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पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर 
यव थापन पिरषदे या १29 या बैठकीचा कायवृ ातं 

मंगळवार, िद.11 फे वुारी, २०20 सकाळी 1१:0० वा.  
 

 

यव थापन पिरषदेची १२9 वी बठैक मंगळवार, िद.11 फे वुारी, २०20 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 याच ेनांव पद 
1) डॉ. मृणािलनी फडणवीस - मा. कुलगु  अ य   
2) डॉ. ही. एल. कदम - भारी -कुलगु  सद य 
3) ा. महेश महादेव माने सद य 
4) डॉ. ही. बी. पाटील 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 
14) डॉ. ीमती सुरै या शेख सद या 
15) सीए णेीक शहा - . सचंालक, परी ा व मू यमापन मंडळ िनमंि त 
16) सीए णेीक शहा - िव  व लखेा अिधकारी िनमंि त 
17) ा. डॉ. ही. बी. घुटे - कुलसिचव सद य-सिचव 

 

 बठैकीची सु वात िव ापीठ गीताने कर यात आली. 

वागत: 

मा. कुलसिचव यांनी मा. अ य  व सव स माननीय सद याचं े वागत केले.  डॉ. ही. एल. 
कदम - भारी -कुलगु  याचंी ही पिहलीच बठैक अस याने यांचे पु पगु छ देऊन स कार कर यात 
आला. 
अनुप थती:  

 ाचाय डॉ. ीमती के. ए. पाडें यानंी दुर वनी ारे अनुप थत राह याबाबत िवनंती केली होती.  
यां या अनुप थतीची न द घेऊन मा यता दे यात आली. तसचे ाचाय डॉ. एस.एस. गोरे,  

डॉ. एस. सी. मांडे, संचालक, नॅशनल सटर 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 सचंालनालय, पणेु व डॉ. डी. आर. नंदनवार, भारी सहसंचालक,  
(तं  िश ण) पणेु, मा. संचालक (तं  िश ण) याचं े ितिनधी हे यव थापन पिरषदे या या बठैकीस 
अनुप थत होते. 
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सदर बठैकीत खालील माणे कामकाज झाल.े  
 

[  01  ] िद. 13 िडसबर, 2019 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 128 या बठैकीचा 
कायवृ ांत वाचनू कायम करणे व कायवाही अहवालाची न द घेण.े 

 

ठराव 13 िडसबर, 2019 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 128 या बैठकीचा कायवृ ांत 
खालील दु तीसह सव नुमते वाचनू कायम कर यात आला व कायवाही अहवालाची न द 
घे यात आली. 
 पान . 50 वर िवषय . 33 मधील ठरावात खालील माणे दु ती कर यात आली. 

पूव चा ठराव 
सां कृितक व िव ाथ  क याण काय माचे िज हा सम वयक हणनू ी. वाय. एम. खेडकर 
यांचे नामिनदशन कर यात आले. 

दु त केललेा ठराव 
सां कृितक व िव ाथ  क याण काय माचे िज हा सम वयक हणनू ी. वाय. एम. खेडकर 
यांचे नामिनदशन कर यात आल.े तसेच ी. वाय. एम. खेडकर हे िव ापीठात सां कृितक व 
िव ाथ  क याण िवभागा या बैठकीसाठी येतील या वळेी यांना िनयमानुसार दैिनक भ ा व 

वास भ ा आदा कर यात यावा अस ेठरल.े 
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[  02  ] महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 14 (6) (ज)े नुसार,  

मा. कुलसिचव यांनी िव ापीठा या येक सहा मिह यांचा िवकास काय मांचा एक 
अहवाल यव थापन पिरषदेपढेु सादर. 

  
 (िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 14 (6) (ज)े नुसार, 

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

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

िद.01 जुलै, 2019 ते 31 िडसबर, 2019 या कालावधीतील मा. कुलसिचव याचंा 

अहवाल यव थापन पिरषदेपढेु सादर).  

 
ठराव : महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 14 (6) (ज)े नुसार,  

कुलसिचव यांनी सादर केले या िव ापीठा या िद.01 जुल,ै 2019 ते 31 िडसबर, 2019 
या कालावधीतील सहा मिह यांचा िवकास काय मां या अहवालाची न द घे यात आली. 
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[  03  ] सामािजकशा े संकुलातील मास क युिनकेशन िवभागासाठी टेिल हीजन टुिडओ आिण 

क युिनटी रेिडओ टुिडओ उपल ध कर याकरीता बिेसल या कंपनीला काय रंभ आदेश 
दे याची बाब मािहती तव. 

  
 (िटपणी: सामािजकशा े सकुंलातील मास क युिनकेशन िवभागासाठी टेिल हीजन 

टुिडओ आिण क युिनटी रेिडओ टुिडओ असणे आव यक आहे. पणु,े औरंगाबाद, नादेंड 

यासह सवच िव ापीठात मास क युिनकेशन िवभागासाठी टेिल हजन टुिडओ व याच 

बरोबर क युिनटी रेिडओची सोय असेल तर आप या िव ापीठास अनेक फायदे होऊ 

शकतात. नॅकसाठी आपणाला अिधक गुण िमळू शकतात. तसेच बी. होक (जन िलझम 

ॲ ड मास क युिनकेशन) - (तीन वष चा पदवी अ यास म) एम.ए. मास क युिनकेशन 

(इले ॉिनक िमिडया) हा नवा पद यु र अ यास म तसचे िफ म मे कग, िट ही अकँ रग 

यासारखे कौश यधािरत अ यास म सु  करता येतील. यामुळे  िव ापीठातील या 

अ यास माची गुणव ा वाढेल अिधक उ प  िमळेल क युिनटी रेिडओला इंटरनेट 

रेिडओत पांतिरत क न िज हाभर कायम सारण करता येतील. िनरंतर िश ण  

ई-कंटेट साठीही िव ापीठास याचा फायदा होईल.  टेिल हीजन टुिडओ आिण 

क युिनटी रेिडओ टुिडओ उभार यासंदभ त भारत सरकारची िमनीर न कंपनी 

असले या बिेसल या कंपनीने आप या िव ापीठाकडे एक ताव सादर केला होता. या 

अनुषंगाने मा. कुलगु  महोदयां या मा यतेने सदर कंपनीस आप या िव ापीठाने लेटर 

ऑफ इटेंट िदल ेहोते. यानुसार सदर कंपनीने सपंणु आराखडा तयार क न पाठिवला 

आहे. याची त सोबत जोडली आहे. टेिल हीजन टुिडओ आिण क युिनटी रेिडओ 

टुिडओ या दो ही कामास पिह या ट यात एक कोटी पये िनधी िव ापीठ िवकास 

िनधीतनू ाव े असा ठराव िद.06 िडसबर, 2018 या यव थापन पिरषदे या बठैकीत 

ठराव माकं 49 (4) अ वये मंजूर केला आहे. 

 िद.16/01/2020 रोजी मा. कुलगु  महोदयानंी यव थापन पिरषदे या सदर 

ठरावा या अनुषंगाने बिेसल कंपनीला काय रंभ आदेश दे यास मा यता िदली आहे.  

 सबब, सदरची बाब मािहती तव). 

 

ठराव : सामािजकशा े संकुलातील मास क युिनकेशन िवभागासाठी टेिल हीजन टुिडओ आिण 
क युिनटी रेिडओ टुिडओ उपल ध कर याकरीता बिेसल या कंपनीला काय रंभ आदेश 
दे याबाबतची न द घे यात आली.  
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[  04  ] िद.16/01/2020 रोजी सपं  झाले या िवशेष क  थायी सिमती या बठैकीचा 

कायवृ ांत िवचाराथ. 
  

 (िटपणी: गु वार, िद.16/01/2020 रोजी िवशेष क  थायी सिमतीची बठैक सपं   

झाली. िशवाजी िव ापीठ दंडक मांक 158 (5) अ वये सदर बठैकीचा कायवृ ातं 

यव थापन पिरषदेम ये िवचारारथ् ठेवणे आव यक आहे.  

 सबब, उ त माणे िवशेष क  थायी सिमती या बठैकीचा कायवृ ांत िवचाराथ). 

 

ठराव : िद.16/01/2020 रोजी संप  झाले या िवशेष क  थायी सिमती या बठैकी या 
कायवृ ांतास सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[  05  ] डॉ. ए. एच. मािणकशेटे यांची मानसेवी अिधकारी हणनू िनयु ती के याची बाब 

मािहती तव. 
  

 (िटपणी: तुत िव ापीठाम ये संचालक, नवोप म, नवसंशोधन व साहचय मंडळ हे पद 

भरणेकरीता िवहीत ि या क न डॉ. धांडे यानंा आदेश . PAHSUS/Estt/ 

A.O/2019/4213, िद. 28/05/2019 अ वये िनयु ती आदेश दे यात आला होता.  

यास अनुस न डॉ. धांडे हे िद.03/06/2019 रोजी संचालक, नवोप म, नवसंशोधन व 

साहचय मंडळ या पदावर जू झाल ेहोते. 

डॉ. सुहास बाळासाहेब धांडे, संचालक, नवोप म, नवसशंोधन व साहचय मंडळ 

यानी िद.07/10/2019 रोजी या प ा वये यां या वयै तक कारणामुळे संचालक, 

नवोप म, नवसंशोधन व साहचय मंडळ या पदाचा राजीनामा देत अस याचे कळवनू 

याचंा राजीनामा वका न यां या मूळ महािव ालयाम ये जू होणेकामी कायमु त 

करणेबाबत िवनंती केली होती. यास अनुस न मा. कुलगु  महोदयां या आदेशाला 

अनुस न िद. 08/11/2019 रोजीचे प  . पअुहोसोिवसो/आ था/2019/8489 अ वये 

डॉ. सुहास बाळासाहेब धांडे यांचा राजीनामा वका न  यानंा िद. 08/11/2019 रोजी 

काय लयीन वळेेनंतर सचंालक, नवोप म, नवसंशोधन व साहचय मंडळ या पदाव न 

कायमु त कर यात आल ेहोते. 

डॉ. धांडे यां या राजीना यानंतर सचंालक, नवोप म, नवसंशोधन व साहचय 

मंडळ हे पद िर त अस यामुळे सदर पदाकरीता िद.02/01/2020 रोजी दै. सकाळ, 

दै.लोकमत, University News, लोकस ा, महारा  शासनाचे अिधकृत सकेंत थळ व 

िव ापीठा या सकेंत थळावर जािहरात िस द कर यात आलेली असून यांची ि या 

पणू होणेकरीता अंदाज े तीन ते चार मिहने कालावधी लागणार होते व या िवभागाच े

दैनंिदन कामकाज करताना अडचणी येत अस यामुळे डॉ. ए. एच. मािणकशेटे याचंी 

िनयु ती आदेश . पअुहोसोिवसो/आ था/िन.आ./2020/267, िद.08/01/2020 

अ वये दरमहा .30,000/- इत या एकि त वतेनावर मानसेवी अिधकारी हणनू 

िनयु ती कर यात आलेली आहे. सदर िनयु ती आदेशास अनुस न डॉ. मािणकशटेे 

यानंी सदर िनयु ती वका न मानसेवी अिधकारी या पदावर िद.09/01/2020 रोजी 

म या हपवू जू झाललेे आहेत. 

 सबब, डॉ. ए. एच. मािणकशटेे याचंी मानसेवी अिधकारी हणनू िनयु ती 

के याची बाब मािहती तव). 
 

ठराव : डॉ. ए. एच. मािणकशेटे यांची मानसेवी अिधकारी हणनू िनयु ती के या या बाबीची न द 
घे यात आली.  
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[  06  ] तुत िव ापीठात महा मा बसवे र यांचे अ यासन क  थापन कर यासाठी महारा  

शासनाकडून शासन िनणय . अ यास-2019/ . .97/िविश-2, िद.18/09/2019 अ वय े
मा यता ा त झा याची बाब मािहती तव. 

 

 (िटपणी: मा. िनितन ि रसागर, काय सन अिधकारी, उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, 

मुंबई यांनी िद. 20 जुलै, 2019 रोजी या प ा वये सं थापक तथा रा ीय अ य , िशवा 

अिखल भारतीय वीरशैव युवक संघटना, औरंगाबाद यांचे िद. 11/06/2019 रोजीचे महा मा 

बसवे र यांच े अ यासन क  थापन कर याबाबत िवनंती के याचे प  सोबत जोडून 

सोलापरू िव ापीठाम य े महा मा बसवे र यां या जीवन काय वर संशोधन व बोधन करत 

यां या काय वर चार व सार कर यासाठी महा मा बसवे र अ यासन क  थापन 

कर याबाबत आव यक असणारी इमारत, सािह य व यासाठी आव यक असणारा आवत  व 

अनावत  खच बाबतचा सिव तर अहवाल शासनास विरत सादर कर याबाबत ततु 

िव ापीठास सिूचत केले होते. यानुषगंाने िव ापीठाने जा. . पअुहोसोिवसो/आ था/िश क/ 

2019/5709, िद. 24/07/2019 अ वये अ यासन क ाचा ताव तयार क न शासनास 

सादर केला होता. या तावा या अनुषगंाने िद. 26/07/2019 रोजी या प ा वय े महा मा 

बसवे र यां या काय चा लखेाजोखा व संि त मािहती शासनास पाठिव यात आली होती.  

