पिरषदे�या वतीने केललेी िशफारस ��वका�न, महारा�� साव�जिनक 

िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वय े मा.कुलगु� महोदय यांनी �यव�थापन 

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

  

 (िटपणी: अिध�ठाता मंडळ बैठक िद.21/05/2021 रोजी�या बठैकीतील ठराव �.04 �ा�त 

झालेला आहे. 

 याबाबत सादर कर�यात येते की, िव�ा पिरषद बैठक िद.21/05/2021 रोजी�या 

बैठकीसमोर िवषय सादर कर�यात आला असता, ��दतीय स� समा�ती�या तारखा िनि�त 

करणे कामी खालील�माणे सव�नुमते ठराव कर�यात आललेा होता. 

 ठराव �. 4 मधील अ.�.1 नुसार स� समा�ती�या तारखांम�ये िद.31 जुल,ै 2021 

पय�त वाढ क�न वळेेत सबंंिधत महािव�ालयांना कळिवणे आव�यक होते. याकरीता शै.वष� 

2020-21 या वष��या ��दतीय स� समा�ती�या तारखाम�ये कर�यात येत असलेला बदल व 

सुधािरत तारखा या अिध�ठाता मंडळा�या िद.21/05/2021 रोजी�या बठैकीतील 

ठरावानुसार सदरचा िवषय िव�ा पिरषद व �यव�थापन पिरषद या दो�ही �ािधकर�या�या 

वतीने 12(7) अ�वये मा.कुलगु� महोदयांनी मा�यता िद�यानंतर िद.27/05/2021 रोजी सव� 

महािव�ालयानंा कळिव�यात आल ेआहे. 

 उ�त तरतदूीस अनुस�न सलं��नत महािव�ालये व िव�ापीठ शै�िणक सकुंल े

यांचे करीता शै�िणक वष� 2020-21 �या स� समा�ती�या सुधारीत तारखांना �थम िव�ा 

पिरषदेची मा�यता घेऊन �यव�थापन पिरषदे समोर सदर�या तारखा मा�यतेसाठी सादर 

करणे आव�यक आहे. तथािप, दर�यान�या कालावधीम�ये �यव�थापन पिरषदेची बैठक 

आयोिजत हो�याची श�यता कमी अस�याने महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा.कुलगु� महोदया 

यांनी शैि�िणक वष� 2020-21 �या स� समा�ती�या सधुारीत तारखांना मा�यता िदललेी 

आहे. 

 सबब, अिध�ठाता मंडळाने शै�िणक वष� 2020-21 करीता िव�ापीठातील सव� 

संकुल व संल��नत सव� महािव�ालयाकरीता स� समा�ती�या सुधारीत केल�ेया तारखानंा 

मा.कुलगु� महोदयांनी िव�ा पिरषदे�या वतीने केलेली िशफारस ��वका�न, महारा�� 

साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वय े�यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

मा.कुलगु� महोदय यांनी िदललेी मा�यता मािहती�तव). 

 

ठराव : अिध�ठाता मंडळाने शै�िणक वष� 2020-21 करीता िव�ापीठातील सव� संकुल व संल��नत 

सव� महािव�ालयाकरीता स� समा�ती�या सुधारीत केल�ेया तारखांना मा.कुलगु� 

महोदयांनी यांनी िव�ा पिरषदे�या वतीने केललेी िशफारस ��वका�न, महारा�� साव�जिनक 

िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वय े मा.कुलगु� महोदय यांनी �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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िवषय �. 

14(4) 

शै�िणक वष� 2021-22 करीता िव�ापीठातील सव� संकुल व संल��नत सव� 

महािव�ालयाकरीता स� आरंभ व समा�ती�या तारखा िव�ा पिरषेदेने बदलासह केललेी 

िशफारस िवचाराथ�. 

  

 (िटपणी: ��तुत िव�ापीठाकडील सव� संकुल व सलं��नत सव� महािव�ालयाकरीता स� 

आरंभ व समा�ती�या तारखा िनि�त करणे आव�यक आहे. 

