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

�यव�थापन पिरषदे�या १21 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

सोमवार, िद.11 माच�, २०१9 सकाळी 1१:0० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १२१ वी बठैक सोमवार, िद.11 माच�, २०१9 रोजी सकाळी 11:0० 

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

आली होती. 

बठैकीस खालील�माणे उप��थती होती. 

अ.� . सद�याचे नांव पद

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

2) डॉ. एस. आय. पाटील - �-कुलगु� सद�य

3) �ा. महेश महादेव माने सद�य

4) डॉ. जी. एस. कांबळे सद�य

5) डॉ. बी. एन. आदटराव सद�य

6) डॉ. एच. के. आवताडे सद�य

7) � ी. ए. के. आवळे सद�य

8) डॉ. बी. पी. र�गे सद�य

9) � ीमती एन. एस. मंकणी सद�या

10) कु. ए. सी. च�हाण सद�या

11) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य

१२) डॉ. एस. आर. कोकरे - सचंालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ िनमंि� त

१३) डॉ. एस. आय. पाटील - � .िव�  व लेखा अिधकारी िनमंि� त

१४) �ा. डॉ. �ही. बी. घुटे - कुलसिचव सद�य सिचव

�वागत:

मा. कुलसिचव यांनी मा. अ�य�  व सव�स�माननीय सद�यांचे �वागत केले. �ा. डॉ. �ही. बी. घुटे 

यांची कुलसिचव पदावर िनवड झा�याब�ल �यांना मा. कुलगु�  यां�या ह�ते प�ुपगु�छ देवून �यांच े

�वागत कर�यात आले.

महारा��  शासनाने सोलापरू िव� ापीठाचा “प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू 

िव� ापीठ, सोलापरू” असा नामिव�तार कर�यास िद.05/03/2019 रोजी�या कॅिबनेट बठैकीम�ये 

िनण�य घेतला व �या आशयाचे महारा��  शासन राजप� , असाधारण भाग चार �िस�द केले, या�तव ही 

�यव�थापन पिरषद महारा��  शासनाचे व मा.कुलपती तथा रा�यपाल, महारा��  रा�य यांचे आभार व 

अिभनंदन करीत आहे. 

अनुप��थती:

�ाचाय� डॉ. � ीमती के. ए. पांडे, �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे, �ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे, �ाचाय� 

डॉ. एस. �ही. कोटी व डॉ. सुरै�या शेख यांनी फोन व मेल� ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली 

होती.  �यां�या अनुप��थतीची न�द घेऊन मा�यता दे�यात आली.  तसेच डॉ. एस. सी. मांडे, संचालक, 

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

िवभाग, मं� ालय, मंुबई, डॉ. डी. आर. माने, मा. िश� ण सचंालक (उ�च िश� ण), उ�च िश� ण 

संचालनालय, पणेु व डॉ. डी. आर. नंदनवार, �भारी सहसंचालक, (तं�  िश� ण) पणेु, मा. सचंालक (तं�  

िश� ण) यांचे �ितिनधी हे �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.
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सदर बठैकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े

[ 01 ] 20 फे�वुारी, 2019 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू कायम 

करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे.

ठराव 20 फे�वुारी, २०१9 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत खालील 

दु� �तीसह सव�नुमते वाचनू कायम कर�यात आला.

पान � .06 वर िवषय � .04 मधील ठरावात खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पवू�चा ठराव

� ान� ोत सिमती�या िद.०३/०१/२०१९ रोजी झाल�ेया बठैकीचा काय�वृ� ांत खालील 

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

ठराव � .3 - � ान� ोत क�� ाम�ये MCA, MCM, M. Sc. Computer, BE (Computer

Science), ME (Computer Science), BE (IT) & ME (IT) यापकैी कोणतेही एक पदवी 

�ा�त केललेा एक संगणक त�  आ�थापना िवभागाकडून जािहरात देऊन भ� न 

घे�याबाबत मा�यता दे�यात आली.

दु� �त केललेा ठराव

� ान� ोत सिमती�या िद.०३/०१/२०१९ रोजी झाल�ेया बठैकीचा काय�वृ� ांत खालील 

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

ठराव � .3 - � ान� ोत क�� ाम�ये MCA, MCM, M. Sc. Computer, BE (Computer

Science), ME (Computer Science), BE (IT) & ME (IT) �कवा त�सम पदवी �ा�त 

केललेा एक संगणक त�  आ�थापना िवभागाकडून जािहरात देऊन भ� न घे�याबाबत 

मा�यता दे�यात आली.

पान � .18 वर िवषय � .15(1) मधील ठरावात खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली

पवू�चा ठराव

सन २०१८-19 चा सधुािरत अथ�संक�प व सन 2019-20 चा मूळ अथ�संक�प अिधसभेत 

सादर कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने डॉ. बी. पी. र�गे व डॉ. जी. एस. कांबळे 

यांचे नामिनद�शन कर�यात आल.े

दु� �त केललेा ठराव

सन २०१८-19 चा सधुािरत अथ�संक�प व सन 2019-20 चा मूळ अथ�संक�प अिधसभेत 

सादर कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने डॉ. जी. एस. कांबळे यांचे नामिनद�शन 

कर�यात आल.े
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[ 0२ ] खु�या �वग�तील आ�थक��� ा दुब�ल घटकांसाठी (ईड�लएूस) वग�किरता आर� णा�या 

तरतूदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी �बदुनामावली िवहीत कर�याबाबत शासन िनण�य व 

शासन शु�दीप� क मािहती�तव.

(िटपणी: उपरो�त शासन िनण�य िद.१६ फे�वुारी, २०१९ नुसार, रा�यातील आ�थक��� ा 

दुब�ल घटकांसाठी (ईड�लूएस) असा नवीन वग� तयार कर�यात आला असून, या 

वग�साठी, रा�या�या लोकसेवामधील शासकीय / िनमशासकीय सेवते सरळसेवा 

भरती�या पदांम�ये १० ट�के आर� ण िवहीत कर�यात आले आहे. �यानुसार शासन 

िनण�य सामा�य �शासन िवभाग � .बीसीसी २०१८/� . � . 581 ए /2018/16- ब, 

िद.05/12/2018 अ�वये िवहीत कर�यात आलेली �बदुनामावली सधुािरत कर�यात 

आली आहे. 

रा�यातील आ�थक��� ा दुब�ल घटकांसाठी, (ईड�लूएस) शासकीय / 

िनमशासकीय सेवतेील सरळसेवा भरतीसंदभ�त िद.०१ फे�वुारी, 2019 या 

िदनांकापासून सोबत�या िदले�या पिरिश�ट - अ नुसार िवहीत कर�यात येत असले�या 

सुधािरत �बदुनामावलीचा अवलंब कर�यात यावा अस ेसूिचत केले आहे. 

त� नंतर शासन शु�दीप� क िद.18/02/2019 अ�वये खु�या �वग�तील 

आ�थक��� ा दुब�ल घटकांसाठी (ईड�लूएस) वग�किरता आर� णा�या तरतूदीनुसार 

सरळसेवा भरतीसाठी सुधािरत �बदुनामावली िवहीत कर�याबाबतचे िद.16/02/2019

शासन िनण�यासोबत जोडप�  पिरिश�ट - ब म�ये सधुारणा कर�यात येत असनू, भरती 

�ि� या राबिवताना सधुािरत पिरिश�ट - ब म�ये नमूद सूचनांचे पालन कर�यात याव ेअस े

सूिचत केले आहे. 

सबब, खु�या �वग�तील आ�थक��� ा दुब�ल घटकांसाठी (ईड�लूएस)

वग�किरता आर� णा�या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी �बदुनामावली िवहीत 

कर�याबाबत शासन िनण�य व शासन शु�दीप� क मािहती�तव).

ठराव: खु�या �वग�तील आ�थक��� ा दुब�ल घटकांसाठी (ईड�लएूस) वग�किरता आर� णा�या 

तरतूदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी �बदुनामावली िवहीत कर�याबाबत�या शासन 

िनण�याची व शासन शु�दीप� काची न�द घे�यात आली.
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[ 0३ ] िशवर�न िश� ण सं�था, अकलजू संचिलत िशवर�न इ���ट� टू ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज,

शंकरनगर-अकलजू, ता. माळिशरस या महािव� ालयातील डी. बी. एम. हा अ�यास� म

शै� िणक वष� 2019-20 पासून बदं कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस 

��वका� न शासनास िशफारस कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. अ�य� , िशवर�न िश� ण सं�था, अकलूज यांचकेडून सं�थेचे संचिलत

राज�सह मोिहते-पाटील इ���ट� ूट ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, शंकरनगर-अकलूज, 

ता. माळिशरस या महािव� ालयातील डी. बी. एम. हा अ�यास� म शै� िणक वष�

2019-20 पासून बदं कर�याबाबतचा ��ताव �ा�त झाला होता. 

सं�थेचे नाव महािव� ालयाचे नाव बंद 

करावयाचा 

अ�यास� म

बंद 

करावयाचे  

वष�

अनुदानाचा 

�कार

िशवर�न िश� ण

सं�था, अकलजू,  

ता. माळिशरस,  

िज. सोलापूर. 

राज�सह मोिहते-पाटील

इ���ट� ूट ऑफ मॅनेजम�ट 

�टडीज, शंकरनगर-

अकलजू, ता. माळिशरस, 

िज.सोलापूर. 

डी.बी. एम. 

शै� िणक वष�

2019-20

पासून 

कायम 

िवनाअनुदािनत 

राज�सह मोिहते-पाटील इ���ट� ूट ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, शंकरनगर-

अकलूज, ता. माळिशरस या महािव� ालयातील डी. बी. एम. या अ�यास� मास शासन 

प�  � . एनजीसी 2010 / (238 / 10) / मिश-4, िद.15/07/2010 अ�वये महारा��  

शासनाची शै� िणक वष� 2010-11 पासून कायम िवनाअनुदािनत त�वावर मा�यता 

िमळाली होती. ��ततु िव� ापीठाने महारा��  शासन व �थािनक चौकशी सिमतीने सूिचत 

केले�या अटीपतू�ते�या अिधन राहून डी. बी. एम. या अ�यास� मास शै� िणक वष� 

2010-11 पासून कायम िवनाअनुदािनत त�वावर मा�यता िदलेली होती.

परंतु सात�याने कमी िव� ाथ� सं�या अस�याने, सं�थेने राज�सह मोिहते-पाटील 

इ���ट� ूट ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, शंकरनगर-अकलूज या महािव� ालयातील 

डी. बी. एम. अ�यास� म शै� िणक वष� 2019-20 पासनू बदं कर�याचा िनण�य घेतला 

अस�याच े�ा�त ��तावात नमुद केले आहे.

महािव� ालय / िव� ाशाखा / अ�यास� म / िवषय / अितिर�त तकुडी �कवा 

अितिर�त िव� ाथ� �वशे � मता बदं कर�याबाबत �ा�त ��तावावर संबिंधत 

महािव� ालयाला भेट देऊन आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर 

कर�यासाठी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 121(3) अ�वये 

�थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�याच ेअिधकार िव� ा पिरषदेस आहेत. परंत ुिव� ा 

पिरषदेची बठैक िद.21/06/2018 रोजी संप�  झाली असून नजीक�या काळात लवकर 

आयोिजत हो�याची श�यता नस�याने व सं�थेने सदर अ�यास� म बदंचा ��ताव 

िव� ापीठाकडे िद.31/07/2018 रोजी सादर केलेला आहे. �यामुळे सदर अ�यास� म 

शै� िणक वष� 2019-20 पासून बदं कर�याची काय�वाही िविहत वळेेत हो�या�तव पढुील 
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यो�य ती काय�वाही कर�याकामी महािव� ालयास भेट देवून सिव�तर अहवाल सादर 

कर�यासाठी मा. कुलगु�  महोदय यां�या अिधकारात महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने खालील�माणे �थािनक 

चौकशी सिमती िनय�ुत कर�यात आली होती.

