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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १17 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.11 स�ट�बर, २०१8 दुपारी ०१:0० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १17 वी बठैक मंगळवार, िद.11 स�ट�बर, २०१8 रोजी दुपारी ०१:0० 

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

आली होती. 

बठैकीस खालील�माणे उप��थती होती.   

अ.� . सद�याचे नांव पद

1) डॉ. मृणािलनी फडणवीस - मा. कुलगु� तथा �भारी सचंालक, परी� ा व 

मू�यमापन मंडळ

अ�य� तथा 

सद�य

2) �ा. महेश महादेव माने सद�य

3) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे सद�य

4) डॉ. जी. एस. कांबळे सद�य

5) �ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे सद�य

6) �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी सद�य

7) डॉ. बी. एन. आदटराव सद�य

8) डॉ. एच. के. आवताडे सद�य

9) � ी. ए. के. आवळे सद�य

10) डॉ. बी. पी. र�गे सद�य

11) � ीमती एन. एस. मंकणी सद�या

१२) कु. ए. सी. च�हाण सद�या

१३) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य

१४) डॉ. सरैु�या शेख सद�या

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

१६) डॉ. जी. आर. मंझा, कुलसिचव सद�य सिचव

�वागत:

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

अनुप��थती:

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

पणेु, मा. संचालक (तं�  िश� ण) यांच े �ितिनधी व �ाचाय� डॉ. � ीमती के. ए. पांडे यांनी दूर�वनी� ारे 

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

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 व डॉ. डी. आर. माने, मा. िश� ण संचालक 

(उ�च िश� ण), उ�च िश� ण संचालनालय, पणेु हे �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.
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सदर बठैकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े

[ 01 ] 21 ऑग�ट, 2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू कायम 

करणे.

ठराव: 21 ऑग�ट, 2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत खालील 

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

१) पान � . २ वर, ठराव � . १ म�ये, िद.०३ जुल,ै २०१८ रोजी�या �यव�थापन 

पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू कायम करताना सुचिवल�ेया दु� �तीम�ये 

“(First Year B.Tech to Final Year B.Tech)” ऐवजी “(First Year B.Tech to 

B.Tech.)” अशी दु� �ती कर�यात आली.

२) पान � .३ वर “पान � .२३ वर ठराव � .३(७) म�ये “�हदी” चा समावशे �यव��थत 

वा�यरचना क� न दु� �त करावा अस े ठरल”े यानुसार, िद.०३ जुल,ै २०१८ �या 

ठराव � .३(७) नुसार दु� �त केललेा ठराव खालील�माणे आहे.

ठराव 

� . ३(७)

िव� ापीठ पिरसरातील सामािजकशा� े संकुलातंग�त एम. ए. मराठी, एम. ए. इ�ं जी,

एम. ए. सं�कृत, एम. ए. ऊदू� व एम. ए. �हदी हे अ�यास� म सु�  कर�यासाठी मा.

कुलगु� महोदयांनी तातडीची बाब �हणनू महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

२०१६ कलम १२ (७) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीस सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.

3) िद.03 जुल,ै 2018 रोजी�या बठैकीतील पान � . २६ वर, ठराव � . ३(९) म�ये

“Bachelor in Cosmetic Technology ऐवजी Integrated M. Tech. अस ेसव�नुमते ठरल.े

4) पान � .१४ वर ठराव � . 10 म�ये खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पवू�चा ठराव 

शै� िणक वष� 2018-19 किरता िव� ापीठ पिरसरातील सव� संकुलासाठी सहायक �ा�यापकाचंी 

कं� ाटी ता�पुरती पदे संबंिधत संकुलातील काय�भाराचा आढावा घेवून िनम�ण केली असून, Walk

in Interview � ारे महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 �या कलम 103 मधील 

तरतूदीनुसार भरती �ि� या पूण� के�याबाबतची न�द घे�यात आली.

1. िवभागिनहाय िव� ाथ� सं�या

2. शु�काचा तपशील

3. खच�ची मािहती

उपरो�त मािहती पूढील बैठकीत सादर करावी.

दु� �ती केललेा ठराव

शै� िणक वष� 2018-19 किरता िव� ापीठ पिरसरातील सव� संकुलासाठी सहायक �ा�यापकाचंी 

कं� ाटी ता�पुरती पदे संबंिधत संकुलातील काय�भाराचा आढावा घेवून िनम�ण केली असून, Walk

in Interview � ारे महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 �या कलम 103 मधील 

तरतूदीनुसार भरती �ि� या पूण� के�याबाबतची न�द घे�यात आली.

1. िवभागिनहाय िव� ाथ� सं�या

2. शु�काचा तपशील

3. खच�ची मािहती

4. उ�प� ाचा तपशील

उपरो�तबाबत सिव�तर मािहती मा. कुलसिचव यांनी सादर केली.  तसेच पुढील 

बैठकीत सव� सिव�तर मािहतीसह हा िवषय �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव सादर करावा असे 

ठरल.े
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5) पान � .19 वर ठराव � . 13 म�ये खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पवू�चा ठराव

ि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 अस ेठरल.े

1) �ा. एम. एम. माने

2) डॉ. एच. के. आवताडे

3) डॉ. बी. एन. आदटराव

4) कु. ए. सी. च�हाण

दु� �ती केललेा ठराव

ि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�चाचा�यां�या पदो� तीबाबत आल�ेया त� ार अज�वर 

िवचार करेल अस ेठरल.े

1) �ा. एम. एम. माने अ�य�

2) डॉ. एच. के. आवताडे सद�य

3) डॉ. बी. एन. आदटराव सद�य

4) कु. ए. सी. च�हाण सद�या

6) िद.21 ऑग�ट, 2018 रोजी�या बठैकीतील पान � . २६ वर ठराव � .18 वर 

खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पवू�चा ठराव

सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू व Shri Shri Infosystem, Kolhapur यां�यासमवते 

िव� ापीठ पिरसरातील Wi-Fi Connectivity बाबत AMC (Annual Maintenance 

Contract) करार कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

दु� �ती केललेा ठराव

सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू व Shri Shri Infosystem, Kolhapur यां�यासमवते 

िव� ापीठ पिरसरातील Wi-Fi Connectivity बाबत Comprehensive AMC (Annual

Maintenance Contract) करार `1,66,950/- इत�या दरानुसार कर�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.

7) िद.21 ऑग�ट, 2018 रोजी�या बठैकीतील पान � . 30 वर ठराव � .21 म�ये

खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

सदर िवषयाम�ये “मा�यते�तव” या श�दा ऐवजी “मािहती�तव” अशी दु� �ती सव�नुमते 

कर�यात आली.
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8) िद.21 ऑग�ट, 2018 रोजी�या बैठकीतील पान � . 32 वर ठराव � . 23 म�ये खालील�माणे 

दु� �ती कर�यात आली.

पवू�चा ठराव

��तुत िव� ापीठात कं� ाटी प�दतीने ��हिडओ� ाफर / फोटो� ाफर हे पद िनम�ण कर�यास व 

मनु�यबळ पुरवठादार मे. गोदावरी एटंर�ायजेस, नांदेड यां�यामाफ�त कं� ाटी प�दतीने घे�यास व 

�यांचे दरमहा एकि� त वतेन मुलाखती दर�यान उप��थत राहणा�या पा�  अज�दारांमधून �यांची 

िनवड करताना ठरवाव.े

दु� �ती केललेा ठराव

��तुत िव� ापीठात कं� ाटी प�दतीने ��हिडओ� ाफर / फोटो� ाफर हे पद िनम�ण कर�यास व 

मनु�यबळ पुरवठादार मे. गोदावरी एटंर�ायजेस, नांदेड यां�यामाफ�त कं� ाटी प�दतीने घे�यास व 

�यांचे दरमहा एकि� त वतेन मुलाखती दर�यान उप��थत राहणा�या पा�  अज�दारांमधून �यांची 

िनवड करताना िव� ापीठा�या धोरणा�माणे ठरवाव.े  तथािप, `15,000/- �ितमाह पे� ा जा�त 

वतेन नसावे असे ठरल.े

9) िद.21 ऑग�ट, 2018 रोजी�या बैठकीतील पान � . 38 वर ठराव � . 27 म�ये खालील�माणे 

दु� �ती कर�यात आली.

िव� ापीठातील िविवध बांधकाम कर�याकामी साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडे अशंदान ठेव 

योजनेतंग�त वग� कर�यात आल�ेया बांधकामाची `५,१६,९३,९६६/- � पये र�कम �शासकीय 

इमारती�या बांधकामासाठी व ४८२ एकर पिरसरात सुर� ा �भती�या बांधकामासाठी वापर�याची 

बाब तसेच अदंाजीत खच�पैकी उव�िरत र�कम ट��याट��याने िव� ापीठ फंडातून वग� कर�यास 

खालील�माणे सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

अ) सा. बां. िवभागाकडे अशंदान ठेव योजनेतंग�त दे�यात आल�ेया उपरो�त िविवध कामां�या 

एकूण `५,१६,९३,९६६/- र�कमेपैकी ४.१६ कोटी र�कम �शासकीय इमारती�या बांधकामासाठी 

वापर�यास मा�यता दे�यात आली.