 �याअनुषगंाने स� आरंभ व स� समा�ती�या तारखा िनि�त कर�याची बाब 

िद.21/05/2021 रोजी�या अिध�ठाता मंडळा�या बठैकीत िवचाराथ� ठेव�यात आला असता, 

सोबत जोडल�ेया ठराव �.04 नुसार िव�ा पिरषदेस िशफारस कर�यात आ�या. 

िद.10/07/2021 रोजी�या िव�ा पिरषदे�या बैठकीत िवषय िवचाराथ� ठेवला असता, ठराव 

�. 09 नुसार खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

ठराव  शै�िणक वष� 2021-22 करीता िव�ापीठातील सव� संकुल व सलं��नत सव� 

महािव�ालयाकरीता स� आरंभ व समा�ती�या तारखा अिभयांि�की व तांि�क 

अ�यास�मासाठी 01 स�ट�बर, 2021 ऐवजी 01 ऑ�टोबर, 2021 या बदलासह 

�वीका�न सव�नुमते �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली. 

 ठराव �. 9 नुसार सदर�या बठैकीम�ये शै�िणक वष� 2021-22 साठी स� आरंभ व 

स� समा�ती�या तारखांम�ये अिभयांि�की व तांि�क अ�यास�मासाठी स� आरंभ व स� 

समा�ती�या तारखा 01 स�ट�बर, 2021 ऐवजी 01 ऑ�टोबर, 2021 या बदलासह ��वका�न 

खालील�माणे �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आलेली आहे. 

 शै�िणक वष� 2021-22 साठी स� आरंभ व स� समा�ती�या सुधािरत तारखा 

अ. 

�. 

िव�ाशाखा �थम स� ि�तीय स� �थम स� 

(िव�ा पिरषदे�या 

बैठकीतील तारखां�या 

बदलासह �यव�थापन 

पिरषदेस िशफारस) 

�ारंभ समा�ती �ारंभ समा�ती �ारंभ समा�ती 

1) कला, वािण�य, िव�ान, 

सामािजकशा�े (पदवी व पद�यु�र 

संल��नत महािव�ालये व 

िव�ापीठातील शै�िणक संकुल) 

एम.एस.ड�ल.ू (पदवी व पद�यु�र 

संल��नत महािव�ालये) 

01 

ऑग�ट, 

2021 

30 

नो�ह�बर, 

2021 

01 

जानेवारी, 

2022 

30 

एि�ल, 

2022 

01 

ऑग�ट, 

2021 

30 

नो�ह�बर, 

2021 

2) िश�णशा� (बी.एङ, बी.पीएड, 

एम.एड., एम.पीएङ, एम.ए. 

ए�युकेशन व िवधी इ. पदवी व 

पद�यु�र महािव�ालये) 

01 

स�ट�बर, 

2021 

31 

िडस�बर, 

2021 

01 

फे�ुवारी, 

2022 

31 

मे, 

2022 

01 

स�ट�बर, 

2021 

31 

िडस�बर, 

2021 

3) अिभयािं�की, तांि�क, 

आ�कटे�चर, फाम�सी, �यव�थापन 

अ�यास�म, एम.बी.ए., इ. (पदवी 

व पद�यु�र संल��नत महािव�ालये 

व िव�ापीठ संकुले) 

01 

स�ट�बर, 

2021 

31 

िडस�बर, 

2021 

01 

फे�ुवारी, 

2022 

31 

मे, 

2022 

01 

ऑ�ट�बर 

2021 

31 

िडस�बर, 

2021 
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 टीप: स�ारंभ व स�समा�ती�या तारखांम�य ेमहािव�ालयास बदल करता यणेार नाही. 

  स�ारंभा�या िदवशी महािव�ालयाची सा�तािहक सु�ी �कवा साव�जिनक सु�ी यते 

अस�यास �या�या दुस�या िदवशी स�ारंभास सु�वात करावी. स� समा�ती�या िदवशी 

महािव�ालयाची सा�तािहक स�ुी �कवा साव�जिनक सु�ी येत अस�यास �या�या अगोदरचा 

िदवस स� समा�तीचा िदवस राहील. 