1. डॉ. आर. एस. हेगडी (अ�य� )

2. डॉ. आर. एस. म�ते (सद�य)

3. डॉ. एस. डी. राऊत (सद�य)

सदर सिमतीने उपरो�त महािव� ालयास भेट देवून सिव�तर अहवाल 

िव� ापीठाकडे सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने राज�सह मोिहते-पाटील 

इ���ट� ूट ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, शंकरनगर-अकलूज, ता. माळिशरस या 

महािव� ालयातील डी. बी. एम. हा पद�य�ु र अ�यास� म शै� िणक वष� 2019-20 पासनू 

बदं कर�याची िशफारस केलेली आहे.

दर�यान�या काळात सं�थेने शै� िणक वष� 2018-19 पासून राज�सह 

मोिहते-पाटील इ���ट� टू ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, अकलूज या महािव� ालया�या 

नावात िशवर�न इ���ट� ूट ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, अकलूज असा बदल कर�याबाबत 

सादर केले�या ��तावास िव� ापीठ अिधकार मंडळा�या व महारा��  शासना�या 

मा�यतेअंती मा�यता िदलेली आहे.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 121 (3) (4) मधील 

तरतुदीनुसार सदर अ�यास� म शै� िणक वष� 2019-20 पासनू बदं कर�यासंदभ�त 

िद.30/01/2019 रोजी�या िव� ा पिरषदेने ठराव � .31 अ�वये �यव�थापन पिरषदेस 

िशफारस केली आहे. 

सबब, िशवर�न िश� ण सं�था, अकलूज संचिलत िशवर�न इ���ट� ूट ऑफ

मॅनेजम�ट �टडीज, शंकरनगर-अकलूज, ता. माळिशरस या महािव� ालयातील

डी. बी. एम. हा अ�यास� म शै� िणक वष� 2019-20 पासनू बदं कर�याबाबत

िव� ा पिरषदेने केलेली िशफारस ��वका� न शासनास िशफारस कर�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: िशवर�न िश� ण सं�था, अकलजू संचिलत िशवर�न इ���ट� टू ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज,

शंकरनगर-अकलजू, ता. माळिशरस या महािव� ालयातील डी. बी. एम. हा अ�यास� म

शै� िणक वष� 2019-20 पासून बदं कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस 

��वका� न सव�नुमते शासनास िशफारस कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 04 ] सांगोला तालकुा शेतकरी िश� ण �सारक मंडळ, सांगोला संचिलत िव� ान

महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयातील एम. सी. ए. हा अ�यास� म शै� िणक वष�

2019-20 पासून बदं कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न शासनास 

िशफारस कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. िचटणीस, सांगोला तालुका शेतकरी िश� ण �सारक मंडळ, सांगोला

यां�याकडून सं�थेच े संचिलत िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयातील

एम. सी. ए. हा अ�यास� म शै� िणक वष� 2019-20 पासून बदं कर�याबाबतचा ��ताव

�ा�त झाला होता. 

सं�थेचे नाव महािव� ालयाचे 

नाव 

बंद करावयाचा 

अ�यास� म

बंद करावयाचे 

वष�

अनुदानाचा 

�कार

सांगोला तालकुा

शेतकरी िश� ण

�सारक मंडळ,  

सांगोला, िज. 

सोलापूर. 

िव� ान

महािव� ालय,

सांगोला, 

िज.सोलापूर. 

एम.सी.ए. 
शै� िणक वष�

2019-20 पासून

कायम 

िवनाअनुदािनत 

िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयातील एम. सी. ए. या 

अ�यास� मास शासन प�  � . एनजीसी 2011/(118/11)/मिश-4, िद.09/08/2011 

अ�वये महारा��  शासनाची शै� िणक वष� 2011-12 पासून कायम िवनाअनुदािनत 

त�वावर मा�यता िमळाली होती. ��ततु िव� ापीठाने महारा��  शासना�या मा�यतेस 

अनुस� न एम. सी. ए. या अ�यास� मास शै� िणक वष� 2019-20 पासून कायम 

िवनाअनुदािनत त�वावर मा�यता िदलेली होती.

परंत ुसं�थेला आ�थक अडचणीमुळे ए. आय. सी. टी. ई. ची मा�यता घेणे अश�य 

अस�याने, सं�थेने िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयातील एम. सी. ए. 

अ�यास� म शै� िणक वष� 2019-20 पासनू बदं कर�याचा िनण�य घेतला अस�याच े�ा�त 

��तावात नमुद केले आहे.

महािव� ालय / िव� ाशाखा / अ�यास� म / िवषय / अितिर�त तकुडी �कवा 

अितिर�त िव� ाथ� �वशे � मता बदं कर�याबाबत �ा�त ��तावावर संबिंधत 

महािव� ालयाला भेट देऊन आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर 

कर�यासाठी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 121(3) अ�वये 

�थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�याच ेअिधकार िव� ा पिरषदेस आहेत. परंत ुिव� ा 

पिरषदेची बठैक िद.21/06/2018 रोजी संप�  झाली असून नजीक�या काळात लवकर 

आयोिजत हो�याची श�यता नस�याने व सं�थेने सदर अ�यास� म बदंचा ��ताव 
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िव� ापीठाकडे िद.31/07/2018 रोजी सादर केलेला आहे. �यामुळे सदर अ�यास� म 

शै� िणक वष� 2019-20 पासून बदं कर�याची काय�वाही िविहत वळेेत हो�या�तव पढुील 

यो�य ती काय�वाही कर�याकामी महािव� ालयास भेट देवून सिव�तर अहवाल सादर 

कर�यासाठी मा. कुलगु�  महोदय यां�या अिधकारात महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने खालील�माणे �थािनक 

चौकशी सिमती िनय�ुत कर�यात आली होती.

1. डॉ. आर. एस. हेगडी (अ�य� )

2. डॉ. आर. एस. म�ते (सद�य)

3. डॉ. एस. डी. राऊत (सद�य)

सदर सिमतीने उपरो�त महािव� ालयास भेट देवून सिव�तर अहवाल 

िव� ापीठाकडे सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने िव� ान महािव� ालय,

सांगोला या महािव� ालयातील एम. सी. ए. हा पद�य�ु र अ�यास� म शै� िणक वष� 

2019-20 पासून बदं कर�याची िशफारस केलेली आहे.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 121(3)(4) मधील 

तरतुदीनुसार सदर अ�यास� म शै� िणक वष�2019-20 पासनू बदं कर�यासंदभ�त 

िद.30/01/2019 रोजी�या िव� ापिरषदेने ठराव � .30 अ�वये �यव�थापन पिरषदेस 

िशफारस केली आहे. 

सबब, सांगोला तालुका शेतकरी िश� ण �सारक मंडळ, सांगोला संचिलत 

िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयातील एम. सी. ए. हा अ�यास� म

शै� िणक वष� 2019-20 पासून बदं कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केलेली िशफारस 

��वका� न शासनास िशफारस कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सांगोला तालकुा शेतकरी िश� ण �सारक मंडळ, सांगोला संचिलत िव� ान

महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयातील एम. सी. ए. हा अ�यास� म शै� िणक वष�

2019-20 पासून बदं कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न

सव�नुमते शासनास िशफारस कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 05 ] शा� ीय उपकरण क�� ाकडे न�याने खरेदी कर�यात आल�ेया GCMS उपकरणामधून 

रसायनां�या नमू�यांच ेपिर� ण कर�याकिरता आकार�यात येणारे दर िनि� त कर�याची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: शा� ीय उपकरण क�� ाकडे Gas Chromatography Mass Spectrometer

(GCMS) हे उपकरण RUSA योजने अंतग�त �ा�त झाले�या िनधीमधून खरेदी कर�यात 

आलेले आहे. खरेदी केले�या GCMS उपकरणांच े Installation कर�याच े काम चालू 

आहे. GCMS उपकरणाच े Installation झा�यानंतर शा� ीय उपकरण क�� ाकडे 

जी रसायने नमु�यांच े पिर� ण कर�याकिरता येतील �याचे दर िनि� त करणे आव�यक 

आहे. हे दर आकारत असताना (1) सोलापरू िव� ापीठातील अिधिवभाग व संल��नत 

महािव� ालये (2) सोलापरू िव� ापीठा �यितिर�त इतर सं�था (3) इंड��� ज अशा तीन 

गटांकिरता ठरिवणे गरजचे ेआहे. 

रसायनां�या नमु�यांच े पिर� ण कर�याकिरता महारा�� ातील इतर शै� िणक 

सं�थेतील आकारणी केले�या दरांची मािहती घेवून सोलापरू िव� ापीठाचे दर सम�वयक,

शा� ीय उपकरण क��  यांनी ��तावीत केलेले आहेत. तुलना�मक व ��तािवत दर 

पढुील�माणे:

Comparative Rate Analysis Chart

Institute Name Home
University

Other
University

Industry Remark

Shivaji University, Kolhapur `750/- `1,500/- `3,500/-

SPPU,
Pune

If Protocol Given `1,300/- `1,700/- `2,000/-

MS `700/- `800/- `1,000/-

3
rd

Impurity onwards `200/- `300/- `400/-

National Chemical Laboratory Pune `4,000/- (per injection) + 200/- per peak

Solapur University, Solapur (GCMS) `700/- `1,200/- `2,500/- Proposed
Charges

Solapur University, Solapur (MS) `500/- `600/- `1,200/- Proposed
Charges

सबब, वरील�माणे सोलापरू िव� ापीठातील शा� ीय उपकरण क�� ाकडील 

GCMS उपकरणामधून रसायनां�या नमु�यांचे पिर� ण कर�याकिरता दर िनि� त 

कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: शा� ीय उपकरण क�� ाकडे न�याने खरेदी कर�यात आल�ेया GCMS उपकरणामधून 

रसायनां�या नमू�यांचे पिर� ण कर�याकिरता आकार�यात येणारे दर खालील�माणे 

िनि� त कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

Equipments Home
University

Other
University

Industry

GCMS `700/- `1,200/- `2,500/-
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GCMS – MS Analysis `500/- `600/- `1,200/-

[ 06 ] ॲड. संतराम अनंत टरल े यांना ��तूत िव� ापीठाचे मा. उ�च �यायालय, मंुबई येथील 

पॅनेल ॲड�होकेट �हणनू िनय�ुती कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ॲङ सतंराम अनंत टरले यांना िव� ापीठा�या िवधी स� ागारा�या पॅनलवर सधंी 

दे�याकिरता मा. द� ा� य अ�युतराव सावतं, सद�य महारा��  िवधान पिरषद यां�याकडून 

िद.१२/११/२०१८ रोजी �ा�त झाले�या प� ानुसार ��तूत िव� ापीठाकडून तयार 

कर�यात आले�या िवधी स� ागार पनॅलवर ॲड. सतंराव अनंत टरले यांना घेवून संधी 

दे�याबाबत िवनंती केलेली आहे.

िद.१५/11/2018 रोजी�या िटपणीस मा. कुलगु� महोदय यां�या मा�यते�वये 

ॲङ संतराम अनंत टरले यांची मािहती व बायोडेटा उपल�ध क� न दे�याबाबत 

मा. द� ा� य अ�यतुराव सावतं, सद�य महारा��  ् िवधानपिरषद यांना प� ा� ारे 

कळिव�यात आले होते. �यास अनुस� न िद.२९/१२/२०१८ रोजी ॲङ सतंराम अनंत 

टरले यांची मािहती व बायोडेटा उपल�ध क� न दे�यात आलेला आहे. ॲङ संतराम अनंत 

टरले यांना मा. उ�च �यायालय, मंुबई येथील �यायालयीन कामकाजाचा १३ वष�चा 

अनुभव आहे, असे नमूद क� न �यांना ��तूत िव� ापीठाचे मा. उ�च �यायालय, मंुबई 

येथील �करणाकिरता पॅनल ॲड�होकेट �हणनू िनय�ुती करावी, अशी िवनंती केलेली 

आहे.  

