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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १०७ �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

गु� वार, िद.१० ऑग�ट, २०१७ दुपारी ०१:०० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १०७ वी बठैक गु� वार, िद.१० ऑग�ट, २०१७ रोजी दुपारी ०१:०० 

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. मालदार एन. एन. - मा. कुलगु� अ�य�

2) डॉ. घनवट ए. ए. सद�य

3) डॉ. एस. एम. देशपांडे, िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापरू 

मा. िश� ण सचंालक (उ.िश.) पणेु यांच े�ितिनधी 

सद�य 

4) डॉ. डी. आर. नंदनवार, �.िवभागीय सहसचंालक (उ.िश.) पणेु 

मा. िश� ण सचंालक (तं.िश.) मंुबई यांचे �ितिनधी 

सद�य 

5) �ा. पी. �भाकर, �भारी कुलसिचव सद�य सिचव

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

७) � ी. पाटील बी. पी., संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ कायम िनमंि� त

�वागत:

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

अनुप��थती:

�यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस मा.अवर मु�य सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग,

मं� ालय, मंुबई हे �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.



�यव�थापन पिरषदेची १०७ वी बैठक गु� वार, िद.१० ऑग�ट, २01७ काय�वृ� ांत 2/19

सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े

[ 01 ] १८ जुल,ै २०१७ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

कायम करणे.

ठराव: १८ जुल,ै २०१७ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत खालील 

दु� �तीसह वाचनू कायम कर�यात आला.

१) पान � .७ वर, ठराव � .४ (३) मधील िवषयात “महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम २०१६, कलम १०३ मधील तरतूदी�माणे” हे श�द वगळ�यात 

यावते. िटपणीतील पाच�या ओळीतील “महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम २०१६, कलम १०३ मधील तरतूदी�माणे” हे श�द वगळ�यात 

यावते तसेच ठरावातील “महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम २०१६, 

कलम १०३ मधील तरतूदी�माणे” हे श�द वगळ�यात यावते.

२) पान � . ९ वर, ठराव � . ४(५) मधील िटपणीतील सोळा�या ओळीतील 

“� .८,०००/- इतकी कर�यात आली आहे” हे श�द वगळून �याऐवजी 

“� .१०,०००/- इतकी कर�यात आलेली आहे” या श�दाचंा समावशे करावा.

तसेच ठरावातील अ.� . १ मधील “[� .६,०००/- + १,५००/- (२५%) एकूण 

� .७,५००/-] व” यानंतर “मा.उ�च �यायालय, मंुबई येथील �यायालयीन 

�करणासंाठी मा�य कर�यात आल�ेया �यावसाियक फीम�ये २५% इतकी वाढ 

[� .१०,०००/- + २,५००/- (२५%) एकूण � .१२,५००/-] कर�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.” या श�दाचंा समावशे कर�यात यावा.

३) पान � . १० वर, िवषय � .४ (६) मधील िटपणीतील एकोणीसा�या ओळीतील 

“मा.कुलगु� महोदया�ंया आदेशा�वये” हे श�द वगळ�यात यावते.

४) पान � . ११ वर, िवषय � .४ (७) मधील िटपणीतील चोवीसा�या ओळीतील 

“मा.कुलगु� महोदया�ंया आदेशा�वये” हे श�द वगळ�यात यावते.

५) पान � . १२ वर, िवषय � .४ (८) मधील िटपणीतील सतरा�या ओळीतील 

“मा.कुलगु� महोदया�ंया आदेशा�वये” हे श�द वगळ�यात यावते.

६) पान � . १३ वर, िवषय � .४ (९) मधील िटपणीतील चोवीसा�या ओळीतील 

“मा.कुलगु� महोदया�ंया आदेशा�वये” हे श�द वगळ�यात यावते.

७) पान � . १३ वर, िवषय � .४ (९) मधील िटपणीतील बावीसा�या ओळीतील 

“िव� ा�य��या” या श�दानंतर “, िश� का�ंया, िश� केतर कम�चा�या�ंया व 

पालका�ंया इ. या�ंया” या श�दाचंा समावशे कर�यात यावा.
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[ 0२ ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१6 मधील कलम 1२ (12) नुसार,

मा. कुलगु�  यानंी िनयतकालाने िव� ापीठा�या कामाचा अहवाल �यव�थापन 

पिरषदेसमोर सादर.  

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 1२ (12) नुसार,

मा. कुलगु�  यांनी िनयतकालाने िव� ापीठा�या कामाचा अहवाल �यव�थापन 

पिरषदेसमोर सादर करणे आव�यक आहे.

सबब, मा. कुलगु�  यांचा िव� ापीठा�या कामाचा अहवाल �यव�थापन 

पिरषदेसमोर सादर). 

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१6 मधील कलम 1२ (12) नुसार,

मा. कुलगु�  यांनी िनयतकालाने िव� ापीठा�या सादर केल�ेया कामा�या 

अहवालाची न�द घे�यात आली.
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[ 0३ ] संल��नत महािव� ालयातील सहायक �ा�यापक, सहयोगी �ा�यापक व �ा�यापक

या पदावर सरळसेवनेे व पदो� तीने न�याने िनयु�त झाल�ेया व � जू झाल�ेया

िश� काचंे, तसेच सं�था अतंग�त बदलीने िनयु�त िश� काचंे च�िजस इन �टाफ

मा�यतेसाठी �ा�त ��तावावर सिमतीने िशफारस केललेी आहे. सदर सिमतीचा

काय�वृ� ातं दंडक 65 अ�वये मा�यतेची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी:- िद.14/07/2017 आिण 18/07/2017 रोजी िव� ापीठाम�ये पार