 तसेच वळेोवळेी महारा�� शासन, युजीसी व ए.आय.सी.टी.ई., नवी िद�ी यांचेकडून �ा�त 

होणा�या माग�दश�क त�वानुसार आव�यक ते बदल कर�यात येतील. 

 िद.01 नो�ह�बर, 2021 ते 14 नो�ह�बर, 2021 पय�त िहवाळी सु�ी लागू राहील. 

  स� आरंभ व स� समा�ती�या तारखा संल��नत महािव�ालये व िव�ापीठ शै�िणक 

संकुल ेयांना कळवाव ेलागणार आहे. 

 सबब, शै�िणक वष� 2021-22 करीता िव�ापीठातील सव� संकुल व संल��नत सव� 

महािव�ालयाकरीता स� आरंभ व समा�ती�या तारखा बदलाची िव�ा पिरषदेची िशफारस 

िवचाराथ�). 

 

ठराव : शै�िणक वष� 2021-22 करीता िव�ापीठातील सव� संकुल व सलं��नत सव� 

महािव�ालयाकरीता स� आरंभ व समा�ती�या तारखा िव�ा पिरषेदेने बदलासह केललेी 

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

 तसेच वळेोवळेी महारा�� शासन, युजीसी, पीसीआय व ए.आय.सी.टी.ई., नवी िद�ी 

यांचेकडून �ा�त होणा�या माग�दश�क त�वानुसार आव�यक ते बदल कर�यात येती. 
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िवषय �. 

14(5) 

महारा�� साव�िजक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 अ�वये संल��नत 

महािव�ालये/मा�यता�ा�त पिरसं�था यांची ��येक तीन वष�तून एकदा तपासणी 

(शै�िणक व �शासकीय मू�यमापन) कर�यासाठी िनयु�त कर�यात येणा�या सिमतीवर 

कलम 117 (ग) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने िर�त असल�ेया एका त�� 

�य�त�च ेनामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�. 

  

 (िटपणी: महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 अ�वये संल��नत 

महािव�ालय/मा�यता�ा�त पिरसं�था यांची ��येक तीन वष�तून एकदा तपासणी 

(शै�िणक व �शासकीय मू�यमापन) कर�यासाठी कलम 117(1)(ग) अ�वये 

िद.21/05/2021 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत ठराव �. 11 अ�वये 

खालील �माणे नामिनद�शन कर�यात आले. 

अ.�. नामिनद�शन  झालेले सद�य 

1 �ाचाय� डॉ. एम. टी. बचटेु 

2 �ाचाय� डॉ. एस. के. पाटील 

3 डॉ. �शांत पवार 

4 डॉ. एन. एन. ल�ढे 

5 डॉ. �ीमती सुरै�या शेख 

6 डॉ. �ीमती एम. ज.े पाटील 

 उपरो�त �माणे नामिनद�शन झाले�या सद�यापकैी डॉ. �ीमती सरैु�या शेख 

यांचे िनधन झा�याने या िर�त जागी पय�यी सद�याच े नामिनद�शन करणे आव�यक 

आहे. 

 सबब, महारा�� साव�िजक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 अ�वये 

संल��नत महािव�ालये/मा�यता�ा�त पिरसं�था यांची ��येक तीन वष�तून एकदा 

तपासणी (शै�िणक व �शासकीय मू�यमापन) कर�यासाठी िनय�ुत कर�यात येणा�या 

सिमतीवर कलम 117 (ग) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने िर�त असले�या एका 

त�� �य�त�च ेनामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव : महारा�� साव�िजक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 अ�वये संल��नत 

महािव�ालये/मा�यता�ा�त पिरसं�था यांची ��येक तीन वष�तून एकदा तपासणी 

(शै�िणक व �शासकीय मू�यमापन) कर�यासाठी िनयु�त कर�यात येणा�या सिमतीवर 

कलम 117 (ग) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने डॉ. �ीमती सुरै�या शेख यांच े

िनधन झा�याने या िर�त जागी �ाचाय� डॉ. स.ं िव. कोटी यांचे त�� �हणनू सव�नुमते 

नामिनद�शन कर�यात आल.े 
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िवषय �. 