ब) सा. बां. िवभागाकडे अशंदान ठेव योजनेतंग�त दे�यात आल�ेया उपरो�त िविवध कामां�या 

एकूण `५,१६,९३,९६६/- र�कमेपैकी १ कोटी र�कम सुर� ा �भती�या कामासाठी वापर�यास 

मा�यता दे�यात आली.

क) उपरो�त कामा�या अंदाजीत खच�पैकी उव�िरत र�कम ट��याट��याने िव� ापीठ फंडातून वग� 

कर�यास मा�यता दे�यात आली.

दु� �ती केललेा ठराव

अ) सा.बां. िवभागाकडे अशंदान ठेव योजनेतंग�त दे�यात आल�ेया उपरो�त िविवध कामां�या 

एकूण `५,१६,९३,९६६/- र�कमेपैकी 4.16 ऐवजी ` 4,16,93,966/- अशी दु� �ती कर�यात

आली.

10) िद.21 ऑग�ट, 2018 रोजी�या बैठकीतील पान � . 40 वर ठराव � . 28(२) म�ये 

खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पूव�चा ठराव

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 98 (२) (घ) नुसार १) �ा.�ही. बी.

घुटे २) डॉ. बी. जे. लोखंडे व कलम ९८ (२) (ङ) नुसार कु. अि� नी च�हाण यांच ेखरेदी सिमतीवर 

नामिनद�शन कर�यात आल.े

दु� �ती केललेा ठराव

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 98 (२) (घ) नुसार 

िद.31 ऑ�टोबर, 2017 रोजी झाल�ेया बैठकीमधील िवषय � . ४ म�ये िव� ापीठ िवभागाचे �कवा 

िव� ापीठ पिरसं�थांचे दोन िवभाग�मुख �हणनू १) �ा. पी. �भाकर २) �ा. आर. एस. हेगडी यांच े

नामिनद�शन यापूव�च झाले अस�याने १) �ा. �ही. घुटे व २) डॉ. बी. जे. लोखंडे यांची नाव े

वगळ�यात आली व १) �ा. पी. �भाकर २) �ा. आर. एस. हेगडी यांच ेनामिनद�शन कायम ठेव�यात 

आल.े  तसेच कलम 98 (२) (ङ) नुसार कु. अि� नी च�हाण यांच ेनामिनद�शन कर�यात आल.े
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11) िद.21 ऑग�ट, 2018 रोजी�या बैठकीतील पान � . 41 वर ठराव � .28 (३) म�ये 

खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पवू�चा ठराव

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील मलम 94 (२) (f) नुसार 

१) � ी. � िेणक शहा २) �ा. गजानन धरणे यांचे िव�  व लखेा सिमतीवर नामिनद�शन 

कर�यात आल.े

दु� �ती केललेा ठराव

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील मलम 94 (२) (f) नुसार

िद.31 ऑ�टोबर, 2017 रोजी झाल�ेया बठैकीमधील िवषय � .3 नुसार िव�  व लखेा 

सिमतीवर १) लखेांकन आिण लखेापरी� ा � �े ातील त�  - � ीमती मंिजरी धवल 

कुलकण�, सोलापरू व २) िव�  � �े ातील त�  - � ी. अिवनाश ल�मण महागांवकर,

सोलापरू यांचे यापवू�च नामिनद�शन झाल ेअस�याने १) � ी. � िेणक शहा २) �ा. गजानन 

धरणे यांची नाव े वगळ�यात आली व १) � ीमती मंिजरी धवल कुलकण� व 

२) � ी. अिवनाश ल�मण महागांवकर यांचे नामिनद�शन कायम ठेव�यात आल.े

12) िद.21 ऑग�ट, 2018 रोजी�या बठैकीतील पान � . 42 वर ठराव � .28(४) म�ये 

खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पवू�चा ठराव

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 72 (२) नुसार पिरिनयम 

सिमतीवर खालील सद�यांचे नामिनद�शन कर�यात आल.े

कलम नामिनद�िशत केल�ेया सद�याचे नाव

म. सा. िव. अ. 2016 कलम 72 (२) (a) नुसार,

अ�य�

डॉ. टी. एन. कोळेकर

म. सा. िव. अ. 2016 कलम 72 (२) (b) नुसार, ,

एक अिध�ठाता

डॉ. एम. एस. कदम

म. सा. िव. अ. 2016 कलम 72 (२) (c) नुसार,

िव� ापीठ िवभागाचा �कवा संल�न 

महािव� ालयाचा एक �ा�यापक

�ा. डॉ. �ही. बी. घुटे

म. सा. िव. अ. 2016 कलम 72 (२) (d) नुसार,

संल�न महािव� ालयाचा एक �ाचाय�

�ाचाय� डॉ. एन. बी. पवार 

दु� �ती केललेा ठराव

कलम नामिनद�िशत केल�ेया सद�याचे नाव

म. सा. िव. अ. 2016 कलम 72 (२) (a) नुसार,

अ�य�

डॉ. एच. के. आवताडे

म. सा. िव. अ. 2016 कलम 72 (२) (b) नुसार, ,

एक अिध�ठाता

डॉ. एम. एस. कदम

म. सा. िव. अ. 2016 कलम 72 (२) (c) नुसार,

िव� ापीठ िवभागाचा �कवा संल�न 

महािव� ालयाचा एक �ा�यापक

�ा. डॉ. �ही. बी. घुटे

म. सा. िव. अ. 2016 कलम 72 (२) (d) नुसार,

संल�न महािव� ालयाचा एक �ाचाय�

�ाचाय� डॉ. एन. बी. पवार 

उपरो�त�माणे म. सा. िव. अ. 2016 मधील कलम 72 (२) (a) नुसार, अ�य�  �हणनू

 डॉ. टी. एन. कोळेकर ऐवजी डॉ. एच. के. आवताडे यांच ेनामिनद�शन कर�यात आल.े
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13) िद.21 ऑग�ट, 2018 रोजी�या बठैकीतील पान � . 44 वर ठराव � .28 (6) म�ये 

खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पवू�चा ठराव

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 57 (2) (e) नुसार

� ी. समथ� मनूकर, डी. ए. �ही. वलेणकर कॉलजे, सोलापरू व कलम 57 (२) (f) नुसार 

� ी. ए. पी. वाघमोडे, शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलजू या दोन � ीडा 

अ�यापकांचे नामिनद�शन कर�यात आल.े

दु� �ती केललेा ठराव

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 57 (२) (f) नुसार 

िद.31 ऑ�टोबर, 2017 रोजी�या झाल�ेया बठैकीमधील िवषय � . २ म�ये नुसार 

� ी. आनंद च�हाण, संगमे� र महािव� ालय,सोलापरू व डॉ. िकरण चोकाककर, डी. बी. 

एफ. दयानंद कॉलजे ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स, सोलापरू यांचे यापवू�च नामिनद�शन 

झाल ेअस�याने � ी. समथ� मनूकर, डी. ए. �ही. वलेणकर कॉलजे, सोलापरू व � ी. ए. पी. 

वाघमोडे, शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलजू यांची नाव े वगळ�यात आली व 

� ी. आनंद च�हाण, संगमे� र महािव� ालय,सोलापरू व डॉ. िकरण चोकाककर, डी. बी. 

एफ. दयानंद कॉलजे ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स, सोलापरू यांच े नामिनद�शन कायम 

ठेव�यात आल.े
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[ 02 ] ��तूत िव� ापीठ व हेमा फाऊंडेशन, मंुबई व महारा��  कराटे आिण िकक बॉ��सग 

फेडरेशन, सोलापरू यां�या समवते सामंज�य करारास (MoU) मा�यतेबाबत 

मा. कुलगु�  महोदयांनी केललेी काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठा�या २०१९-२०२४ या वष�साठी�या ��तािवत ब�ृ त 

आराख� ासाठी समाजातील िविवध घटकांकडून �ा�त झाले�या सचुनांम�ये अ�यास� म 

सु�  करावते अशा �व� पाची मागणी �ा�त झाली होती. �यानुसार हेमा फाऊंडेशन, मंुबई 

यांची Moral Value Education हा अ�यास� म सु�  कर�याबाबत ��ताव सादर केला 

होता. तसेच महारा��  कराटे आिण िकक बॉ��सग फेडरेशन, सोलापरू यांनी कौश�य 

िवकास क�� ाअतंग�त Self Defence हा �माण��  अ�यास� म सु�  कर�याबाबत सुचिवले 

होते. याबाबत मा. कुलगु� महोदयांनी सबंिंधत अ�यास� म सु�  कर�याबाबत सामंज�य 

करार (MoU) कर�यासाठीचा मसूदा तयार कर�याकिरता �ा. महेश माने व �ा. डॉ. �ही.