पडले�या च�िजस इन �टाफ सिमती�या बैठकीचा काय�वृ� ातं सोबत जोडलेला

आहे. संल��नत 30 महािव� ालयाकडून िविवध िव� ाशाखातंग�त नवीन िनयु�ती व

सं�था अंतग�त बदली असले�या 110 िश� काचंे िविहत माग�ने च�िजस इन �टाफ

मा�यता ��ताव �ा�त झालेले होते. साव�जिनक िव� ापीठ कायदा, 2016 िद. 1

माच�, 2017 पासून सव�िव� ापीठानंा लागू झाला आहे. �यानुसार िव� ापीठ

Common Statutes अ� ापपय�त �ा�त झाले नस�याने सोलापूर िव� ापीठ,

सोलापूर Ordinances framed under the Section of the Act, 1994 मधील

दंडक 0.9 (a) नुसार संल��नत महािव� ालयातील िश� का�ंया च�िजस इन �टाफ

��तावा�ंया मा�यतेबाबतचे काय�वाही करणे गरजेचे आहे. तरी च�िजस इन �टाफ

��ताव छाननी व िशफारशी किरता महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम व

िशवाजी िव� ापीठ कायदा 1974 अंतग�त केले�या दंडक � माकं 0.9 (a) �माणे

गठीत सिमती�या बैठका िद. 14/07/2017 आिण 18/07/2017 रोजी संप�

झाले�या आहेत. सदर सिमतीने ��तावाचंी छाननी क� न िशफारशीसह बैठकीचा

काय�वृ� ातं सादर केलेला आहे. 

उपरो�त सिमती�या काय�वृ� ातंास दंडक 65 अ�वये �यव�थापन पिरषदेची

मा�यता घेणे आव�यक आहे. या�तव च�िजस इन �टाफ सिमतीचा काय�वृ� ातं

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: संल��नत महािव� ालयातील सहायक �ा�यापक, सहयोगी �ा�यापक व �ा�यापक

या पदावर सरळसेवनेे व पदो� तीने न�याने िनयु�त झाल�ेया व � जू झाल�ेया

िश� काचंे, तसेच सं�था अतंग�त बदलीने िनयु�त िश� काचंे च�िजस इन �टाफ

मा�यतेसाठी �ा�त ��तावावर सिमतीने केल�ेया िशफारश��या काय�वृ� ातंास 

काय�भारा�या अधीन राहून दंडक 65 अ�वये सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.



�यव�थापन पिरषदेची १०७ वी बैठक गु� वार, िद.१० ऑग�ट, २01७ काय�वृ� ांत 5/19

[ 0४ ] � ी. एम. एम. शेख, मानसेवी लखेिनक यांचा 11 मिहनाचा कालावधी 

िद.31/07/2017 रोजी सपंत अस�याने, �यांना 01 वष�चा मुदतवाढ व समा�य 

�शासन िवभागाच े िदनांक 17/12/2016 रोजी�या शासन िनण�यानुसार मािसक 

पिर� िमक � .21,400/- दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: � ी. एम. एम. शेख याचंी िव� ापीठाचे प�  � .सोिवसो/आ�था/2016/8365,

िद.31/08/2016 नुसार िद.01/09/2016 ते िद.31/07/2017 या कालावधीकिरता 

आ�थापना िवभागाकडे िनयु�ती कर�यात आली आहे. सदर�या कामाकिरता �यांना समा�य 

�शासन िवभागाच ेिद.08/01/2016 रोजी�या शासन िनण�यानुसार मािसक पिर� िमक �हणनू 

दरमहा � .15,000/- इतके मानधन दे�यात येत आहे.

� ी. एम. एम. शेख, मानसेवी लखेिनक यांची मुंदत िद.31/07/2017 रोजी सपंणार आहे. 

या�तव, � ी. एम. एम. शेख यानंी िद.19/07/2017 रोजी प� ा�वय ेमदुतवाढ दे�यासदंभ�त व 

समा�य �शासन िवभागाच े िद.17/12/2016 रोजी�या शासन िनण�यानुसार मािसक 

पिर� िमक दे�याबाबत िवनंती केली आहे.

� ी. एम. एम. शेख, मानसेवी लखेिनक यां�याकडे खालील �माणे कामे सोपािव�यात 

आललेी आहेत.  

• वतेन िनि� तीचे �करणे तयार कर�यासाठी �शासकीय सवेकांस माग�दश�न करणे.

• सेवा िनवृ� ीच े�करणे तयार कर�यासाठी माग�दश�न करणे.

• सेवा प�ुतके अ� यावत कर�यासाठी �शासकीय सेवकांस माग�दश�न करणे.

• आ�थापना िवभागातील कम�चा�यांना इतर कामात माग�दश�न करणे.

• िव�  व लखेा िवभागाकडील वतेन देयक व इतर कामात माग�दश�न करणे.

समा�य �शासन िवभागाच े िदनांक 17/12/2016 रोजी�या शासन िनण�यानुसार 

मािसक पिर� िमक �हणनू � .21,400/- (अ� री � पये एकिवस हजार चारशे फ�त ) देय होतो.  

           सबब, सदर बाब धारेणा�मक अस�याने, � ी. एम. एम. शेख यांना 01 वष�चा मदुतवाढ 

व समा�य �शासन िवभागाचे िदनांक 17/12/2016 रोजी�या शासन िनण�यानुसार मािसक 

पिर� िमक � .21,400/- (अ� री � पय े एकिवस हजार चारशे फ�त )दे�याबाबतची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: � ी. एम. एम. शेख, मानसेवी लखेिनक यांचा 11 मिह�यांचा कालावधी 

िद.31/07/2017 रोजी सपंत अस�याने, �यांना 01 वष�ची मुदतवाढ दे�यास व 

सामा�य �शासन िवभागा�या िदनांक 17/12/2016 रोजी�या शासन िनण�यानुसार 

मािसक पिर� िमक � .21,400/- दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 0५ ] मे. ए-वन िस�यिुरटी ॲ�ड लबेर कॉ�� �टर, 34/93, साईबाबा चौक, �य ुपा�छा पेठ,

सोलापरू व मे. गोदावरी ए�टर�ायजेस, मनु�यबळ परुवठादार, नांदेड यांना माहे जुल,ै

2017 पासून देयकाम�ये 18 ट�के जीएसटी. (GST) दे�याची बाबतची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: मे. ए-वन िस�युिरटी ॲ�ड लेबर कॉ�� �टर, 34/93, साईबाबा चौक, �य ुपा�छा पठे,

सोलापरू यानंी िव� ापीठास कं� ाटी प�दतीने सरु� ा र� क परुवठा करत आहेत. क��  शासनाने 

माहे जुलै, 2017 पासनू सव� िवभागास जीएसटी (GST) लागू के�याने, माहे जुलै, 2017

पासून देयकाम�ये िनयमानुसार 18 ट�के जीएसटीसह (GST) देयक आदा कराव ेअशी िवनंती 

केली आहे.     