14(6) 

मह�ष िववकेानंद समाजक�याण सं�था संचिलत मातो�ी गु�बस�वा क�याणशे�ी कला 

व वािण�य मिहला महािव�ालय, अ�कलकोट या महािव�ालया�या नावात शै�िणक 

वष� 2021-22 पासून मातो�ी गु�बस�वा क�याणशे�ी महािव�ालय, अ�कलकोट असा 

बदल कर�याबाबत अिध�ठाता मंडळाने केललेी िशफारस िवचाराथ�. 

  

 (िटपणी: मा.अ�य�, मह�ष िववकेानंद समाजक�याण स�ंथा, अ�कलकोट या सं�थेच े

संचिलत मातो�ी गु�बस�वा क�याणशे�ी कला व वािण�य मिहला महािव�ालय, 

अ�कलकोट या महािव�ालया�या नावात शै�िणक वष� 2021-22 पासून खालील�माणे 

बदल करणेबाबतचा ��ताव �ा�त झालेला आहे. 

सं�थेच ेनाव महािव�ालयाच ेस�:��थतीतील 

नाव 

महािव�ालया�या नावातील 

बदल 

मह�ष िववकेानंद 

समाजक�याण 

सं�था, अ�कलकोट 

मातो�ी गु�बस�वा क�याणशे�ी 

कला व वािण�य मिहला 

महािव�ालय, अ�कलकोट 

मातो�ी गु�बस�वा 

क�याणशे�ी महािव�ालय, 

अ�कलकोट 

 मा.अ�य�, मह�ष िववकेानंद समाजक�याण सं�था, अ�कलकोट संचिलत 

मातो�ी गु�बस�वा क�याणशे�ी कला व वािण�य मिहला महािव�ालय, अ�कलकोट 

या महािव�ालयास महारा�� शासन आदेश �.सकंीण� 2020/(198/20)मिश-4, 

िद.31/03/2021 नुसार मुल�ऐवजी मुलामुल�ना एकि�त (सहिश�णास) �वशे दे�यास 

मा�यता िदलेली आहे. तसचे सदर ��तावात िद.19/05/2021 रोजी�या सं�थे�या 

संचालक मंडळाम�ये मातो�ी गु�बस�वा क�याणशे�ी कला व वािण�य मिहला 

महािव�ालय, अ�कलकोट या महािव�ालयाच े नाव बदलून मातो�ी गु�बस�वा 

क�याणशे�ी महािव�ालय, अ�कलकोट अस े करणेिवषयी सव�नुमते ठराव मंजूर 

कर�यात आला अस�याने महािव�ालया�या नावात शै�िणक वष� 2021-22 पासनू 

उपरो�त �माणे बदल क�न िमळ�यािवषयी िवनंती केलेली आहे. सोबत 

िद.19/05/2021 रोजी�या सं�थे�या संचालक मंडळा�या बठैकीतील महािव�ालया�या 

नावातील बदलाबाबत ठराव �. 7 �या लागुपरुता ठरावाची न�कल जोडली आहे.  

 महािव�ाया�या नावात बदल कर�याबाबत�या �ा�त ��तावास �थमत: 

अिध�ठाता मंडळाची व त�नंतर �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक आहे. 
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 या�तव सदर बाब िद.19/07/2021 रोजी�या अिध�ठाता मंडळा�या बठैकीत 

िवचाराथ� सादर केली असता, ठराव �.6 अ�वये मह�ष िववकेानंद समाजक�याण 

सं�था, अ�कलकोट संचिलत मातो�ी गु�बस�वा क�याणशे�ी कला व वािण�य मिहला 

महािव�ालय, अ�कलकोट या महािव�ालया�या नावात शै�िणक वष� 2021-22 पासून 

मातो�ी ग�ुबस�वा क�याणशे�ी महािव�ालय, अ�कलकोट असा बदल कर�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे. 