 िव ापीठा या सदर तावा या अनुषगंाने शासनाने िद. 22 ऑग ट, 2019 

रोजी या प ा वये तावामधील काही टु ची पूतता कर याबाबत कळिवले होते. या 

प ा या अनुषंगाने मा. कुलगु  महोदयां या आदेशा वये ि सद यीय त  सिमती गठीत 

कर यात आली होती. सदर सिमती या अहवालानुसार शासनाने कळिवले या टु ची पतूता 

िव ापीठाचे जा. . पुअहोसोिवसो/आ था/2019/6638, िद.28/08/2019 अ वय ेकर यात 

आली होती. 

 उपरो त तावा या अनुषगंाने उ च व तं  िश ण िवभागाने शासन िनणय . 

अ यास-2019/ . .97/िविश-2, िद. 18 स टबर, 2019 अ वये पु य ोक अिह यादेवी 

होळकर सोलापरू िव ापीठ, सोलापरू येथे शै िणक वष 2019-20 या वष पासून महा मा 

बसवे र अ यासन क  थापन कर यास मा यता दान केली आहे. सदर शासन 

िनणयाम ये, सदर क ाम य े यावया या सशंोधन काय बाबत मा. मं ी, उ च व तं  िश ण 

यांच े अ य तेखाली एक उपसिमती गठीत क न या सिमतीचा अहवाल ा त झा यानंतर 

अ यासनाबाबत पढुील कायवाही कर यात येईल, असे नमूद केले आहे. 

 सबब, उपरो त बाब मािहती तव). 
 

ठराव : तुत िव ापीठात महा मा बसवे र यांचे अ यासन क  थापन कर यासाठी महारा  
शासनाकडून मा यता ा त झाललेा शासन िनणय . अ यास-2019/ . .97/िविश-2, 
िद.18/09/2019 ची न द घे यात आली. 
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[  07  ] तुत िव ापीठात पु य ोक अिह यादेवी होळकर अ यासन क  सु  कर यासाठी 

शासनास ताव पाठिव याची बाब िवचाराथ. 
  

 (िटपणी: तुत िव ापीठात पु य ोक अिह यादेवी होळकर अ यासन क  सु  

कर यासाठी अ यासपणू ताव तयार करणेकामी आ थापना िश क िवभागाने िदनांक 

16/08/2019 रोजी सादर केले या िटपणीवर मा. कुलगु  महोदयांनी नामिनदशन 

के यानुसार पाच सद याचंी त  सिमती गठीत कर यात आली होती. सदर सिमती या 

बठैका िद.03/09/2019, 20/11/2019 व 22/11/2019 रोजी िव ापीठ काय लयात 

संप  झा या. या बठैकाम ये सदर सिमतीने पु य ोक अिह यादेवी होळकर यां या 

काय चा सवकष अ यास क न अ यासन तावाचा मसूदा तयार क न िव ापीठास 

सादर केला आहे. 

 िव ापीठात अ यासन क  थापन कर यासाठी थम िव ा पिरषद सभेम ये 

िवषय सादर करणे आव यक आहे. महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 

कलम 33 िव ा पिरषदेचे अिधकार व कत ये (1) (यक) म ये खालील माणे तरतूद िवशद 

केलेली आहे. 

कलम 33(1)(यक) : िवभाग, महािव ालये, शाळा, क े, उ च िश ण, संशोधन व  

         िवशेषीकृत अ यास म पिरसं था थापन कर यासाठी  

         यव थापन पिरषदेकडे िशफारस करणे. 

 परंत,ू नजीक या काळात िव ा पिरषदेची बठैक तािवत नस या कारणाने, 

पु य ोक अिह यादेवी होळकर अ यासन क ाचा ताव शासनास मा यते तव 

पाठिवणेकामी मा. कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 

कलम 12 (7) अ वये तातडीची बाब हणनू िव ा पिरषदे या वतीने मा यता दान क न 

यव थापन पिरषदेस िशफारस केली आहे. 

 सबब, पु य ोक अिह यादेवी होळकर अ यासन क  तुत िव ापीठात सु  

कर यासाठी गठीत सिमती ारे तयार कर यात आललेा ताव महारा  शासनास 

मा यते तव पाठिव याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव : तुत िव ापीठात पु य ोक अिह यादेवी होळकर अ यासन क  सु  कर यासाठी 
शासनास ताव पाठिव यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[  08  ] महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ) मधील 

तरतुदीनुसार सचंालक, परी ा व मू यमापन मंडळ या पदा या िनवड सिमतीवर 
यव थापन पिरषदेने नामिनदशन करावयाची बाब िवचाराथ. 

 

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

जािहरात ( .PAHSUS/Estt/2020/03, िद.02/01/2020) िविवध वतमानप ाम ये 

तसेच AIU, New Delhi यां या University News या सा तािहकेत िस द कर यात 

आलेली आहे.  याच माणे सदरची जािहरात िव ापीठ व महारा  शासना या 

संकेत थळावर ही िस द कर यात आलेली आहे. 

 सदर जािहराती या अनुषगंाने िविहत कायवाही क न संचालक, परी ा व 

मू यमापन मंडळ या पदासाठी ा त होणा या आवदेनप ांमधून पा  ठरणा या 

उमेदवारांची मुलाखत यावी लागणार आहे.  सदर मुलाखती घे यासाठी महारा  

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) मधील तरतुदीनुसार िनवड 

सिमती गठीत करावी लागणार आहे.  याम ये खालील माणे तरतुद िविहत केलेली 

आहे. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) (ङ) - 

“ यव थापन पिरषदेने नामिनदिशत करावयाचा, यव थापन पिरषदेचा सद य असललेा 

एक िनव िचत ाचाय कवा अ यापक;” 

 उपरो त तरतुदी या अनुषंगाने संचालक, परी ा व मू यमापन मंडळ पदा या 

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

अ यापक यांच े यव थापन पिरषदेन ेनामिनदशन करणे आव यक आहे. 

 सबब, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ) 

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

यव थापन पिरषदेने नामिनदशन करावयाची बाब िवचाराथ). 

 
ठराव : महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ) मधील 

तरतुदीनुसार सचंालक, परी ा व मू यमापन मंडळ या पदा या िनवड सिमतीवर 
यव थापन पिरषद सद य डॉ. एच. के. आवताडे यांचे नामिनदशन कर यात आल.े 
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[  09  ] महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ) मधील 

तरतुदीनुसार संचालक, नवोप म, नवसंशोधन व साहचय मंडळ या पदा या िनवड 
सिमतीवर यव थापन पिरषदेने नामिनदशन करावयाची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: तुत िव ापीठातील सचंालक, नवोप म, नवसंशोधन व साहचय मंडळ या 

िर त पदाची जािहरात ( .PAHSUS/Estt/2020/02, िद.02/01/2020) िविवध 

वतमानप ाम ये तसेच AIU, New Delhi यां या University News या सा तािहकेत 

िस द कर यात आलेली आहे.  याच माणे सदरची जािहरात िव ापीठ व महारा  

शासना या संकेत थळावर ही िस द कर यात आलेली आहे. 

 सदर जािहराती या अनुषंगाने िविहत कायवाही क न संचालक, नवोप म, 

नवसंशोधन व साहचय मंडळ या पदासाठी ा त होणा या आवदेनप ांमधून पा  

ठरणा या उमेदवारांची मुलाखत यावी लागणार आहे.  सदर मुलाखती घे यासाठी 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) मधील तरतुदीनुसार 

िनवड सिमती गठीत करावी लागणार आहे.  याम ये खालील माणे तरतुद िविहत 

केलेली आहे. 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) (ङ) - “ यव थापन 

पिरषदेन े नामिनदिशत करावयाचा, यव थापन पिरषदेचा सद य असलेला एक 

िनव िचत ाचाय कवा अ यापक;” 

 उपरो त तरतुदी या अनुषगंाने संचालक, नवोप म, नवसंशोधन व साहचय 

मंडळ पदा या िनवड सिमतीवर यव थापन पिरषदेचा सद य असलेला एक िनव िचत 

ाचाय कवा अ यापक याचंे यव थापन पिरषदेने नामिनदशन करणे आव यक आहे. 

 सबब, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ) 

मधील तरतुदीनुसार सचंालक, नवोप म, नवसशंोधन व साहचय मंडळ या पदा या 

िनवड सिमतीवर यव थापन पिरषदेने नामिनदशन करावयाची बाब िवचाराथ). 

 
ठराव : महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ) मधील 

तरतुदीनुसार संचालक, नवोप म, नवसंशोधन व साहचय मंडळ या पदा या िनवड 
सिमतीवर यव थापन पिरषद सद य ाचाय डॉ. ए. बी. शगाडे यांचे नामिनदशन 
कर यात आल.े 
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[  10  ] महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ) मधील 

तरतुदीनुसार अिध ठाता, िव ान व तं ान िव ाशाखा या पदा या िनवड सिमतीवर 
यव थापन पिरषदेने नामिनदशन करावयाची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: तुत िव ापीठातील अिध ठाता, िव ान व तं ान िव ाशाखा या िर त 

पदाची जािहरात ( .PAHSUS/Estt/2020/01, िद.02/01/2020) िविवध 

वतमानप ाम ये तसेच AIU, New Delhi यां या University News या सा तािहकेत 

िस द कर यात आलेली आहे.  याच माणे सदरची जािहरात िव ापीठ व महारा  

शासना या संकेत थळावर ही िस द कर यात आलेली आहे. 

 सदर जािहराती या अनुषंगाने िविहत कायवाही क न अिध ठाता, िव ान व 

तं ान िव ाशाखा या पदासाठी ा त होणा या आवदेनप ामंधून पा  ठरणा या 

उमेदवारांची मुलाखत यावी लागणार आहे.  सदर मुलाखती घे यासाठी महारा  

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) मधील तरतुदीनुसार िनवड 

सिमती गठीत करावी लागणार आहे.  याम ये खालील माणे तरतुद िविहत केलेली 

आहे. 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) (ङ) - “ यव थापन 

पिरषदेन े नामिनदिशत करावयाचा, यव थापन पिरषदेचा सद य असलेला एक 

िनव िचत ाचाय कवा अ यापक;” 

 उपरो त तरतुदी या अनुषगंाने अिध ठाता, िव ान व तं ान िव ाशाखा 

पदा या िनवड सिमतीवर यव थापन पिरषदेचा सद य असलेला एक िनव िचत ाचाय 

कवा अ यापक यांच े यव थापन पिरषदेने नामिनदशन करणे आव यक आहे. 

 सबब, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ) 

मधील तरतुदीनुसार अिध ठाता, िव ान व तं ान िव ाशाखा या पदा या िनवड 

सिमतीवर यव थापन पिरषदेने नामिनदशन करावयाची बाब िवचाराथ). 

 
ठराव : महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ) मधील 

तरतुदीनुसार अिध ठाता, िव ान व तं ान िव ाशाखा या पदा या िनवड सिमतीवर 
यव थापन पिरषद सद य ाचाय डॉ. एस. ही. कोटी यांचे नामिनदशन कर यात आल े
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[  11  ] महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 98 (2) (घ) नुसार खरेदी 

सिमतीवर यव थापन पिरषदेने नामिनदशन केलले ेिव ापीठ िवभागाचे कवा िव ापीठ 
पिरसं थेच ेदोन िवभाग मुखांचे नामिनदशन कर याची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 98 (2) (घ) 

नुसार खरेदी सिमतीवर यव थापन पिरषदेने िव ापीठ िवभागाच े कवा िव ापीठ 

पिरसं थेचे दोन िवभाग मुखांचे नामिनदशन करावयाचे असनू, स : थतीत  

ीमती डॉ. ए. एस. लावडं यांचे नामिनदशन कर यात आलेल े आहे. यानुसार यानंा 

जा. .SUS/F&AO/2018-19/1151, िद.26/03/2019 रोजी या प ा वये 

कळिव यात आल.े 

 तथािप, वरील संद भय ठरावानुसार िद.13 िडसबर, 2019 रोजी झाले या 

यव थापन पिरषदे या बठैकीत झाले या चचनुसार ीमती डॉ. ए. एस. लावडं हे पणूवळे 

िवभाग मुख नस याने यां या जागी िव ापीठ िवभागाच े कवा िव ापीठ पिरसं थेचे एका 

िवभाग मुखांचे नामिनदशन कर याबाबत कळिवलेले आहे. 

 तसेच डॉ. आर. एस. हेगडी यांना Central University of Karnataka, Kalburgi 

येथे सहयोगी ा यापक या पदावर जू हो यासाठी 01 वष चा धारणािधकार मंजूर क न 

िद.30 जानेवारी, 2020 रोजी कायमु त कर यात आलेल ेअसनू यामुळे िर त झाले या 

जागी खरेदी सिमतीवर नामिनदशन होणे आव यक आहे. 