िव� ापीठाने सरु� �ेया कामासाठी मे. ए-वन िस�युिरटी ॲ�ड लबेर कॉ�� �टर,

34/93, साईबाबा चौक, �यु पा�छा पेठ, सोलापरू यां�याकडून िद.01/03/2017 ते 

िद.28/02/2018 शया कालावधीकिरता कं� ाटी प�दतीने सरु� ा र� क घे�यात येत आहे.

तसचे मे. गोदावरी ए�टर�ायजेस, मनु�यबळ परुवठादार, नादेंड या�ंयाकडून 

िद.01/04/2017 ते िद.31/03/2018 या कालावधीकिरता कं� ाटी प�दतीने काय�लयीन 

कामासाठी मनु�यबळ घे�यात येत आहे.

क��  शासनाने िद.01/07/2017 पासून सव� िवभागास जीएसटी (GST) लागू के�याने 

संबिंधत परुवठादारास माहे जुलै, 2017 पासून 18 ट�के जीएसटीसह (GST) देयक आदा 

करणे आव�यक आहे.

            सबब, मे. ए-वन िस�युिरटी ॲ�ड लबेर कॉ�� �टर, �य ु पा�छा पेठ, सोलापूर 

मे.गोदावरी ए�टर�ायजेस, मनु�यबळ परुवठादार, नांदेड यांना माहे. जुलै, 2017 पासनू 

देयकाम�य े18 ट�के जीएसटी (GST) दे�याबाबतची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: मे. ए-वन िस�यिुरटी ॲ�ड लबेर कॉ�� �टर, 34/93, साईबाबा चौक, �य ुपा�छा पेठ,

सोलापरू व मे. गोदावरी ए�टर�ायजेस, मनु�यबळ परुवठादार, नांदेड यांना माहे जुल,ै

2017 पासून देयकाम�ये 18 ट�के जी.एस.टी. (GST)  दे�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 0६ ] अतंग�त त� ार िनवारण सिमतीवर b नुसार दोन िश� क व दोन �शासकीय अिधकारी/कम�चारी व 

d नुसार NGO मधून एक असे एकुण पाच सद�य नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�.

िटपणी: महारा��  शासन मिहला व बालिवकास िवभाग शासन िनण�य � . मकचौ-

2013/� .� .63/मकक िद.19 जून, 2014 रोजी िनग�िमत झाले�या शासन 

िनण�यानुसार कामा�या िठकाणी मिहलाचंे ल�िगक छळापासून संर� ण (�ितबधं,

मनाई आिण िनवारण) अिधिनयम-2013 व िद.09.12.2013 �या िनयम 

अिधिनयमातील तरतूदीनुसार �या आ�थापनेम�ये 10 �कवा 10 पे� ा अिधक 

अिधकारी / कम�चारी याचंा समावशे असेल अशा ��येक िनयो��याने आप�या 

आ�थापनाम�ये अंतग�त त� ार िनवारण सिमती गिठत करावी.

यापूव� िद. 30 जुलै, 2014 रोजी अंतग�त त� ार िनवारण सिमती तीन 

वष�किरता गठीत कर�यात आली होती. सदर सिमतीचा कालावधी संपु�टात 

आलेली आहे. �या�तव उपरो�त शासन िनण�यानुसार न�याने अंत�गत त� ार 

िनवारण गिठत करावी लागणार आहे. �या�तव सदर सिमतीवर �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने नामिनद�शन क� न घे�याची तरतूद आहे.

िव� ापीठ आनुदान आयोग िनयमावली 2015 Zero Tolerance for

Sexual Harassment of Students & Women in Colleges & Universities या 

माग�दश�क पु�तीका नुसार अंत�गत त� ार िनवारण सिमती गिठत कर�याबाबत 

खालील �माणे तरतूद केलेली आहे.

Description

Nominate for
Chairperson,

Member & Member
Secretary

b two faculty members and two non-teaching
employees, preferably committed to the cause
of women or who have had experience in social
work or have legal knowledge, nominated by
the Executive Authority;

d one member from amongst non-government
organizations or associations committed to the
cause of women or a person familiar with the
issues relating to sexual harassment, nominated
by the Executive Authority.

NOTE:

1 Every Executive Authority shall constitute an Internal Complaints
Committee (ICC) with an inbuilt mechanism for gender sensitization
against sexual harassment.

2 At least one-half of the total members of the ICC shall be women.

3 Persons in senior administrative positions in the HEI, such as Vice-
Chancellor, Pro Vice-Chancellors, Rectors, Registrar, Deans, Heads of
Departments, etc., shall not be members of ICCs in order to ensure
autonomy of their functioning.
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4 The term of office of the members of the ICC shall be for a period of
three years. HEIs may also employ a system whereby one –third of the
members of the ICC may change every year.

5 The Member appointed form amongst the non-governmental
organizations or associations shall be paid such fees or allowances for
holding the proceedings of the Internal Committee, by the Executive
Authority as may be prescribed.

6 Where the Presiding Officer or any member of the Internal
Committee:

a contravenes the provisions of section 16 of the Act; or

b has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under
any law for the time being in force is pending against him; or

c he has been found guilty in any disciplinary proceedings or a
disciplinary proceeding is pending against him; or

d has so abused his position as to render his continuance in office
prejudicial to the public interest,such Presiding Officer or Member, as
the case may be, shall be removed from the Committee and the
vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by fresh
nomination in accordance with the provisions of this section.”