बी. घुटे या ि� सद�यीय सिमतीच ेनामिनद�शन केले होते. या सिमतीने िद.२५/०७/२०१८ 

रोजी अहवाल सादर केला आहे. 

        सबब, वरील�माणे अ�यास� म तयार कर�याकिरता ि� सद�यीय सिमतीने तयार 

केले�या मस�ू ानुसार सामंज�य करार कर�याकिरता मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ �या कलम १२(७) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या 

वतीने केलेली काय�वाही मािहती�तव).

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

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 0३ ] वग� ३ या संवग�तील नवीन िनयु�त कम�चारी यांचे वतेन िव� ापीठ फंडातून कर�याबाबत 

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

(िटपणी: िव� ापीठातील वग� ३ या संवग�तील िर�त पदां�या भरती संदभ�त िवहीत 

�ि� ये� ारे खालील�माणे �शासकीय कम�चारी �यव�थापन पिरषद ठराव � .३ (१४), 

िद.०३/०७/२०१८ अ�वये दोन वष��या पिरिव� ािधन कालावधीकरीता िनयु�त कर�यात 

आले आहे. 

अ. � . कम�चारी नाव � जू  िदनांक

१) � ीमती मंुढे एस. डी. २१07/2018

2) � ीमती कोकाटे एम. एस. २४/०७/२०१८

३) � ी. गोवध�न एम. एन. २५/०७/२०१८

� ीमती मंुढे, � ीमती कोकाटे व � ी. गोवध�न यांना किन�ठ िलपीक यापदावर 

सरळसेवनेे िनयु�त केलेले आहे. �यां�या िनय�ुती आदेशाची �त मािहती�तव 

मा. िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग यां�याकडे अ� ेिषत कर�यात आली होती.

१) या काय�लयाकडून सदर�या िनय�ु�या या शासन िनण�य िद.०२ जून, २०१५ नुसार 

पद भरतीवरील िनब�ध असताना सदर बाब िवचारात न घेता पदभरती केलेली 

अस�याने या िनय�ु�यांस �यां�या काय�लयाची मा�यता देता येणार नाही. तरी 

याबाबत भिव�यात कायदेशीर बाब उ� व�यास �यांची सव��वी जबाबदारी ही 

िव� ापीठ �शासनाची राहील. मा. िवभागीय सहसंचालक, (उ.िश.). सोलापरू िवभाग, 

सोलापरू यांनी �यांचे प�  � . िवसस/ंउिश/सोिवसो/2018/1687,िद.06/08/2018 

कळिवले आहे. 

२) सन २०१६-१७ म�ये सरळ सेवनेे िनय�ुत कम�चा�यां�या वतेन िनि� ती�या ��तावास 

शासन �तराव� न मा�यता िमळ�याबाबत काय�वाही सु�  आहे.

३) यापवू� िद.१६/०७/२०१६ ते िद.१३/०१/२०१७ या कालावधीत न�याने िनय�ुत 

कम�चा�यांचे वतेन तूत�स िव� ापीठ फंडातनू कर�यात येत आहे. याच धत�वर 

मा. कुलगु�  महोदयांनी उ�त त�यातील अ. � . १ ते ३ कम�चा�यांचे वतेन �यां�या 

वतेन िनि� तीस शासनाकडून मा�यता �ा�त होईपय�त � जू िदनांकापासून िव� ापीठ 

फंडातून कर�यास मा�यता िदलेली आहे. या�माणे िव�  व लेखा िवभागास अतंग�त 

काय�लयीन िटपणी� ारे कळिव�यात आले आहे.

सबब, वग� ३ या संवग�तील नवीन िनय�ुत कम�चारी यांच े वतेन िव� ापीठ 

फंडातून कर�याबाबत �शासनाने केलेली काय�वाही �यव�थापन पिरषदे�या 

मािहती�तव).

ठराव: वग� ३ या संवग�तील नवीन िनयु�त कम�चारी यांचे वतेन िव� ापीठ फंडातून कर�याबाबत 

�शासनाने केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 0४ ] िव� ापीठाकडील कौश�य िवकास क�� ाकडील Hitachi Rs-55 LCD Projector गहाळ 

झा�याबाबत व �यां�या भरपाईबाबत मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२(७) अ�वये िदल�ेया मा�यतेची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठाकडील कौश�य िवकास क�� ाकडील Hitachi Rs-55 LCD

Projector गहाळ झालेबाबत व �यां�या भरपाईबाबत िवषय िद.३१/१०/२०१७ रोजी 

�यव�थापन पिरषद बठैकीत ठेवला असता बठैकीत ठराव � .२२ अ�वये खालील�माणे 

ठराव कर�यात आला. सोबत छायांिकत �त जोडली आहे.

ठराव: LCD च े ३०% �माणे घसारा (Depreciation) काढून उव�िरत र�कम 

संबिंधतांकडून वसूल कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

उपरो�त ठरावा�माणे घसारा (Depreciation) काढून संबिंधतांकडून पावती 

� .१४४३७, िद.०६/१२/१७ अ�वये � पये ९०४/- वसूल कर�यात आली आहे. तथािप िव�  

िवभागाचा शासन िनण�य िद.०१/०८/२०११ अ�वये यापवू� िव� ापीठा�या लेखा

ताळेबदंाम�ये LCD वर घसारा ३०% �या ऐवजी २०% आकारणी केली आहे. ३०% �माणे 

आकारणी के�यामुळे लेखापिर� ण अहवालाम�ये आ� पे उप��थत केला आहे. �यामुळे 

सदर सािह�यावर ३०% �या ऐवजी २०% घसारा आकारणी क� न �या�माणे ताळेबदंाम�ये 

न�दी घे�यास व संबिंधतांकडून फरकाची र�कम � पये २६८५/- वसूल कर�याबाबतचा 

फेरिवषय �यव�थापन पिरषदेस सादर क� न �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे 

आव�यक आहे. तथािप नजीक�या काळात �यव�थापन पिरषदेची बठैक नस�याने 

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

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने वरील�माणे काय�वाही कर�यास मा. कुलगु�  यांनी मा�यता 

िदली आहे. �या�माणे लेखा िवषयक आव�यक ती दु� �ती क� न उव�रीत र�कम � पये 

२६८५ /- संबिंधतांकडून वसलू कर�यात आली आहे. �या�माणे काय�वाही पणू� कर�यात 

आली आहे. 

               सबब, वरील बाब िवचारात घेता, मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक 

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

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

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

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 05 ] शै� िणक वष� २०१८-१९ किरता भाषा व वा� :मय संकुलासाठी कं� ाटी सहायक �ा�यापक 

पदांची ता�परुती ०५ पदे िनम�ण क� न Walk in Interview �दारे महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार भरती �ि� या पणू� केललेी 

बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठा�या भाषा सकुंलातील M. A. भाग -1 ची �वशे �ि� या सु�  आहे.

सदर सकुंलाम�ये आजतागायत �विेशत िव� ा�य�ची स�ंया खालील�माणे आहे.

एम. ए. मराठी एम. ए. �हदी एम. ए. इं� जी एम. ए. सं�कृत एम. ए. ऊदू�

07 08 03 16 16

सदर �विेशत िव� ा�य�स अ�यापनासाठी �. संचालकांनी मागणी के�यानुसार 

कं� ाटी सहायक �ा�यापकांची ०५ पदे न�याने िनम�ण करावी लागणार आहेत. याकिरता 

�थम �यव�थापन पिरषदेसमोर िवषय सादर क� न मा�यता �ा�त झा�यानंतर पदे भरावी 

लागणार आहेत. परंत ु �यव�थापन पिरषदेची बठैक िद.२१/०८/२०१८ रोजी ��तािवत 

अस�याने �यापवू� �शासकीय �ि� या पणू� होत नस�याने मा. कुलगु� महोदयांनी 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२(७) अ�वये तातडीची बाब 

�हणनू �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता िद�याने Walk in Interview ची जािहरात 

देवून िद.२८/०८/२०१८ रोजी �थािनक िनवड सिमती�या बठैकीच े आयोजन कर�यात 

आले होते. 

सदर �थािनक िनवड सिमतीने िशफारस के�यानुसार व मा. कुलगु� महोदयांनी 

मा�यता िद�या�माणे संबिंधत उमेदवारांना िनय�ुती आदेश पािरत कर�यात आले असनू 

�यांचा सारांश सोबत जोडला आहे. 

