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सोलापरू िव ापीठ, सोलापरू 
यव थापन पिरषदे या 7२ या बठैकीचा कायवृ ांत  
गु वार, िद.१2 माच, 2015 दुपारी 0१:०0 वा.  

 

 

यव थापन पिरषदेची 72 वी बठैक गु वार, िद.१2 माच, २०१५ रोजी दुपारी 0१:00 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) मा. ा. डॉ. मालदार एन. एन. - कुलगु  अ य  
2) डॉ. घुटे ही. बी. सद य 
3) ाचाय डॉ. भांज ेबी. एम., संचालक, म. व िव. िव. मं.  सद य 
4) ाचाय ी. पवार एस. के. सद य 
5) ाचाय ी. धु रगाव एस. सी.  सद य 
6) ा. सुयवशंी एस. एस. सद य 
7) डॉ. िशळीमकर टी. एन.  सद य  
8) ॲड. ी. सलगर बी. एस.  सद य 
9) डॉ. देशमुख एम. एस.  सद य 

10) डॉ. करच ेबी. आर.  सद य 
11) डॉ. शेख ए. ए.  सद य 
12) ी. गायकवाड बी. आर. सद य 
13) सौ. मोिहते-पाटील पी. पी.  सद या 
14) ी. पाटील बी. पी., परी ा िनयं क  कायम िनमंि त 
15) ी. अनपट एस. बी., . िव  व लेखा अिधकारी  कायम िनमंि त 
16) ी. माळी एस. के., कुलसिचव  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. ीमती याजमा य एस. आर. यांनी दूर वनी ारे 

अनुप थती कळिवली. यां या अनुप थतीची न द घेवून मा यता दे यात आली. ा. डॉ. पाटील टी. 

आर., अवर मु य सिचव, उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई, . सहसंचालक (तं. िश.), तं  

िश ण संचालक यांचे ितिनधी व िवभागीय सहसंचािलका (उ च िश ण), सोलापरू िवभाग हे सद य 

यव थापन पिरषदे या या बठैकीस अनुप थत होते. 
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सदर बठैकीत खालील माणे कामकाज झाले. 
 

[  01  ] िद.20 फे ुवारी, 2015 रोजी या यव थापन पिरषदे या बठैकीचा कायवृ ांत वाचनू 
कायम करणे.  

 
ठराव: िद.20 फे ुवारी, २०१५ रोजी या यव थापन पिरषदे या बठैकीचा कायवृ ांत खालील 

दु तीसह वाचनू सव नुमते कायम कर यात आला व ठरावानुसार केले या कायवाही 
अहवालाची न द घे यात आली.  
१) पान .२५ वर ठराव .४ म ये शेवट या ओळीत "पा ता शु क" या पढेु "जून 
२०१५-16 या शै. वष पासून" या श दांचा समावशे कर यात आला. 
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[  02  ] 
 

महारा  िव ापीठे कायदा 1994 कलम 28 (ए स) नुसार यव थापन पिरषदेस 
मा.कुलगु  यांनी सादर करावयाचा अहवाल यव थापन पिरषदेपढेु सादर. 

 
 (िटपणी: महारा  िव ापीठे कायदा 1994 कलम 28 (ए स) नुसार मा.कुलगु  याचंा अहवाल 

यव थापन पिरषदेपढेु सादर करणे आव यक आहे. यानुसार मा.कुलगु  याचंा अहवाल 

यव थापन पिरषदेपढेु सादर).   

  
ठराव: महारा  िव ापीठे कायदा 1994 कलम 28 (ए स) नुसार मा. कुलगु  यांनी सादर 

केले या अहवालाची न द घे यात आली. 
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[  03  ] देशभ त हरीनारायण बकंटलाल सोनी महािव ालय, सोलापरू या महािव ालयातील 

बी. बी. ए. हा अ यास म शै. वष 2015-16 पासून बदं कर याबाबत िव ापिरषदेने 
केलेली िशफारस िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: मा. सिचव, देशभ त हिरनारायण बकंटलाल सोनी महािव ालय, सोलापरू याचंेकडून 
महािव ालयातील बी. बी. ए. हा अ यास म शै.वष 2015-16 पासून बदं कर याबाबतचा ताव 
ा त झालेला आहे. 