 सबब, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 98 (2) (घ) 

नुसार खरेदी सिमतीवर यव थापन पिरषदे या वतीने िव ापीठ िवभागाचे कवा 

पिरसं थेचे दोन िवभाग मुखाचंे नामिनदशन कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव : महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 98 (2) (घ) नुसार, खरेदी 
सिमतीवर यव थापन पिरषदेने नामिनदशन केलले ेिव ापीठ िवभागाचे कवा िव ापीठ 
पिरसं थेच ेदोन िवभाग मुखांमधून ा. डॉ. आर. बी. भोसल ेव ा. डॉ. जी. एस. काबंळे 
यांचे नामिनदशन कर यात आल.े 
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[  12  ] Solapur-Smart City Development Corporation Ltd. फमसोबत संकेत थळ व App 

बनिव यासाठी या करार कर याची बाब िवचाराथ. 
  

 (िटपणी: Solapur Smart City चे सकेंत थळ व App बनिव यासाठी िव ापीठास Work 

order िमळाल े आहे.  याअनुषंगाने मा.कुलगु  यां या दालनात मा.कुलगु  यां या 

समवते बठैक झाली.  सदर बठैकीस िव ापीठाचे कुलसिचव, Smart City या वतीने 

ी.नर  काटीकर व डॉ. आर. एस. मते उप थत होते. मा. कुलगु  यानंी िदले या त डी 

आदेशानुसार िद.06/11/2019 रोजी Smart City या ऑफीसम ये सकेंत थळाची 

मािहती घे याकिरता बठैक झाली. यानुसार सकेंत थळाचे Template बनिवलेले आहे.  

यावर चच  कर यासाठी दुसरी बठैक िद.11/12/2019 रोजी झाली. 

 तथािप, िदले या Work Order माणे व Template नुसार संकेत थळाचे काम 

सु  कर यापवु  Solapur City Development Corporation Ltd. व तुत 

िव ापीठाम ये करार होणे आव यक आहे.  सदरचा करारनामा िव ापीठाचे कायदा 

अिधकारी यां याकडून तपासनू घे यात आल ेअसून, ततु सकुंला या िद.03/01/2020 

रोजी या िटपणी वये सदरचा करारनामा यव थापन पिरषदेची मा यता घे यासाठी 

मा.कुलगु  महोदयांची मा यता िमळालेली आहे. 

 सबब, पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, सोलापरू व 

Solapur-Smart City Development Corporation Ltd.  यां यासमवते सकेंत थळ व 

App बनिव यासाठी या करार कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव : Solapur - Smart City Development Corporation Ltd. फमसोबत संकेत थळ व 
App बनिव यासाठी या करार कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[  13  ] Shri Shri Infosystem या फमसोबत Wi-Fi Connectivity च े वा षक देखभाल (व तुसह) 

साठी करार कर याची बाब िवचाराथ. 
 

 (िटपणी: िद.13/12/2019 रोजी झाले या यव थापन पिरषदेतील िवषय मांक 6 “Shri 

Shri Infosystem या फमसोबत Wi-Fi Connectivity च े वा षक देखभाल (व तसूह) करार 

कर याची बाब िवचाराथ” असा होता. या बैठकीत सदरचा िवषय सिव तर मािहतीसह पुढील 

बैठकीम य ेपुन:  सादर कर यात यावा अस ेठरल.े सिव तर मािहती खालील माणे 

1) UGC कडून The Centrally Sponsored Plan Scheme of NMEICT या क पातंगत 

Wi-Fi Connectivity साठी . 13,00,000/- इतका िनधी मंजूर केला होता. (F.No. 

100-11/2016 (SU-2/WiFi) March 2016) सदर िनधीतून िव ापीठ पिरसरात Wi-Fi 

ची सुिवधा सु  करावयाची होती. 

2) िव ापीठ पिरसरात Wi-Fi सिुवधा उपल ध कर या या कामाचे ई-टडर 

िद.05/12/2016 रोजी www.mahatenders.gov.in या सकेंत थळावर िस द 

कर यात आली. तसेच सदरची जाहीरात िद.05/12/2016 रोजी लोकमत या 

वृ प ाम य े दे यात आली होती. ा त झाले या िनिवदामधून खरेदी सिमती व 

यव थापन पिरषदे या मा यतेनंतर िद.06/03/2017 रोजी सदर कामाची Work order 

हे Shri Shri Infosystems, Kolhapur या फमला दे यात आल.े  

3) Shri Shri Infosystems, Kolhapur या फमने िद.29/03/2017 रोजी Wi-Fi चे काम पणू 

के यानंतर मा. कुलगु नी नामिनदे शत केले या त  य त कडून सदर कामाची 

तपासणी क न घतेली व यानंतर Shri Shri Infosystems, Kolhapur या फमला िबल 

आदा कर यात आल.े तसचे UGC ला Utilisation Certificate पाठिव यात आहे. 

4) सदर कामात वापरले या व तूची गॅरंटी माच 2018 म ये सपंललेी होती. यामुळे 

िद.11/09/2018 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या बठैकीतील ठरावानुसार Shri 

Shri Infosystems, Kolhapur या फमसोबत Wi-Fi साठी एक वष चा (िद.12/09/2018 

ते 11/09/2019) Comprehensive Annual Maintenance Contract कर यात आला 

होता.  हा करार िद. 12/09/2019 रोजी संपु टात आला आहे.  

 सबब, पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापरू व Shri Shri 

Infosystems, Kolhapur यां यासमवते िव ापीठ पिरसरातील Wi-Fi Connectivity बाबत 

तीन वष साठी Comprehensive AMC (Annual Maintenance Contract) कर याची बाब 

पुन:  िवचाराथ). 
 

ठराव : Shri Shri Infosystem या फमसोबत Wi-Fi Connectivity च े वा षक देखभाल (व तुसह) 
साठी दोन मािह यासाठी करार कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली.  
 तसेच ई-टडरची ि या क न पुढील Comprehensive AMC (Annual 
Maintenance Contract) कर याचे ठरल.े  
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[  14  ] Maharashtra State Innovation Society यांचे सोबत MoU चा मसुदा िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: वरील िवषयास अनुस न Incubation Centre साठी Maharashtra State 

Innovation Society कडून तूत िव ापीठास LOI ा त झाला असून सदर सं थेकडून 

Grant िमळ यासाठी Secton-8 कंपनी थापन कर यात आली असून, ततु िव ापीठ 

व Maharashtra State Innovation Society यां याम ये MoU करणे गरजचेे आहे.  

सदरचा MoU महारा ातील सव Incubaton Centre साठी बनिव यात आला असून पणेु 

िव ापीठ Incubation Centre व इतर Incubation Centre ने सदर MoU मा य के याच े

समजते. तसेच सदर MoU या मसु ावर कायदा अिधकारी याचंा अिभ ाय घे यात 

आला असून यानुसार सदर MoU यव थापन पिरषदेसमोर ठेवणे आव यक आहे. 

 सबब, Maharashtra State Innovation Society याचं ेसोबत MoU चा मसुदा 

िवचाराथ). 

 

ठराव : Maharashtra State Innovation Society यांच े सोबत MoU या मसू ास सव नुमते 
मा यता दे यात आली.  
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[  15  ] ीमान औदंुबररावजी पाटील ी. िव ल स. सा. का. ा. िव. ए. ित ठान, वणेनुगर या सं थेच े

संचिलत ी. िव ल िश णशा  महािव ालय, वणेनूगर हे महािव ालय शै िणक वष 2018-19 
पासून बंद कर याबाबत िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस वका न शासनास िशफारस 
कर याची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: मा.सिचव, ीमान औदंुबररावजी पाटील ी िव ल स. सा. का. ा. िव. ए. ित ठान, 

वणेनुगर या सं थेच े संचिलत ी. िव ल िश णशा  महािव ालय, वणेनुगर हे महािव ालय 

शै िणक वष 2018-19 पासून बंद करणेबाबतचा ताव ा त झाला आहे. 

सं थेच ेनाव महािव ालयाचे नाव बंद 
करावयाचा 
अ यास म 

बंद 
करावयाचे 

वष 

अनुदानाचा 
कार 

ीमान औदंुबररावजी 
पाटील ी िव ल स. 
सा. का. ा. िव. ए. 

ित ठान, वणेनुगर, 
ता.पंढरपूर 

ी.िव ल िश णशा  
महािव ालय, 
वणेनुगर, ता. पंढरपूर 

बी. ए . शै िणक 
वष 

2018-19 
पासून 

कायम िवना 
अनुदािनत 

 ी. िव ल िश णशा  महािव ालय, वणेनुगर, ता. पंढरपूर या महािव ालयास शासन 

प  . बीएड मा यता 2008/(325/08) मिश िद.11/09/2008 अ वये महारा  शासनाची 

शै िणक वष 2008-09 पासून कायम िवनाअनुदािनत त वावर मा यता िमळाली होती.  तुत 

िव ापीठाने महारा  शासना या मा यतेस अनुस न ी. िव ल िश णशा  महािव ालय, 

वणेनुगर या महािव ालयास शै. वष 2009-10 पासून मा यता िदलेली होती. 

 सदर महािव ालया या बी. ए . अ यास मा या संल नकरणास शै. वष 2016-17 

पयत मा यता आहे.  परंतु, खालील कारणे नमूद क न ी.िव ल िश णशा  महािव ालय, 

वणेनुगर, ता. पंढरपूर हे महािव ालय शै. वष 2018-19 पासून बंद कर याचा िनणय सं थेने 

घेतला अस याच े नमूद क न उपरो त महािव ालय बंद करणेबाबतचा ताव मा. सिचव, 

ीमान औदंुबररावजी पाटील ी िव ल स. सा. का. ा. िव. ए. ित ठान, वणेनुगर यानंी 

िव ापीठास सादर केलेला आहे.  

1) वशे घेणा या िव ा य ची सं या अित अ प  

2) टाफ पगार, रो टरनुसार भरती ि या तसेच िव ापीठ फी या बाबीची पूतता करणे 

सं थेला अडचणीचे वाटते. 

3) शै िणक सािह य व भौितक सुिवधा यासाठी होणारा वाढता खच  

4) िनयु त टाफ अनुप थतीत 

 महािव ालय बंद करणेबाबत ा त तावावर संबंिधत महािव ालयाला भेट देऊन 

आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम 2016 कलम 121 (3) अ वये थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर याच े अिधकार 

िव ा पिरषदेस आहेत. 
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 परंत,ु िव ा पिरषदेची बैठक िद.20/04/2017 रोजी संप  झाली असून नजीक या 

काळात बैठक लवकर आयोिजत हो याची श यता न हती.  सं थेने सदर महािव ालय बंदचा 

ताव िव ापीठाकडे िद. 29/07/2017 रोजी सादर केला होता.  यामुळे सदर महािव ालय 

शै िणक वष 2018-19 पासून बंद कर याची कायवाही िविहत वळेेत हो या तव व पुढील यो य 

ती कायवाही करणेकामी महािव ालयास भेट देवून सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी 

मा.कुलगु  महोदयां या अिधकारात महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 

12(7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने खालील माणे थािनक चौकशी सिमती अ य  / सद यांच े

नामिनदशन केलेले आहे. 

1. ाचाय डॉ. एस. बी. ीरसागर     (अ य )           

2. ाचाय डॉ. एस. एस. गणापूर       (सद य) 

3. ीमती डॉ. ए. एम. रंगरेज           (सद या) 

सदर सिमतीने उपरो त महािव ालयास भेट देवून सिव तर अहवाल िव ापीठाकडे 

सादर केलेला आहे.  सदर अहवालाम ये थािनक चौकशी सिमतीने 2 अटी घातले या असून 

सदर अटी िव ापीठ प  . सोिवसो/संल नता/2017/7117, िद.22/09/2017 रोजी या 

प ा वये उ त महािव ालया या सिचवांना कळिव यात आ या हो या.  यानुषंगाने उ त सं थेने 

ी. िव ल िश णशा  महािव ालय, वणेनुगर हे महािव ालय बंद करणेबाबतची अट . 1 पूण 

क  शकत नस याचे कळिवले आहे. सदर अहवालात सिमतीने ी. िव ल िश णशा  

महािव ालय, वणेनुगर हे महािव ालय शै िणक वष 2018-19 पासून बंद करणेबाबत अट या 

अिधन राहून िशफारस केली आहे. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 121 (3) (4) मधील 

तरतूदीनुसार, महािव ालय बंद कर यासाठी थमत: िव ा पिरषदेची व त नंतर िव ा पिरषदेची 

यव थापन पिरषदेला िशफारस असणे आव यक आहे. या तव ी. िव ल िश णशा  

महािव ालय, वणेनुगर हे महािव ालय शै िणक वष 2018-19 पासून बंद कर यासंदभ त 

िद.26/11/2019 रोजी या िव ा पिरषदेने ठराव . 37 अ वये यव थापन पिरषदेला िशफारस 

केली आहे. 