          सबब, उपरो�त ०५ सहायक �ा�यापकांची कं� ाटी पदे िनम�ण के�याची बाब व 

बठैकीचे आयोजन क� न Walk in Interview �ि� या पार पाडून संबिंधतांना िनय�ुती 

आदेश पािरत के�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: शै� िणक वष� २०१८-१९ किरता भाषा व वाड: मय संकुलासाठी कं� ाटी सहायक 

�ा�यापक पदांची ता�परुती ०५ पदे िनम�ण क� न Walk in Interview �दारे महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार भरती �ि� या 

पणू� केल�ेया बाबीची न�द घे�यात आली. तसचे �हदी अ�यास� मास शासनाची मा�यता 

िमळ�यासंदभ�तील िव� ापीठ अनुदान आयोगाचे नोिटफीकेशननुसार काय�वाही करणे 

असे ठरल.े
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[ 06 ] संगणकशा�  संकुल, सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू व Indian Institute of Information

Technology (IIIT), Dharwad autonomous Institute established by Government

of India यां�यामधील कराराचा (MoU) मसूदा �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: डॉ. आर. एस. हेगडी, �ा�यापक, संगणकशा�  संकुल यां�या िद.०३/०८/२०१८ 

रोजी�या प� ानुसार, Indian Institute of Information Technology (MoU), Dharwad

autonomous Institute established by Government of India आिण संगणकशा�  

संकुल, सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू यां�याम�ये Memorandum of Understanding

(MoU) चा मसूदा पाठवून सबंिंधत �ािधकरणाकडून मा�यता िमळवून दे�याबाबत िवनंती 

कर�यात आली होती.

�यानुसार या काय�लया�या िद.१४/०८/२०१८ रोजी�या अतंग�त काय�लयीन 

िटपणी�वये MoU चा मसूदा कायदेशीर बाबी पडताळणी क� न घे�यासंदभ�त िवधी व 

स� ागार िवभागाकडे वग� कर�यात आला होता. सदर अंतग�त काय�लयीन िटपणी�या 

अनुषंगाने MoU मस�ू ाची पडताळणी क� न िवधी व स� ागार िवभागाने �यां�या 

िद.१८/०८/ २०१८ रोजी�या अंतग�त काय�लयीन िटपणी�वये या काय�लयास पाठिवले 

आहे. 

सबब, डॉ. आर. एस. हेगडी, �ा�यापक, संगणकशा�  सकुंल यांनी 

िद.०३/08/2018 रोजी�या प� ानुसार िवनंती के�या�माणे सोबत जोडले�या कराराचा 

मसूदा �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: संगणकशा�  संकुल, सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू व Indian Institute of Information

Technology (IIIT), Dharwad autonomous Institute established by Government

of India यां�यामधील करारा�या (MoU) मसू� ास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 07 ] सामा�य �शासन िवभागाच े शासन िनण�य � .सकंीण�-2715 / �. � .१०० / 13,

िद.17 िडस�बर, २०१६ �या अनुषंगाने आ�थापनािवषयक व लखेािवषयक कामासाठी एक 

शासकीय / िनमशासकीय सेवािनवृ�  अिधका�याची सवेा करार प�दतीने घे�यासाठी 

जािहरात दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: � ी. एम. एम. शेख यांची िव� ापीठाच े प�  � . सोिवसो / आ�था / २०१७ / 5990,

िद.18/08/2018 नुसार िद.19/08/2017 ते िद.18/08/2018 या कालावधीकिरता 

आ�थापनािवषयक व लेखािवषयक कामासाठी िनयु�ती कर�यात आली होती. सदर�या 

कामाकिरता �यांना सामा�य �शासन िवभागाच े िद.17/12/2016 रोजी�या शासन िनण�यानुसार 

मािसक पिर� िमक �हणून दरमहा � .21,400/- इतके मानधन दे�यात येत होते. � ी. एम. एम. 

शेख, मानसेवी लेखिनक यांची मुदत िद.18/08/2018 रोजी संप�याने �यांना िद.18/08/2018

रोजी सेवामु�त कर�यात आले आहे.

� ी. एम. एम. शेख यांना िव� ापीठाच े प�  � . सोिवसो / आ�था / २०१६ / 8365, 

िद.1/08/2016 नुसार िद.01/09/2016 ते िद.31/07/2017 या कालावधीकिरता मानसेवी 

लेखिनक �हणून दरमहा � .15,000/- इतके िद.08/01/2016 रोजी�या शासन िनण�यानुसार 

मािसक पिर� िमक दे�यात येत होते. सदरची मुदत संप�यानंतर �यांना �यव�थापन पिरषदे�या 

िद.10/08/2017 रोजी�या बैठकीतील ठराव � .०४ नुसार एक वष�ची मुदतवाढ व 

िद.17/12/2016 रोजी�या शासन िनण�यानुसार पिर� िमक �हणनू दरमहा � .21,400/- इतके 

मानधन दे�यात येत होते.

��तूत िव� ापीठातील आ�थापनािवषयक व लेखािवषयक कामासाठी अनुभव असले�या 

सेवािनवृ�  अिधका�याची आव�यकता आहे. तसेच शासन िद.01/01/2016 पासून सातवा वेतन 

लागू करणार अस�याने, सातवा वतेन आयोगानुसार िव� ापीठातील िश� क, अिधकारी व कम�चारी 

यांची वतेनिनि� ती कर�यासाठी सामा�य �शासन िवभागा�या िद.17/12/2016 रोजी�या शासन 

िनण�यानुसार मािसक पिर� िमकवर एका सेवािनवृ�  अिधका�याची सेवा करार प�दतीने घेणे 

आव�यक आहे.

सबब, सामा�य �शासन िवभागा�या शासन िनण�य � .संकीण�- 2715 /

� . � .१०० / 13, िद.17 िडस�बर, २०१६ �या अनुषंगाने आ�थापनािवषयक व लेखािवषयक 

कामासाठी एक शासकीय / िनमशासकीय सेवािनवृ�  अिधका�याची सेवा करार प�दतीने 

घे�यासाठी जािहरात दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सामा�य �शासन िवभागाच े शासन िनण�य � .सकंीण�-2715 / �. � .१०० / 13,

िद.17 िडस�बर, २०१६ �या अनुषंगाने आ�थापना िवषयक व लखेािवषयक कामासाठी एक 

शासकीय / िनमशासकीय सेवािनवृ�  अिधका�याची सवेा करार प�दतीने घे�यासाठी 

जािहरात दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

तसेच िव� ापीठाम�ये एकूण िकती कं� ाटी कम�चारी व िनयिमत कम�चारी आहेत? 

�यांना मानधन िकती आहे. कं� ाटी कम�चा�यांची गरज आहे का? िनयिमत कम�चा�यांना 

शासनाकडून िकती वतेन िदल े जाते व कं� ाटी कम�चा�यांना िकती वतेन िदल े जाते.

याबाबत एक सिमती नेमावी व हा िवषय आगामी होणा�या बठैकीत सिव�तर सादर करावा 

असे ठरल.े
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[ 08 ] ��तूत िव� ापीठातील िश� क / िश� के� र सेवकांना, संल��नत महािव� ालयास व 

महािव� ालयातील िश� कांना दे�यात येणा�या तसलमात रकमे�या समायोजनेबाबत.

(िटपणी: ��ततु िव� ापीठातील  िश� क / िश� केतर  सेवकाना, संल��नत 

महािव� ालयास / िश� कांना पिर� े�या व इतर कामासाठी तसेच काय�लयीन कामे /

खरेदीसाठी िविवध फम�ला इ. मा. िवभाग �मुखां�या िशफारशीनुसार, अ� ीम र�कम 

दे�यात येते. तथािप, अस ेिनदश�नास आले आहे की, संबिंधतांस दे�यात आले�या अ� ीम 

रकमेचे �यां�याकडून समायोजन वळेेत होत नस�याने याबाबत संवधैािनक लेखापरी� क 

व महालेखाकार, मंुबई यांनी �यां�या लेखापरी� ण अहवालाम�ये वळेोवळेी आ� ेप 

उप��थत केलेले आहे. याबाबत �यव�थापन पिरषद व अिधसभे�या बठैकीत चच� झालेली 

आहे. 

�लंिबत तसलमात रकमेचे समायोजन वळेेत हो�याकिरता समान लेखासंिहता 

मधील तरतदू १.८६ (२) ते (६) नुसार, काय�प�दती अवलंबणे आव�यक आहे. याबाबत 

िद.१९/०८/२०१४ रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत खालील �माणे िवषय 

ठेव�यात आला होता.

2) The amount of the advance is be utilized specifically for the purpose for

which it was sanctioned.

3) Advances will generally be issued to the responsible on the

recommendations of the Head of the Sections/ Departments. The

responsibility for adjustment of these advances shall be no the Head of

the Department/ Section who recommended the advances. Register in

prescribed form should be maintained by the Head of Department.