 सं थेचे नावं महािव ालयाचे नावं बदं करावयाचे  
वष 

बदं करावयाचा 
अ यास म 

अनुदानाचा 
कार 

 माहे री िव ा 
चारक मंडळ 
पुणे. 

देशभ त हरीनारायण 
बंकटलाल सोनी 
महािव ालय, 
सोलापूर. 

शै.वष  
2015-16 
पासून 

बी. बी. ए. 
कायम 

िवनाअनुदािनत 

  उ त सं थे या संचिलत देशभ त हरीनारयण बकंटलाल सोनी महािव ालय, सोलापरू 

या महािव ालयातील बी. बी. ए. अ यास मास महारा  शासना या उ च व तं  िश ण 

िवभागा या आदेश .एनजीसी 2006/(298/06)/मिश-3 िद.03/07/2014 अ वये शै.वष 2006-

2007 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर मा यता िमळालेली होती. तुत िव ापीठाने शासन 

मा यते या अनुषंगाने उपरो त महािव ालया या बी. बी. ए.या अ यास मा या थम 

संल नकरणास शै.वष 2006-07 पासून कायम िवनाअनुदािनत त वावर मा यता िदलेली होती. 

परंतु सदर अ यास मास आव यक असणारी िव ाथ  सं या उपल ध होत नस याचे नूमद क न 

सं थेने शै.वष 2015-16 पासून बी. बी. ए. हा अ यास म बदं कर या तव िरतसर शु क भ न 

ताव सादर केलेला आहे. 

         महारा  िव ापीठ कायदा 1994, कलम 92 (महािव ालय कवा मा यता ा त पिरसं था 

बदं करणे) मधील तरतूद ची छायािंकत त व त नुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 ची  छायािंकत 

त सोबत जोडलेली आहे. 

         उपरो त माणे महािव ालयाकडून बी.बी.ए. अ यास म बदं कर याबाबत ा त झाले या 

तावासंदभ त संबिंधत महािव ालयाला भेट देऊन आव यक ती चौकशी क न सिव तर 

अहवाल सादर कर या तव महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (3) अ वये खालील 

थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती.   

1. डॉ.ए. ए. शेख            (अ य ) 

2. ी. बी. एन. काबंळे     (सद य) 

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

केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने शै.वष 2015-16 पासून महािव ालयातील बी.बी.ए. हा 

अ यास म बदं कर याची िशफारस केलेली आहे.  
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  या अनुषंगाने महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 92(3)(4) मधील तरतुदी वये 

देशभ त हरीनारायण बकंटलाल सोनी  महािव ालय, सोलापरू  या महािव ालयातील  

बी. बी. ए. हा  अ यास म  शै.वष  2015-16  पासून बदं  कर याची  बाब िद.17/01/2015 

रोजी या िव ापिरषदे या सभेत िवचाराथ सादर केली  असता,  िव ापिरषदेने  ठराव  . 40  

अ वये सदर महािव ालयातील बी. बी. ए. हा अ यास म शै.वष 2015-16 पासून बदं 

कर याबाबत यव थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे. 

 सबब, महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 92 नुसार देशभ त हरीनारायण 

बकंटलाल सोनी महािव ालय, सोलापरू या महािव ालयातील बी. बी. ए. हा अ यास म शै. वष 

2015-16 पासून बदं कर याबाबत िव ापिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ). 
  