सबब, अंत�गत त� ार िनवारण सिमतीवर b नुसार दोन िश� क व दोन �शासकीय 

अिधकारी/कम�चारी व d नुसार NGO मधून एक असे एकुण पाच सद�य 

नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: अतं�गत त� ार िनवारण सिमतीवर b नुसार खालील दोन िश� क व दोन 

�शासकीय अिधकारी/कम�चारी:

दोन िश� क :

१) डॉ. � ीमती एम. जे. पाटील 

२) डॉ. आर. एस. म�ते 

दोन �शासकीय अिधकारी / कम�चारी:

1) � ीमती जे. के. कोकणे  

2) � ीमती ए. एस. आडगावकर  

व d नुसार NGO मधून एक:  

१) नुसरत खान पहाडे, कॅ�टस फाऊंडेशन, सोलापूर   

अशा वरील�माणे एकूण पाच सद�याचंे सव�नुमते नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[ 0७ ] सोलापरू िव� ापीठ आतंर महािव� ालयीन � ीडा �पध�तील बे�ट ॲथलिेट�स मुल े व मलुी 

��येकी अशी दोन चषके दर वष� दे�यासाठी � .१,००,०००/- देणगी व िफरती जनरल � ॉफी 

दादोजी क�डदेव परु�कार �ा�त कै. � ी. पांडुरंग ई� रा म�कर (माजी � ीडा िवभाग�मखु 

िशवाजी िव� ापीठ, को�हापरू अतंर ॲथलिेट�स कोच) यां�या नाव ेदेणगीची र�कम व िफरते 

जनरल � ॉफी ��वकार�यास मा.कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी 

काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: सोबत�या प� ानुसार � ी. अ� ेष पाडुंरंग म�कर यानंी सोलापरू 

िव� ापीठ, सोलापूर अंतग�त होणा�या ॲथलेिट�स �पध�साठी िव� ापीठा�या 

िनयमानुसार देणगीची र�कम व िफरती जनरल � ॉफी �याचंे वडील दादोजी 

क�डदेव पुर�कार �ा�त कै. � ी. पाडुंरंग ई� रा म�कर (माजी � ीडा िवभाग�मुख 

िशवाजी िव� ापीठ, को�हापूर अंतर ॲथलेिट�स कोच) या�ंया नावाने दे�यासाठी 

� .१,००,०००/- िव� ापीठात धनाकष� � माकं ५१५५२१ िद.१९/०७/२०१७ रोजी 

िदला असून सदर देणगीची र�कम ��वकार�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या 

वतीने मा.कुलगु� महोदयांची मा�यता घे�यात येवून सदरची र�कम िव� ्  व लेखा 

िवभागात पावती � . ६१५७ िद.२६/०७/२०१७ नुसार देणगी जमा केली असनू 

�याची पावती िवभागाकडे जमा आहे.

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

पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: सोलापूर िव� ापीठ आतंर महािव� ालयीन � ीडा �पध�तील बे�ट ॲथलिेट�स मुल े

व मुली ��येकी अशी दोन चषके दर वष� दे�यासाठी � .१,००,०००/- देणगी व 

िफरती जनरल � ॉफी दादोजी क�डदेव पुर�कार �ा�त कै. � ी. पाडुंरंग ई� रा 

म�कर (माजी � ीडा िवभाग�मुख िशवाजी िव� ापीठ, को�हापूर अतंर ॲथलिेट�स 

कोच) या�ंया नाव े देणगीची र�कम व िफरते जनरल � ॉफी ��वकार�याबाबत 

मा.कुलगु� महोदयानंी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीची न�द 

घे�यात आली.
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मा. कुलगु�  तथा अ�य�  महोदया�ंया परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय:

[8(1)] अतंग�त त� ार िनवारण सिमती वर अ�य� नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  शासन मिहला व बालिवकास िवभाग शासन िनण�य � . मकचौ-

2013/� .� .63/मकक िद.19 जून, 2014 रोजी िनग�िमत झाले�या शासन 

िनण�यानुसार कामा�या िठकाणी मिहलाचंे ल�िगक छळापासून संर� ण (�ितबंध,

मनाई आिण िनवारण) अिधिनयम-2013 व िद.09.12.2013 �या िनयम 

अिधिनयमातील तरतूदीनुसार �या आ�थापनेम�ये 10 �कवा 10 पे� ा अिधक 

अिधकारी / कम�चारी याचंा समावशे असेल अशा ��येक िनयो��याने आप�या 

आ�थापनाम�ये अंतग�त त� ार िनवारण सिमती गिठत करावी.

यापूव� िद. 30 जुलै, 2014 रोजी अंतग�त त� ार िनवारण सिमती तीन वष�किरता 

गठीत कर�यात आली होती. सदर सिमतीचा कालावधी संपु�टात आलेली आहे.

�या�तव उपरो�त शासन िनण�यानुसार न�याने अंत�गत त� ार िनवारण गिठत करावी 

लागणार आहे. �या�तव सदर सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने अ�य�  नामिनद�शन 

क� न घे�याची तरतूद आहे.

Description
Nominate for Chairperson,

Member & Member
Secretary

The ICC shall have the following composition:-

a A Presiding Officer who shall be a woman faculty member
employed at a senior level (not below a Professor in case of a
university, and not below an Associate Professor or Reader in
case of a college) at the educational institution, nominated by
the Executive Authority;
Provided that in case a senior level woman employee is not
available, the Presiding Officer shall be nominated from other
offices or administrative units of the workplace referred to in
sub-section 2(o);
Provided further that in case the other offices or administrative
units of the workplace do not have a senior level woman
employee, the Presiding Officer shall be nominated from any
other workplace of the same employer or other department or
organization;”

Zero Tolerance for Sexual Harassment of Students & Women in

Colleges & Universities या माग�दश�क पु�तीका नुसार अंत�गत त� ार िनवारण 

सिमतीवर अ�य�  नामिनद�शन कर�याबाबत िव� ापीठ आनुदान आयोग िनयमावली 

2015 म�ये नमूद आहे.

सबब, अंतग�त त� ार िनवारण सिमतीवर अ�य�  नामिनद�शन कर�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: अतंग�त त� ार िनवारण सिमतीवर �ाचाय� डॉ. � ीमती के. ए. पाडें, डी. ए. �ही.