           सबब, ीमान औदंुबररावजी पाटील ी िव ल स. सा. का. ा. िव. ए. ित ठान, वणेनुगर 

या सं थेच ेसंचिलत ी िव ल िश णशा  महािव ालय, वणेनुगर हे महािव ालय शै िणक वर्ष 

2018-19 पासून बंद कर याबाबत िव ा पिरषदेने केलेली िशफारस वका न शासनास 

िशफारस कर याची बाब िवचाराथ). 
 

ठराव : ीमान औदंुबररावजी पाटील ी. िव ल स. सा. का. ा. िव. ए. ित ठान, वणेनुगर या सं थेच े
संचिलत ी. िव ल िश णशा  महािव ालय, वणेनूगर हे महािव ालय शै िणक वष 2018-19 
पासून बंद कर याबाबत िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस वका न शासनास िशफारस 
कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[  16  ] ीमान औदंुबररावजी पाटील ी िव ल स. सा. का. ा. िव. ए. ित ठान, वणेुनगर या सं थेच े

संचिलत ी. िव ल एम. ए . महािव ालय, वणेनूगर हे महािव ालय शै िणक वष 2018-19 
पासून बंद कर याबाबत िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस वका न शासनास िशफारस 
कर याची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: मा. सिचव, ीमान औदंुबररावजी पाटील ी िव ल स. सा. का. ा. िव. ए. ित ठान, 

वणेनुगर या सं थेचे संचिलत ी. िव ल एम. ए . महािव ालय, वणेनुगर हे महािव ालय 

शै िणक वष 2018-19 पासून बंद करणेबाबतचा ताव ा त झाला आहे. 

सं थेच ेनाव महािव ालयाचे 
नाव 

बंद 
करावयाचा 
अ यास म 

बंद 
करावयाचे 

वष 

अनुदानाचा 
कार 

ीमान औदंुबररावजी 
पाटील ी िव ल स. सा. 
का. ा. िव. ए. ित ठान, 
वणेनुगर, ता. पंढरपूर 

ी. िव ल एम.ए . 
महािव ालय, 
वणेनुगर, 
ता.पंढरपूर 

एम. ए . शै िणक 
वष 

2018-19 
पासून 

कायम िवना 
अनुदािनत 

 ी. िव ल एम. ए . महािव ालय, वणेनुगर, ता. पंढरपूर या महािव ालयास शासन 

प  . एम.एड मा यता 2008/(416/08)मिश-2, िद.15/07/2009 अ वये महारा  शासनाची 

शै िणक वष 2009-10 पासून कायम िवनाअनुदािनत त वावर मा यता िमळाली होती.  तुत 

िव ापीठाने महारा  शासना या मा यतेस अनुस न ी िव ल एम. ए . महािव ालय, वणेनुगर 

या महािव ालयास शै. वष 2009-10 पासून मा यता िदलेली होती. 

 सदर महािव ालया या एम. ए . अ यास मा या संल नकरणास शै. वष 2016-17 

पयत मा यता आहे. परंतु, खालील कारणे नमूद क न ी िव ल एम. ए . महािव ालय, 

वणेनुगर, ता. पंढरपूर हे महािव ालय शै. वष 2018-19 पासून बंद कर याचा िनणय सं थेने 

घेतला अस याच े नमूद क न उपरो त महािव ालय बंद करणेबाबतचा ताव मा. सिचव, 

ीमान औदंुबररावजी पाटील ी िव ल स. सा. का. ा. िव. ए. ित ठान, वणेनुगर यानंी 

िव ापीठास सादर केलेला आहे. 

1. विेशत िव ाथ  नस याने  
2. टाफ पगार, रो टरनुसार भरती ि या, िव ापीठ फी या बाबीची पूतता करणे सं थेला 

अडचणीचे वाटते. 
3. शै िणक सािह य व भौितक सुिवधा यासाठी होणारा वाढता खच  
4. टाफ िनयु त केलेला नाही 

 महािव ालय बंद करणेबाबत ा त तावावर संबंिधत महािव ालयाला भेट देऊन 

आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम 2016 कलम 121 (3) अ वये थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर याच े अिधकार 

िव ा पिरषदेस आहेत. 

 परंत,ु िव ा पिरषदेची बैठक िद. 20/04/2017 रोजी संप  झाली असून नजीक या 

काळात बैठक लवकर आयोिजत हो याची श यता न हती.  सं थेने सदर महािव ालय बंदचा 

ताव िव ापीठाकडे िद. 29/07/2017 रोजी सादर केला होता.  यामुळे सदर महािव ालय 
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शै िणक वष 2018-19 पासून बंद कर याची कायवाही िविहत वळेेत हो या तव व पुढील यो य 

ती कायवाही करणेकामी महािव ालयास भेट देवून सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी 

मा.कुलगु  महोदयां या अिधकारात महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 

12(7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने खालील माणे थािनक चौकशी सिमती अ य  / सद यांच े

नामिनदशन केलेले आहे. 

1. ाचाय डॉ. एस. बी. ीरसागर     (अ य )           

2. ाचाय डॉ. एस. एस. गणपूर       (सद य) 

3. ीमती डॉ. ए. एम. रंगरेज           (सद या) 

सदर सिमतीने उपरो त महािव ालयास भेट देवून सिव तर अहवाल िव ापीठाकडे 

सादर केलेला आहे.  सदर अहवालाम ये थािनक चौकशी सिमतीने 2 अटी घातले या असून 

सदर अटी िव ापीठ प  . सोिवसो/संल नता/2017/7116, िद.22/09/2017 रोजी या 

प ा वये उ त महािव ालया या सिचवांना कळिव यात आ या हो या.  यानुषंगाने उ त सं थेने 

ी. िव ल एम. ए . महािव ालय, वणेनुगर हे महािव ालय बंद करणेबाबतची अट . 1 पूण 

क  शकत नस याच े कळिवले आहे. सदर अहवालात सिमतीने ी. िव ल एम. ए . 

महािव ालय, वणेनुगर हे महािव ालय शै िणक वष 2018-19 पासून बंद करणेबाबत अट या 

अिधन राहून िशफारस केली आहे.   

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 121 (3) (4) मधील 

तरतूदीनुसार, अ यास म बंद कर यासाठी थमत: िव ा पिरषदेची व त नंतर िव ा पिरषदेची 

यव थापन पिरषदेला िशफारस असणे आव यक आहे. या तव ी. िव ल एम. ए . 

महािव ालय, वणेनुगर हे महािव ालय शै िणक वष 2018-19 पासून बंद कर यासंदभ त 

िद.26/11/2019 रोजी या िव ा पिरषदेने ठराव .38 अ वये यव थापन पिरषदेला िशफारस 

केली आहे. 

 सबब, ीमान औदंुबररावजी पाटील ी िव ल स. सा. का. ा. िव. ए. ित ठान, 

वणेनुगर या सं थेच े संचिलत ी. िव ल एम. ए . महािव ालय, वणेनुगर हे महािव ालय 

शै िणक वष 2018-19 पासून बंद कर याबाबत िव ा पिरषदेने केलेली िशफारस वका न 

शासनास िशफारस कर याची बाब िवचाराथ). 
 

ठराव : ीमान औदंुबररावजी पाटील ी िव ल स. सा. का. ा. िव. ए. ित ठान, वणेुनगर या सं थेच े
संचिलत ी. िव ल एम. ए . महािव ालय, वणेनूगर हे महािव ालय शै िणक वष 2018-19 
पासून बंद कर याबाबत िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस वका न शासनास िशफारस 
कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[  17  ] सांगोला महािव ालय, सांगोला या महािव ालयातील एम.सी.ए. हा अ यास म 

शै िणक वष 2020-21 पासून बदं कर याबाबत िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस 
वका न शासनास िशफारस कर याची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: मा. ाचाय, सांगोला महािव ालय, सांगोला याचंकेडून सदर 

महािव ालयातील एम.सी.ए. हा अ यास म शै िणक वष 2020-21 पासून बदं 

कर याबाबतचा ताव ा त झाला आहे. 

सं थेच ेनाव 
 

महािव ालयाच े
नाव 

बदं 
करावयाचा 
अ यास म 

बदं 
करावयाचे  

वष 

अनुदानाचा  
कार 

सांगोला तालुका 
उ च िश ण मंडळ,      

सांगोला, 
िज.सोलापरू 

सांगोला 
महािव ालय, 

सांगोला, 
िज.सोलापरू 

एम.सी.ए. 

शै िणक 
वष  

2020-21 
पासून 

कायम िवना 
अनुदािनत 

 सांगोला महािव ालय, सांगोला या महािव ालयातील एम.सी.ए. या 

अ यास मास शासन िनणय . 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  शासना या मा यतेस 

अनुस न एम.सी.ए. या अ यास मास शै िणक वष 2010-11 पासून कायम 

िवनाअनुदािनत त वावर मा यता िदलेली होती.  

 परंत,ू सदर अ यास मास ए.आय.सी.टी.ई. नवी िद ी याचंी मा यता घेणे श य 

नस याने, सं थेने सांगोला महािव ालय, सांगोला या महािव ालयातील हा एम.सी.ए. 

अ यास म शै िणक वष 2020-21 पासनू बदं कर याचा िनणय घेतला अस याचे ा त 

तावात नमुद केल ेआहे.  

 अ यास म बदं कर याबाबत ा त तावावर संबिंधत महािव ालयाला भेट 

देऊन आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी महारा  

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 121(3) अ वये थािनक चौकशी सिमती 

िनयु त कर याचे अिधकार िव ा पिरषदेस आहेत. 

 परंत,ू िव ा पिरषदेची बठैक िद.21/05/2019 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.29/07/2019 रोजी सादर केलेला आहे. 

यामुळे सदर अ यास म शै िणक वष 2020-21 पासून बदं कर याची कायवाही िविहत 

वळेेत हो या तव पढुील यो य ती कायवाही कर याकामी महािव ालयास भेट देवनू 

सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी िव ा पिरषदे यावतीने मा.कुलगु  महोदय यां या 
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अिधकारात महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ वये 

िव ापिरषदे या वतीने खालील माणे थािनक चौकशी सिमती सद याचंे नामिनदशन 

केलेल ेआहे. 

1. ाचाय डॉ. एस. ही. कोटी (अ य ) 

2. ी. एस. पी. बावीसकर (सद य) 

3. डॉ. एस. सी. देशमुख (सद य) 

 सदर सिमतीने उपरो त महािव ालयास भेट देवून सिव तर अहवाल 

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

सांगोला या महािव ालयातील एम.सी.ए. हा अ यास म शै िणक वष 2020-21 पासनू 

बदं कर याची िशफारस केललेी आहे. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 121 (3) (4) मधील 

तरतूदीनुसार, अ यास म बदं कर यासाठी थमत: िव ा पिरषदेची व त नंतर िव ा 

पिरषदेची यव थापन पिरषदेला िशफारस असणे आव यक आहे. सदर अ यास म 

शै िणक वष 2020-21 पासून बदं कर यासंदभ त िद. 26/11/2019 रोजी या िव ा 

पिरषदेने ठराव . 36 अ वये यव थापन पिरषदेला िशफारस केली आहे. 

          सबब, सांगोला महािव ालय, सांगोला या महािव ालयातील एम. सी. ए. हा 

अ यास म शै िणक वष 2020-21 पासून बदं कर याबाबत िव ा पिरषदेने केललेी 

िशफारस वका न शासनास िशफारस कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव : सांगोला महािव ालय, सागंोला या महािव ालयातील एम. सी. ए. हा अ यास म 
शै िणक वष 2020-21 पासून बदं कर याबाबत िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस 

वका न शासनास िशफारस कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[  18  ] एन. बी. नवल े सहगड कॉलजे ऑफ इिंजिनअर ग, केगांव या महािव ालयातील                          

शै.वष 2020-21 पासून एम.ई. अ यास म (इले ॉिन स ॲ ड टेिलक युिनकेशन, 
मेकॅिनकल (िडझाईन) इिंजिनअर ग व कॉ यटुर साय स इिंजिनअर ग) बदं 
कर यासंदभ त आिण अिभयांि की अ यास माची (इले ॉिन स ॲ ड 
टेिलक युिनकेशन - 120-60 व मेकॅिनकल 180-120) वशे मता कमी करणेसाठी 
ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी मा.कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक 
िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये िव ा पिरषदे यावतीन े केललेी 
िशफारस िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: मा. सहसिचव, सािव ीबाई फुल े िश ण सारक मंडळ, कमलापरू याचंेकडून 

सं थेच े सचंिलत एन. बी. नवले सहगड कॉलजे ऑफ इंिजिनअर ग, केगांव या 

महािव ालयातील एम. ई. अ यास म आिण अिभयांि की वशे मता कमी करणे हे  

शै. वष 2020-21 पासून बंद कर याबाबतचा ताव ा त झाला होता. 

 सं थेच ेनांव 
 

महािव ालयाच े
नांव 

बंद 
करावयाच े

वष 

बंद करावयाचा अ यास म अनुदानाचा 
कार 

 सािव ीबाई 
फुले िश ण 

सारक 
मंडळ, 

कमलापूर. 
ता.सांगोला, 
िज.सोलापूर. 