ठराव: देशभ त हरीनारायण बकंटलाल सोनी महािव ालय, सोलापरू या महािव ालयातील 
बी. बी. ए. हा अ यास म शै. वष 2015-16 पासून बदं कर याबाबत िव ा पिरषदेने 
केलेली िशफारस वका न सव नुमते शासनास िशफारस कर यात आली.  
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[  0४  ] ल मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव ालय, सोलापरू या महािव ालयातील 

बी. सी. ए. हा अ यास म शै. वष 2015-16 पासून बदं कर याबाबत िव ापिरषदेने 
केलेली िशफारस िवचाराथ. 

 

 (िटपणी : मा. . ाचाय, ल मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव ालय, सोलापरू याचंेकडून 

महािव ालयातील बी. सी. ए. हा अ यास म शै.वष 2015-16 पासून बदं कर याबाबतचा ताव 

ा त झालेला आहे. 

 सं थेचे नावं महािव ालयाचे नावं बदं करावयाचे  
वष 

बदं करावयाचा 
अ यास म 

अनुदानाचा 
कार 

 रयत िश ण 
सं था 
सातारा. 

ल मीबाई भाऊराव 
पाटील मिहला 

महािव ालय, स ाट 
चौक, सोलापूर 

शै.वष     
2015-16 
पासून 

बी. सी. ए. 
कायम 

िवनाअनुदािनत 

  उ त सं थे या संचिलत ल मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव ालय, सोलापरू या 

महािव ालयातील बी. सी. ए. अ यास मास महारा  शासना या उ च व तं  िश ण िवभागा या 

आदेश . एनजीसी 2009/(169/09)/मिश-3, िद.11 जुलै, 2009 अ वये शै.वष 2009-2010 

पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर मा यता िमळालेली होती. तुत िव ापीठाने शासन 

मा यते या अनुषंगाने उपरो त महािव ालया या बी.सी.ए.या अ यास मा या थम 

संल नकरणास शै.वष 2009-10 पासून कायम िवनाअनुदािनत त वावर मा यता िदलेली होती. 

परंतु सदर अ यास मास आव यक असणा या िव ा य या स येचा अभाव अस याचे नूमद 

क न महािव ालयाने शै.वष 2015-16 पासून बी. सी. ए. हा अ यास म बदं कर या तव िरतसर 

शु क भ न ताव सादर केलेला आहे. 

         महारा  िव ापीठ कायदा 1994, कलम 92 (महािव ालय कवा मा यता ा त पिरसं था 

बदं करणे) मधील तरतूद ची छायािंकत त व त नुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 ची  छायािंकत 

त सोबत जोडलेली आहे. 

         उपरो त माणे महािव ालयाकडून बी. सी. ए. अ यास म बदं कर याबाबत ा त झाले या 

तावासंदभ त संबिंधत महािव ालयाला भेट देऊन आव यक ती चौकशी क न सिव तर 

अहवाल सादर कर या तव महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (3) अ वये खालील 

थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती.   

1. डॉ. ए. ए. शेख               (अ य ) 

2. ी. आर. एस. मते          (सद य) 

3. ी. पी. एम. दग पाटील  (सद य) 

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

केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने शै.वष 2015-16 पासून महािव ालयातील बी. सी. ए. हा 

अ यास म बदं कर याची िशफारस केलेली आहे. 
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  या अनुषंगाने महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 92(3)(4) मधील तरतुदी वये 

ल मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव ालय,  सोलापरू  या  महािव ालयातील   बी. सी. ए. 

हा  अ यास म   शै.वष   2015-16  पासून  बदं  कर याची   बाब िद.17/01/2015 रोजी या 

िव ापिरषदे या सभेत िवचाराथ सादर केली   असता,   िव ापिरषदेने   ठराव  .41 अ वये,  

सदर महािव ालयातील बी. सी. ए.हा अ यास म शै.वष 2015-16 पासून बदं कर याबाबत 

यव थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे. 