4) No second advance or subsequent advances will ordinarily be granted

unless the first advance for the same head of the account is fully

recouped. However, in exceptional cases, the second advance may be

granted with the specific approval of the competent authority.

5) All advances except those for which specific time limit for

refund/adjustment is provided elsewhere in the Rules, should, as for as

possible, be settled within one month and in any case before the end of

the financial year i.e.before 31st march of every year.

6) The unspent balance of the advance shall be remitted in to University

account immediately after the purpose of the advance is over. In case of

delay in remittance for more than seven days, penal interest at the rate

specified by Management Council shall be charged on the unspent

amount.

वरील तरतुदीम�ये दे�यात आलेली तसलमात र�कम �या कामासाठी िदलेली 

आहे �याच कामासाठी वापरली पािहज.े तसचे तसलमात रकमेचे समायोजन कर�याची 

जबाबदारी तसलमात दे�याकीरता िशफारस कर�या�या िवभाग �मुखांची आहे. �यांनी 

�या कामाकिरता तसलमात दे�यात आली आहे ते काम संप�यानंतर �कवा िद. ३१ माच� 

पवू� ता�काळ समायोजन कर�याबाबत काय�वाही करावी. काम संप�यानंतर तसलमात 

मधील खच� वजाजाता िश� क र�कम सात िदवसां�या आत जमा करणे बधंनकारक आहे.
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ती जमा न के�यास �यावर दंड�याजाची आकारणी �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेने 

करता येते. याबाबत Bombay Financial Rule मधील तरतूद � .१२४ (b) नुसार वा�षक 

१०% ते १२.५०% पय��त आकारणी करता येवू शकते.  

यावर �यव�थापन पिरषदे�या िद.19/08/2014 �या बठैकीत िवषय � .१२ वर 

खालील�माणे ठराव पािरत झाला आहे. 

ठराव: ��तूत िव� ापीठातील िश� क/िश� केतर सवेकांना, संल��नत 

महािव� ालयास व महािव� ालयातील िश� कांना दे�यात येणा-या आ� ीम 

रकमेतनू खच� वजाजाता उव�िरत र�कम ३० िदवसा�या आत िव� ापीठात 

जमा कर�याबाबत व ही र�कम ३० िदवसा�या आत िव� ापीठात जमा न 

के�यास िनयमा�माणे दंडा�मक काय�वाही कर�यात येईल अस ेकळिव�यात 

सव�नुमते दे�यात आली.

िवभागा�या अस ेिनदश�नास आले आहे की, काम सपं�यानंतर ही िक�येक िदवस 

खच�च े समायोजन वा िश� क र�कम जमा केली जात नाही. याबाबत ठरावा�माणे 

संबिंधतांना वारंवार कळवून देखील काय�वाही होत नस�याच े िदसून येते. �यामुळे 

तसलमाताबाबत महालेखाकार/ संवधैिनक लेखा पिर� णाम�ये गंभीर आ� ेप उप��थत 

होत आहेत.  

या�तव, तसलमात रकमेचे वळेेत समायोजन हो�याकिरता वरील तरतूद�चा 

अवलंब काटेकोरपणे कर�यास व वळेेत िश� क र�कम जमा न कर�या�याकडून तरतूद 

� .६ �माणे दंड�याज आकार�यास तसचे सदर दंड�याजाचा दर Bombay Financial 

Rule तरतूद � .१२४ (b) नूसार वा�षक १०% ते १२.५०% पय��त िनि� त कर�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या पनु� : िवचाराथ�).

ठराव: ��तूत िव� ापीठातील िश� क / िश� के� र सेवकांना, संल��नत महािव� ालयास व 

महािव� ालयातील िश� कांनी �यांना िदल�ेया तसलमातीतून खच� वजा जाता र�कम 

सात िदवसां�या आत िव� ापीठास जमा करणे बधंनकारक आहे. ती जमा न के�यास 

�यावर दंड�याजाची आकारणी कर�याबाबत िनयमावली तयार कर�यासाठी खालील 

सिमती गठीत कर�यात आली.

1) �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी अ�य�

2) डॉ. बी. एन. आदटराव सद�य

3) �ा. डॉ. जी. एस. कांबळे सद�य

4) डॉ. � ीमती एस. आय. शेख सद�या

5) डॉ. बी. सी. शेवाळे सद�य सिचव
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[ 09 ] सोलापरू िव� ापीठ आतंर महािव� ालयीन � ीडा �पध� २०१८-१९ साठी सांिघक व 

वयै��तक � ीडा �पध�करीता चषक व पदके �ायोिजत कर�याची बाब िवचाराथ�.

िटपणी: सोलापरू शहर व िज�हा � ीडा फेडरेशन यांच े अ�य�  अमृत महो�सव गौरव 

सिमती यांनी �ा. परुणच�ं  पुंजाल अमृत महो�सव गौरव सिमती�या वतीने २०१८-१९ 

साल�या सोलापरू िव� ापीठ आंतर महािव� ालयीन � ीडा �पध�तील िवज�ेया व 

उपिवज�ेया संघास चषक आिण पदके देवून गौरिव�याचा मानस अस�याचे सोबत�या 

प� ात नमूद केले आहे. 

सोलापरू िव� ापीठ आतंर महािव� ालयीन � ीडा �पध�तील एखा� ा खेळातील 

�थम िवज�ेया खेळाडूस / संघास चषक दे�यासाठी �यां�या नाव े िव� ापीठास 

� .१,००,०००/- देणगी व चषक तसेच ि� तीय खेळाडू / संघासाठी � .५०,०००/- व चषक 

देणा-या �य�तीच ेनाव ेचषक ��वकार�याची परंपरा आहे.

सबब, �ा. परुणचंद पुंजाल अमृत महो�सव गौरव सिमती�या वतीने २०१८-१९ 

साल�या सोलापरू िव� ापीठ आंतर महािव� ालयीन � ीडा �पध�तील सव� सांिघक व 

वयै��तक िवज�ेया व उपिवज�ेया संघास फ�त चषक आिण पदके दे�यास मा�यता 

दे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठ आतंर महािव� ालयीन � ीडा �पध� २०१८-१९ साठी सांिघक व 

वयै��तक � ीडा �पध�करीता चषक व पदके �ायोिजत कर�याची िनयमावली संबिंधतांना 

कळिव�यास व यासाठी ठेव ठेव�या�या अटीवर सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 10 ] िव� ापीठा�या युवा महो�सव आयोजनासाठी दे�यात येणा�या अनुदाना�या रकमेत वाढ 

कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठा�या िव� ाथ� िवकास िवभागातफ� युवा महो�सवा�या आयोजनासाठी 

यजमान महािव� ालयांना िव� ापीठा�या �थापनेपासून अनुदान िदले जाते. यवुा 

महो�सवात महािव� ालयाचा वाढता सहभाग व वाढती महागाई ल� ात घेता युवा 

महो�सवाच ेआयोजन करीत असताना यजमान महािव� ालयास जा�तीत जा�त खच�चा 

भार सोसावा लागत आहे. �यामुळे युवा महो�सवासाठी यजमान पद ��वकार�यास शहरी 

व � ामीण महािव� ालयातून उदािसनता िदसून येत आहे. यजमान महािव� ालयास वाढीव 

अनुदान दे�या�या अनुषंगाने सल�न महािव� ालया�या िव� ा�य�कडून आकार�यात 

येणा�या फी म�ये �ित िव� ाथ�  �  ४०/- ऐवजी �  १२०/- इतकी वाढ क� न �यातील 

र�कम �  ४८/- महािव� ालया�या खच�साठी ठेवून उव�रीत �  ७२/- िव� ापीठाकडे जमा 

कर�याबाबतचा �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत ठराव कर�यात आला आहे. �यानुसार 

िव� ापीठा�या िव�  व लेखा िवभागाकडे � .५०,६८,५९३/- इतकी र�कम जमा 

िशष�काखाली िदसते. युवा महो�सव आयोजनाबाबत येणा�या अडचणीवर चच� 

कर�यासाठी आयोिजत िव� ाथ� िवकास मंडळा�या िद.३१/08/2018 रोजी�या 

बठैकीतील ठराव � .२ अ�वये युवा महो�सव आयोजनात होणा�या एकूण खच�चा िवचार 

करता, एकूण चार िदवस बाराशे िव� ाथ�, िव� ा�थनी तसचे पिर� क युवा महो�सव सिमती 

यांची िनवास तसचे भोजन �यव�था चार �टेज, लाईट, मंडप, डेकोरेशन या सव� 

बाब�साठी होणा�या खच�चा िवचार होता, िव� ापीठाकडून दे�यात येणारी 

� .6,00,000/- इतकी र�कम अ�यंत कमी पडत अस�यामुळे युवा महो�सव 

आयोजनासाठी एकाही माहिव� ालयाने युवा महो�सव घे�याबाबत उ�सुकता दाखिवली 

नाही. तरी महािव� ालयांना युवा महो�सवाच ेआयोजन कर�याबाबत चालना दे�यासाठी 

व जादा होणा�या खच�साठी महिव� ालयांना युवा महो�सवासाठी दे�यात येणारे अनुदान 

� .6,00,000/- यात वाढ कर�याबाबत िशफारस कर�यात आली व सदरचा िवषय 

�यव�थापन पिरषदेपढेु मा�यतेसाठी ठेव�यास सव�नुमते ठरिव�यात आले.