 सबब, मह�ष िववकेानंद समाजक�याण सं�था संचिलत मातो�ी गु�बस�वा 

क�याणशे�ी कला व वािण�य मिहला महािव�ालय, अ�कलकोट या महािव�ालया�या 

नावात शै�िणक वष� 2021-22 पासून मातो�ी गु�बस�वा क�याणशे�ी महािव�ालय, 

अ�कलकोट असा बदल कर�याबाबत अिध�ठाता मंडळाने केलेली िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव : मह�ष िववकेानंद समाजक�याण सं�था संचिलत मातो�ी गु�बस�वा क�याणशे�ी कला 

व वािण�य मिहला महािव�ालय, अ�कलकोट या महािव�ालया�या नावात शै�िणक 

वष� 2021-22 पासून मातो�ी गु�बस�वा क�याणशे�ी महािव�ालय, अ�कलकोट असा 

बदल कर�याबाबत अिध�ठाता मंडळाने केललेी िशफारस ��वका�न सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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िवषय �. 

14(7) 

1) िहराचंद नेमचंद कॉलजे ऑफ कॉमस�, सोलापरू 2) वालचंद इ���टटयटू ऑफ 

टे�नॉलॉजी, सोलापरू 3) वालचंद कॉलजे ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापरू या तीन 

�वाय� महािव�ालया�या Governing Body म�ये िव�ापीठा�या �ितिनधीच ेसद�यपदी 

नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�. 

  

 (िटपणी: िव�ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद�ी यांचे प� No. F.22-1/2017(AC) 

िद.12/03/2021 प�ा�वये 1) िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू  

2) वालचंद इ���टटयटू ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू 3) वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स 

ॲ�ड साय�स, सोलापरू या तीन महािव�ालयांना शै�िणक वष� 2021-22 ते 2030-31 

या दहा वष�किरता �वाय� दज� �ा�त झालेला आहे. �यास अनुस�न �वाय� 

महािव�ालयास Governing Body साठी एक नामिनद�शन हो�याबाबत 

महािव�ालयांनी िवनंती केली आहे. 

 उपरो�त बाबत University Grants Commissions (Government of 

Autonomous Status Upon College and measures for maintenance of 

Standard in Autonomous college) regulations, 2018 मधील तरतदू 

खालील�माणे आहे. 

13.3 Governing Body: 

A) Constitution of Governing Body of Private / Self Financing College / 

Constituent College run by Trust / Society 

 Sr. 
No 

Number Category Nature 

1) 5 Members Management Trust or management as per the 
constitution or bylaws, with the 
Chairman or President/Director as the 
chairperson  

2) 2 Members Teachers of the 
College 

Nomination by the Principal based on 
Seniority by rotation. 

3) 1 Members Educationist or 
industrialist 

Nomination by the management 

4) 1 Members UGC Nominee Nomination by the UGC 

5) 1 Members State 
Government  

Academician not below the rank of 
professor or State Government official of 
Directorate of Higher Education/State 
Council of Higher Education 

6) 1 Members University 
Nominee 

Nomination by the University 

7) 1 Members Principal of 
College 

Ex-Offcio 
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  उपरो�त �माणे 13.3 (A) मधील �.6 म�ये नमुद �माणे या तीन �वाय� 

महािव�ालया�या Governing Body म�ये िव�ापीठा�या �ितिनधीच े सद�यपदी 

नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव : University Grants Commissions (Government of Autonomous Status 
Upon College and measures for maintenance of Standard in Autonomous 
college) regulations, 2018 मधील 13.3. (A) अ.�.6 �या तरतुदीनुसार �वाय� 

महािव�ालया�या Governing Body म�ये िव�ापीठ �ितिनधी सद�य �हणनू 

खालील�माणे सव�नुमते नामिनद�शन कर�यात आल.े 

1) िहराचंद नेमचंद कॉलजे ऑफ कॉमस�, सोलापरू  - �ाचाय� शं. िक. पाटील 

2) वालचंद इ���टटयूट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू  - �ाचाय� डॉ. शं. द. नवल े

3) वालचंद कॉलजे ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापरू - �ा. डॉ. िव. भा. घुटे 
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िवषय �. 