वलेणकर कॉलजे ऑफ कॉमस�, सोलापूर याचंे अ�य� �हणनू सव�नुमते नामिनद�शन 

कर�यात आल.े
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[8(२)] �यव�थापन पिरषद ठराव � . [13 (3)] िद. 18 एि�ल 2017 रोजी�या ठरावास

अनुस� न मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापूर िवभाग, सोलापूर 

याचं े िद.28/07/2017 रोजीचे � ी. र�व�  महादेव कोरे यानंा रेकॉड�-िकपर-िन-

िलपीक यापदावर � जू क� न घे�याबाबतचे प� िवचाराथ�.

िटपणी - � ी. कोरे र�व�  यानंी रेकॉड� िकपर-िन-िलपीक या पदाचा राजीनामा 

िद�याने सदर पद िर�त झालेले होते. यास अनुस� न सदर पद भरतीसाठी 

जािहरात �िस�द क� न िरतसर आवदेन प�  मागिव�यात आले होते. त� नंतर पा�  

उमेदवाराचंी लेखी परी� ा व इतर �ि� या पूण� कर�यात येवून गुणव� ा यादी �िस�द 

कर�यात आली होती.

तथािप दर�यान�या काळात � ी. र�व�  कोरे यानंी �याचंा राजीनामा मागे 

घे�यास व या पदावर � जू क� न घे�याबाबतचे �करण मा. उ�च �यायालयात व 

शासन दरबारी �लंिबत अस�याने, तसेच मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण,

सोलापूर िवभाग, सोलापूर या�ंया दालनात � ी. र�व�  कोरे या�ंया राजीनामा 

�करणाबाबत सुनावणी घे�यात आली होती. सुनावणी�या अनुषंगाने �या�ंयाकडील 

िनण�य �लंिबत अस�याने, यापदाची भरती करावी �कवा कसे याबबातचा िवषय िद.

18/04/2017 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर केला असता �यव�थापन 

पिरषदेने खालील �माणे ठराव पारीत केलेला आहे.

“रेकॉड� कीपर-िन-िलपीक या पदा�या िनयु�ती संदभ�त महारा��  शासनाकडून 

याबाबत आदेश आ�यानंतर यावर िवचार कर�याचे सव�नुमते ठरल.े” सदर 

ठरावानुसार सदर पदाची भरती �लिंबत ठेव�यात आललेी होती.  

त� नंतर मा. िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर िवभाग यानंी प�  � .

िशससं/ उिश/ सोिव/ 2017/ 1429-32 िद. 19/07/2017 अ�वये मा. िश� ण 

संचालक, उ�च िश� ण, पणेु यानंी प� ा�दारे िदले�या सूचनानुंसार � ी. र�व�  कोरे 

या�ंया �करणी महारा��  नागरी सेवा (िनवृ� ी वतेन) िनयम 1982 मधील कलम � .

46 (4) आिण िव�  िवभागाचे शासन िनण�य 1997 मधील तरतूदीनुसार � ी. र�व�  

कोरे यानंी � जू क� न घे�याबाबत �वरीत काय�वाही क� न काय�वाही अहवाल 

�या�ंया काय�लयास, संचालनालयास व शासनास सादर कर�याबाबत कळिवलेले 

आहे. 

तसेच सदर प� ानुसार � ी. कोरे यानंी िव� ापीठात उप��थत राहून रेकॉड� िकपर 

िन िलपीक यापदावर � जू होत अस�याचा आगमन अहवाल िद.20/07/2017 

रोजी सादर केलेला आहे.  

यास अनुस� न मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण सोलापूर िवभाग या�ंया � ी.

कोरे र�व�  यानंा रेकॉड�-िकपर-िन-िलपीक यापदावर सामावून घे�याबाबत मा. 

कायदा अिधकारी याचंा अिभ�ाय मागिव�यात आला होता.
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मा. कायदा अिधकारी यांचा अिभ�ाय अवलोकनी घेतला असता �यानंी

� ी. कोरे र�व�  यानंा � जू क� न घे�याबाबत शासनाने कळिव�यानुसार काय�वाही

क� न काय�वाही अहवाल पाठिवणे आव�यक अस�याचे �या�ंया अिभ�ायात नमूद 

केलेले आहे.  

� जू क� न घेणेबाबत यो�य ती काय�वाही करताना सदरचे �करण

स� :��थतीत �याय�िव�ट अस�याने याची भिव�यात कायदेिशर ��टीने अडचणी 

िनम�ण हो�याची श�यता अस�याने व तसेच मा. िवभागीय सहसंचालक, (उ.िश.), 

सोलापूर िवभाग, सोलापूर याचंे िद. 19/07/2017 चे प� ानुसार महारा��  नागरी 

सेवा (िनवृ� ी वतेन) िनयम 1982 मधील िनयम �  46 (4) हे िनयम सदर कम�चारी

� ी. र�व�  कोरे याचे �करणास लागू होणार नाहीत असे वाटते. कारण � ी. र�व�

कोरे याचंी नेमणकू सन 2005 नंतरची आहे व �यानंा 1982 चे िनवृ�  वतेन िनयम 

गैरलागू होत होतात.   

तसेच िव�  िवभागाचे शासन िनण�य 1997 मधील तरतूदीनुसार � ी. र�व�

महादेव कोरे यानंा � जू क� न घे�याबाबत यो�य ती काय�वाही करणेत मा. संचालक 

(उ.िश.), िश� ण संचालनालय याचंे िद.17/07/2017 रोजी�या प� ातील मुददा � .

(सी) नुसार अनुपालन होत नाही. राजीनामा अंमलात ये�याची तारीख 

िद.30/09/2014 आहे. आिण राजीनामा मागे घे�यास परवानगी िद�यास व � ी.

कोरे यानंा � जू हो�यास मुभा िद�यास अंदाजे 02 वष� व 10 मिहने कालावधी होतो 

आिण दर�यान�या कामावरील अनुप��थतीचा कालावधी न�वद िदवसापंे� ा अिधक 

होत अस�याने, याबाबत मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापूर िवभाग 

या�ंयाकडून माग�दश�न व �प�ट आदेश मागिव�यात आले होते. 