सदर प� ा�या अनुषंगाने ��तूत िवभागाने िद.२५/०२/२०१९ रोजी केले�या 

सादरीकरणावर मा. कुलगु� महोदय यांनी २ वष��या कालावधीकिरता पनॅल ॲड�होकेट 

�हणनू नेमणकू कर�याबाबतचा िवषय �यव�थापन पिरषदेम�ये सादर कर�याकिरता 

मा�यता िदलेली आहे.

सबब, ॲङ संतराम अनंत टरले यांना ��तूत िव� ापीठाचे मा. उ�च �यायालय,

मंुबई येथील पॅनल ॲड�होकेट �हणनू २ वष��या कालावधीकिरता िनय�ुत कर�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: सदरचा िवषय �थिगत ठेव�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 07 ] अिधसभा सद�यांनी िवचारल�ेया �� ांवर काय�लयाने तयार केललेी उ� रे व सदरची 

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

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: अिधसभा सद�यांनी िद.2७ माच�, २019 रोजी होणा�या बठैकीकिरता 

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

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

सद�यांनी � ावयाची आहेत.

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

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

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

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

उ� रे दे�यासाठी �यव�थापन पिरषद सद�यांच ेनामिनद�शन कर�यात आल.े
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प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव� ापीठ, सोलापरू

�� ो� रे

अिधसभा सद�यांनी िवचारलेले ��  व �यावर िव� ापीठ �शासनाने तयार केललेी उ� रे

��  

� मांक

�� उ� र 

डॉ. सी. एस. च�हाण डॉ. एच. के. आवताडे

1 � ंथालय शा�  पीएच. डी. संशोधन क�� ,

सोलापूर िव� ापीठात सु�  कर�यात येणार 

आहे काय? 

स�या ��तािवत नाही.

2 सोलापूर िव� ापीठात भाषाशा�  संकुलात 

पाली व �ाकृत या �ाचीन भारतीय भाषांची 

पद�यु� र अ�यास� मांकिरता शै� िणक वष� 

२०१९-२० किरता सु� वात केली जाणार 

आहे काय? 

होय.

३ सोलापूर िव� ापीठाने सु�  केले�या 

लोकशाही िनवडणकुा व सुशासन या 

आव�यक पेपर किरता िव� ा�य�ना पु�तके व 

िशकिवणा�या �ा�यापकांना मानधन दे�याची 

तरतुद िव� ापीठाने केली आहे काय?

��तूत िव� ापीठाने सु�  केले�या लोकशाही िनवडणकूा 

व सुशासन या पेपरसाठी िव� ापीठा�या संकेत�थळावर 

पेपरसंबंधी सव�कष मािहती उपल�ध क� न िदली आहे.

सदर पेपर िशकिवणा�या िश� कांसाठी मानधन दे�याची 

तरतूद कर�यात आली नाही.

� ी. ए. बी. संगवे डॉ. बी. एन. आदटराव

1 पदवी अ�यास� मा�या �थम वष�ची �वशे 

�ि� या गतवष��माणे यंदाही 

िव� ापीठामाफ�त क�� ीय प�दतीने व 

ऑनलाईनने कर�यात येणार आहे काय?

नाही.

2 माच� / एि�ल, २०१९ पासून सव� पारंपािरक 

अ�यास� मासाठी स�  परी� ा प�दत ही तीन 

स� ात �हणजे सकाळ, दुपार व सं�याकाळ 

अशा प�दतीने घे�यात येणार आहे याचे 

मानधन िश� के� र कम�चा�यांना तीन 

स� ाम�ये िमळणार आहे काय? 

होय.

३ सोलापूर िव� ापीठा�या � ीडा हॅ�डबुकम�ये 

आव�यक �या दु� ��या कर�यासाठी 

आप�या अ�य� तेखाली सिमती िनयु�ती 

केली होती. �याचा अहवाल आला आहे 

काय? 

सोलापरू िव� ापीठा�या � ीडा हॅ�डबकुम�ये आव�यक �या 

दु� ��या कर�यासाठी � ा. डॉ. रजनी दळवी या�ंया 

अ�यतेखाली सिमती िनयु�त केली आहे. �याचा अहवाल 

अ� ाप अ�ा�त आहे.

कु. एस. जे. मोिहते-पाटील � ीमती एन. एस. मंकणी

1 सोलापूर िव� ापीठाम�ये संशोधनासाठी 

आंतररा�� ीय िव� ा�य�ना काय सोयी व 

सुिवधा िद�या जातात?

िव� ापीठाम�ये संशोधनासाठी सोयी सुिवधा उपल�ध 

आहेत. तथािप, एकही आंतररा�� ीय िव� ाथ� �विेशत 

नाही.  

2 सोलापूर िव� ापीठा�या िन�मतीनंतर िकती व 

कोणकोणते अ�यास� म अनुदानीत त�वावर 

सु�  कर�यात आले आहेत?

सोलापूर िव� ापीठा�या िन�मतीनंतर गिणत,

सं�याशा�  आिण �ाचीन भारतीय इितहास, सं�कृती व 

पुरात�वशा�  हे तीन अ�यास� म अनुदािनत त�वावर 

सु�  कर�यात आले.
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��  

� मांक

�� उ� र 

डॉ. टी. जे. फुलारी �ा. डॉ. जी. एस. कांबळे

1 वष� २०१७-१८ व वष� 2018-19 या 

कालावधीत िनवडले�या कोणकोण�या 

�ाचाय�ना API पूण� कर�या�या अटीवर 

मा�यता दे�यात आली आहे? 

िव� ापीठाने कोणासही �ाचाय� पदासाठी API पूण� 

कर�या�या अटीवर मा�यता िदलेली नाही.  

2 शै� िणक वष� 2017-18 व 2018-19 या 

वष�त िव� ापीठातील अिधका�यां�या 

(संचालक, परी� क व मू�यमापन मंडळ,

कुलसिचव, िव�  व लेखािधकारी) �भारी 

पदभार कोणा-कोणास िदला? व �यांची 

नाव ेतसेच कालावधी कुठला? 

अ 

क 

सवंधैािनक 

अिधका�यांचे 

पदनाम 

सन 2017-18 सन 2018-19

1) कुलसिचव १) � ी. बी. पी. पाटील

कालावधी िदनांक 

�ा. डॉ. �ही. बी. घुटे

कालावधी िदनांक 

16/12/16 05/04/17 09/10/18 25/02/19

२) �ा. डॉ. पी. �भाकर

कालावधी िदनांक

06/04/17 19/10/17

2) िव�  व 

लेखािधकारी

िनरंक �ा.डॉ. एस. आय. पाटील

कालावधी िदनांक

01/0२/19 आजता

गायत 

3) सचंालक,

परी� ा ़ व 

मू�यमापन 

मंडळ

� ी. एम. एस. रोकडे

कालावधी िदनांक 

डॉ. डी. डी. कुलकण�

कालावधी िदनांक 

19/08/17 27/09/17 02/08/18 03/09/18

डॉ. मृणािलनी फडणवीस

कालावधी िदनांक

04/09/18 16/12/18

३ सोलापूर िव� ापीठा�या पीएच. डी. पदवी 

संदभ�तील �वशेापासून पदवी 

िमळेपय�तच े िनयम एकि� पणे उपल�ध 

आहेत काय? या िनयमांची यूजीसी�या 

रे�युलेशननुसार वेळोवळेी दु� �ती केली 

जाते का? 

िनयम उपल�ध आहेत.

�याम�ये वळेोवळेी दु� �ती केली जाते.

डॉ. एस. के. �शदे � ी. ए. के. आवळे

1 सोलापूर िव� ापीठात िकती िव� ा 

शाखांवर अिध�ठाता �हणनू �ाचाय�च े

नामिनद�शन केले आहे?

सोलापूर िव� ापीठात कोण�याही िव� ाशाखेवर अिध�ठाता 

�हणनू �ाचाय�चे नामिनद�शन केलेले नाही.

2 वष� 2018-19 या वष�त कोण�या 

िवषयाची पुन�परी� ा �यावी लागली?

बी. कॉम भाग २ स�  ३ िवषय को�ोरेट अकौ�टग.

३ अ�कलकोट�या खेडगी महािव� ालयात 

परी� ेतील गैर �काराबाबत काय 

कारवाई केली? 

खालील�माणे काय�वाही कर�यात आली.

1) सदर महािव� ालयाचे परी� ा क��  िद.१ माच�, २०१९ पासून 

तीन वष�साठी बदं कर�यात आले आहे.

2) महािव� ालयास आ�थक दंड कर�यात आलेला आहे.

3) महािव� ालया�या �भारी �ाचाय� पदाची मा�यता काढून 

घे�यात आली आहे.

4) �भारी �ाचाय� व संबिंधत कम�चा�यांना ��येकी

� .50,000/- (अ� री प� ास हजार फ�त) चा दंड 

कर�यात आलेला आहे. तसेच �यानंा परी� े�या कामातून 

कायम�व� पी िन�कासीत कर�यात आले आहे.

5) FIR दाखल कर�याबाबत कळिवलेले आहे.
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��  

� मांक

�� उ� र 

डॉ. टी. �ही. �शदे डॉ. बी. पी. र�गे

1 सन 2018-19 या वष�त िव� ापीठाने रोप-

वािटका �थापन केली आहे काय? अस�यास 

कोणकोण�या �कारची रोपे तयार केली 

आहेत? रोपांची एकूण सं�या व �कार िकती?

• होय.

• सामािनया, िशिरष, पळस, िहरडा, बांब,ू बाभळु, 

अ�बीजा, बोर, सावर, पे� , ली�युम, ऑ�� ोिलयन 

बांभळू इ�यादी �कारची रोपे तयार केली आहेत.

• रोपाची एकूण सं�या - 45,500 आहे. 

• बारा �कार�या रोपांची रोपिन�मती केली आहे.

2 रा�� ीय सेवा योजनेचे िज�हा सम�वयक 

कोण आहेत? �यांच े िनवडीचे िनकष काय 

आहेत? 

डॉ. एन. जी. काळदाते, िहराचदं नेमचदं कॉलेज ऑफ 

कॉमस�, सोलापूर हे रासेयो िज�हा सम�वयक आहेत.

�यां�या िनवडी�या िनकषासाठी- रा�य संपक� अिधकारी,

मंुबई यांच ेप�  � .रासेयो 2005 / Coeley / सािश- 5, 

िद.१२ माच�, २००५ पहावे.

३ �माद सिमतीने दंड केलेले कोणकोणते 

िश� क िविवध अिधकारी मंडळावर आहेत?

याबाबतची सिव�तर मािहती काय�लयाकडे उपल�ध 

आहे.  

� ी. आर. एस. गायकवाड कु. ए. सी. च�हाण

1 सोलापूर िव� ापीठात वष� 2018-19 या 

कालावधीत कोणकाणे�या संकुलामाफ�त 

“युवा �पंदन” हा काय�� म घे�यात आला?

घेतला अस�यास �यावर एकूण खच� िकती 

झाला? 

युवा �पंदन हा काय�� म िव� ापीठा�या िव� ाथ� िवकास 

िवभागाकडून आयोिजत कर�यात आला होता. सदर 

काय�� मात सव� संकुलातील िव� ाथ� सहभागी झाले 

होते. या महो�सवास � .१,08,148/- इतका खच� झाला 

आहे. 