14(8) 

पो�ट डॉ�टरल फेलोिशप (Post-Doctoral Fellowship) साठी तयार कर�यात 

आललेी िनयमावली िवचाराथ�. 

  

 (िटपणी: ��तुत िव�ापीठ सकुंल व संल��नत महािव�ालयातील पीएच.डी. सशंोधक 

िव�ाथ� पो�ट डॉ�टरल फेलोिशपकिरता काय�रत आहेत.  या�तव ��ततु िवभागाने 

पो�ट डॉ�टरल फेलोिशपबाबत िनयमावली तयार केलेली आहे. सदर िनयमावली िव�ा 

पिरषद बठैकीम�ये अ�ेिषत करणे �म�ा�त आहे. परंत,ू आगामी काळात िव�ा पिरषद 

बठैकीच े िनयोजन नस�याने, महारा�� साव�िजक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

12(7) अ�वये मा.कुलगु� महोदयां�या अिधकारात िव�ा पिरषदे�या वतीने मा�यता 

घे�यात आलेली आहे. 

 सबब, पो�ट डॉ�टरल फेलोिशप (Post-Doctoral Fellowship) साठी तयार 

कर�यात आलेली िनयमावली िवचाराथ�). 

 

ठराव : पो�ट डॉ�टरल फेलोिशप (Post-Doctoral Fellowship) साठी तयार कर�यात 

आललेी िनयमावलीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  तसचे सदर िनयमावली 

िव�ापीठ संल��नत सव� संशोधन क� �ासाठी लागू राहील असे ठरल.े 
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िवषय �. 

14(9) 

िद.05/08/2021 रोजी�या इमारत व बाधंकाम सिमती�या बठैकीचा इितवृ�ांत 

िवचाराथ�. 

  

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

िद.05/08/2021 रोजी इमारत व बाधंकाम सिमतीची बठैक आयोिजत कर�यात आली 

होती. 

 िव�ापीठ पिरिनयम S.339 (f) नुसार िद.05/08/2021 रोजी�या इमारत व 

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

 सबब, िद.05/08/2021 रोजी�या इमारत व बांधकाम सिमती�या बठैकीचा 

इितवृतांत िवचाराथ�). 

 

ठराव : िद.05/08/2021 रोजी�या इमारत व बांधकाम सिमती�या इितवृ�ांतास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 
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िवषय �. 

14(10) 

नॅककरीता तातडीच े व�त/ुसेवा खरेदी व दु��तीचे कामे वळेेत पणू� कर�याकरीता 

�ि�या दरप�के न मागिवता थेट प�दतीने कर�याची मय�दा �पये 25,000/- पय�त 

खास बाब �हणनू वाढिव�यास व तस े अिधकार िव�ापीठातील सव� सचंालक व 

िवभाग�मुख यानंा �दान कर�याची बाब िवचाराथ�. 

  

 (िटपणी: आय�युसी िवभाग यांनी िद.05/08/2021 रोजी�या अंतग�त काय�लयीन 

िटपणी�ारे नॅक संदभ�तील िद02/08/2021 रोजी�या आढावा बठैकीचा काय�वृ�ांत 

पढुील काय�वाही कर�यासाठी या िवभागास कळिवले आहे. काय�वृ�ांतात िवषय �.09 

�माणे िव� िवभागाने without quotation व केवळ नॅक परुतेच सव� सकुंल सचंालकानंा 

�यां�या �तरावर �.25,000/- खच� कर�याच ेअिधकार दे�याबाबतच ेसुधािरत पिरप�क 

काढाव ेअस ेनमूद असनू �यास मा.कुलगु� यांनी मा�यता िदली आहे. 