यास अनुस� न मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापूर िवभाग, 

सोलापूर या�ंयाकडून � ी. कोरे र�व�  यानंा िव� ापीठ सेवते � जू क� न घेवून तसा 

अहवाल �यानंा मा. िश� ण संचालक, (उ.िश.), पुणे, व शासनास सादर कर�याबाबत

�प�ट आदेश �ा�त झालेले आहेत.  

   सबब �यव�थापन पिरषद ठराव � . [13 (3)] िद. 18 एि�ल 2017 रोजी�या 

ठरावास अनुस� न मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापूर िवभाग, 

सोलापूर याचंे िद. 28/07/2017 रोजीचे � ी. र�व�  महादेव कोरे यानंा रेकॉड�-

िकपर-िन-िलपीक यापदावर � जू क� न घे�याबाबतचे प�  िवचाराथ�).

ठराव: मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापूर िवभाग, सोलापूर या�ंया 

िद.28/07/2017 रोजी�या प� ात � ी. र�व� महादेव कोरे यानंा रेकॉड�-िकपर-िन-

िलपीक या पदावर � जू क� न घे�याबाबत�या िनद�शास अनुस� न तथािप मा. उ�च 

�यायालय, मंुबई येथील यािचका � . LPA/49/2011 व RPWST/13304/2016 च े

अधीन राहून � ी.र�व�  महादेव कोरे यानंा रेकॉड�-िकपर-िन-िलपीक या पदावर � जू 

क� न घे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[8(३)] िव� ापीठाचा शै. वष� २०१५-१६ चा मराठी व इ�ं जी भाषेतील (पु�तक �व� पात)

तयार केललेा १२ वा वा�षक अहवाल िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम २०१६ कलम १३६ (१) नुसार खालील�माणे 

तरतूद आहे.  

सबब, सन २०१४-१५ चा वा�षक अहवाल तयार कर�यासाठी गठीत वा�षक अहवाल सिमती 

खालील�माणे.

१. डॉ. ए. ए. शेख    अ�य�

२. डॉ. � ीमती नभा काकडे सद�या

३. डॉ. डी. जी. कदम   सद�य

४. डॉ.सुहास पुजारी   सद�य 

५. डॉ. आर. एस. म�ते सद�य 

६. � ी. ए. बी. जाधव   सद�य सिचव 

उ�त सिमतीने महािव� ालये, िव� ापीठ संकुले व �शासकीय िवभागाकडून मागवून 

घेतले�या मािहतीवर एकि� त िवचार क� न वळेोवेळी अहवाल सिमती�या चार बैठका आयोिजत 

क� न सदरचा मराठी व इं� जी भाषेतील अहवाल (पु�तक �व� पात) तयार क� न �यव�थापन 

पिरषदेकडे मा�यता दे�याबाबत काय�वाहीसाठी िशफारस केलेली आहे. �यव�थापन पिरषदे�या 

िशफारशी नंतर सदर�या अहवालास अिधसभेची मा�यता घेणे आव�यक आहे. महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १३६ (१) ची तरतूद खालील�माणे आहे.

कलम १३६ (१) अिध�ठाता मंडळ, ��येक शै� िणक वष�साठी िव� ापीठ, �या�या

अिधकािरतेतील महािव� ालये व पिरसं�था यांचे �शासिनक, िव� ािवषयक

संशोधन व िवकासिवषयक व अ�य काय�� म समािव�ट असलेला वा�षक अहवाल

तयार करील व तो िवचाराथ��यव�थापन पिरषदेला सादर करील. �यव�थापन

पिरषदेकडून िमळाले�या वा�षक अहवालावर अिधसभा चच� करील व तो मा�य

करील. अिधसभेने मा�य केलेला असा अहवाल, कुलपती व रा�य शासन यांना

शै� िणक वष�संप�यानंतर एका वष��या आत सादर कर�यात येईल. 

सबब, सन २०१५-१६ चा उ�त सिमतीने तयार केलेला १२ वा वा�षक अहवाल �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाचा शै. वष� २०१५-१६ चा मराठी व इ�ं जी भाषेतील (पु�तक �व� पात)

तयार केललेा १२ वा वा�षक अहवाल ��वका� न दु� �तीसह अिधसभसे मा�यतेची 

िशफारस कर�यात आली.
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[8(४)] िव� ापीठाचा शै. वष� २०१५-१६ चा मराठी व इ�ं जी भाषेतील (पु�तक �व� पात)

तयार केललेा १२ वा वा�षक अहवाल अिधसभते सादर कर�यासाठी �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने सद�या�या नामिनद�शनाबाबत.

िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ �या कलम १३६ (१)

मधील तरतूदीनुसार, िव� ापीठाचा शै. वष� २०१५-१६ चा १२ वा वा�षक अहवाल 

अंक मराठी व इं� जी भाषेत तयार कर�यात आला असून, सदर अहवाल 

�यव�थापन पिरषदे�या िद.१० ऑग�ट, २०१७ �या बैठकीत सादर कर�यात आला 

आहे.  

सदरचा सन २०१५-१६ चा १२ वा वा�षक अहवाल आगामी होणा�या 

अिधसभ�ेया बैठकीत मा�यतेसाठी सादर करावा लागणार आहे.

सबब, शै. वष� २०१५-१६ चा १२ वा वा�षक अहवाल अिधसभ�ेया बैठकीत 

सादर कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने सद�या�या नामिनद�शनाची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाचा शै. वष� २०१५-१६ चा मराठी व इ�ं जी भाषेतील (पु�तक �व� पात)

तयार केललेा १२ वा वा�षक अहवाल अिधसभते सादर कर�यासाठी �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने डॉ. बी. सी. शेवाळे, िव�  व लखेा अिधकारी याचंे सव�नुमते 

नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[8(५)] �यव�थापन पिरषदे�या िद. 18/10/2014 रोजी�या ठरावानुसार मा. कुलगु�  यानंी 

िद. 11/11/2014 पासून अिंतम केललेी पॅनल ॲड�होकेटची यादी सदंभ�त 

केललेी काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: िद. 18/10/2014 रोजी�या ठराव � . 04 नुसार िज�हा व स�  �यायालय,

िव� ापीठ व महािव� ालय �यायािधकरण, पुणे उ�च �यायालय, मंुबई येथील 

�यायालयीन �करण िव� ापीठा�या वतीने चालिव�यासाठी ��तुत िव� ापीठा�या 

�यायालयीन कामासाठी वकीलाचंी नाव े मागवून वकीलाचंे पॅनेल कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली होती. �यानुसार ॲङ � ी. बी. एस. सलगर यानंी 

विकलाचंी नाव ेकळिवलेली होती.    