सबब, सोबत जोडले�या िशफारशीनुसार िव� ापीठाकडून महािव� ालयास 

अनुदान �व� पात दे�यात येणा�या रकमेत � .6,00,000/- व� न � .11,00,000/-

इतकी वाढ कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठा�या युवा महो�सव आयोजनासाठी दे�यात येणा�या अनुदाना�या रकमेत

� .6,00,000/- व� न � .1२,00,000/- इतकी वाढ कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 
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[ 1१ ] महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 (2) (ग) मधील तरतूदी नुसार

संल�न महािव� ालय व मा�यता�ा�त पिरसं�था तपासणी सिमतीम�ये �यव�थापन

पिरषदेकडून एक त� �य�ती�या नामिनद�शनाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा�� शासन, उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यां�याकडून

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016, िद.01/03/2017 पासून अंमलात

आला आहे. 

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 (2) (ग) नूसार

तरतूद खालील�माणे :

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम, 2016 कलम 117

(2) (ग) 

(2) �-कुलगु� , �याने �याबाबतीत िनय�ुत केले�या

एका �कवा अिधक सिम�यांकडून ��येक िव� ापीठ

िवभागाची �कवा पिरसं�थेची, संल�न महािव� ालयाची

�कवा मा�यता�ा�त पिरसं�थेची, ��येक तीन वष�तून

िकमान एकदा तपासणी कर�याची �यव�था करील

आिण �यात पढुील सद�यांचा समावशे असेल.

(ग) �यव�थापन पिरषदेकडून नामिनद�िशत कर�यात

यावयाची एक त� �य�ती.

सबब, वरील�माणे नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 (2) (ग) मधील तरतूदी नुसार

संल�न महािव� ालय व मा�यता�ा�त पिरसं�था तपासणी सिमतीम�ये �यव�थापन

पिरषदेकडून एक त� �य�ती �हणनू डॉ. बी. एन. आदटराव यांचे नामिनद�शन कर�यात 

आल.े
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[ 1२ ] 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.29 स�ट�बर, २०१८ 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 (पिरिश�ट “अ” पान � .१ ते ११) �� ां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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मा. कुलगु�  तथा अ�य� ा महोदयां�या परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय:

[ १३(१)] Communication Skill, Technical Presentation Course Skill किरता Wordsmaya

Edutech pvt. Ltd., Pune यांना �ित िव� ाथ� � .1,000/- (600/- � पये िव� ापीठ 

िह�सा व 400/- � पये िव� ाथ� िह�सा) अदा कर�यासाठी पढुील आव�यकती काय�वाही 

�हणनू सदर बाब ही अिध�ठाता मंडळा�या, शु�क सिमती�या, िव� ा पिरषदे�या व 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी िदल�ेया मा�यते अ�वये केललेी 

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

(िटपणी: िव� ापीठ शै� िणक संकुलाम�ये सु� असणा�या पद�यु� र अ�यास� मास

Tutorial / Soft Skill ऐवजी Communication Skill, Technical Presentation Course 

व Add on Skill Base Courses सु� कर�यासंदभ�त   िद.15/06/2018 रोजी झाले�या

बठैकीतील काय�वृ� ांत अ�यासमंडळे िवभागने उपरो�त�माणे िटपणी अ�वये या 

िवभागाकडे िदला आहे.  

बठैकीतील काय�वृ� ांतानुसार ठराव � .1 मधील मु� ा � .5 नुसार 

Communication Skill, Technical Presentation Course Skill किरता Wordsmaya 

Edutech pvt. Ltd., Pune यांना �ित िव� ाथ� � .1,000/- (600/- � पये िव� ापीठ

िह�सा व 400/- � पये िव� ाथ�िह�सा) अदा कर�यासाठी पढुील आव�यक ती काय�वाही

PGBUTR िवभागाने करावी अस ेठरले.

याबाबत सादर कर�यात येते की, िव� ापीठीय िविवध अ�यास� माच े िविवध 

शु�क आकार�यासंबधंी अिध�ठाता मंडळाने केलेली िशफारस महारा��  ् साव�जिनक

िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 101(7) नुसार शु�क िनि� ती सिमतीने ��वका� न,

तशी िशफारस िव� ा पिरषदेकडे केली जाते. िव� ा परीषदे�या मा�यतेने असे शु�क सव�

संबिंधतांना पिरप� का�वये कळिव�यात येतात, अशी �� ीया आहे. सदरचे

Communication Skill, Technical Presentation Course हे आप�या िव� ापीठ

कॅ�पसम�येच सु� कर�यात आलेले असून या कोस�सना �विेशत िव� ा�य�कडून या 

कोस�च े िनिवदा धारक यांना अदा करावयाचे �ित िव� ाथ� � .400/- इतके शु�क

िव� ापीठ कॅ�पसमधील सव�िश� ण संकुलांना कळवाव े लागेल. सदर�या िव� ापीठ

शै� िणक संकुलाम�ये सु� असणा�या पद�यु� र अ�यास� मास Tutorial / Soft Skill

ऐवजी Communication Skill, Technical Presentation Course व Add on Skill 

Base Courses सु� कर�यासंदभ�त  बठैकीतील काय�वृ� ांत िद.04/07/2018 रोजी 

िवभागास �ा�त  झाला. तथािप, शु�क सिमतीची बठैक ही िद.02 जून, 2018 रोजी व 

िव� ा पिरषदेची बठैक ही िद.21 जून रोजी संप�  झालेली आहे. �यामुळे आता इत�यात या 

�ािधकरणा�या बठैका ��तािवत नाहीत. सदर बाब ही अिध�ठाता मंडळा�या, शु�क

सिमती�या, िव� ा पिरषदे�या व �यव�थापन पिरषदे�या वतीने

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

नुसार केलेली काय�वाही �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

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

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ १३(२)] शै� िणक वष� २०१८-१९ पासून केवळ िव� ापीठ सकुंलाम�ये पद�य�ु र अ�यास� मातील 

िव� ा�य�साठी Communication and Technical Skills हा अ�यास� म स�ु  

कर�यासंदभ�तील सामज�ंय करारा�या (MoU) मसू� ास काय�� र मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: शै� िणक वष� २०१८-१९ पासून केवळ िव� ापीठ सकुंलाम�ये स�ु  असणा�या 

अ�यास� मा�या  �थम वष�स Communication Skills व ि� तीय वष�स Technical

Presentation Course हा कोअर कोस� सु�  कर�यात येत आहे. �यास अनुस� न 

Communication and Technical Skills याची अमंलबजावणी कर�यासाठी मा.

कुलगु� महोदयांनी WordsMaya Eductech Pvt. Ltd, Pune यां�याशी सामंज�य करार 

कर�यास िद.१३/०७/२०१८ रोजी मा�यता िदलेली आहे. �यानुसार सोलापरू िव� ापीठाने  

WordsMaya Eductech Pvt. Ltd, Pune यां�यासोबत सोबत जोड�या�माणे सामंज�य 

करार (MoU) केलेला असून, सदर अ�यास� म शै� िणक वष� २०१८-१९ पासून केवळ 

िव� ापीठ सकुंलाम�ये सु�  असणा�या पद�य�ु र अ�यास� मा�या िव� ा�य�ना सु�  

कर�यात आलेला आहे.