 याबाबत सादर कर�यात येते की, स�या खरेदी िवषयक शासन िनण�य िद.01 

िडस�बर, 2016 नुसार थेट खरेदीची मय�दा �.5,000/- पय�त आहे. �यानुसार सव� 

��य� खरेदीची �ि�या कर�यात येत आहे. �पये 5,000/- ते �पये 10,00,000/- 

पय�त सव� �ि�या दरप�का�ारे कर�यात येत आहे. आय�युसी िवभागाने 

कळिव�यानुसार नॅक करीता होणा�या ��य� खरेदी/कामे याची मय�दा �पये 

25,000/- व �याचे अिधकार मा.संचालक/िवभागा�मुख यांना �दान कराव े लागणार 

आहेत.  

 समान लेखा संिहता, 2012 मधील तरतूद Appendix - I Note - 1) All the 

financial powers delegated above are subject to the provisions of the 

Maharashtra Universities Act, 1994 (as amended from time to time) and 

the statutes and Ordinances framed there under and the rules, norms and 

procedure laid down by the Management Council from time to time and 

other prevailing rules नुसार व�त/ुसेवा याची दरप�कािशवाय खरेदी करणेची 

मय�दा �पये 5,000/- पय�त वाढिव�याचे अिधकार �यव�थापन पिरषदेस आहेत. 

�यानुसार यापवू� व�त/ुसेवा यांची दरप�कािशवाय खरेदी करणेची मय�दा �पये 

1,000/- व�न �पये 5,000/- पय�त वाढिव�यास िद.11/10/2013 रोजी�या िव� व 

लेखा सिमती�या बठैकीत ठराव �.04 अ�वये मा�यतेची िशफारस कर�यात आली 

असून �यास �यव�थापन पिरषदेने िदनाकं 19 ऑ�टोबर, 2013 रोजी�या ठराव �. 08 

नुसार मा�यता िदलेली आहे. 
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 सबब, �दान केले�या अिधकाराम�ये वाढ कर�याच े मा�यतेच े अिधकार 

�यव�थापन पिरषदेस अस�यामुळे आय�यसुी िवभागाने कळिव�यानुसार नॅककरीता 

तातडीच ेव�त/ुसेवा खरेदी व दु��तीचे कामे वळेेत पणू� कर�याकरीता �ि�या दरप�के 

न मागिवता थेट प�दतीने कर�याची मय�दा �पये 25,000/- (आवत� खच�) पय�त खास 

बाब �हणनू वाढिव�यास व तसे अिधकार िव�ापीठातील सव� संचालक व िवभाग�मुख 

यांना �दान कर�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव : नॅककरीता तातडीच े व�त/ुसेवा खरेदी व दु��तीचे कामे वळेेत पणू� कर�याकरीता 

�ि�या दरप�के न मागिवता थेट प�दतीने कर�याची मय�दा �पये 15,000/- पय�त 

खास बाब �हणनू वाढिव�यास व तस े अिधकार, िव�ापीठातील सव� संचालक व 

िवभाग�मुख यांना नॅक �ि�या पणू� होईपय�त, �दान कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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�ाचाय� डॉ. शं. िक. पाटील यांनी खालील�माणे िवषय सादर केला. 

िवषय �. 

14(11) 

िव�ापीठा�या �ान�ोत क� �ास कम�वीर डॉ. मामासाहेब जगदाळे यांच ेनाव दे�याची बाब 

िवचाराथ�. 

 

ठराव : सदरचा िवषय सिव�तर मािहतीसह पढुील बठैकीत सादर कर�यात यावा अस ेसव�नुमते 

ठरल.े 
 

 

रा��गीतानंतर मा. कुलगु�, मा. �-कुलगु� व सव� स�माननीय सद�याचंे आभार मानून बठैक 

संप�याचे �. कुलसिचव यानंी जाहीर केले. 

 

        सही/-        सही/- 

सद�य सिचव 

 �यव�थापन पिरषद 

 अ�य� 

�यव�थापन पिरषद 

 