 सबब, महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 92 नुसार ल मीबाई भाऊराव पाटील 

मिहला महािव ालय, सोलापरू या महािव ालयातील बी. सी. ए. हा अ यास म शै. वष 2015-

16 पासून बदं कर याबाबत िव ापिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ). 

  
ठराव: ल मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव ालय, सोलापरू या महािव ालयातील 

बी. सी. ए. हा अ यास म शै. वष 2015-16 पासून बदं कर याबाबत िव ा पिरषदेने 
केलेली िशफारस वका न सव नुमते शासनास िशफारस कर यात आली. 
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[  0५  ] हेमुजी चंदेले कॉलेज, शेळगांव (आर), ता.बाश  या महािव ालयातील 
बी. ए सी. (ई.सी.एस.) हा अ यास म शै.वष 2015-16 पासून बदं कर याबाबत 
िव ापिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: मा. अ य , तुळजाभवानी मिहला मंडळ, शेळगावं (आर), यां याकडून सं थेचे संचिलत 

हेमुजी चंदेले कॉलेज, शेळगावं (आर), या महािव ालयातील बी. ए सी. (ई.सी.एस.) हा 

अ यास म शै. वष 2015-16 पासून बदं कर याबाबतचा ताव ा त झाला होता. 

 सं थेच ेनांव महािव ालयाच ेनांव बदं 
करावयाच े 
वष 

बदं करावयाचा 
अ यास म 

अनुदानाचा  
कार 

 तुळजाभवानी मिहला 
मंडळ, शेळगांव (आर), 
ता.बाश , िज.सोलापूर 

हेमुजी चंदेले कॉलेज, 
शेळगांव (आर), 

ता.बाश , िज.सोलापूर 

शै.वष 
2015-16 
पासून 

बी.ए सी. 
(ई.सी.एस.) 

कायम 
िवनाअनुदािनत 

  उ त सं थे या संचिलत हेमुजी चंदेले बी. सी. एस. कॉलेज, शेळगावं (आर), या 

महािव ालयास बी. सी. एस. अ यास मासह शासनिनणय .एनजीसी 2007/(189/07)/मिश-

3, िद.02/07/2007 अ वये महारा  शासनाची शै.वष 2007-08 पासून कायम िवनाअनुदािनत 

त वावर मा यता िमळालेली होती. तुत िव ापीठाने शासन मा यते या अनुषंगाने व थािनक 

चौकशी सिमती या अटीपतूते या अिधन राहून सदर महािव ालयास बी. सी. एस. भाग 1 या 

नवीन अ यास मा या थम संल नकरणास शै.वष 2007-08 पासून कायम िवनाअनुदािनत 

त वावर मा यता िदलेली होती. परंतु दर यान या काळात संबिंधत सं थेने सदर महािव ालया या 

नावात बदल क न हेमुजी चंदेले कॉलेज, शेळगावं (आर) असे नामातंर क न घेतले आहे. 

स : थतीत सदर महािव ालयात बी. ए सी. (ई.सी.एस.) व बी. ए सी. असे दोन अ यास म सु  

आहेत.  

 परंतु मागील तीन वष पासून बी. ए सी. (ई.सी.एस.) अ यास मासाठी आव यक 

असणारी िव ाथ  सं या उपल ध होत नस याने िश क/िश के र कमचा याचंी िनयु ती केलेली 

नस याचे व या माणे पिर थती असूनही दरवष  वा षक संल नकरण, नुतनीकरण शु क 

िवनाकारण आ थक भदूड सहन करावा लागत अस याने सं थेने शै.वष 2015-16 पासून बी. 

ए सी. (ई.सी.एस.) हा अ यास म बदं करीत अस याचे ा त तावात नमूद केले आहे. 

 महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (महािव ालय कवा मा यता ा त पिरसं था 

बदं करणे) मधील तरतूद ची छायािंकत त व त अनुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 ची छायािंकत 

त सोबत जोडलेली आहे. 