सबब, शै� िणक वष� २०१८-१९ पासून केवळ िव� ापीठ सकुंलाम�ये स�ु  

असणा�या पद�यु� र अ�यास� मा�या िव� ा�य�साठी Communication and Technical

Skills हा अ�यास� म सु�  कर�यासंदभ�तील सामंज�य करारा�या (MoU) चा मस�ू ास 

काय�� र मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: शै� िणक वष� २०१८-१९ पासून केवळ िव� ापीठ सकुंलाम�ये पद�य�ु र अ�यास� मातील 

िव� ा�य�साठी Communication and Technical Skills हा अ�यास� म स�ु  

कर�यासंदभ�तील सामज�ंय करारा�या (MoU) मसू� ास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 
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[ १३(३)] िव� ापीठा�या सन 2015 म�ये िनवडणकूी�या कामकाजाकिरता मानसेवी अिधकारी �हणनू 

िनयु�त केल�ेया � ी. वसंतराव मगदूम यांनी िनवडणकूीबाबतच ेजानेवारी 2015 ते ऑग�ट 2015

दर�यान कामकाज के�याबाबातचे मानधन िनि� त क� न मानधन आदा कर�याची बाब पुन� :

िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठा�या �यव�थापन पिरषदे�या िद.29 नो�ह�बर, 2014 रोजी झाले�या ६८ �या 

बैठकीतील िवषय � .१५ वर झाले�या ठरावानुसार � ी. वसंतराव मगदूम यांना िनवडणकूी�या 

कामाकिरता दरमहा `२५,०००/-मानधन आदा कर�यास मा�यता दे�यात आली होती. �यानंतर 

� ी. वसंतराव मगदूम यांनी �यां�या िद.12 जानेवारी, 2015 रोजी�या प� ानुसार एकि� त मानधन 

`२,00,000/- िमळाव ेअशी िवनंती केली. सदर प� ा�या अनुषंगाने या िवभागाने िद.22/06/2015

रोजी िटपणी सादर केली असता �यास मा.कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदली व सदर मानधनापैकी 

२५% �हणजे `50,000/-इतकी र�कम आदा कर�यास मा�यता िदली. �यानुसार � ी. वसंतराव 

मगदूम यांना खालील�माणे आतापय�त मानधन िदले आहे.

अ. � . वष� िदलले ेमानधन

1 जून 2015 `50,000/-

2 ऑग�ट, 2017 `50,000/-

3 नो�ह�बर, 2017 `90,000/-

4 ऑग�ट, 2018 (िद.14/06/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या 

बैठकीतील ठराव � . 24 नुसार) 

`10,000/-

एकूण `2,00,000/-

वरील�माणे `2,00,000/- मानधन �यांना िदलेले आहे. �यानंतर � ी. वसंतराव मगदूम 

यांनी जाने. २०१५ ते ऑग�ट 2015 दर�यान केले�या कामाच े मानधन िनि� त क� न 

िमळ�याबाबत िद.9 नो�ह�बर, 2017 रोजी प�  िदले होते. या प� ा�या अनुषंगाने सदर िवषय 

�यव�थापन पिरषदे�या िद.14/06/2018 रोजी�या बैठकीत ठेवला असता �यावर खालील�माणे 

ठराव झाला. 

ठराव: � ी. वसंतराव मगदूम यांना `10,000/- मानधन दे�यास सव�नुमते मंजूरी दे�यात 

आली उव�रीत कालावधीच े मानधन डॉ. सिचन चौधरी यांना � ाव.े तसेच �यांनी 

केल�ेया िनप� पाती कामकाजाब�ल �श�ती प�  � ावे असे सव�नुमते ठरल.े

वरील ठरावानुसार � ी. वसंतराव मगदूम यांना `10,000/-आदा केलेले आहेत तसेच

 डॉ. सिचन चौधरी यांनी िनवडणकू कामाचे उव�िरत मानधन घेणे �यांना उिचत वाटत नस�याने 

�यांनी िनवडणकूीच ेकोणतेही मानधन व �श�ती प�  घेतलेले नाही.

सबब, िव� ापीठा�या सन 2015 म�ये िनवडणकूी�या कामकाजाकिरता मानसेवी 

अिधकारी �हणनू िनयु�त केले�या � ी. वसंतराव मगदूम यांनी जानेवारी 2015 ते ऑग�ट 2015

दर�यान या आठ मिह�या�या कालावधीत केले�या संलं��नत महािव� ालयाकडून मािहती मागवून 

मतदार या� ा तयार करणे, पदवीधर नाव न�दणी करणे, मतदार न�दणी करणे, वळेाप� क तयार 

करणे इ. अनुषंिगक कामे के�याने या कामाच ेमानधन िनि� त क� न मानधन आदा कर�याची बाब 

पुन� : िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठा�या सन 2015 म�ये िनवडणकूी�या कामकाजाकिरता मानसेवी अिधकारी �हणनू 

िनयु�त केल�ेया � ी. वसंतराव मगदूम यांनी िनवडणकूीबाबतच ेजानेवारी 2015 ते ऑग�ट 2015

दर�यान कामकाज के�याबाबातचा िवषय पुढील बैठकीत सिव�तर सादर कर�याचे सव�नुमते 

ठरल.े
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[ १३(४)] िव� ापीठाम�ये "Innovitive Industries Academic Social Cillage Open Platform"

(IASCOP) �थापन कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ� सादर.

(िटपणी: मा. कुलगु� महोदया, िवशेष काय�सन अिधकारी, डॉ. �ही. बी. पाटील,

�ाचाय� बी. पी. र�गे, �य. प. सद�य व � ी. ए. एम. पाटणकर, स� ागार, राजीव गांधी 

रा�� ीय सशंोधन सं�था यां�या एकि� त झाले�या चच�नुसार BARC �या टे�नॉलॉजी 

� ा�सफर व कोलॅ� ेशन िवभागाचे माजी �मुख व शा� �  तथा राजीव गांधी रा�� ीय 

संशोधन सं�थेच ेस� ागार � ी. ए. एम. पाटणकर यांनी ��य�  भेटीत CSR फंडातून असा 

�लॅटफॉम� उभार�याबाबत मा. कुलगु� महोदयांकडे क�पना मांडली. �यासाठी 

िव� ापीठाकडून त�वता मा�यता िमळा�यानंतर पढुील �ि� या सु�  कर�यात येईल.

�यासाठी िव� ापीठाने १ एकर जमीन या कामाची सु� वात कर�यासाठी या �लॅटफॉम�ची 

इमारत होईपय�त सुमारे २००० �के. फुट जागा व इतर आव�यक सोयी सुिवधा िव� ापीठ 

फंडातुन उपल�ध कर�यास त�वता मा�यता असावी अस ेसुचिवले आहे.

सबब, िव� ापीठाम�ये "Innovitive Industries Academic Social Cillage Open

Platform" (IASCOP) �थापन कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाम�ये "Innovitive Industries Academic Social Cillage Open Platform"

(IASCOP) �थापन कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ १३(5)] � ान� ोत क�� ास एक Overhead Colour Library Book Scanner (V-Shape

Scanner) RUSA Fund Phase- IInd मधून न�याने खरेदी कर�याची बाब �यव�थापन

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी : � ान� ोत क�� ासाठी RUSA Phase - IInd मधून Overhead Colour Library

Book Scanner (V-Shape Scanner) खरेदी कर�याबाबतचा िवषय िद. 10/08/2018 

रोजी�या खरेदी सिमती बठैकीत � . 2 अ�वये ठेव�यात आल होता. �यावर चच� होऊन 

खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.  

ठराव : "Overhead Colour Library Book Scanner (V-Shape Scanner) या

उपकरणाची उपयोगीता यबाबत सिव�तर अहवालासह पु�हा सादर कर�याबाबत

सव�नुमते ठरल"े.

�यानुसार � ान� ोत क�� ामाफ�त (V-Shape Scanner) उपकरणाची 

उपयोगीतेबाबतचा अहवाल तयार कर�यात आला. िद. 04/09/2018 रोजी मा. कुलगु�

महोदया यां�या अ�य� तेखाली झाले�या RUSA सम�वय सिमती�या बठैकीत सदर 

उपयोगीता अहवाल चच� होऊन � ान� ोत क�� ासाठी   V-Shape Scanner खरेदी 

कर�याबाबत ठरिव�यात आले आहे. �यानुसार V-Shape Scanner या उपकरणाची 

खरेदी करणे आव� यक आहे. सदर खरेदीचा खच�� .24,85,000/- (सव� करासिहत) 

इतका या अनुदानामधून कर�यात येणार आहे.  

या अनुषंगाने या V-Shape Scanner चा वापर Digitization किरता व NDL 

(National Digital Library, Kharkpur) यांचे सभासद�वासाठी होणार आहे. तसचे 

Institutional Repository चे सॉ�टवअेर खरेदी केलेले आहे. �याकिरता प�ुतकांचे

Digitization करणे आव�यक आहे. या सव� बाबी ल� ात घेता V-Shape Scanner 

अस�यािशवाय यातील कोणतीही गो�ट पणू��वाला नेता येणार नाही. या सव�बाब�

एकम�कांवर अवलंबनू अस�यामूळे V-Shape Scanner तातडीने खरेदी करणे आव�यक

आहे. 

खरेदीची तातडी िवचारात घेता व निजका�या काळात खरेदी सिमतीची व िव�  व 

लेखा सिमतीची बठैक होणार नस�यामुळे म.सा.िव.अ. 2016 कलम 12 (7) या अ�वये

� ान� ोत क�� ास एक Overhead Colour Library Book Scanner (V-Shape 

Scanner) RUSA Fund Phase-II मधून � . 24,85,000/-(सव� करासिहत) या �कमतीस

खरेदी कर�यास, खरेदी सिमतीने व िव�  व लेखा सिमती�या वतीने मा. कुलगु�  यांनी 

मा�यता िदली आहे. सबब � ान� ोत क�� ास Overhead Colour Library Book Scanner

(V-Shape Scanner) खरेदीस खरेदी सिमतीने केलेली िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या

िवचाराथ�).