2 महािव� ालयीन िश� क व िव� ा�य�चा 

अपघात िवमा उतरवला जातो काय? 

अस�यास अपघात िवमा ह��याची र�कम 

िकती आहे? 

होय.

िवमा ह�ताची र�कम ही �ती कम�चारी `59/- आिण �ती 

िव� ाथ� व �यांच े एक कमावते पालक यांना र�कम 

`60/- अशी आहे.  

� ी. टी. जे. गावडे डॉ. एच. के. आवताडे

1 सोलापूर िव� ापीठात कोणकोणते �माणप�  

अ�यास� म सु�  केले आहेत? अस�यास ते 

अनुदािनत आहेत काय? 

कौश�य िवकास क�� ाम�ये एकूण ६६ िविवध कौश�य 

िवकास अ�यास� म चालिवले जातात. �यापैकी ६३ 

�माणप�  अ�यास� म व ३ पदिवका अ�यास� म आहेत.

हे सव� अ�यास� म िवनाअनुदािनत आहेत. (पान � .108

ते 110)

2 वष� 2018-19 या वष�त �माद सिमतीने 

िकती िव� ा�य�ना व िश� कांना दंड केला 

आहे? �या िश� कांना दंड झाला �यावर काय 

कारवाई केली? 

०२ िव� ा�य�ना व २७ िश� कांना दंड केला आहे.

� ी. ए. एम. शेख � ीमती एन. एस. मंकणी

1 सोलापूर िव� ापीठाच े वाहन कोणकोण�या 

अिधका�यांना वापरता येते?

कुलगु� , �-कुलगु� , कुलसिचव, िव�  व लेखािधकारी 

आिण संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ या 

संवधैािनक अिधका�यांना िव� ापीठाच े वाहन वापरता 

येते.  

2 सोलापूर िव� ापीठाची यापूव�ची PET - 6

कधी घे�यात आली व यापुढे PET - 7 परी� ा 

कधी घे�यात येणार आहे?

सोलापूर िव� ापीठाची PET - 6 ची परी� ा जुलै, २०१५ 

म�ये घे�यात आली होती.

PET - 7 ची परी� ा एि�ल, 2019 म�ये घे�यात येणार 

आहे.  
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��  

� मांक

�� उ� र 

� ी. एस. एम. गायकवाड डॉ. बी. एन. आदटराव

1 सोलापूर िव� ापीठात कृिष पय�टन क��  चालू 

कर�याचा उ�ेश काय आहे?

सोलापूर िज�हा हा कृषी �धान आहे. सोलापूर आिण 

जवळपास�या � ामीण भागातील िव� ा�य�ना कृषी 

अधािरत रोजगार िमळवून दे�यासाठी कृषी पय�टन क��

सु�  कर�यात आलेले आहे.

2 वष� 2018-19 या कालावधीत 

िव� ापीठांतग�त कम�चा�यां�या िकती व 

कोणकोण�या बद�या झा�या आहेत?

एकूण 49 अिधकारी / कम�चा�यां�या बद�या झा�या 

आहेत. 

यादी काय�लयात उपल�ध आहे.

३ वष� 2019-20 या कालावधीत 

िव� ापीठामाफ�त अ� मेध �पध�च े आयोजन 

जाणार आहे काय? अस�यास �यासाठी�या 

तयारीस सु� वात झाली आहे का?

नाही.

� ी. एस. टी. सरवदे डॉ. बी. पी. र�गे

1 सोलापूर िव� ापीठांत संशोधक 

िव� ा�य�कडून कोणकोण�या कारणांसाठी 

दंड वसूल केला जातो? �याचे िनयम काय 

आहेत? 

िव� ापीठाच े शु�क व �ो� ेस िरपोट� िवहीत कालावधीत 

िव� ापीठात जमा न के�यास दंड वसूल केला जातो.

(पान � .111)

2 सोलापूर िव� ापीठाचा दी� ांत समारंभ 

ठरिवले�या वळेेत सु�  झाला होता काय?

होय.

३ सोलापूर िव� ापीठाने जॉब फेअरचे आयोजन 

कर�यासाठी कोणकोण�या कंपनीकडून 

िनिवदा मागिव�या आहेत? �यांची नांव े�प�ट 

करावी तसेच जॉब फेअर आयोजनासाठी 

कोण�या कंपनीची िनवड कर�यात आली?

सोलापूर िव� ापीठा�या कॅ�पस म�ये जॉब फेयर 

काय�� माच े आयोजन कर�यासाठी ई-िनिवदा� ारे 

खालील�माणे तीन िनिवदा �ा�त झाले�या आहेत.

Sr.

No.

Name of Company

1) ENTICE TECH MEDIA PVT. LTD

2) OLYMPIS JOB SHOWCASE INDIA PVT. LTD

3) SPEED TECH SERVE PVT. LTD (OPC)

जॉब फेयरसाठी कोण�याही कंपनीची िनवड कर�यात 

आलेली नाही.

डॉ. जी. डी. िबराजदार कु. ए. सी. च�हाण

1 सोलापूर िव� ापीठा�या पदवीदान समारंभास 

काय�� मात िव� ापिरषदे�या सव� सद�यांना 

�यासपीठावर �थानाप�  का केले नाही?

िदनांक 16/01/2019 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या 

िवषय � .11(8) अ�वये झाले�या ठरावानुसार बैठक 

�यव�था ठरव�यात आली.

2 सोलापूर िव� ापीठातील सव� संल��नत 

महािव� ालयातील िनयिमत िश� कांना 

पीएच. डी. �वशेासाठी काही जागा राखीव 

आहेत का? नस�यास या ठेव�याच े �योजन 

आहे काय? 

नाही. तसे �योजन ही नाही.

३ CAS अंतग�त �ा�यापकां�या पदो� ितची 

�ि� या राबव�यास उिशर झाला आहे काय? 

अस�यास िवलंब का झाला?

CAS अंतग�त �ा�यापकां�या पदो� ती �ि� या 

राबव�यास िवलंब झालेला आहे.  तथािप, क�� ीय 

प�दतीने पदो� तीची �ि� या सु�  कर�यात येत आहे.
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��  

� मांक

�� उ� र 

डॉ. ए. एम. काळजे � ी. ए. के. आवळे

1 िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या िद.३० जून,

२०१० रोजी�या अिधसूचनेनुसार,

आंतररा�� ीय / रा�� ीय / रा�य / िव� ापीठ 

पातळीवरील Conference / Seminar / 

Workshop याम�ये सादर केले�या 

शोधिनबंधा�या पदो� ती / सरळसेवा 

भरतीकिरता A. P. I. गुणांकनाची 

िव� ापीठाने अंमलबजावणी केली आहे काय?

होय.

2 एका आंतररा�� ीय / रा�� ीय / रा�य /

िव� ापीठ पातळीवरील Conference /

Seminar / Workshop याम�ये एकांपे� ा 

जा�त शोधिनबंध सादर के�यानंतर �या सव� 

शोधिनबंधाच े A. P. I. गुणांकन कसे केले 

जाते? 

िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या िनयमा�माणे गुणांकन 

केले जाते. 

� ीमती पी. आर. नागणसुरे �ा. डॉ. जी. एस. कांबळे

1 आप�या िव� ापीठाम�ये फेलोिशप घेऊन 

PhD करणा�यांची सं�या िकती आहे?

एकूण १४ िव� ाथ� आहेत.

� ीमती ए. ए. तडवळकर डॉ. बी. एन. आदटराव

1 युवा महो�सव होणा�या परी� कांची िनवड ही 

कोण�या िनकषावर केली जाते आिण तेच तेच 

परी� क का येतात?

युवा महो�सवात िविवध कला�कारातील त� ,

�यवसाियक कलाकार, तसेच ना� शा�  िवभागाचे 

िश� क तसेच लिलत कला महािव� ालयाच े िश� क 

तसेचइतर िव� ापीठातील आयोिजत क�� ीय युवा 

महो�सव, रा�य�तरीय इं� धनु�य युवा महो�सव तसेच 

महारा�� ् शासना�या सां�कृितक काय�� मात सहभागी 

होवून परी� ण करणा�या कलाकार व पि� म िवभागीय 

युवा महो�सवात पिर� ण करणा�या पिर� कांनाच 

महो�सवात आमंि� त कर�यात येते. जा�तीत जा�त 

पिर� क बदल�याचा िवभागाचा �य�न असतो पण 

परी� क उपल�ध झाले नस�यास तेच तेच परी� क 

बोलवाव ेलागतात. 

2 रा�� ीय �तरावर होणा�या युवा महो�सवात 

उ� म �िश� काकडून �िश� ण का िदले जात 

नाही?  

�िश� ण िदले जाते.

३ युवा महो�सवासाठी येणा�या परी� कांना 

तोकडे मानधन का िदले जाते? 

युवा महो�सवासाठी येणा�या परी� कांना इतर 

िव� ापीठा�माणे मानधन िदले जाते.
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मा. कुलगु�  तथा अ�य� ा महोदयां�या परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय:

[ 8(1)] �यव�थापन पिरषदेने िद.०६ िडस�बर, २०१८ रोजी घेतल�ेया िनण�या�या अनुषंगाने 

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

यां�या वतेनिनि� तीस (सधुािरत वतेन� णेी व वतेनवाढीसह) मा�यता िमळ�यासंदभ�त 

पाठिव�यात आल�ेया ��तावा�या अनुषंगाने मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण,

सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांनी िद.०४/०२/२०१९ रोजी िव� ापीठास पाठिवलले े प�  

मािहती�तव.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठातील डॉ. य.ु �ही. मेटकरी, डॉ. एस. एन. �शदे,

� ीमती डी. एन. पांढरे व � ी. पी. ए. �हनमाने या चार अिधकारी व कम�चारी यां�या 

संदभ�त िद.06/12/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत खालील�माणे 

िनण�य झालेला आहे.

 “डॉ. यु. �ही. मेटकरी, डॉ. एस. एन. �शदे, � ीमती डी. एन. पांढरे व 

� ी. पी. ए. �हनमाने या चार अिधकारी व कम�चा�यां�या वतेनवाढी व सधुािरत वतेन 

� ेणीबाबतचा ��ताव िवभागीय सहसंचालक काय�लयास सादर कर�याबाबत आ�थापना 

िवभागाला कळिव�यात याव ेअसे ठरले.”

उपरो�त �माणे �यव�थापन पिरषदेने िद.06/12/2018 रोजी�या बठैकीत 

घेतले�या िनण�या�या अनुषंगाने उ�त 04 �शासकीय सेवकांचे वतेन िनि� तीचा (सधुािरत 

वतेन � णेी व वतेन वाढीसह) ��ताव िद.07/10/2009 �या अिधसूचनेतील 

Annexure-III �माणे व िव�  िवभागा�या िद.11/02/2013 �या शासन िनण�यातील 

(4.ब.22) तरतुदीनुसार मा�यतेसाठी िवभागीय सहसंचालक काय�लयास या 

काय�लया�या िद.28/01/2019 रोजी�या प� ासोबत मा�यतेसाठी पाठिव�यात आले 

होते. 

�यास अनुस� न मा. िवभागीय सहसचंालक, उ�च िश� ण, सोलापरू िवभाग, 

सोलापरू यांनी िद.04/02/2019 रोजी�या प� ा�वये उपरो�त 4 कम�चा�यांचे वतेन 

िनि� ती ��ताव शासनाचे पढुील आदेश होईपय�त मंजूर करता येणार नाहीत अस े

कळिवले आहे.   