एन.बी.नवले 
सहगड कॉलेज 

ऑफ 
इंिजिनअ रग, 

केगांव, सोलापूर. 

शै.वष 
2020-21 

पासून 

अ यास म  बंद करणे 
1) एम. ई. इले ॉिन स ॲ ड 

टेिलक युिनकेशन 
2) एम. ई. मेकॅिनकल (िडझाईन) 

इंिजिनअर ग 
3) एम. ई. कॉ युटर साय स  

इंिजिनअर ग  
वशे मता कमी कर यासाठी 

शै.वष 2020-21 पासून 
1) अिभयांि की (इले ॉिन स 

ॲ ड टेिलक युिनकेशन-
120-60) 

2) अिभयांि की (मेकॅिनकल 
180-120)  

कायम 
िवना 

अनुदािनत 

  एन. बी. नवल े सहगड कॉलजे ऑफ इंिजिनअर ग, केगावं या महािव ालयातील 

एम. ई. आिण अिभयािं की वशे मता कमी करणे यानंा ए. आय. सी. टी. ई., नवी िद ी 

व उ च व तं िश ण िवभाग, महारा  शासन याचंे खालील माणे कायम िवनाअनुदािनत 

त वावर मा यता िमळालेली होती. 
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सं थेच ेनांव महािव ालयाच े
नांव 

शै िणक वष  बंद करावयाचा 
अ यास म / 

शासन िनणय . व िद. ए.आय.सी.टी.ई. . व िद. संल नीकरणाच े
नुतनीकरणाची 

शै.वष पयत 
मा यता 

सािव ीबाई फुले 
िश ण सारक 

मंडळ, 
कमलापूर. 

ता.सांगोला, 
िज.सोलापूर. 

एन.बी.नवले 
सहगड कॉलेज 

ऑफ 
इंिजिनअ रग, 

केगांव, सोलापूर. 

शै.वष 
2012-13 

पासून 

एम.ई.  इले ॉिन स 
ॲ ड टेिलक युिनकेशन-

वशे मता- 18 

उ च व तं िश ण िवभाग, महारा  
शासन यांच ेिनणय . टीईएम-

2012/ . .98(भाग-1) /तांिश-4,  
िद.30/06/2012 

ए.आय.सी.टी.ई., नवी िद ी यांच े
प  . Western/1-

710757420/2012/EOA  
िद. 10/05/2012 

शै.वष 
2019-20 

शै.वष 
2012-13 

पासून 

एम.ई.मेकॅिनकल  
(िडझाईन) इंिजिनअर ग, -

वशे मता - 24 हे 
अ यास म बंद करणे 

उ च व तं िश ण िवभाग, महारा  
शासन यांच ेिनणय . टीईएम-

2012/ . .98(भाग-1) / तांिश-4,  
िद.30/06/2012 

ए.आय.सी.टी.ई., नवी िद ी यांच े
प  . Western/1-

710757420/2012/EOA  
िद. 10/05/2012 

शै.वष 
2018-19 

शै.वष 
2013-14 

पासून 

एम.ई.कॉ युटर साय स 
ॲ ड इंिजिनअर ग, - वशे 

मता-18 हे अ यास म  
बंद करणे 

उ च व तं िश ण िवभाग, महारा  
शासन यांच ेिनणय . टीईएम-

2013/ . .177 /तांिश-4,  
िद.15/05/2013 

ए.आय.सी.टी.ई., नवी िद ी यांच े
प  . Western/1-

1441042214/2013/EOA  
िद. 19/03/2013 

शै.वष 
2019-20 

शै.वष 
2010-11 

पासून 

अिभयांि की  
(इले ॉिन स ॲ ड 
टेिलक युिनकेशन- 

120-60) वशे मता 
कमी कर यासाठी 

उ च व तं िश ण िवभाग, महारा  
शासन यांच ेिनणय . टीईएम-

2010/(165/10) /तांिश-4,  
िद.30/06/2010 

ए.आय.सी.टी.ई., नवी िद ी यांच े
प  . West/1-

2945211/2010/New  
िद. 13/06/2010 

शै.वष 
2018-19 

शै.वष 
2013-14 

पासून 

अिभयांि की (मेकॅिनकल 
180-120) वशे मता 

कमी कर यासाठी 
 

उ च व तं िश ण िवभाग, महारा  
शासन यांच ेिनणय . टीईएम-

2013/ . .177 / 
तांिश-4, िद.15/05/2013 

ए.आय.सी.टी.ई., नवी िद ी यांच े
प  . Western/1-

1441042214/2013/EOA  
िद. 19/03/2013 

शै.वष 
2018-19 
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  उपरो त मा यते या अनुषगंाने व थािनक चौकशी सिमतीने एन. बी. नवल े

सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, केगांव या महािव ालयातील उपरो त 

अ यास मा या थम संल नकरणास कायम िवनाअनुदान त वावर मा यता दे यात 

आलेली होती. 

 सदर महािव ालयातील उपरो त अ यास मास वरील माणे मा यता आहे.  

परंत,ू सदर अ यास म सं थेने बदं कर याचा िनणय घेतला अस यामुळे महािव ालयाने 

शै.वष 2020-21 पासून उपरो त अ यास म हे बदं कर याचा िनणय घेतला अस याचे 

ा त तावात नमुद केल ेआहे. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 121 (महािव ालय 

कवा मा यता ा त पिरसं था बदं करणे) मधील तरतूदीची छायांिकत त छायािंकत त 

सोबत जोडलेली आहे. 

 महािव ालय, िवषय / िव ाशाखा, अितिर त तकुडी बदं कर याबाबत ा त 

तावावर संबिंधत महािव ालयाला भेट देवनू आव यक ती चौकशी क न सिव तर 

अहवाल सादर कर यासाठी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

121 अ वये खालील ि सद यीय थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती. 

1. ाचाय डॉ. ज.े बी. दफेदार  (अ य ) 

2. ा. डॉ. एस. आर. गगज े  (सद य) 

3. ा. बी. बी. देशमुख   (सद य) 

4. ा. एल. एम. आर. ज.े लोबो  (सद य) 

सदर सिमतीने उपरो त महािव ालयास भेट देऊन सिव तर अहवाल 

िव ापीठाकडे सादर केललेा आहे.  सदर अहवालात सिमतीने महािव ालयातील 

उपरो त अ यास म हे शै.वष 2020-21 पासून बदं कर याची िशफारस केलेली आहे. 

ए. आय. सी. टी. ई., नवी िद ी यांच े िनयमावलीनुसार याचंे ािधकरणांतगत 

येणारे महािव ालय / िवषय / अ यास म / अितिर त िव ाथ  वशे मता / िव ाशाखा 

/ अितिर त तुकडी बदं कर यासाठी संबिंधत िव ापीठाचे ना-हरकत माणप  ए. आय. 

सी. टी. ई. कडे सादर करणे महािव ालयास अिनवाय आहे. 
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सदर ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी िव ा पिरषदेची व त नंतर 

यव थापन पिरषदेची मा यता यावी लागणार आहे. या तव, एन. बी. नवल े सहगड 

कॉलजे ऑफ इंिजिनअर ग, केगांव या महािव ालयातील उपरो त अ यास म शै. वष 

2020-21 पासून बदं कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी िव ा 

पिरषदेची यव थापन पिरषदेला िशफारस असणे आव यक आहे. 

 तथािप, िव ा पिरषदेची सभा िद.26/11/2019 रोजी संप  झाली असनू 

नजीक या काळात िव ा पिरषदेची सभा लवकर हो याची श यता नस याने व एन. बी. 

नवल े सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, केगांव या महािव ालयातील उपरो त 

अ यास म हे शै.वष 2020-21 पासून बदं कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत 

कर याबाबत मा.कुलगु  महोदयानंी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 

कलम 12(7) अ वये िव ा पिरषदे यावतीने यव थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे. 

 सबब, एन. बी. नवले सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, केगांव या 

महािव ालयातील शै.वष 2020-21 पासून एम.ई. अ यास म (इले ॉिन स ॲ ड 

टेिलक युिनकेशन, मेकॅिनकल (िडझाईन) इंिजिनअर ग व कॉ युटर साय स  

इंिजिनअर ग) बदं कर यासदंभ त आिण अिभयांि की अ यास माची (इले ॉिन स ॲ ड 

टेिलक युिनकेशन - 120-60  व मेकॅिनकल 180-120) वशे मता कमी करणेसाठी 

ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी मा.कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक 

िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये िव ा पिरषदे यावतीने केलेली िशफारस 

िवचाराथ). 

 
ठराव : एन. बी. नवल े सहगड कॉलजे ऑफ इिंजिनअर ग, केगांव या महािव ालयातील                          

शै.वष 2020-21 पासून एम.ई. अ यास म (इले ॉिन स ॲ ड टेिलक युिनकेशन, 
मेकॅिनकल (िडझाईन) इिंजिनअर ग व कॉ यटुर साय स इिंजिनअर ग) बदं 
कर यासंदभ त आिण अिभयांि की अ यास माची (इले ॉिन स ॲ ड 
टेिलक युिनकेशन - 120-60 व मेकॅिनकल 180-120) वशे मता कमी करणेसाठी 
ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी मा.कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक 
िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये िव ा पिरषदे यावतीन े केललेी 
िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[  19  ] सव िव ाशाखेचे अिध ठाता, सहयोगी अिध ठाता, तुत िव ापीठातील सव शै िणक 
संकुलाचे संचालक व मा.सचंालक, परी ा व मू यमापन मंडळ यांनी सव संल नत 
महािव ालये व िव ापीठ शै िणक संकुल ेयांचे किरता शै िणक वष 2020-21 या स  
आरंभ व स  समा ती या िनि त केले या तारखा वका न िव ा पिरषदेने केललेी 
िशफारस िवचाराथ. 

  

 (िटपणी: शै िणक वष 2020-21 किरता स  आरंभ व स  समा ती या तारखा िनि त 

कर यासाठी मा. अिध ठाता, सव िव ाशाखेच े व सव िश ण संकुलाचे संचालक व 

मा.संचालक, परी ा व मू यमापन मंडळ याचंी बठैक िव ापीठात मा. -कुलगु  महोदय 

यां या अ य तेखाली िद.02/01/2020 रोजी सकाळी 11.30 आयोिजत कर यात आली 

होती. यानुसार स ारंभ व समा ती या तारखा िनि त कर यात येवून अिध ठाता मंडळाला 

िशफारस कर यात आली. सदर सिमतीने तारखा िनि त केले या िद.02/01/2020 

रोजी या दुपारी 1.00 वा. पार पडले या अिध ठाता मंडळा या बठैकीत िवचाराथ ठेव यात 

आली असता, ठराव .02 नुसार सव नुमते िशफारस कर यात आलेली आहे. 

 अ. 
. 

िव ाशाखा थम स   ि तीय स  
ारंभ समा ती ारंभ समा ती 

1) कला, वािण य, िव ान, 
सामािजकशा े (पदवी व 
पद यु र संल नत 
महािव ालये व िव ापीठातील 
शै िणक सकुंल) 

22 
जून, 
2020 

03 
नो हबर, 

2020 

23 
नो हबर, 

2020 

01 मे, 
2021 

2) िवधी (पदवी व पद यु र) 22 
जून, 
2020 

03 
नो हबर, 

2020 

23 
नो हबर, 

2020 

01 मे, 
2021 

3) िश णशा  (बी.एङ, बी.पीएड, 
एम.एम., एम.पीएङ,  एम.ए. 
ए यकेुशन इ. पदवी व पद यु र 
महािव ालये) 

22 
जून, 
2020 

3 
नो हबर, 

2020 

23 
नो हबर, 

2020 

01 मे, 
2021 

4) अिभयांि की, तांि क,  
आ कटे चर, फामसी, 
यव थापन अ यास म, 

एम.बी.ए., एम.एस.ड ल.ु इ. 
(पदवी व पद यु र संल नत 
महािव ालये) 

01 
जुल,ै 
2020 

30 
नो हबर, 

2020 

01 
जानेवारी, 

2021 

22 मे, 
2021 

 टीप: स ारंभ व स समा ती या तारखांम ये महािव ालयास बदल करता येणार नाही. 
 स ारंभा या िदवशी महािव ालयाची सा तािहक सु ी कवा सावजिनक सु ी येत 

अस यास या या दुस या िदवशी स ारंभास सु वात करावी.  स  समा ती या िदवशी 
महािव ालयाची सा तािहक सु ी कवा सावजिनक सु ी येत अस यास या या अगोदरचा 
िदवस स  समा तीचा िदवस राहील. 
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  स  आरंभ व स  समा ती या तारखानंा महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 33 (1) (प) नुसार थम िव ा पिरषदेसमोर सादर क न मा यता 

यावी लागते व त नंतर यव थापन पिरषदेसमोर सदर या तारखा मा यतेसाठी सादर 

करणे आव यक आहे. यास अनुस न िद.30/01/2020 रोजी िटपणी सादर केली असता, 

मा.कुलगु  महोदय यानंी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) 

अ वये िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िदलेली आहे. 