सदर प� ा�या अनुषंगाने व मा. �यव�थापन पिरषदे�या िद. 18/10/2014

रोजी�या ठरावानुसार मा. कुलगु�  यानंी अंतीम केलेली पॅनल ॲड�होकेटची यादी 

खालील �माणे...

अ) िज�हा व स�  �यायालय येथील केसेस करीता विकलाचंे पॅनल:

1) ॲङ � ी. एस. �ही. उजळंबे

2) ॲङ � ी. �ही. वाय. पाढंरे 

3) ॲङ � ी. एन. ए. ठोकडे 

4) ॲङ � ी. पी. बी. श�डे

5) ॲङ � ी. िनिशकातं देगावंकर 

ब) उ�च �यायालय, मंुबई येथील केसेस किरता विकलाचंे पॅनल: 

1) ॲङ � ी. पी. एन. जोशी 

2) ॲङ � ी. एस. डी. ठोकडे 

3) ॲङ � ी. आय. एम. खैरदी 

सबब मा. �यव�थापन पिरषदे�या िद.18/10/2014 रोजी�या ठरावानुसार 

मा.कुलगु�  यानंी िद.22/12/2014 रोजी अंतीम केलेली पॅनल ॲड�होकेटची यादी 

व मा.कुलगु�  यानंी िद. 11/11/2014 पासून अंितम केलेली पॅनल ॲड�होकेटची 

यादी संदभ�त केलेली काय�वाही मा. �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: �यव�थापन पिरषदे�या िद.18/10/2014 रोजी�या ठरावानुसार मा.कुलगु�  यानंी 

िद.22/12/2014 रोजी अंितम केललेी पॅनल ॲड�होकेटची यादी व मा.कुलगु�  

यानंी िद. 11/11/2014 पासून अिंतम केललेी पॅनल ॲड�होकेटची यादी संदभ�त 

केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[8(६)] ॲङ � ी. � पेशकुमार सी यानंा िव� ापीठाचे पॅनेल ॲड�होकेट, औरंगाबाद �हणनू

िनयु�ती कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ॲङ � ी. � पेशकुमार सी यानंी िद. 29/07/2017 रोजी पाठिवले�या ई-

मेल�या अनुषंगाने कर�यात आले�या सादरीकरणावर मा. कुलगु�  या�ंया 

मा�यतेनुसार, सदर ई-मेल हे मा. � . कुलसिचव यानंा पाठवून �यात मा. उ�च 

�यायालयाचे औरंगाबाद येथील खंडपीठाम�ये 5 वष�पासून विकली �यवसाय करीत

असून महारा�� ातील िविवध �ािधकरणा�या वितने �यायालयीन कामकाज पाहत

आहे. असे नमुद क� न �यांना ��तुत िव� ापीठाचे मा. उ�च �यायालयाचे औरंगाबाद 

येथील खंडपीठातील �करणाकरीता पॅनेल ॲड�होकेट, औरंगाबाद �हणनू िनयु�ती

करावी अशी िवनंती ॲङ � ी. � पेशकुमार सी यानंी केलेली आहे. सोबत

िद.29/07/2017 रोजीचे ई-मेल/प� जोडले आहे.

स� ��थतीत मा. उ�च �यायालयाचे औरंगाबाद येथे िव� ापीठा�या वितने

कामकाज पाह�यासाठी खालील नमूद विकलाचंे पॅनेल गठीत कर�यात आलेले

आहे.

1) ॲङ � ी. सिचन देशमुख

2) ॲङ � ी. आनंद चावरे

 सबब ॲङ � ी. � पेशकुमार सी यानंा मा. उ�च �यायालय याचंे औरंगाबाद 

येथील खंडपीठा किरता िव� ापीठाचे पॅनल ॲड�होकेट �हणनु िनयु�ती कर�याची

बाब िवचाराथ�.)

ठराव: ॲङ � ी. � पेशकुमार सी यांना मा. उ�च �यायालय याचंे औरंगाबाद येथील खंडपीठा 

किरता िव� ापीठाचे पॅनल ॲड�होकेट �हणनू िनयु�ती कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[8(७)] डॉ. मीना िव� ल माने, मानसेवी डॉ�टर याचंा 11 मिह�याचा कालावधी

िद.15/08/2017 रोजी संपत अस�याने �यानंा मुदतवाढ दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ आदेश � .सोिवसो/आ�था/2016/8755, िद.16/09/2016

रोजी�या आदेशा�वये डॉ. मीना िव� ल माने याचंी मानसेवी डॉ�टर �हणनू 11

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

िद.15/08/2017 रोजी संपणार अस�याने �यानंी पुन�िनयु�ती िमळावी असा िवनंती

अज�केला असून सदर िवनंती अज�वर िव� ापीठ व�ै िकय अिधकारी यानंी खालील

�माणे अिभ�ाय िदलेला आहे.

डॉ. मीना माने यानंी गतिनयु�ती कालावधीम�ये िव� ापीठातील िव� ाथ�नी व

मिहला कम�चारी यानंा चागं�या �कारे व�ै िकय सेवा िदलेली असून �याचंी सेवा

यापुढेही आरो�य क�� ास लागणार आहे. सबब, डॉ. माने यानंा मिहला डॉ�टर

�हणनू मानसेवी त�वावर पुन�िनयु�ती दे�यात यावी.