सबब, �यव�थापन पिरषदेने िद. 06 िडस�बर, 2018 रोजी घेतले�या िनण�या�या 

अनुषंगाने डॉ. य.ु �ही. मेटकरी, डॉ. एस. एन. �शदे, � ीमती डी. एन. पांढरे व 

� ी. पी. ए. �हनमाने यां�या वतेनिनि� तीस (सुधािरत वतेन� ेणी व वतेनवाढीसह) मा�यता 

िमळ�यासंदभ�त पाठिव�यात आले�या ��तावा�या अनुषंगाने मा. िवभागीय सहसंचालक, 

उ�च िश� ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांनी िद.04/02/2019 रोजी िव� ापीठास 

पाठिवलेले प�  मािहती�तव).

ठराव: �यव�थापन पिरषदेने िद.०६ िडस�बर, २०१८ रोजी घेतल�ेया िनण�या�या अनुषंगाने 

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

यां�या वतेनिनि� तीस (सधुािरत वतेन� णेी व वतेनवाढीसह) मा�यता िमळ�यासंदभ�त 

पाठिव�यात आल�ेया ��तावा�या अनुषंगाने मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण,

सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांनी िद.०४/०२/२०१९ रोजी िव� ापीठास पाठिवल�ेया 

प� ाची न�द घे�यात आली.
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[ 8(२)] महारा��  शासनाने िद.16 फे� ुवारी, २०१९ रोजी पािरत केलले ेमराठी व इ�ं जी भाषेतील 

शासन राजप�  मािहती�तव.

(िटपणी: महारा��  शासनाने िद.16 फे�वुारी, २०१९ रोजी शासन राजप�  पािरत 

केले असून, सदर राजप� ात २०१९ चा एक� प पिरिनयम � .४ म�ये िविवध अिधकार 

मंडळा�या बठैकांच ेपिरिनयम िदलेले आहेत.

सबब, िद.१६ फे�वुारी, २०१९ रोजी पािरत केलेले मराठी व इं� जी भाषेतील 

शासन राजप�  मािहती�तव).

ठराव: महारा��  शासनाने िद.16 फे� ुवारी, २०१९ रोजी पािरत केलले ेमराठी व इ�ं जी भाषेतील 

शासन राजप� ाची न�द घे�यात आली.



�यव�थापन पिरषदेची 121 वी बैठक सोमवार, िद.11 माच�, २019 काय�वृ� ांत 18/33

[ 8(३)] सोलापरू िव� ापीठ आतंर महािव� ालयीन � ीडा �पध�साठी िविवध खेळाम�ये ओवर ऑल 

ब�ेट कॉलजे इन �पोट��  यासाठी महािव� ालयास देणगी व � ॉफी दरवष� दे�यासाठी 

`१,००,०००/- देणगी व िफरती जनरल � ॉफी “�ा. डॉ. परुणच�ं  पुंजाल � ॉफी” यां�या 

नाव ेदेणगीची र�कम व िफरते जनरल � ॉफी ��वकार�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सोबत�या प� ानुसार �ा. डॉ. परुणच�ं  पुंजाल अमृत महो�सव सोहळा सिमती 

यांनी सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू अंतग�त होणा�या ओवर ऑल ब�ेट कॉलेज इन 

�टोट��  यासाठी महािव� ालयास िव� ापीठा�या िनयमानुसार देणगीची र�कम व िफरती 

जनरल � ॉफी �यांच े “�ा. डॉ. परुणच�ं  पुंजाल � ॉफी” यां�या नावाने दे�यासाठी 

`1,00,000/- िव� ापीठास धनाकष�� ारे िव� ापीठास सादर कर�यास व सदर देणगीची 

र�कम �वीकार�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठ आतंर महािव� ालयीन � ीडा �पध�साठी िविवध खेळाम�ये ओवर ऑल 

ब�ेट कॉलजे इन �पोट��  यासाठी महािव� ालयास देणगी व � ॉफी दरवष� दे�यासाठी 

`१,००,०००/- देणगी व िफरती जनरल � ॉफी “�ा. डॉ. परुणच�ं  पुंजाल � ॉफी” यां�या 

नाव े देणगीची र�कम व िफरते जनरल � ॉफी ��वकार�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 
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[ 8(4)] Solapur Universeity, Solapur आिण I Access-Rights Mission, Field Action

Project,The Centre for Disability Studies & Action, Tata Institute of Social

Sciences, (Deemed University) Mumbai यां�याम�ये सामंज�य करार (MoU)

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. संचालक, उ�च िश� ण यां�या अ�य� तेेखाली िद�यांगांना सव�िव� ापीठे व

सलं��नत शासकीय व अशासकीय महािव� ालयात सोयी सुिवधा उपल�ध क� न

दे�याबाबत�या अनुषंगाने आयोिजत िद.15/09/2018 आिण 26/10/2018 रोजी�या

बठैकीतील इितवृ� ा�माणे सव�िव� ापीठ व टाटा इ��टीटयूट ऑफ सोशल साय�स, मंुबई

यां�याम�ये सामंज�य करार (MoU) कर�याबाबत िनि� त कर�यात आले होते.

�याअनुषंगाने TISS व I Access िमशन सोबत करावया�या सामंज�य कराराचा (MoU)

चा मसुदा डॉ. � ीमती. वशैाली को�हे, �ाज�ेट डायरे�टर, I Access, TISS, Mumbai

यां�याकडून ��तुत िव� ापीठास िद.08/02/2019 रोजी�या प� ा�वये �ा�त झालेला आहे.

सोबत मा. संचालक, उ�च िश� ण यां�या अ�य� ेतेखाली िद�यांगाना सोयीसुिवधा उपल�ध

क� न दे�यासाठी झाले�या बठैकीचे संदभ�प� जोडलेले आहे. िद�यांगाना सोयीसुिवधा

उपल�ध क� न दे�या�या उ�ेशाने मसुदयाम�ये एकुण बारा वगेवगे� या मु� ांवर I

Access-Rights Mission, Field Action Project, The Centre for Disability Studies

& Action, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai यां�या सहयोगाने िव� ापीठाने

आप�याकडे उपल�ध आ�थक तरतुदीतनू काय�वाही कर�याबाबत नमुद कर�यात आले

आहे. या�यितिर�त अ�य अनेक बाब�चा Field Action Project अंतग�त समावशे यात

कर�यात आलेला आहे. सोबत सामंज�य कराराचा (MoU) मसुदा आप�या अवलोकनाथ�

जोडलेला आहे.

सबब, उपरो�त�माणे िद. 08/02/2019 रोजी�या प� ा�या अनुषंगाने Solapur

Universeity, Solapur आिण I Access-Rights Mission, Field Action Project, The

Centre for Disability Studies & Action, Tata Institute of Social Sciences,

(Deemed University) Mumbai यां�याम�ये सामंज�य करार (MoU) कर�याची बाब

िवचाराथ�).

ठराव: Solapur Universeity, Solapur आिण I Access-Rights Mission, Field Action

Project,The Centre for Disability Studies & Action, Tata Institute of Social

Sciences, (Deemed University) Mumbai यां�याम�ये सामंज�य करार (MoU)

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 8(5)] सोलापरू िव� ापीठ आतंग�त पढुील वष�होणा-या � ीडा महो�सवासाठी आयोजन सिमती

गठीत कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: � ीडा महो�सवा�या िनयमावली नुसार सोलापरू िव� ापीठाकडे सन 2019 या

वष�त महारा�� रा�य आतंर िव� ापीठ � ीडा महो�सवाचे आयोजन होणार आहे.

�या ��टीने सदर महो�सवाची पवु�तयारी करणे आव�यक आहे. �यासाठी अयोजन

िनयोजन (Organizing) सिमती िनयु� त करणे गरजचेे असनू, सदर सिमती�या

माग�दश�नानुसार सदर महो�सवाची पवु�तयारी करणे सोईचे होईल.

सबब, � ीडा महो�सवा�या िनयमावली नुसार सोलापरू िव� ापीठाकडे सन

2019या वष�त महारा�� रा�य अंतर िव� ापीठ � ीडा महो�सवाचे आयोजन कर�या�या

��टीने सदर महो�सवाची पवु�तयारी करणे आव�यक आहे. �यासाठी महारा�� रा�य आतंर 

िव� ापीठ � ीडा महो�सव िनयमावलीतील माग�दश�नानुसार िनयोजन (Organizing)

सिमती गठीत क� न िमळ�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठ अतंग�त पढुील वष� होणा�या � ीडा महो�सवासाठी खालील�माणे 

आयोजन सिमतीम�ये खालील �यव�थापन पिरषद सद�यांचे नामिनद�शन कर�यात आल.े

1. �ा. एम. एम. माने

2. � ी. ए. के. आवळे 

3. कु. ए. सी. च�हाण

4. � ीमती एन. एस. मंकणी 

5. डॉ. टी. एन. कोळेकर 

6. डॉ. बी. एन. आदटराव 

7. �ा. डॉ. जी. एस. कांबळे 

8. डॉ. एच. के. आवताडे
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[ 8(6)] मा. �यव�थापन पिरषदेने केल�ेया िशफारशीनुसार आ�थापना िवभागा�या कामकाजाचा सिव�तर 

वा�षक �गती अहवाल मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठातील वग� 1 ते 4 संवग�तील पा�  कम�चा�यांना िवभागीय पदो� ती सिमती�या 

िशफारशीनुसार िद.25/07/2018 व िद.01/08/2018 रोजी�या आदेशा�वये पदो� ती िद�याची बाब 

िद.21/08/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीत मािहती�तव सादर केली असता, �यावर 

खालील�माणे िनण�य घेतला आहे.

• िव� ापीठातील �शासकीय सेवकांना पदो� ती�या कोटयातील ि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 असे ठरल.े 1) �ा. एम. एम. माने   2) डॉ. एच. के. 

आवताडे   3) डॉ. बी. एन. आदटराव   ४) कु. ए. सी. च�हाण

�यव�थापन पिरषदेने घेतले�या िनण�या�या अनुषंगाने गठीत सिमती�या

िद.24/09/2018, िद.24/10/2018, िद.30/10/2018 व िद.01/11/2018 अशा एकूण 04 

बैठका संप�  झाले�या आहेत. �यानुसार सिमतीने सादर केलेला अंितम अहवाल 

िद.06/12/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीत िवचाराथ� सादर केला असता,

सिमतीचा अहवाल ��वका� न सव�नुमते मा�यता िदली आहे. सदर अहवालाम�ये सिमतीने अ. � .

7 म�ये सव� कम�चा�यांची सेवापु��तके, जातवधैता �माणप�  व पदो� तीसाठी आव�यक असणारी 

शै� िणक अह�ता व �याचा �ितपूत� अहवाल ��येक वष� फे� ुवारी मिह�या�या �यव�थापन 

पिरषदे�या मा�यतेसाठी / मािहतीसाठी ठेव�यात यावात. अथ�त आ�थापना िवभागाचा वा�षक 

अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे मांड�यात यावा अशी िशफारस केलेली होती.

उपरो�त िशफारशीला अनुस� न आ�थापनाचे वा�षक �गती अहवाल िद.20/02/2019

रोजी�या �यव�थापन पिरषदेसमोर माडंले असता मा.�यव�थापन पिरषदेने खालील�माणे ठराव केलेला 

आहे- 

• िद.06/12/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीतील िशफारशीनुसार आ�थापना िवभागा�या 

कामाकाजाचा वा�षक �गती अहवाल सिव�तर तयार क� न आव�यक �या कागदप� ांसह पुढील 

�यव�थापन पिरषदे�या बैठकीत सादर कर�यात यावा असे ठरल.े

उपरो�त �यव�थापन पिरषदे�या ठरावाला अनुस� न आ�थापना िवभागाचा अहवाल खालील�माणे 

सादर कर�यात येत आहे.