 कला, वािण य, िव ान, सामािजक शा  े (पदवी व पद यु र संल नत 

महािव ालये व िव ापीठातील शै िणक सकुंले) या अ यास मां या महािव ालयांची 

शै िणक वष 2019-20 ची स  समा ती िद.01/05/2020 रोजी होणार आहे. िद. 01 मे, 

2020 पवू  शै िणक वष 2020-21 या स  आरंभ व स  समा ती या तारखानंा िव ापीठ 

काय ातील तरतूदी माणे अिधकार मंडळाची मा यता घेऊन सव संल नत महािव ालय 

तथा िव ापीठातील सव शै िणक सकुंलाना कळिवणे आव यक आहे.   

 उ त बाबीला अनुस न िटपणी िद.30/01/2019 रोजी मा.कुलगु  महोदय यानंा 

सादर केली असता, िव ा पिरषदे या वतीने शै िणक वष 2020-21 किरता या स  आरंभ 

व स  समा ती या तारखानंा िव ा पिरषदे या वतीने यव थापन पिरषदेला िशफारस 

केलेली आहे. 

 सबब, सव िव ाशाखेचे अिध ठाता, सहयोगी अिध ठाता, ततु िव ापीठातील 

सव शै िणक सकुंलाचे संचालक व मा.सचंालक, परी ा व मू यमापन मंडळ यांनी सव 

संल नत महािव ालये व िव ापीठ शै िणक सकुंल े याचंे किरता शै िणक वष  

2020-21 या स  आरंभ व स  समा ती या िनि त केले या तारखा वका न िव ा 

पिरषदे या वतीने केलेली िशफारस िवचाराथ). 
 

ठराव : सव िव ाशाखेचे अिध ठाता, सहयोगी अिध ठाता, तुत िव ापीठातील सव शै िणक 
संकुलाचे संचालक व मा.सचंालक, परी ा व मू यमापन मंडळ यांनी सव संल नत 
महािव ालये व िव ापीठ शै िणक संकुल ेयांचे किरता शै िणक वष 2020-21 या स  
आरंभ व स  समा ती या िनि त केले या तारखा वका न िव ा पिरषदेने केललेी 
िशफारस वका न खालील दु तीसह सव नुमते मा यता दे यात आली. 

  अ. .४ मधील एम.एस. ड ल.ू या अ यास माचा समावशे अ. . 3 म ये 
कर यात यावा अस ेठरल.े 
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[  20  ] महारा  सावजिनक िव ापीठे अिधिनयम 2016 कलम (117) अ वये संल नत 

महािव ालये / मा यता ा त पिरसं था यांची येक तीन वष तून एकदा तपासणी 
(शै िणक व शासकीय मू यमापन) कर यासाठी िनयु त कर यात येणा या सिमतीवर 
कलम 117 (1) (ग) अ वये यव थापन पिरषदे या वतीने नामिनदशन कर याची बाब 
पनु : िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठे अिधिनयम 2016 कलम 117(1) अ वये 

संल नत महािव ालये/मा यता ा त पिरसं था याचंी येक तीन वष तनू एकदा 

तपासणी करणे आव यक आहे. 

 तुत िव ापीठातील एकूण 119 महािव ालयापैंकी 40 अनुदािनत 

महािव ालयांच े शै िणक व शासकीय मू यमापन (Academic & Administrative 

Audit) शै.वष 2015-16 म ये झाललेे आहे. उविरत िवना अनुदािनत महािव ालयाचं े

शै िणक व शासकीय मू यमापन आतापयत झालेले नाही. अनुदािनत 

महािव ालयाचेही शै िणक व शासकीय मू यमापन होऊनही तीन वष झाललेे 

अस याने सव संल नत महारा  सावजिनक िव ापीठे अिधिनयम 2016 कलम 117 

नुसार शै िणक व शासकीय मू यमापन क न घेणे अपेि त आहे. महारा  सावजिनक 

िव ापीठे अिधिनयम 2016 कलम 117 मधील तरतूद खालील माणे आहे. 

1) येक संल न महािव ालय व मा यता ा त पिरसं था, महािव ालयाचा कवा 

मा यता ा त पिरसं थेचा िव ा िवषयक दज  व िव ा िवषयक शासनाचा दज  

ठरवणे िव ापीठाला श य हाव े हणनू िव ापीठ िनदेश देईल असे अहवाल, िववरणे 

व इतर तपशील सादर करील. 

2) -कुलगु , याने याबाबतीत िनयु त केले या एका कवा अिधक सिम याकंडून 

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 या सिम याम ये पुढील सद याचंा समावशे असेल:- 

(क) संबिंधत िव ाशाखेचा अिध ठाता - अ य ; 

(ख) िव ा पिरषदेकडून नामिनदिशत कर यात येईल अशी, िव ापीठाशी अथवा 

या या अिधकािरतेतील कोण याही संल न महािव ालयाशी कवा मा यता ा त 

पिरसं थेशी संबिंधत नसलेली एक त  य ती  

(ग) यव थापन पिरषदेकडून नामिनदिशत कर यात यावयाची एक त  य ती  

(घ) अिधसभेकडून नामिनदिशत कर यात यावयाची एक त  य ती : 

 परंत,ू अशा सिमतीवरील कोणताही सद य संबिंधत महािव ालय कवा 

पिरसं थे या यव थापनाशी संबिंधत नसेल, अ वये सिमती गठीत करावी लागेल. 
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िव ापीठ संल नत 40 इत या अनुदािनत व 69 इत या िवनाअनुदािनत 

महािव ालयाकिरता अंदाज े10 इत या सिमती गिठत करा या लागतील.  

 सबब 117 (2) नुसार सिमती गिठत कर या तव. 

 (ग) अ वये यव थापन पिरषदेकडून 

 आप या िव ापीठा या परी े ात 108 महािव ालये आहेत. एकाच सिमतीला 

सदर या महािव ालयाच े शासकीय मु यमापन करणे श य होत नाही. यामुळे िकमान 

10 सिम या गिठत करा या लागतील. याकिरता यव थापन पिरषदेची बठैक िदनांक 

13/12/2019 रोजी झाली. यानंतर ठराव .24 नुसार सदरचा िवषय सिव तर 

मािहतीसह पढुील बठैकीम ये पनु : सादर कर यात यावा अस ेठरले. 

 सबब, महारा  सावजिनक िव ापीठे अिधिनयम 2016 कलम 117 अ वये 

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

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

सिमतीवर कलम 117 (1) (ग) अ वये यव थापन पिरषदे या वतीने नामिनदशन 

कर याची बाब पनु : िवचाराथ). 

 

ठराव : महारा  सावजिनक िव ापीठे अिधिनयम, 2016 कलम (117) अ वये संल नत 
महािव ालये / मा यता ा त पिरसं था यांची येक तीन वष तून एकदा तपासणी 
(शै िणक व शासकीय मू यमापन) कर यासाठी िनयु त कर यात येणा या सिमतीवर 
कलम 117 (1) (ग) अ वये खालील यव थापन पिरषद सद यांच ेनामिनदशन कर यात 
आल.े 
1. ाचाय डॉ. ए. बी. शगाडे 
2. ाचाय डॉ. बी. पी. र गे 
3. ा. डॉ. ही. बी. पाटील 
4. डॉ. बी. एन. आदटराव 
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[  21  ] मा. ाचाय, संगमे र महािव ालय, सोलापरू यां या प ास अनुस न प  .  

1) SC/2019-20/635, प  .2) SC/19-20/647, प  . 3) SC/19-20/648 
िद.14/11/2019 Governing Body वर नामिनदशन झा याची बाब मािहती तव. 

  
 (िटपणी: उपरो त प ा वये मा. ाचाय, संगमे र महािव ालय, सोलापरू या 

महािव ालयास शै िणक वष 2019-20 ते 2028-29 या दहा वष करीता वाय  दज  

ा त झालेला आहे.  यास अनुस न वाय  महािव ालयास Governing Body साठी 

एक नामिनदशन हो याबाबत महािव ालयाने िवनंती केली आहे. 

 उपरो त बाबत University Grants Commissions (Government of 

Autonomous Status Upon College and meshes for maintenance of Standard 

in Autonomous college) regulations, 2018 म ये खालील माणे तरतूद नमुद केली 

आहे. 

 महािव ालयीन वाय  तरावरील ािधकरणां या सद यां या 

नामिनदशना तव किरता महािव ालयां या िवनंतीचा िवचार करता, उपरो त 

स : थतीत यव थापन पिरषद व िव ा पिरषद याचंी बठैक तािवत नस याने 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये 13. 3. (A) च े

नामिनदशन यव थापन पिरषदे या वतीने मा.कुलगु  महोदयांनी केले आहे. 

13.3 GOVERNING BODY: 

 Sr.No University Nominee Nomination by the University 

 1 1 Member Prin. Dr. S. V. Koti   
Walchand College of Arts & Science,Solapur 

  सबब, मा. ाचाय, संगमे र महािव ालय, सोलापरू यां या प ास अनुस न प  

. 1) SC/2019-20/635, प  ं .2) SC/19-20/647, प  . 3) SC/19-20/648, 

िद.14/11/2019 Governing Body वर नामिनदशन झा याची बाब मािहती तव). 

 

ठराव : मा. कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (७) 
अ वये केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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[  22  ] ी. ऐलक प ालाल िदगंबर जनै पाठशाळा संचिलत, वालचंद इ ट टु ऑफ 

टे नॉलॉजी, सोलापरू या महािव ालयाकडून वाय  दज  िमळ याकिरता ा त 
झाले या तावासंदभ त िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: ी. ऐलक प ालाल िदगंबर जनै पाठशाळा संचिलत, वालचंद इ ट ुट ऑफ 

टे नॉलॉजी, सोलापरू या महािव ालयाकडून वाय  दज  िमळ याबाबतचा ताव 

ा त झाललेा आहे.  

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

अकृिष िव ापीठाने यां या अख यािरतील उ च िश ण देणा या महािव ालयाने / सं था 

/ िव ापीठ िवभाग यानंा वाय ता दे याबाबत कायवाही कर यासंदभ तील शासन 

िनणय िनगिमत केल े आहे. सदरील शासन िनणयात खालील माणे मु े नमूद केल े

आहेत.  

1) िव ापीठांनी यां या अख यािंरत कायरत 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 

कायवाही 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 / 

सं था / िव ापीठ िवभागांना उ ु त क न या िश ण सं थांचे ताव िव ापीठ 

तराव न सव िनकषाचंी 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 

सूचनानुंसार िव ापीठानंा यां या पिरिनयम अ ावत केल ेनस यास सदर पिरिनयम 

िव ापीठ अनुदान आयोगाने िदले या सूचनांनुसार थम िव ापीठाचंे पिरिनयम 

अ यावत कर याबाबतची कायवाही 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 कायवाहीचा अहवाल 

मा.रा यपाल तथा कुलपती यांना सादर करावा. 

 तसेच दर यान या कालावधीत महारा  शासनाने िद.23/02/2017 रोजी या 

राजप ा वये महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 हा कायदा 

िद.01/03/2017 पासून अंमलात आणला असून यातील कलम 122 (1) म ये 

खालील माणे तरतूद आहे. 
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 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. िव ा 

पिरषदे या िशफारशीव न यव थापन पिरषदेस, िशफारशीस वाय ता दज  दान 

कर यासाठी िव िव ालय अनुदान आयोगाकडे ताव पाठिव यात येईल. 

 उपरो ेिखत महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 122 (1) 

माणेची तरतूद िवचारात घेता, ी. ऐलक प ालाल िदगंबर जनै पाठशाळा संचिलत, 

वालचंद इ ट ूट ऑफ टे नॉलॉजी, सोलापरू या महािव ालयाकडून वाय  दज  

िमळ याकिरता ा त झाललेा ताव िव ा पिरषदे या 40 या बठैकीम ये सादर केललेा 

होता. यास अनुस न ठराव .40, िद.26/11/2019 अ वये ी. ऐलक प ालाल 

िदगंबर जनै पाठशाळा संचिलत, वालचंद इ ट ुट ऑफ टे नॉलॉजी, सोलापरू या 

महािव ालयाकडून वाय  दज  िमळिव याकिरता ा त झाललेा ताव वका न 

यव थापन पिरषदेस िशफारस केललेी आहे. 

 सबब, ी. ऐलक प ालाल िदगंबर जनै पाठशाळा संचिलत, वालचंद 

इ ट ूट ऑफ टे नॉलॉजी, सोलापरू या महािव ालयाकडून वाय  दज  

िमळ याकिरता ा त झाले या तावासंदभ त िव ा पिरषदेने केलेली िशफारस 

िवचाराथ). 

 

ठराव : ी. ऐलक प ालाल िदगंबर जनै पाठशाळा संचिलत, वालचंद इ ट टु ऑफ 
टे नॉलॉजी, सोलापरू या महािव ालयाकडून वाय  दज  िमळ याकिरता ा त 
झाले या तावासंदभ त िव ा पिरषदेन ेकेललेी िशफारस वका न सव नुमते मा यता 
दे यात आली.  
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[  23  ] िव ापीठाचा शै िणक वष 2018 -19 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक  व सी.डी. 
व पात) तयार केललेा 15 वा वा षक अहवाल िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 136 (1) नुसार 

खालील माणे तरतूद आहे. 