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

डॉ�टर यानंा मुदतवाढ दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: डॉ. मीना िव� ल माने, मानसेवी डॉ�टर याचंा 11 मिह�याचा कालावधी

िद.15/08/2017 रोजी संपत अस�याने �यानंा ११ मिह�याची मुदतवाढ दे�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[8(8)] शै.वष� 2017-18 पासून मानविव� ान िव� ाशाखेतंग�त न�याने सु�  झाल�ेया 

Bachelor of Journalism & Mass Communication Science (BJMC) व 

Bachelor of Library and Information Science (B.Lib.) हया अ�यास� मासाठी 

परी� ा व मू�यमापन मंडळाने केल�ेया िशफारसीनुसार परी� ा शु�क आकार�याची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: मानविव� ान िव� ाशाखेतंग�त न�याने सु� झाले�या BJMC व B.Lib. I.Sc.

� ा अ�यास� मासाठी परी� ा शु�क िनध�रीत करणे आव�यक होते. �यास अनुस� न

सदरबाबत मा. � . अिध�ठाता, मानविव� ान िव� ाशाखा याचंा अिभ�ाय मागिव�यात

आलेला होता. डॉ. अशोककुमार ई. एन. (� .अिध�ठाता-मानविव� ान िव� ाशाखा)

यानंी BJMC या अ�यास� मास � .650/- � ित स�  तर, B.Lib. I.Sc. या 

अ�यास� मास � .550/- � ित स�  इतके शु�क (फी) आकाराव े असा सोबत 

जोड�या�माणे अिभ�ाय िदलेला आहे.   

�चिलत प�दतीनुसार परी� ा शु�कास �थम परी� ा व मू�यमापन मंडळाची 

मा�यता घेवून सदरची बाब �यव�थापन पिरषेदसमोर सादर केली जाते. �यव�थापन

पिरषदे�या मा�यतेअंती सदरचे शु�क आकरा�यात येते. तथािप, दर�यान�या

काळात परी� ा व मू�यमापन मंडळाची बैठक आयोिजत होणार नस�याने मा. � .

अिध�ठाता यानंी उपरो�त�माणे िशफारस केले�य BJMC व B.Lib. I.Sc. या 

अ�यास� मा�या परी� ा शु�कास म.सा.िव. अिधिनयम 2016 कलम 48 (2) अ�वये

परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने मा.कुलगु�  महोदयानंी मा�यता देऊन 

�यव�थापन पिरषदेस िशफारस  केलेली आहे. 

              सबब, शै.वष� 2017-18 पासून मानविव� ान िव� ाशाखेतंग�त न�याने सु�

झाले�या Bachelor of Journalism & Mass Communication Science (BJMC)

व Bachelor of Library and Information Science (B.Lib.I.Sc.) � ा 

अ�यास� मासाठी परी� ा व मू�यमापन मंडळाने केले�या िशफारसीनुसार परी� ा

शु�क आकार�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: शै.वष� 2017-18 पासून मानविव� ान िव� ाशाखेतंग�त न�याने सु�  झाल�ेया 

Bachelor of Journalism & Mass Communication Science (BJMC) या 

अ�यास� मास � .६५०/- �ित स�  व व Bachelor of Library and Information 

Science (B.Lib.) हया अ�यास� मास � .550/- �ित स�  इतके परी� ा शु�क

आकार�याबाबत मा.कुलगु� महोदयानंी परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने 

केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[8(9)] सोलापूर िव� ापीठातील सामािजकशा�  े संकुलातंग�त असल�ेया �ाचीन भारतीय 

इितहास, सं�कृती व पुरात�वशा�  (स�याचे इितहास आिण पुरात�वशा� )

िवभागातून एम.ए.पदवीम�ये �थम येणा�या िव� ाथ�/िव� ाथ�नीस सन 2016-17

पासून ��येक वष� ¨ॲड. कै. वासुदेव शहापूरकर आिण � ीमती िवमलाताई 

शहापूरकर सुवण�पदक ° या नावाने सुवण�पदक दे�याकिरता महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 31 (ट) नुसार  �  1,00,000/- (एक 

लाख � ) देणगी �वीकार�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी :- डॉ. माया पाटील यानंी सोलापूर िव� ापीठातील सामािजकशा� े 

संकुलातंग�त असले�या �ाचीन भारतीय इितहास , सं�कृती व परुात�वशा�  

(स�याचे इितहास आिण परुात�वशा� ) िवभागातून एम.ए. पदवीम�ये �थम येणा�या 

िव� ाथ�/िव� ाथ�नीस सन 2016-17 पासून ��येक वष� ¨ॲड. कै. वासुदेव 

शहापूरकर आिण � ीमती िवमलाताई शहापूरकर सुवण�पदक ° या नावाने सुवण�पदक 

दे�याकिरता िद.01/08/2017 रोजी�या प� ासोबत � .1,00,000/- (एक लाख � )

इतकी देणगी िव� ापीठास धनादेशा�दारे (से�� ल बॅक ऑफ इंिडया, क�डी शाखा,

सोलापूर धनादेश � .0035579) िदली आहे.  सदर र�कमे�या �याजातून �ितवष� 

उपरो�त नमूद नावाने सुवण�पदक दे�यासाठीचा मानस िव� ापीठास कळिवला आहे.

सबब, महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 31 

(ट) नुसार  � .1,00,000/-(एक लाख � ) देणगी �वीकार�याची व सदर  र�कमे�या 

�याजातून उपरो�त नमूद नावाने  सुवण�पदक दे�याची बाब िवचाराथ�.

ठराव: सोलापूर िव� ापीठातील सामािजकशा�  े संकुलातंग�त असल�ेया �ाचीन भारतीय 

इितहास, सं�कृती व पुरात�वशा�  (स�याचे इितहास आिण पुरात�वशा� )

िवभागातून एम. ए. पदवीम�ये �थम येणा�या िव� ाथ�/िव� ाथ�नीस सन 2016-17

पासून ��येक वष� ¨ॲड. कै. वासुदेव शहापूरकर आिण � ीमती िवमलाताई 

शहापूरकर सुवण�पदक ° या नावाने सुवण�पदक दे�याकिरता महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 31 (ट) नुसार �  1,00,000/- (एक लाख 

� ) देणगी ��वकार�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

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

               सही/-             सही/-

सद�य सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