 उपरो त माणे महािव ालयाकडून बी. ए सी. (ई.सी.एस.) हा अ यास म बदं 

कर याबाबत ा त झाले या तावासंदभ त संबिंधत महािव ालयाला भेट देवून आव यक ती 

चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर या तव महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 

92(3) अ वये खालील सिमती सद याचंी थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती. 

1. डॉ. डी.जी. कदम             (अ य ) 

2. ी. पी.एम. दग पाटील     (सद य) 

3. डॉ. आर.एस. मते             (सद य) 
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  सदर सिमतीने उपरो त महािव ालयास भेट देऊन सिव तर अहवाल िव ापीठाकडे 

सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने महािव ालयातील बी. ए सी. (ई.सी.एस.) हा 

अ यास म शै.वष 2015-16 पासून ट याट याने बदं कर याची िशफारस केलेली आहे. 

 या अनुषंगाने महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (3)(4) मधील तरतुदी वये 

हेमुजी चंदेले कॉलेज, शेळगावं (आर), ता.बाश  या महािव ालयातील बी. ए सी. (ई.सी.एस.) 

अ यास म बदं कर याची बाब िद.17/01/2015 रोजी या िव ापिरषदे या बठैकीत िवचाराथ 

सादर केली असता, िव ापिरषदेने ठराव . 160(6) अ वये, सदर महािव ालयातील बी. ए सी. 

(ई.सी.एस.) अ यास म शै.वष 2015-16 पासून ट याट याने बदं कर याबाबत यव थापन 

पिरषदेस िशफारस केलेली आहे. 

• परंतु स : थतीत शै.वष 2014-15 म ये बी. ए सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 या 

अ यास मास एकही िव ाथ  विेशत नस याने हेमुजी चंदेले कॉलेज, शेळगावं(आर) या 

महािव ालयातील बी. ए सी. (ई.सी.एस.) अ यास म िव ापिरषदे या िशफारशीनुसार 

ट याट याने बदं कर याची आव यकता भासत नाही. 

 सबब, हेमुजी चंदेले कॉलेज, शेळगावं (आर), ता.बाश  या महािव ालयातील बी. ए सी. 

(ई.सी.एस.) हा अ यास म शै.वष 2015-16 पासून बदं कर याबाबत िव ापिरषदेने केलेली 

िशफारस िवचाराथ). 
  

ठराव: हेमुजी चंदेले कॉलेज, शेळगांव (आर), ता.बाश  या महािव ालयातील बी. ए सी. 
(ई.सी.एस.) हा अ यास म शै.वष 2015-16 पासून बदं कर याबाबत िव ा पिरषदेने 
केलेली िशफारस वका न सव नुमते शासनास िशफारस कर यात आली. 
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[  06  ] सािव ीबाई फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू संचिलत सहगड िबझनेस कुल, 
केगांव, सोलापरू हे महािव ालय (एम. बी. ए. अ यास म) शै.वष 2015-16 पासून बदं 
कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत कर याकामी िव ापिरषदेने केलेली 
िशफारस िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: मा. सहसिचव, सािव ीबाई फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू यानी यां या सं थेची 

संचिलत सहगड िबझनेस कुल, केगावं, सोलापरू हे महािव ालय (एम. बी. ए. अ यास म) 

शै.वष 2015-16 पासून बदं कर यासंदभ त ताव सादर केलेला आहे.  

 उपरो त सं थे या संचिलत सहगड िबझनेस कुल, केगावं, सोलापरू हे महािव ालय 

(एम.बी.ए.अ यास म) सु  कर यासाठी ए.आय.सी.टी.ई.नवी िद ी व महारा  शासनाची शै.वष 

2010-11 पासून मा यता िमळालेली होती. 

 यास अनुस न शै.वष 2010-11 पासून सहगड िबझनेस कुल, केगाव, सोलापरू या 

महािव ालयास(एम.बी.ए.अ यास म) थम संल नकरणास मा यता दे यात आलेली होती.    