ठराव: � ान� ोत क�� ास एक Overhead Colour Library Book Scanner (V-Shape

Scanner) RUSA Fund Phase- IInd मधून � .२४,८५,०००/- इत�या रकमेस न�याने

खरेदी कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ १३(६)] माहे ऑ�टोबर/नो�ह�बर, 2018 �या परी� ा मा. राजशे अ� वाल सिमतीने केल�ेया

िशफारस � . R. 19 Decentralization of Examination Activities नुसार �थम वष�

बीए, बी.कॉम व बी, ए�सी या अ�यास� मा�या �थम वष�चे परी� ा महािव� ालय �तरावर

अमंलबजावणी कर�याबाबत सिमती सद�यानी तयार केललेी िनयमावली �यव�थापन

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: Colleges/Institutes with proven academic and examination conducting

reputation should be allowed to conduct their own examinations foll all years. The

universities should, on regular basis, grade the affiliated colleges/institutes on

basis of their academic strength, faculty, infrastructures, previous performance,

placement records etc. colleges that attain Grade "A" should be allowed to

conduct examinations ont their own for all years. These institutes should also

evolve their own methods of assessment of students' performance, the conduct of

examinations and notification of results. Universities should evolve proper

supervisory capacity (including measures like third party audit) to ensure proper

conduct of examinations by such colleges.

For other institutes, the university can conduct the final year examinations

and may consider decentralization the examination process for pre-final years.

Already, Mumbai University for more than 20 years has been following this

practice successfully.

In this solution, the decentralization of examinations may be as follows.

S.
N.

Duration of
Course

Examinations by Universities
of Annual/Semester Exams in

following years

Examinations by colleges
of Annual/Semester Exams

in following years

1 1 year 1st year -

2 2 years 2nd year 1st year

3 3 years 3rd year 1st and 2nd years

4 4 years 3rd and 4th year 1st and 2nd years

5 5 years 4th and 5th years 1st, 2nd and 3rd years

- In the above option, fee universities have raised concerns that not all institutes

have qualified and high quality staff to set standard questions paper. As a

result, the academic standard of Question papers set by these institutes may

be low, thereby affecting the quality education. In order to overcome this

issue, the committee suggests empanelment of a list of teachers who are

qualified for setting these pre-final years' examination question papers. The

colleges should be set the papers only through these empanelled qualified

teachers. In some cases, the universities may even set question papers on its

own and pass on the question papers to these colleges for conducting the

examinations, assessment and declaration of results in a decentralized

manner. This can reduce the workload of universities in terms of examinations

without affecting the quality.

सदरचा िवषय िद.29/5/2018 रोजी�या मा. अिध�ठाता मंडळासमोर िवचाराथ�सादर

केले असता खालील�माणे ठराव कर�यात आलेला आहे.

ठराव � .11/1 सदरचा िवषय परी� ा मंडळाकडे सादर करावा असे सव�नुमते ठरल.े
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सबब, िद.18/06/2018 रोजी�या परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या बठैकीत सदर

िवषयास मा�यता देवून िशफारस िव� ापिरषदेकडे कर�यात आली.

तसचे िद. 21/06/2018 रोजी�या िव� ापिरषदे�या बठैकीतील ठराव �ं . 93 (25)

नुसार मा�यता दे�यात आली. 

तसचे िद.03/07/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीतील ठराव �ं . 3

(8) नुसार सिमती गठीत कर�यात आली.

सबब, माहे आ�टोबर/नो�ह�बर, 2018 �या परी� ा मा. राजशे अ� वाल सिमतीने

केले�या िशफारस � . R. 19 Decentralization of Examination Activities नुसार �थम

वष�बीए, बी.कॉम व बी, ए�सी या अ�यास� मा�या �थम वष�चे परी� ा महािव� ालय

�तरावर अंमलबजावणी कर�याबाबत सिमती सद�यानी तयार केलेली िनयमावली

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: माहे ऑ�टोबर/नो�ह�बर, 2018 �या परी� ा मा. राजशे अ� वाल सिमतीने केल�ेया

िशफारस � . R. 19 Decentralization of Examination Activities नुसार �थम वष�

बीए, बी.कॉम व बी, ए�सी या अ�यास� मा�या �थम वष�चे परी� ा महािव� ालय �तरावर

अमंलबजावणी कर�याबाबत सिमती सद�यानी तयार केललेी िनयमावली ��वका� न 

�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.



�यव�थापन पिरषदेची ११7 वी बैठक मंगळवार, िद.11 स�ट�बर, २01८ काय�वृ� ांत 26/27

मा. कुलगु�  तथा अ�य� ा महोदयां�या परवानगीने सद�यांनी सादर केलले ेआय�या वळेेचे ��ताव:

�ा. एम. एम. माने यांनी खालील�माणे ��ताव सादर केला.

[ १३(7)] � ी. राजाभाऊ सरवदे यांची महा�मा फुल े मागासवग�य महामंडळावर िनय�ुती 

झा�याब�ल �यांना अिभनंदनाचे प�  देणे.

ठराव : � ी. राजाभाऊ सरवदे यांची महा�मा फुल े मागासवग�य महामंडळावर िनय�ुती 

झा�याब�ल �यांना अिभनंदनाचे प�  दे�याच ेसव�नुमते ठरल.े

डॉ. बी. एन. आदटराव यांनी खालील�माणे ��ताव सादर केला.

[ १३(8)] � ी. मधुकर ज�कन यां�या फेलोिशप बाबतचा ��ताव, मानधन तपासून िव�  िवभागाने 

पढुील बठैकीस सादर करणे.

ठराव : � ी. मधुकर ज�कन यां�या फेलोिशप बाबतचा ��ताव, मानधन तपासून िव�  िवभागाने

पढुील बठैकीस सादर कर�याबाबत िव�  िवभागाला कळिव�यात याव ेअस ेठरल.े

�ा. एम. एम. माने यांनी खालील�माणे ��ताव सादर केला.

[ १३(9)] चार कम�चा�यांचा वतेन वाढीबाबतचा ��ताव सहसंचालक काय�लयास सादर करणे.

ठराव : चार कम�चा�यांचा वतेन वाढी बाबतचा ��ताव सह संचालक काय�लयास सादर 

कर�याबाबत आ�थापना िवभागाला कळिव�यात याव ेअसे ठरल.े

�ा. एम. एम. माने यांनी खालील�माणे ��ताव सादर केला.

[ १३(10)] शै. वष� 2018-19 चा गुणवतं कम�चारी परू�कार �याच कम�चा�याला देणे.

ठराव : शै. वष� 2018-19 चा गुणवतं कम�चारी परू�कार �याच कम�चा�याला दे�याबाबत 

आ�थापना िवभागाला कळिव�यात याव ेअस ेठरल.े

�ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे यांनी खालील�माणे ��ताव सादर केला.

[ १३(11)] िव� ापीठात बठैकीसाठी कारने उप��थत राहणा�या सद�यांना वाहन खच�पे� ोल �ित 

िक.मी. `10 व िडझेल �ित िक.मी. `१२ � . कर�याबाबत. 

ठराव : िव� ापीठात बठैकीसाठी कारने उप��थत राहणा�या सद�यांना वाहन खच� पे� ोल �ित 

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

पिरषदे�या पढुील बठैकीत सादर कर�याबाबत िव�  व लखेा िवभागास कळिव�यात याव े

असे ठरल.े
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�ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे यांनी खालील�माणे ��ताव सादर केला.

[ १३(12)] िव� ापीठात बठैकीसाठी उप��थत राहणा�या सद�यांना दे�यात येणारे बील (TADA)

�वरीत देणे. तसेच �यासंदभ�तील मा. कुलगु�  यां�या सहीने पिरप� क काढाव.े

ठराव : िव� ापीठात बठैकीसाठी उप��थत राहणा�या सद�यांना दे�यात येणारे बील (TADA)

�वरीत दे�यासाठी मा. कुलगु� महोदयां�या सहीने पिरप� क काढ�याबाबत िव�  व लखेा 

िवभागाला कळिव�यात याव ेअसे ठरल.े

डॉ. बी. एन. आदटराव यांनी खालील�माणे ��ताव सादर केला.

[ १३(13)] DSW या िवभागांतग�त राबिव�यात येणा�या िविवध उप� म, काय�� मासाठी DSW

िवभागाने िनयमावली तयार करावी व उप� म, काय�� मासंदभ�त परी� क नेम�यात याव.े

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

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

िवकास िवभागास कळिव�यात याव ेअस ेठरल.े

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

                   सही/- सही/-

सद�य सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