 वा षक अहवाल वकारणे आिण ते अिधसभेकडे पाठिवणे. 

 सबब, शै िणक वष 2018-19 चा 15 वा वा षक अहवाल तयार कर यासाठी 

खालील माणे सिमती गठीत कर यात आली आहे.  

1) डॉ. मह  कदम  - अ य  

2) डॉ. काश थोरात - उपा य  

3) डॉ. दीपक ननवरे - सद य 

4) डॉ. सुहास पजुारी - सद य 

5) डॉ. राजीवकुमार मते - सद य 

6) ी. ल मण कदम - सद य-सिचव 

उ त सिमतीने महािव ालये, िव ापीठ संकुल े व शासकीय िवभागाकडून 

मागवनू घेतले या मािहतीवर एकि त िवचार क न वळेोवळेी अहवाल सिमती या बठैका 

आयोिजत क न सदरचा मराठी व इं जी भाषतेील अहवाल (पु तक व पात) तयार 

क न अिध ठाता मंडळा या िद. 02 जानेवारी, 2020 रोजी या बठैकीतील ठराव . 9(1)  

नुसार शै िणक वष 2018-19 चा 15 वा वा षक अहवाल यव थापन पिरषदेकडे सादर 

कर याची िशफारस केललेी आहे. यव थापन पिरषदे या िशफारशी नंतर सदर या 

अहवालास अिधसभेची मा यता घेणे आव यक आहे. महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 136(1) ची तरतूद खालील माणे आहे. 

 कलम 
136 
(1) 

अिध ठाता मंडळ, येक शै िणक वष साठी िव ापीठ, या या अिधकािरतेतील 

महािव ालये व पिरसं था यांचे शासिनक, िव ािवषयक सशंोधन व 

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

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

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

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

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

  सबब, शै िणक वष 2018-19 चा मराठी व इं जी भाषतेील (पु तक व सी.डी. 

व पात) तयार केलेला 15 वा वा षक अहवाल िवचाराथ). 
 

ठराव : िव ापीठाचा शै िणक वष 2018 -19 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक व सी.डी. 
व पात) तयार केललेा 15 वा वा षक अहवाल दु तीसह वका न अिधसभसे 

मा यतेची िशफारस कर यात आली. 
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[  24  ] िव ापीठाचा शै िणक वष 2018-19 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक / सी.डी. 

व पात) तयार केललेा 15 वा वा षक अहवाल अिधसभते सादर कर यासाठी 
यव थापन पिरषदे या वतीने सद यांच ेनामिनदशनाबाबत िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 136(1) तरतूदीनुसार, 

िव ापीठाचा शै िणक वष 2018-19 चा 15 वा वा षक अहवाल मराठी व इं जी भाषते 

तयार कर यात आला असनू, सदर अहवाल अिध ठाता मंडळा या वतीने यव थापन 

पिरषदे या बठैकीत सादर कर यात आला आहे. 

 सदरचा शै िणक वष 2018-19 चा 15 वा मराठी व इं जी वा षक अहवाल 

आगामी होणा या अिधसभे या बठैकीत मा यतेसाठी सादर करावा लागणार आहे. 

 सबब, शै िणक वष 2018-19 चा 15 वा वा षक अहवाल अिधसभेत सादर 

कर यासाठी यव थापन पिरषदे या वतीने एका सद याचं ेनामिनदशनाबाबत िवचाराथ). 

 

ठराव : िव ापीठाचा शै िणक वष 2018-19 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक / सी. डी. 
व पात) तयार केललेा 15 वा वा षक अहवाल अिधसभते सादर कर यासाठी 
यव थापन पिरषदे या वतीने ॲड. ीमती एन. एस. मंकणी यांच ेनामिनदशन कर यात 

आल.े 
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[  25  ] B.Voc. Automobile Servicing, Diploma in Refrigeration and Air Conditioning, 

Diploma in Software Development या कोसचा  अ यास म न याने सु  कर यात 
आललेा अस याने सदर कोस या परी सेाठी आकार यात आलले ेपरी ा शु क, परी ा 
व मू यमापन मंडळा या वतीने वीका न यव थापन पिरषदेकडे केललेी िशफारस 
िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: B.Voc. Automobile Servicing, Diploma in Refrigeration and Air 

Conditioning, Diploma in Software Development या कोसचा अ यास म शै िणक 

वष 2019-2020 पासून सु  कर यात आलेला आहे. सदर कोसचा अ यास म हा 

कॉलजे ऑफ इंिजिनअर ग, पंढरपरू येथे सु  कर यात आलेला आहे. 

  यापवू  Three Year B. Voc. Integrated Course in Food Processing and 

Management हा अ यास म पदवी अतंगत येत असून पदवी अ या मा या सव 

परी ासंाठी परी ा शु क हे .750/- (Theory Papar . 500/- व Practical Paper  

. 250/-) िनि त कर यात आलेल ेअसून याची त सोबत जोडली आहे. या आधारे 

B.Voc. Automobile Servicing, Diploma in Refrigeration and Air Conditioning, 

Diploma in Software Development या कोसचा अ यास म शै िणक वष  

2019-2020 पासून सु  कर यात आलेला आहे. सदर कोसचा अ यास म हा कॉलेज 

ऑफ इंिजिनअर ग, पंढरपूर येथे सु  कर यात आलेला आहे. या कोस या 

अ यास माकरीता परी ा शु क हे . 750/- (Theory Paper .500/- व Practical 

Paper .250/-) अशी आकारणी कर यास महारा  सावजिनक िव ापीठ कायदा, 

2016 कलम 48 (2) मधील तरतूदीनुसार तातडीची अस याने मा.कुलगु  महोदयांनी 

िदलेली मा यता परी ा व मू यमापन मंडळा या वतीने वीका न यव थापन पिरषदेकडे 

िशफारस केलेली आहे. 

 सबब, B.Voc. Automobile Servicing, Diploma in Refrigeration and Air 

Conditioning, Diploma in Software Development या कोसचा अ यास म न याने 

सु  कर यात आलेला अस याने सदर कोस या परी सेाठी आकार यात आलेले परी ा 

शु क, परी ा व मू यमापन मंडळा या वतीने वीका न यव थापन पिरषदेकडे केललेी 

िशफारस िवचाराथ). 
 

ठराव : B.Voc. Automobile Servicing, Diploma in Refrigeration and Air Conditioning, 
Diploma in Software Development या कोसचा अ यास म न याने सु  कर यात 
आललेा अस याने सदर कोस या परी सेाठी आकार यात आलले ेपरी ा शु क, परी ा 
व मू यमापन मंडळा या वतीने केललेी िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात 
आली.  
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[  26  ] भौितकशा  संकुलाकडील िश कांना Consultancy Charges घे याची  बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: भौितकशा  संकुलाकडील िश कानंा DST, SERB, DAE-BRNS, CSIR, 

RUSA इ यादी सं थाकडून संशोधनासाठी अनुदान िमळालेले आहेत. सदर िमळाले या 

अनुदानातनु संशोधनासाठी उपयु त उपकरणे खरेदी केलेली आहेत. सदरील 

उपकरणाचा वापर हणजचे काही Measurements क न घे यासाठी बाहेरची 

िव ापीठ/सं थाची िवनंती असते, व तसचे काही वळेा ते क नही िदल े जातात. परंत ु

याचे मे टेन स व याचबरोबर याकरीता आव यक असणारे रसायने, गॅस इ. खरेदी 

कराव ेलागतात. संशोधन क प पणु झाले नंतर ते क प मुखानंा याचा खच करणे 

श य नसते.  यामुळे सदर उपकरणाचा वापर कर याकरीता िव ापीठ बाहेरील 

सं थे या िश क / िव ाथ  यां याकडून Consultancy Charges मधून खालील माणे 

िह सा मंजुर कर याकरीता भौितकशा  सकुंलाकडील िश क यानंा एकुण 100% पकैी 

80% िह सा व 20% िह सा िव ापीठाला देणे यो य राहील. 

 सबब, भौितकशा  संकुलाकडील िश कांना Consultancy Charges घे याची 

बाब िवचाराथ). 

 

ठराव : िव ापीठातील सव संकुला या िश कांना Consultancy Charges खालील 
ट केवारी माणे  घे यास सव नुमते मा यता दे यात आली.  

 तपशील िश कांना  िव ापीठास 
 केवळ बौ दीक Counsultancy साठी 80% 20% 
 िव ापीठ पायाभतू सुिवधांचा वापर के यास  50% 50% 
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[  27  ] पीएच.डी. शोध बधं पिर ण, Viva-Voce या मानधन दे याची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: िद.19/09/2019 रोजी या यव थापन पिरषद ठराव .11 (19) चचदर यान 

पीएच.डी. शोध बधं पिर ण कर याकिरता मानधनात वाढ कर याची बाब चचली होती. 

यानुसार अंतगत पिर क (महारा ातील पिर क व संशोधन मागदशक) व बिह: थ 

पिर क यानंा .2,000/- इतके मानधन दे याचे ठरल.े याचबरोबर पीएच.डी. मौिखक 

पिर ेवळेी बिह: थ पिर क, अ य  व सशंोधन मागदशक यांना .1,000/- इतके 

मानधन दे याचा ठराव झाला असताना देखील Ph.D. Cell कडील अिधकारी हे सदरची 

बाब पिर सेंबधंी आहे, आ हाला मािहती नाही, या माणे मानधन देता येणार नाही अस े

सांिगतल े आहे.  यामुळे ठरावाम ये प टता िदसनू येत नाही. याअनुषंगाने आगामी 

होणा या यव थापन पिरषदेम ये Ph.D. बधं मानधनाबाबत व मौिखक पिर वेळेी 

दे यात येणा या मानधनाबाबत सधुािरत ठराव खालील माणे करणे यो य राहील. 

1) Ph.D. बधं पिर ण बिह: थ व अतंगत पिर क (सशंोधक मागदशक व 

महारा ातील पिर क) – .2,000/- 

2) Ph.D. मौिखक पिर ेवळेी दे यात येणारे मानधन (अ य , मागदशक व पिर क) - 

.1,000/- 

 सबब, पीएच.डी. शोध बधं पिर ण, Viva-Voce या मानधन दे याची बाब 

िवचाराथ). 

 

ठराव : पीएच. डी. शोध बधं पिर ण, Viva-Voce चे मानधन खालील माणे दे यास सव नुमते 
मा यता दे यात आली.  

 1) Ph. D. बधं पिर ण बिह: थ व अतंगत पिर क (संशोधक मागदशक) ₹2,000/-
( येकी). 

2) Ph. D. मौिखक पिर ेवळेी दे यात येणारे मानधन (अ य , मागदशक व पिर क) 
₹1,000/- ( येकी). 
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[  28  ] शै िणक वष 2018-19 चा Annual Quality Assurance Report (AQAR) नॅक बगलोर 

यांना पाठिव याची बाब मािहती तव. 
  

 (िटपणी: शै िणक वष 2018-19 चा Annual Quality Assurance Report (AQAR) च े

कामकाज ा. डॉ. आर. एस. हेगडी, संचालक, नॅक-आय युएसी यानंी पणू क न   

अंितम AQAR या िवभागाकडे सादर केला आहे. सदर AQAR Report ची Word 

फाईलमधील सॉ टकॉपी Track ID व िव ापीठा या नावासह MHUNGN11268 

SOLAPUR UNIVERSITY SOLAPUR.doc तयार क न naac.aqar@gmail.com 

या ई-मेलवर पाठवणे आव यक आहे. 

 तथािप, मा. कुलगु  महोदयांनी सदर AQAR Report वीका न तो 

naac.aqar@gmail.com या ई-मेलवर पाठव यास शासकीय मा यता िदलेली आहे. 

 सबब, शै िणक वष 2018-19 चा Annual Quality Assurance Report 

(AQAR) नॅक बगलोर यांना पाठिव याची बाब मािहती तव). 

 

ठराव : शै िणक वष 2018-19 चा Annual Quality Assurance Report (AQAR) नॅक बगलोर 
यांना पाठिव याबाबतची न द घे यात आली.  
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[  29  ] संचालक, सव संकुल ेयांना NAAC या आयोजना या िनिम ाने NAAC ची िपअर टीमची 

भेट होईपयत (Recurring Work or Non Recurring Work) खच ची मय दा दरप के न 
मागिवता खच कर याची अनुमती .5,000/- व न .25,000/- इतकी कर यास 
यव थापन पिरषदे या िवचाराथ. 

  

 (िटपणी: आगामी काळात स टबर 2020 या दर यान NAAC ची िपअर टीम िव ापीठास 

भेट देणार आहे. 