 तथािप, सदर अ यास मास सलग दोन वष मंजूर वशे मतेएवढी िव ाथ  सं या 

नस यामुळे सं थेने शै.वष 2015-16 पासून सहगड िबझनेस कुल, केगाव, सोलापरू हे 

महािव ालय (एम. बी. ए. अ यास म) बदं कर याचा िनणय घेतला अस याचे ा त तावात 

नमूद क न सं थेने शै.वष 2015-16 पासून सहगड िबझनेस कुल, केगाव, सोलापरू (एम. बी. 

ए.) हे महािव ालय बदं कर या तव िरतसर शु क भ न ताव सादर केलेला आहे.  

 महारा  िव ापीठ कायदा 1994, कलम 92 (महािव ालय कवा मा यता ा त 

पिरसं था बदं करणे) मधील तरतूद ची छायािंकत त व त नुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 ची  

छायािंकत त सोबत जोडलेली आहे. 

 महािव ालय, िवषय / िव ाशाखा बदं कर याबाबत ा त तावावर संबिंधत 

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

महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (3) अ वये खालील माणे ीसद यीय थािनक 

चौकशी सिमती िनयु त कर यात आलेली होती. 

1. डॉ.ए. ए. शेख (अ य ) 

2. ाचाय डॉ. एम. ए. दलाल 

3. ी. डी. एस. काबंळे 

 उपरो त सिमतीने संबधीत महािव ालयास भेट देवुन संबधीत महािव ालय शै.वष 

2015-16 पासून ट याट याने बदं कर याची िशफारस केलेली आहे. 

ए.आय.सी.टी.ई, नवी िद ी याचंे िनयमावलीनुसार याचंे ािधकरणातंगत येणारे 

महािव ालय / िवषय / अ यास म / अितरी त िव ाथ  वशे मता / िव ाशाखा बदं 
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कर यासाठी संबिंधत िव ापीठाचे ना-हरकत माणाप  ए.आय.सी.टी.ई कडे सादर करणे 

महािव ालयास अिनवाय आहे.       

 सदर ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी िव ा पिरषदेची व त नंतर 

यव थापन पिरषदेकची मा यता यावी लागणार आहे. यास अनुस न सदरबाबतचा िवषय 

िद.17/01/2015 रोजी या िव ापिरषदेसमोर सादर केले असता िव ापिरषदेने ठराव .43 

अ वये,  सािव ीबाई फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू या सं थेची संचिलत सु  असलेले 

सहगड िबझनेस कुल, केगाव, सोलापरू (एम.बी.ए.अ यास म) शै.वष  2015-16 पासून 

ट याट याने बदं कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी यव थापन 

पिरषदेस िशफारस केलेली आहे. 

 सबब, सािव ीबाई फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू या सं थेची संचिलत सहगड 

िबझनेस कुल, केगाव, सोलापरू हे महािव ालय (एम. बी. ए. अ यास म) शै.वष 2015-16 

पासून ट याट याने बदं कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी 

िव ापिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ). 

 

ठराव: सािव ीबाई फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू संचिलत सहगड िबझनेस कुल, 
केगांव, सोलापरू हे महािव ालय (एम. बी. ए. अ यास म) शै.वष 2015-16 पासून बदं 
कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत कर याकामी िव ा पिरषदेने केलेली 
िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[  07  ] सािव ीबाई फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू संचिलत एस. के. एन. सहगड 

िबझनेस कुल, कोट , ता. पंढरपरू हे महािव ालय (एम. बी. ए. अ यास म) शै.वष 
2015-16 पासून बदं कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत कर याकामी 
िव ापिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: मा. सहसिचव, सािव ीबाई फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू यानी यां या सं थेची 

संचिलत एस. के. एन. सहगड िबझनेस कुल, कोट , ता. पंढरपरू हे महािव ालय (एम. बी. ए. 