1. �बदू नामावली तपासणी संदभ�त मा. रा�यपाल िनयु�त �यव�थापन पिरषद सद�य �ा. महेश 

एम. माने हे �वत: िद.07/01/2019 रोजी मागासवग� क� , पुणे येथे जाऊन आले असून 

मावक, पुणे यांचेकडून �बदूनामावली संदभ�त नवीन नमूना तयार कर�यासाठी िदला असून 

�यानुसार पुढील काय�वाही सु�  आहे.

2. ��तुत िव� ापीठाम�ये संचालक, � ीडा व शारीिरक िश� ण या पदाकरीता जािहरात �िस�द 

क� न िनयमानुसार िवहीत �ि� या पूण� क� न डॉ. एस.के.पवार यांची ��तुत काय�लयाच ेप�  

� . SUS/Estt/A.O./2018/5280, िद.25/06/2018 अ�वये िनयु�ती आदेश दे�यात आले 

असून डॉ.एस.के.पवार हे िद.25/06/2018 रोजी ��तुत िव� ापीठाम�ये संचालक, � ीडा व 

शारीिरक िश� ण या पदावर � जू झाले आहेत.

3. िव� ापीठाने िद.25/07/2018 व िद.01/08/2018 रोजी�या आदेशा�वये पदो� ती िदले�या 

अिधकारी / कम�चारी या�ंया वतेन िनि� तीस मा. िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापरू िवभाग, 

सोलापरू तसेच मा.लेखािधकारी, उ�च िश� ण, सोलापरू याचंी मा�यता िमळाली असून वतेन 

िनि� ती�माणे �याचे वेतन आदायगी सु�  आहे.

4. ��तुत िव� ापीठाम�ये संचालक, परी� ा व मु�यमापन मंडळ या पदाकरीता जािहरात �िस�द क� न 

िनयमानुसार िवहीत �ि� या पणू� क� न डॉ. � ीकातं राजाराम कोकरे याचंी ��तुत काय�लयाचे प�  

� . SUS/Estt/A.O./2018/10385, िद.05/12/2018 अ�वये िनयु�ती आदेश दे�यात आले 

असून डॉ. � ीकातं राजाराम कोकरे हे िद.17/12/2018 रोजी ��तुत िव� ापीठाम�ये संचालक,

परी� ा व मु�यमापन मंडळ या पदावर � जू झाले आहेत.
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5. वग� 1 व 2 संवग�तील पा�  कम�चा�यांना िवभागीय पदो� ती सिमती�या िशफारशीनुसार आदेश 

� .सोिवसो/आ�था/का.आ./2019/926, िद.31/01/2019 अ�वये पदो� ती दे�यात आलेली 

आहे.  �यानुसार ते पदो� ती िदले�या पदावर � जू झाले आहेत.

6. मा.रा�यपाल महोदय यां�या काय�लयाकडून िद.28/12/2018 रोजी�या प� ा�वये ��तुत 

िव� ापीठासाठी �ा.डॉ.शंकर ई� रा पाटील यांची � .कुलगु�  �हणनू िनयु�ती कर�यात 

आलेली असून �ा.डॉ.शंकर ई� रा पाटील हे � .कुलगु�  या पदावर िद.01/01/2019 रोजी 

��तुत िव� ापीठाम�ये � जू झाले आहेत.

7. ��तुत िव� ापीठाम�ये िर�त असले�या कुलसिचव या पदाकरीता जािहरात �िस�द क� न 

िनयमानुसार िवहीत �ि� या पूण� क� न �ा. डॉ. िवकास भाऊराव घुटे यांची ��तुत 

काय�लयाच े प�  � . SUS/Estt/AO/2019/1586, िद.22/02/2019 अ�वये िनयु�ती 

कर�यात आलेली असून �ा.डॉ. िवकास भाऊराव घुटे हे िद.26/02/2019 रोजी ��तुत 

िव� ापीठाम�ये कुलसिचव या पदावर � जू झाले आहेत.

8. ��तुत िव� ापीठाम�ये �थाप�य अिभयंता या पदाकरीता जािहरात �िस�द क� न िवहीत 

�ि� या पूण� क� न एकि� त वेतन � .60,000/- वर � ी.अमर औदंुबर काळे यांची ��तुत 

काय�लयाच े प�  � .सोिवसो/आ�था/1085, िद. 04/02/2019 अ�वये िनयु�ती कर�यात 

आलेली असून � ी.अमर औदंुबर काळे हे िद.05/02/2019 रोजी ��तुत िव� ापीठाम�ये 

�थाप�य अिभयंता या पदावर � जू झाले आहेत.

9. ��तुत िव� ापीठाम�ये �ोडयुसर या पदाकरीता जािहरात �िस�द क� न िवहीत �ि� या पूण� 

क� न एकि� त वेतन � .15,000/- वर � ी.िनतीन हरीभाऊ �शदे यांची ��तुत काय�लयाच े

प�  � .सोिवसो/आ�था/1086, िद. 04/02/2019 अ�वये िनयु�ती कर�यात आलेली असून 

� ी.िनतीन हरीभाऊ �शदे हे िद.05/02/2019 रोजी ��तुत िव� ापीठाम�ये �ोडयुसर या 

पदावर � जू झाले आहेत.

10. िव� ापीठात काय�रत असले�या अिधकारी / कम�चारी यां�या सेवापु��तका यो�य �या न�दीसह 

अ� ावत कर�यात आले�या असून �यांची बांधणी (Buiding) कर�याच ेकाम पूण� झालेले आहे.

11. वग� ड मधील िशपाई संवग�तील सेवकांना � .1,300/- व� न � .1,600/- �माणे � ेड वतेनात 

सुधारणा क� न �या�माणे वतेन आदायगी कर�यात आलेली आहे.

12. िव� ापीठात काय�रत असले�या अिधकारी / कम�चारी यांची िद.01 जानेवारी, 2018 ते 31 

िडस�बर, 2018 या कालावधीची यो�य �या बदलासह सेवाजे�ठता यादी तयार कर�याचे काम 

अंितम ट�यात आहे.

13. िद.16 जानेवारी, 2019 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या ठरावानुसार वग� ड संवग�तील 

(िशपाई वगळता) �या पदांना पदो� ती�या संधी उपल�ध नाहीत अशा पदावर काय�रत 

सेवकांकडून अज� मागिवणेकरीता पिरप� क िनग�िमत कर�यात आले असून पिरप� काला 

अनुस� न �ा�त अज� शासनास सादर कर�याच ेकाम अंितम ट��यात आहे.

14. ��तुत िव� ापीठाम�ये संचालक, नवोप� म, नवसंशोधन व साहचय� मंडळ या पदाकरीता 

िद.27/10/2017, िद.09/02/2018 रोजी जािहरात �िस�द कर�यात आलेली होती तथािप,

दो�ही जािहरातीम�ये पा�  उमे� ार �ा�त न झा�यामुळे पुन:�  िद.04/02/2019 रोजी 

जािहरात �िस�द कर�यात आली असून आवदेन सादर कर�याची अंितम मुदत 

िद.08/03/2019 पय�त आहे.

15. ��तुत िव� ापीठाम�ये िर�त असले�या िव�  व लेखा अिधकारी या पदाकरीता 

िद.04/02/2019 रोजी जािहरात �िस�द कर�यात आलेली असून आवेदन सादर कर�याची 

अंितम मुदत िद.08/03/2019 पय�त आहे.

16. ��तुत िव� ापीठाम�ये अिध�ठाता, मानव िव� ान िव� ाशाखा या पदाकरीता िद.04/02/2019

रोजी जािहरात �िस�द कर�यात आलेली असून आवदेन सादर कर�याची अंितम मुदत 

िद.08/03/2019 पय�त आहे.
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17. ��तुत िव� ापीठाम�ये अिध�ठाता, िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा या पदाकरीता 

िद.04/02/2019 रोजी जािहरात �िस�द कर�यात आलेली असून आवेदन सादर कर�याची 

अंितम मुदत िद.08/03/2019 पय�त आहे.

18. ��तुत िव� ापीठाम�ये सन 2016 म�ये िवहीत �ि� या पूण� क� न िनयु�ती कर�यात आले�या

वग� 3 मधील सव� कम�चा-यांची िवभागीय परी� ा घे�याची काय�वाही सु�  आहे. �यासंबंधी सव� 

कम�चा�यांना िद.07/03/2019 रोजीच े प�  � . सोिवसो /आ�था /2019 / 1938 अ�वये 

सुचना दे�यात आलेली आहे.

19. ��तुत िव� ापीठाम�ये संचालक, िव� ाथ� िवकास या पदाकरीता पिरप� का� ारे आवदेनप�  

मागवून �ा�त आवदेन प� ावर िवहीत काय�वाही क� न डॉ.वसंत गु� शांत कोरे यांची ��तुत 

काय�लयाच े िनयु�ती आदेश � .SUS / Estt / AO / 2019 / 1926, िद.06/03/2019 

अ�वये संचालक, िव� ाथ� िवकास या पदावर िनयु�ती कर�यात आलेली आहे. 

20. ��तुत िव� ापीठाम�ये संचालक, रा�� ीय सेवा योजना या पदाकरीता पिरप� का� ारे 

आवदेनप�  मागिव�यात आलेले असून सदर पदाकरीता एकुण पाच आवदेन प�  �ा�त 

झालेले आहेत. सदर�माणे � ा�त पाच आवदेनप� ांची छाननी कर�याची काय�वाही पूण� 

झालेली असून �याबाबत पुढील काय�वाही सु�  आहे.

21. सोलापूर िव� ापीठाम�ये गरजेनुसार कं� ाटी सुर� ा अिधकारी, सुर� ा र� क िकमान 12

मिह�यासाठी व िव� ापीठातील िविवध िवभाग / संकुलासाठी गरजेनुसार संगणक लेखिनक, 

�योगशाळा सहायक, डाटा ऑपरेटर, टे�नीकल अिस�टंट, किन�ठ अिभयंता, जनसंपक� 

अिधकारी, वबेसाईट डे�हलपर, �लेसम�ट ऑफीसर, अंतग�त लेखा पिर� क, संगणक 

हाड�वअेर सॉफटवबेर ॲ�ड नेटवक� ए�सपट�, इ��� म�ट ए�सपट�, पिरचािरका (नस�), वाहन 

चालक, �योगशाळा पिरचर, तारतं� ी (इले), टेिलफोन टे�नीिशयन, िशपाई, �व�छक, सुतार 

व नळकारागीर मदतनीस, माळी व गरजेनुसार इतर पदनामाच े मनु�यबळ एकि� त वतेन व 

िकमान वतेनावर 12 मिह�यासाठी उपल�ध क� न दे�याकरीता न�दणीकृत पा�  ठेकेदार /

पुरवठाधारकांकडून जािहरात � .सोिवसो / आ�था / ई-िन / 2019 / 06 अ�वये 

www.mahatenders.gov.in � ारे िद.11/03/2019 पय�त ई िनिवदा मागिव�यात आली 

आहे. 

सबब, वरील�माणे आ�थापना िवभागाचा वा�षक �गती अहवाल मािहती�तव).

ठराव: मा. �यव�थापन पिरषदेने केल�ेया िशफारशीनुसार आ�थापना िवभागा�या कामकाजाचा सिव�तर 

वा�षक �गती अहवालाची न�द घे�यात आली.
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[ 8(7)] � ी संगमे� र ए�यकेुशन सोसायटी, सोलापरू सं�था संचिलत, संगमे� र महािव� ालय,

सोलापरू या महािव� ालयाकडून �वाय� दज�िमळ�याकिरता �ा�त झाललेा ��तावावर

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

अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने केललेी िशफारस ��वका� न ��ताव िव� ापीठ अनुदान

आयोगास मा�यते�तव अ� ेिषत कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: � ी संगमे� र ए�युकेशन सोसायटी, सोलापरू सं�था संचिलत, संगमे� र

महािव� ालय, सोलापरू या महािव� ालयाकडून �वाय� दज� िमळ�याबाबतचा ��ताव

�ा�त झालेला आहे.