 स : थतीम ये िव ापीठातील सव सकुंलांचे सचंालक यांना कय लयीन 

कामकाज पणू कर या या उ ेशाने दरप के न मागिवता .5,000/- इत या रकमेपयत 

खच कर याची अनुमती आहे व यापढुील खरेदी ही क ीय खरेदी िवभागाकडून क न 

घे यािवषयी काय लयीन आदेश आहेत. NAAC या तयारी या टीकोनातनू 

संकुलाअतंगत काय लयीन खरेदी, योगशाळेमधील दु ती, बागेची दु ती, 

िव ा य या सोईसाठी अ यापनवग तील खरेदी, सकुंलाअंतगत िव ा य साठीची 

सुचनेचे / सुिवचाराचंे व इतर अ यापनाचं ेफलक लावणे, संकुलामधील इतर वग तील व 

योगशाळेमधील दु तीची कामे व अनुषिंगक कामे इ. िविवध कार या कामाकिरता 

आव यक खच करावा लागतो. या सग या कामकाजासाठी येणार खच हा .5,000/- 

पे ा जा त असू शकतो.  येक वळेेस क ीय खरेदी िवभागा या काय लयीन 

ि ये माणे खरेदी कर याकिरता बराचसा वळे लागतो.  यामुळे NAAC या 

तयारीकिरता आव यक ती खरेदी थेट बाजारपेठेतनू दरप के न मागिवता घेणे उिचत 

होईल व वळेेची बचत होईल, अस ेवाटते. 

 तुत िव ापीठातील सव संकुलांच ेसंचालक यानंा NAAC या आयोजना या 

टीकोनातनू वरील माणे आव यक तो खच कर यासाठी NAAC ची कामे होईपयत 

(Recurring Work or Non Recurring Work) खच ची मय दा दरप के न मागिवता खच 

कर याची अनुमती .5,000/- व न . 25,000/- इतकी कर याकिरता सदरचा िवषय 

यव थापन पिरषदेसमोर सादर करणे आव यक आहे. 

 सबब, संचालक, सव सकुंल ेयांना NAAC या आयोजना या िनिम ाने NAAC 

ची िपअर टीमची भेट होईपयत (Recurring Work or Non Recurring Work) खच ची 

मय दा दरप के न मागिवता खच कर याची अनुमती .5,000/- व न .25,000/- 

इतकी कर यास यव थापन पिरषदे या िवचाराथ). 
 

ठराव : संचालक, सव संकुल ेयांना NAAC या आयोजना या िनिम ाने NAAC ची िपअर टीमची 
भेट होईपयत (Recurring Work or Non Recurring Work) खच ची मय दा ₹5,000/- 
व न ₹25,000/- इतकी कर यास तसेच संकुल तरावर दरप के मागवून िव ापीठा या 

चलीत िनयमानुसार खरेदीची ि या कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[  30  ] परी ा िवभागातील िविवध कामासंदभ त डी.ए.ऐवजी वतं  भ ा व मानधनात वाढ 
दे याबाबत सिमती गिठत कर यात आललेी होती. सदर सिमतीन े अहवाल सादर 
केललेा होता. िद.06/11/2019 रोजी परी ेच े मानधन वाढिव याबाबत नेमले या 
सिमतीने CAP Cordinnator आिण परी ा िवभागात काम करणा या कमचा यांना दे यात 
येणारे जादा एक मिह याच ेमुळ वतेन आिण इतर  मानधन दु यानुसार सदर सिमतीने 
सादर केललेा अहवाल िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: िद.06/11/2019 रोजी दुपारी 02.30 वा. परी ेच े मानधन वाढिव याबाबत 

नेमले या सिमतीची बठैक संप  झाली. या बठैकीत खालील िवषयावर चच  होवून 

प टीकरण दे यात आले. या बठैकीस परी ा व मू यमापन मंडळाच ेसंचालक व िव  व 

लेखा अिधकारी यांना िनमंि त हणनू बोलिव यात आल ेहोते. 

1) CAP Coordinator यांना िशफारस कर यात आलेल े ितिदन मानधन .450/- 

ऐवजी .800/- इतके दे यात याव.े 

2) परी ा िवभागात काम करणा या कमचा यानंा दे यात येणारे जादा एक मिह याचे मुळ 

वतेन हे अिधक या जादा कामा या मेहताना या यितिर त आहे. 

3) परी ा िवभागात काम करणा या कमचा यानंा दे यात येणारे एक मिह याचे मुळ वतेन 

याचा अथ मुळ वतेन व ेड प ेएक  क न दे यात याव.े 

4) परी ा िवभागात काम करणारा कमचारी याचा अथ याने एका शै िणक वष त 

िकमान आठ मिहने काम केललेा कमचारी असा आहे. 

5) वरील .4 नुसार परी ा िवभागात काम करणारे कमचारीचे देय असणारे जादाचे 

मुळ वतेन हे शै िणक वष 2018-19 पासून लागू असून माहे जून 2019 रोजी या 

कमचा याचंे काम . 4 नुसार पणू आहे या सव ना लागू राहील. 

6) वरील .2 ते 5 साठी होणारा सव खच िवशेष तरतुदीखाली न याने अंदाजप कीय 

िशषक तयार क न खच  टाक याची कायवाही िव  व लखेा िवभागाने करावी. 

7) मुळ अहवालातील ॲपे डी स C या टेबल मधील शेवट या दोन कॉलम मधील 

िशषक ही अनु मे Marks 50 and below व Marks 51 and above अस े वाच यात 

यावीत. 

 परी ा िवभागातील िविवध कामासंदभ त डी. ए. ऐवजी वतं  भ ा व मानधनात 

वाढ दे याबाबत सिमती गिठत कर यात आलेली होती. सदर सिमतीने अहवाल सादर 

केलेला होता. िद.06/11/2019 रोजी परी ेच े मानधन वाढिव याबाबत नेमले या 

सिमतीने CAP Cordinnator आिण परी ा िवभागात काम करणा या कमचा यानंा दे यात 

येणारे जादा एक मिह याचे मुळ वतेन आिण इतर मानधन दु यानुसार सदर सिमतीने 

सादर केलेला अहवाल िवचाराथ). 
 

ठराव : परी ा िवभागातील िविवध कामासंदभ त डी. ए. ऐवजी वतं  भ ा व मानधनात वाढ 
दे याबाबत सिमतीने सादर केले या अहवालातील अ. .1 व ७ वका न, अ. .२ ते ६ 
अमा य कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली.    
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मा. कुलगु  तथा अ य  महोदयां या परवानगीने येणारे आय या वळेेचे िवषय: 
 

[ 31(1) ] िद.07/02/2020 रोजी झाले या खरेदी सिमती या बठैकीचा कायवृ ांत मा यते तव. 
 

 (िटपणी: िद.07/02/2020 रोजी या खरेदी सिमती या बठैकीचा कायवृ ातं सोबत 

जोडला आहे.  सदर कायवृ ांतास General Statutes No.S.324 नुसार यव थापन 

पिरषदेची मा यता घेणे आव यक आहे. 

 सबब, िद.07/02/2020 रोजी झाले या खरेदी सिमती या बठैकीचा कायवृ ांत 

मा यते तव). 

 

ठराव : िद.07/02/2020 रोजी झाले या खरेदी सिमती या बठैकी या कायवृ ांतास सव नुमते 
मा यता दे यात आली. 
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[ 31(2) ] िद.07/02/2020 रोजी झाले या िव  व लखेा सिमती या बठैकीचा कायवृ ांत 
मा यते तव. 

 

 (िटपणी: िद.07/02/2020 रोजी या िव  व लेखा सिमती या बठैकीचा कायवृ ांत सोबत 

जोडला आहे.  सदर कायवृ ांतास General Statutes No.S.324 नुसार यव थापन 

पिरषदेची मा यता घेणे आव यक आहे. 

 सबब, िद.07/02/2020 रोजी झाले या िव  व लेखा सिमती या बठैकीचा 

कायवृ ांत मा यते तव). 

 

ठराव : िद.07/02/2020 रोजी झाले या िव  व लखेा सिमती या बठैकी या कायवृ ांतास 
सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[ 31(3) ] यव थापन पिरषदेने िनयु त केले या स यशोधन पडताळणी सिमतीचा 
िद.15/11/2019 रोजीचा ा त अहवाल िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: परी ा माद सिमतीने यां या िद.25/02/2019 रोजी या प ा ारे यव थापन 

पिरषद सद या कु. अि नी च हाण यांनी परी ा माद सिमती या कामकाजाम ये 

ह त ेप कर याचा य न के या या अनुषंगाने यव थापन पिरषदेने स यता पडताळणी 

सिमती गठीत केली होती.  

1) ा. डॉ. ही. बी. पाटील  - अ य  

2) डॉ. एच. के. आवताडे  - सद य  

3) डॉ. बी. पी. र गे   - सद य 

4) डॉ. बी. एन. आदटराव  - सद य 

5) ीमती एन. एस. मंकणी  - सद या 

 उपरो त सिमती या िद.07/10/2019, 23/10/2019, 13/11/2019 व 

15/11/2019 अशा एकूण चार बठैका झाले या आहेत.  या सिमतीचा अहवाल संबिंधत 

पिरिश ठासंह व सिमती या बठैकाचंी इितवृ  ा त झाललेी आहेत. 

 सबब, यव थापन पिरषदेने िनयु त केले या स यशोधन पडताळणी सिमतीचा 

िद. 15/11/2019 रोजीचा ा त अहवाल िवचाराथ). 

 

ठराव : यव थापन पिरषदेने िनयु त केले या स यशोधन पडताळणी सिमतीचा 
िद.15/11/2019 रोजी ा त अहवालास सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[ 31(4) ] सन 2019-20 चा सधुारीत अथसंक प व सन 2020-21 चा मुळ अथसकं पाची बाब 
िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 133(1) नुसार तुत 

िव ापीठाच ेसन 2019-20 चा सधुािरत अथसकं प व सन 2020-21 चा मूळ अथसकं प 

तयार कर याकिरता समान लेखा संिहता कलम 2.12 (i) नुसार उपसिमती मा.कुलगु  

याचंे मा यतेने खालील माणे कर यात आली होती. 

अ. . सद याचं ेनांव पद 

1 ा. डॉ. ही. बी. पाटील अ य  

2 ा. डॉ. जी. एस. कांबळे सद य 

3 डॉ. डी. डी. कुलकण  सद य 

4 सीए ेिणक शाह सद य सिचव 

 उपरो त उपसिमतीने िद.23/01/2019 ते 31/01/2019 रोजी पयत सव 

िवभाग व सकुंल मुख यां यासमवते बठैक घेऊन अथसकं पीय मसु ावर सिव तर चच  

केली.  तसचे मागील तीन वष ची व चालू वष तील य  जमा-खच तसेच पढुील 

वष तील होणारी जमा व खच चे िनयोजन व उपल ध िनधी इ यादीचा आढावा घेऊन सन 

2019-20 चा सुधािरत अथसंक प व सन 2020-21 या मूळ अथसंक पाचा मसदूा 

तयार क न िव  व लेखा सिमती या िद.07/02/2020 रोजी झाले या बठैकीसमोर 

िवषय .2 नुसार सादर केला असता, यावर सवकष चच  होऊन यानुसार 

खालील माणे ठराव कर यात आला. 

ठराव – सन 2019-20 चा सुधारीत अथसंक प व सन 2020-21 चा मुळ अथसकं प 

दु तीसह यव थापन पिरषदेस मा यतेची िशफारस कर यात आली. 

 सबब, िव ापीठाचा सन 2019-20 चा सुधािरत अथसकं प व सन 2020-21 

या मूळ अथसंक पास िव  व लेखा सिमतीने केलेली मा यतेची िशफारस वका न 

यव थापन पिरषदे या िवचाराथ). 

 

ठराव : िव ापीठाचा सन 2019-20 चा सुधािरत अथसकं प व सन 2020-21 या मूळ 
अथसंक पास िव  व लखेा सिमतीने केललेी िशफारस वका न सव नुमते दु तीसह 
अिधसभसे िशफारस कर यात आली. 
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[ 31(5) ] िद.07/02/2020 रोजी या इमारत व बांधकाम सिमती या बठैकीचा इितवृ ांत िवचाराथ. 
 

 (िटपणी: िव ापीठ पिरसरातील िविवध इमारत व बांधकाम करणे कामाकिरता 

िद.07/02/2020 रोजी इमारत व बाधंकाम सिमतीची बठैक आयोिजत कर यात आली 

होती. 

 िव ापीठ पिरिनयम S. 339 (f) नुसार िद.07/02/2020 रोजी या इमारत व 

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

 सबब, िद.07/02/2020 रोजी या इमारत व बाधंकाम सिमती या बठैकीचा 

इितवृ ांत िवचाराथ). 

 

ठराव : िद.07/02/2020 रोजी या इमारत व बांधकाम सिमती या बठैकीचा इितवृ ांतास 
सव नुमते मा यता दे यात आली. 

 
 रा गीतानंतर मा. कुलगु  यां या परवानगीने सव चे आभार मानून बठैक संप याचे कुलसिचव 

यानंी जाहीर केल.े 

 
                   सही/-                            सही/- 

सद य सिचव 
 यव थापन पिरषद 

 अ य  
यव थापन पिरषद 

 