महारा�� शासनाने िद.19/01/2013 रोजी�या शासन िनण�या�वये रा�यातील

अकृषी िव� ापीठाने �यां�या अख�यािरतील उ�च िश� ण देणा-या महािव� ालयाने / स�ंथा 

/ िव� ापीठ िवभाग यांना �वाय� ता दे�याबाबत काय�वाही कर�यासंदभ�तील शासन

िनण�य िनग�िमत केले आहे. सदरील शासन िनण�यात खालील�माणे मु�े नमूद केले

आहेत.

1. िव� ापीठांनी �यां�या अख�यांिरत काय�रत असणा-या व उ�कृ�ट उ�च शै� िणक सेवा

देणा-या 10% महािव� ालये/सं�था/िव� ापीठ िवभाग यांना �वाय� ता दे�याबाबत

काय�वाही करावी.

2. िव� ापीठा�या पिर� े� ातील जी महािव� ालये/सं�था/िव� ापीठ िवभागास �वाय� ता

(Autonomy) �दान कर�या�या��टीने स� म आहेत, अशा महािव� ालये / स�ंथा /

िव� ापीठ िवभागांना उ� �ुत क� न �या िश� ण सं�थांचे ��ताव िव� ापीठ �तराव� न

सव�िनकषांची तपासणी क� न िव� ापीठ �ािधकरणा�या मा�यतेने आव�यक ते

��ताव शासना�या मा�यतेसाठी सादर कराव.े

3. महािव� ालयांना �वाय� ता दे�यासंदभ�त िव� ापीठ अनुदान आयोगाने िदले�या

सूचनांनुसार िव� ापीठांना �यां�या पिरिनयम अ� ावत केले नस�यास सदर पिरिनयम

िव� ापीठ अनुदान आयोगाने िदले�या सूचनांनुसार �थम िव� ापीठांचे पिरिनयम

अ� यावत कर�याबाबतची काय�वाही करावी.

4. िव� ापीठांनी �यां�या अख�यांिरतील उ�च िश� ण देणा-या महािव� ालये / सं�था /

िव� ापीठ िवभाग यांना �वाय� ता दे�याबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल

मा.रा�यपाल तथा कुलपती यांना सादर करावा.
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तसेच दर�यान�या कालावधीत महारा�� शासनाने िद.23/02/2017 रोजी�या

राजप� ा�वये महारा�� साव�जिनक अिधिनयम 2016 हा कायदा िद.01/03/2017 पासून

अंमलात आणला असनू �यातील कलम 122 (1) म�ये खालील�माणे तरतूद आहे.

�वाय� ता दज� िमळिव�यासाठी, िव� ापीठ िवभाग �कवा पिरसं�था, संल�न

महािव� ालय �कवा मा�यता�ा�त सं�था यांना िव� ापीठाकडे अज� करता येईल.

�यव�थापन पिरषदेस, िव� ापिरषदे�या िशफारशीव� न �वाय� ता दज� �दान करता

येईल.

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार �वाय� ता दे�याची बाब

�थमत: िव� ापिरषदेसमोर तदनंतर �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर करणे आव�यक

आहे.

� ी संगमे� र ए�यकेुशन सोसायटी, सोलापरू सं�था संचिलत, संगमे� र

महािव� ालय, सोलापरू या महािव� ालयाकडून �वाय� दज� िमळ�याकिरता �ा�त

झालेला ��तावास महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 122(1)

मधील तरतूदीस अनुस� न, मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ�वये �यां�या �ा�त अिधकारात िव� ापिरषदे�यावतीने

�यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यास मा�यता िदलेली आहे.

सबब, � ी संगमे� र ए�युकेशन सोसायटी, सोलापरू सं�था संचिलत, संगमे� र

महािव� ालय, सोलापरू या महािव� ालयाकडून �वाय� दज� िमळ�याकिरता �ा�त

झालेला ��तावावर मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

2016 कलम 12(7) अ�वये िव� ापिरषदे�या वतीने केलेली िशफारस ��वका� न ��ताव

िव� ापीठ अनुदान आयोगास मा�यते�तव अ� ेिषत कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या

िवचाराथ�).

ठराव: � ी संगमे� र ए�यकेुशन सोसायटी, सोलापरू सं�था संचिलत, संगमे� र महािव� ालय,

सोलापरू या महािव� ालयाकडून �वाय� दज�िमळ�याकिरता �ा�त झाललेा ��तावावर

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

अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने केललेी िशफारस ��वका� न ��ताव िव� ापीठ अनुदान

आयोगास मा�यते�तव अ� ेिषत कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 8(8)] सी. बी. खेडगीज बसव�े र साय�स, राजा िवजय�सह कॉमस�, राजा जय�सह आट�स

कॉलजे, अ�कलकोट, या महािव� ालयास पनु� : परी� ा क�� देणेबाबत गिठत केल�ेया

सिमतीचा अहवाल परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने ��वका� न �यव�थापन पिरषदेस

िशफारस केललेी बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िविवध संघटनांनी, िव� ाथ�यांनी िदले�या िनवदेनात सी.बी. खेडगीज बसव�े र

साय�स, राजा िवजय�सह कॉमस�, राजा जय�सह आट�स कॉलेज, अ�कलकोट

महािव� ालयाचे परी� ा के� ं र� कर�यात येवू नये, अशी िवनंती केलेली आहे. सदर

िव� ाथ� िहत ल� ात घेता सदर महािव� ालयास परी� ा क�� दे�यात यावे �कवा कसे

याबाबत िदनांक 07/02/2019 रोजी�या िटपणी�वये डॉडॉ. एच. के. आवताडे, डॉ. पी.

आर. थोरात व डॉ. ॲनी जॉन यांची ि� सद�यीय सिमती गिठत कर�यात आलेली आहे.

सदर सदर सिमतीने िविवध महािव� ालयास भेटी देऊन सदर परी� ा क�� दे�याबाबत

िविवध बठैका घे�यात आले�या आहेत.

सी. बी. खेडगीज बसव�े र साय�स, राजा िवजय�सह कॉमस�, राजा जय�सह

आट�स कॉलेज, अ�कलकोट, या महािव� ालयास परी� ा क��  दे�याबाबत सिमतीने

अहवाल सादर केलेला आहे. सादर केलेला अहवाल महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

कायदा 2016 कलम 48 (2) �या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी परी� ा व मू�यमापन

मंडळा�या वतीने ��वका� न �यव�थापन पिरषदे�या बठैिकस िशफारस केलेली आहे.

सबब, सी. बी. खेडगीज बसव�े र साय�स, राजा िवजय�सह कॉमस�, राजा

जय�सह आट��  कॉलेज, अ�कलकोट, या महािव� ालयास पनु� : परी� ा क�� दे�याबाबत

गिठत सिमती�या अहवाल परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने ��वका� न �यव�थापन

पिरषदेस िशफारस केलेली बाब िवचाराथ�).

ठराव: सी. बी. खेडगीज बसव�े र साय�स, राजा िवजय�सह कॉमस�, राजा जय�सह आट��  

कॉलजे, अ�कलकोट या महािव� ालयास पनु� : परी� ा क�� दे�याबाबत गिठत केल�ेया

सिमतीचा अहवाल मा.कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

2016 कलम 48(2) अ�वये परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने केललेी िशफारस

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

1. परी� ेसाठी आव�यक मनु�यबळ वापर�याचा अिधकार हा सचंालक, परी� ा व 

मू�यमापन मंडळ यांना दे�यात आला.

2. अ.� .7 �माणे िनय�ुत केल�ेया Observer यांचा �वास व मानधन खच� 

महािव� ालयाने करावा.

3. सिमतीने केललेी अ.� .9 ची िशफारस अमा�य कर�यात आली.
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[ 8(9)] माहे ऑ�टो / नो�हे 2018 म�ये सव�महािव� ालयांना बी.ए., बी.कॉम., बी.ए�सी भाग �थम

वष�(स� 1 व 2 ) म�यवत�मू�यमापन क�� (First year CAP) मधील सम�वयक / कम�चारी

यांना दे�यात येणारे मानधन �यव�थापन परीषदे�या िवचाराथ�

(िटपणी: सव�महािव� ालयांना (First Year CAP) दे�यात आले होते. िद.14/9/2018

सोिवसो / परी� ा मू�यमापन / 2018 / 2190 अ�वये महािव� ालयांना असे कळिवले आहे

की, महािव� ालयांनी िश� कांनी आप�या उ� रपि� के�या मू�यमापनाचे कामकाज 10

िदवसात पणू�क� न �विरत ि� तीय व तृतीय वष��या उ� रपि� कां�या मू�यमापनासाठी

म�यवत� मू�यमापन क�� ावर ता�काळ उप��थत राहून पणू�करावते. सोबत परीप� क

जोडलेले आहे. 

माहे ऑ�टो / नो�हे 2018 म�ये घे�यात आले�या परी� ांची देयके

महािव� ालयांनी सादर केलेली असनू सदर देयकाम�ये म�यवत� मू�यमापन क�� ानी

म�यवत� मू�यमापनाची कामे किरत असता सदर देयके एकूण िदवस 40 / 50 असे

लाव�यात आलेले िदसून येते.

माहे ऑ�टो / नो�हे 2018 म�ये घे�यात आले�या �थम वष�(स� 1 व 2) म�यवत�

मू�यामापन क�� (First year CAP) मधील सम�वयक / कम�चारी यांना दे�यात येणारे

मानधनाची बाब िवचाराथ�).

ठराव: माहे ऑ�टो / नो�हे 2018 म�ये सव�महािव� ालयांना बी.ए., बी.कॉम., बी.ए�सी भाग �थम

वष�(स� 1 व 2 ) म�यवत�मू�यमापन क�� (First year CAP) मधील सम�वयक / कम�चारी

यांना िव� ाशाखािनहाय जा�तीत जा�त 10 िदवस व कमीत कमी िव� ाथ� सं�येनुसार 

िदवस ठरिव�यात याव ेव �यानुसार मानधन आदा कर�यात याव ेअस ेसव�नुमते ठरल.े



�यव�थापन पिरषदेची 121 वी बैठक सोमवार, िद.11 माच�, २019 काय�वृ� ांत 28/33

[ 8(१०)] ��तुत िव� ापीठा�या पिरसरातील वगेवगे� या चार कामा�या ऑनलाईन �ा�त झाल�ेया 

िनिवदा ��वका� न उघड�यास आिण सदरील कामास �शासकीय मा�यता आिण खच�स 

मा.कुलगु�  महोदयांनी मा.�यव�थापन पिरषदे�या वतीने िदललेी मा�यतेची बाब 

मािहती�तव.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठा�या पिरसरामधील खालील नमूद केले�या वगेवगे� या चार 

कामा�या अ�प कालावधीची ई-िनिवदा सचूना वगेवगे� या दैिनकात, शासना�या 

संकेत�थळावर तसचे िव� ापीठा�या सकेंत�थळावर �िस�द क� न ऑनलाईन िनिवदा 

मागिव�यात आ�या हो�या. �यानुसार सदरील कामा�या िनिवदा संबिंधत कामा�या 

नावापढेु रकाना � मांक 4 म�ये नमूद के�या�माणे �ा�त झाले होते.

अ

�

कामाचे नांव अंदाज ेकामाची 

र�कम

ऑनलाईन 

�ा�त िनिवदा 

सं�या

ऑनलाईन �ा�त 

िनिवदेपैकी पा�  

िनिवदेची स�ंया

1 2 3 4 5

1. िव� ापीठ पिरसरातील 

Incubation Center

बांधकाम व ि� फॅ�ीकेशनच े

काम करणे

� .24,46,910/- 03 03

2. अ�यासक��  रंगभवन येथील 

पिह�या मज�याच े बांधकाम 

करणे व तेथील बाथ� मची 

दु� �ती करणे

� .21,25,744/- 03 02

3. भशूा�  संकुल इमारतीच े

वाढीव बांधकाम करणे.

� .23,20,322/- 03 02

4. पदाथ�िव� ान संकुला 

शेजारील सभागृहाच े वाढीव 

काम करणे.

� .24,38,087/- 04 03

2. वरील चार कामा�या ऑनलाईन� ारे �ा�त िनिवदेची तांि� क सिमतीकडून तपासणी 

क� न घे�यात आली असनू �ा�त िनिवदेपकैी पा�  ठरत असले�या िनिवदेची स�ंया 

संबिंधत कामा�या नावापढुील रकाना � मांक 05 म�ये सं�या नमूद केली आहे.

3. महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम २०१६ कलम १०० (५)(झ) मधील नमूद 

केलेली तरतूद िवचारात घेता सदील ऑनलाईन� ारे �ा�त झाले�या िनिवदा 

��वकार�याची जबाबदारी इमारत व बांधकाम सिमतीची अस�याचे नमूद केले आहे.

परंत,ू दर�यान�या कालावधीम�ये इमारत व बांधकाम सिमती�या बठैकीचा िदनांक 

िनि� ती झालेला नसून सदरील सिमतीचे अ�य�  िव� ापीठाचे कुलगु�  आहेत.
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अ

�

कामाचे नांव अंदाजप�

कीय र�कम 

� पयांम�ये

ठेकेदाराचे नांव 

व नमूद केलले े

दर 

नमूद दर शेरा

1. िव� ापीठ पिरसरातील 

Incubation Center

बांधकाम करणे व ि�-

फॅ�ीकेशन काम करणे

24,46,910/- मे.

एस.के.सूय�वशंी,

सोलापरू 

10.01% कमी 

दराने �हणजेच 

� .20,67,638.95

L-1

2. अ�यासक��  रंगभवन 

येथील पिह�या मज�याचे 

बांधकाम करणे व तेथील 

बाथ� मची दु� �ती करणे

21,25,744/- मे. एस. एस.

िबराजदार 

सोलापरू 

15.00% कमी 

दराने �हणजेच 

� .18,06,882.40

L-1

3. भशूा�  संकुल इमारतीचे 

वाढीव बांधकाम करणे. 

23,20,322/- मे. सी. �ही.

अलकंुटे, 

सोलापरू 

14.05% कमी 

दराने �हणजेच 

� .19,94,316.76

L-1

4. पदाथ�िव� ान संकुला 

शेजारील सभागृहाचे 

वाढीव काम करणे. 

24,38,087/- मे. बी. �ही.

राठोड 

सोलापरू 

13.99% कमी 

दराने �हणजेच 

� .20,96,998.63

L-1

4. वरील पिर�छेद � मांक ३ म�ये नमूद के�या�माणे इमारत व बांधकाम सिमती�या 

बठैकीचा िदनांक िनि� त झालेला नस�यामुळे आिण वरील कामे वळेेत पणू� कर�यासाठी 

ऑनलाईन �ा�त झाले�या िनिवदा �वीका� न पढुील काय�वाही तातडीने करणे आव�यक 

होते. 

�यामुळे सदरील �ा�त झाले�या िनिवदा महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२ (७) नुसार तातडीची बाब �हणनू �याच�माणे सदरील 

कामास �शासकीय मा�यता आिण खच�स मंजूरी िमळ�याची िशफारस व बांधकाम 

सिमती�या वतीने मा.कुलगु�  महोदयांनी यापवू� मा�यता िदलेली आहे.

�याचअनुषंगाने सदरच े काम तातडीने वळेेत पणू� कर�यासाठी महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२ (७) नुसार तातडीची बाब 

अस�याने मा.कुलगु�  महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता िदलेली आहे.

सबब, िव� ापीठा�या पिरसरामधील वगेवगे� या चार कामा�या ऑनलाईन �ा�त 

झाले�या िनिवदा ��वका� न उघड�यास आिण सदरील कामास �शासकीय मा�यता 

आिण खच�स मा.कुलगु�  महोदयांनी मा.�यव�थापन पिरषदे�या वतीने िदलेली मा�यतेची 

बाब मािहती�तव.

ठराव: ��तुत िव� ापीठा�या पिरसरातील वगेवगे� या चार कामा�या ऑनलाईन �ा�त झाल�ेया 

िनिवदा ��वका� न उघड�यास आिण सदरील कामास �शासकीय मा�यता आिण खच�स 

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

नुसार मा.�यव�थापन पिरषदे�या वतीने िदल�ेया मा�यतेची न�द घे�यात आली.
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[ 8(११)] पदवी व पद�यु� र पदवी अ�यास� मांसाठी अ�यागत / तािसका त�वावरील अ�यापकांना 

�दान करावया�या मानधनाचे दर सुधािरत कर�यात आ�याचा उ�च व तं�  िश� ण 

िवभागाचा िद.१४ नो�ह�बर, २०१८ रोजीचा शासन िनण�य मािहती�तव.

(सहप�  सोबत जोडल ेआहे)

(िटपणी: पदवी व पद�यु� र पदवी अ�यास� मांसाठी अ�यागत / तािसका त�वावरील 

अ�यापकांना �दान करावया�या मानधनाच ेदर शासनाने िद.१४ नो�ह�बर, २०१८ रोजी�या 

शासन िनण�य � .संिकण�-२०१८ / (185 / 18) / मिश-3 नुसार सधुािरत केले आहेत ते 

खालील त��यात नमूद के�या�माणे आहेत. (सोबत उ�च व तं�  िश� ण िवभागाचे िद.०५ 

नो�ह�बर, २००८ व िद.१४ नो�ह�बर, २०१८ रोजीचे दो�ही शासन िनण�य अवलोकनाथ� 

जोडले आहेत.)  

अ.

� .

अ�यास� माचा �कार िद.०५/११/२००८ �या 

शासन िनण�या�वये 

अनु� ेय असलेले दर 

(�ित तासाकिरता)

सुधािरत दर

(�ित तासाकिरता)

सै�दांितक �ा�यि� के सै�दांितक �ा�यि� के

१) कला, वािण�य, िव� ान 

(पदवी) 

३००/- 150/- 500/- 200/-

2) कला, वािण�य, िव� ान 

(पद�यु� र)

३००/- 150/- 600/- 250/-

३) िश� णशा�  आिण शािररीक 

िश� ण (पदवी / पद�यु� र 

�यावसाियक अ�यास� म)

३००/- 150/- 600/- 250/-

4) िवधी (पदवी / पद�यु� र 

�यावसाियक अ�यास� म)

300/- 150/- 600/- 250/-

सबब, पदवी व पद�यु� र पदवी अ�यास� मांसाठी अ�यागत / तािसका 

त�वावरील अ�यापकांना �दान करावया�या मानधनाच ेदर सुधािरत कर�यात आ�याचा 

उ�च व तं�  िश� ण िवभागाचा िद.१४ नो�ह�बर, २०१८ रोजीचा शासन िनण�य 

मािहती�तव).

ठराव: पदवी व पद�यु� र पदवी अ�यास� मांसाठी अ�यागत / तािसका त�वावरील अ�यापकांना 

�दान करावया�या मानधनाचे दर सधुािरत कर�यात आ�याचा उ�च व तं�  िश� ण 

िवभागाचा िद.१४ नो�ह�बर, २०१८ रोजी�या शासन िनण�याची न�द घे�यात आली.
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[ 8(१२)] पदवी �थम वष� स�  � . १ व २ (कला, वािण�य व िव� ान) या अ�यास� मा�या 

उ� रपि� का मू�यमापनाचे कामकाज क�ि� य म�यवत� मू�यमापन प�दतीने कर�यासाठी 

परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016

मधील कलम 48(7) अ�वये मा.कुलगु� महोदयांनी केललेी िशफारस �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: ऑ�टोबर, २०१८ म�ये संप�  झाले�या परी� �ेया िनकालाच े कामकाज स�ु  

असताना परी� ा व मू�यमापन िवभागास ब�याच अडचणीस सामोरे जाव ेलागलेले आहे.

जसे की महािव� ालयीन �तरावरील �थम वष� उ� रपि� का मू�यमापनाचे कामकाज 

संपले नंतरच �ा�यापक िव� ापीठ मू�यमापन क�� ाकडे ि� तीय व तृतीय वष��या 

उ� रपि� का तपासणीकिरता िव� ापीठ म�यवत� मू�यमापन क�� ाकडे आलेले आहेत.

�यामूळे िव� ापीठ �तरीय म�यवत� मू�यमापन क�� ाकडे असले�या ि� तीय व ततृीय 

वष�चा िनकाल वळेेत जािहर हो�यास िवलंब झालेला आहे. �यामूळे िव� ाथ� िहत ल� ात 

घेता, सव� अ�यास� माचे िनकाल वळेेत जािहर कर�याकिरता �थम ि� तीय व तृतीय 

वष�चे क�� ीय म�यवत� मू�यमापन प�दतीने होणे गरजचेे वाटत अस�याने 

मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २016 कलम 48 (२) 

नुसार परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने ��वका� न �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीस 

िशफारस केलेली आहे. 

सबब, पदवी �थम वष� स�  � . १ व २ (कला, वािण�य व िव� ान) या 

अ�यास� मा�या उ� रपि� का मू�यमापनाच े कामकाज क�ि� य म�यवत� मू�यमापन 

पद�दतीने कर�यासाठी परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 48(7) अ�वये मा.कुलगु� महोदयांनी केलेली 

िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: पदवी �थम वष� स�  � . १ व २ (कला, वािण�य व िव� ान) या अ�यास� मा�या 

उ� रपि� का मू�यमापनाच ेकामकाज क�ि� य म�यवत� मू�यमापन प�दतीने कर�यासाठी 

परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016

कलम 48(2) नुसार मा.कुलगु� महोदयांनी केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 8(१3)] िव� ापीठाकडील अितथीगृह व िव� ापीठ वाहन वापर यासंदभ�त सव�कष िनयमावली 

तयार कर�याची बाब िवचाराथ�.

ठराव: िव� ापीठाकडील अितथीगृह उपल�ध क� न देतेवळेी सबंिंधत �य�तीकडून फॉम� भ� न 

घेणेसाठी फॉम�चा नमुना तयार करणे, अितथीगृहासाठी नवीन िनयमावली तयार करणे, 

िव� ापीठातील संवधैािनक अिधकारी यां�या वाहनासाठी बोड� तयार करणे, िव� ापीठ 

वाहन वापरासंबधंी िनयम तयार करणे व गेटपास इ. सदंभ�त सव�कष िनयमावली तयार 

कर�यासाठी खालील�माणे सिमती गठीत कर�यात आली.

1. डॉ. एच. के. आवताडे  - अ�य�

2. � ीमती एन. एस. मंकणी  - सद�या

3. � ी. ए. के. आवळे - सद�य
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[ 8(१4)] कॅश (CAS) अतंग�त होणा�या पदो� तीसाठी क�� ीय प�दतीने िशबीर आयोिजत कर�याची 

बाब िवचाराथ�.

ठराव: कॅश (CAS) अतंग�त होणा�या पदो� तीसाठी क�� ीय प�दतीने िशबीर एक मिह�या�या आत 

आयोिजत कर�याबाबत सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

रा�� गीतानंतर मा. कुलगु�  यां�या परवानगीने बठैक संप�याच ेकुलसिचव यांनी जाहीर केले.

                     सही/-              सही/-  

सद�य सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