अ यास म) शै. वष 2015-16 पासून बदं कर यासंदभ त ताव सादर केलेला आहे.  

 उपरो त सं थे या संचिलत एस. के. एन. सहगड िबझनेस कुल, कोट , ता. पंढरपरू हे 

महािव ालय (एम. बी. ए. अ यास म) सु  कर यासाठी ए. आय. सी. टी. ई. नवी िद ी व 

महारा  शासनाची शै.वष 2010-11 पासून मा यता िमळालेली होती. 

 यास अनुस न शै.वष 2010-11 पासून एस. के. एन. सहगड िबझनेस कुल, कोट , 

ता. पंढरपरू या महािव ालयास (एम. बी. ए. अ यास म) थम संल नकरणास मा यता दे यात 

आलेली होती.    

 तथािप, सदर महािव ालयातील एम. बी. ए. अ यास मास मागील दोन वष म ये मंजूर 

वशे मता पणु न झा याचे नमूद क न महािव ालयाने शै. वष 2015-16 पासून एस. के. एन. 

सहगड िबझनेस कुल, कोट , ता. पंढरपरू (एम. बी. ए. अ यास म) हे महािव ालय बदं 

कर या तव िरतसर शु क भ न ताव सादर केलेला आहे.  

 महारा  िव ापीठ कायदा 1994, कलम 92 (महािव ालय कवा मा यता ा त 

पिरसं था बदं करणे) मधील तरतूद ची छायािंकत त व त नुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 ची  

छायािंकत त सोबत जोडलेली आहे. 

 महािव ालय, िवषय / िव ाशाखा बदं कर याबाबत ा त तावावर संबिंधत 

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

महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (3) अ वये खालील माणे ीसद यीय थािनक 

चौकशी सिमती िनयु त कर यात आलेली होती. 

1. डॉ. ए. ए. शेख  (अ य ) 

2. ाचाय, डॉ. एम. ए. दलाल 

3. ी. डी. एस. काबंळे 

 उपरो त सिमतीने संबधीत महािव ालयास भेट देवुन संबधीत महािव ालय शै.वष 

2015-16 पासून ट याट याने बदं कर याची िशफारस केलेली आहे. 

ए. आय. सी. टी. ई, नवी िद ी याचंे िनयमावलीनुसार याचंे ािधकरणातंगत येणारे 

महािव ालय / िवषय / अ यास म / अितरी त िव ाथ  वशे मता / िव ाशाखा बदं 
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कर यासाठी संबिंधत िव ापीठाचे ना-हरकत माणाप  ए. आय. सी. टी. ई. कडे सादर करणे 

महािव ालयास अिनवाय आहे.       

            सदर ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी िव ा पिरषदेची व त नंतर यव थापन 

पिरषदेकची मा यता यावी लागणार आहे. यास अनुस न सदरबाबतचा िवषय िद.17/01/2015 

रोजी या िव ा पिरषदेसमोर सादर केले असता िव ा पिरषदेने ठराव . 44 अ वये,  सािव ीबाई 

फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू या सं थेची संचिलत सु  असलेले एस. के. एन. सहगड 

िबझनेस कुल, कोट , ता. पंढरपरू एम. बी. ए. अ यास म) शै.वष  2015-16 पासून ट याट याने 

बदं कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी यव थापन पिरषदेस िशफारस 

केलेली आहे. 

          सबब, सािव ीबाई फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू या सं थेची संचिलत एस. के. 

एन. सहगड िबझनेस कुल, कोट , ता. पंढरपरू हे महािव ालय (एम. बी. ए. अ यास म) शै.वष 

2015-16 पासून ट याट याने बदं कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी 

िव ा पिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ). 
 

ठराव: सािव ीबाई फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू संचिलत एस. के. एन. सहगड 
िबझनेस कुल, कोट , ता. पंढरपरू हे महािव ालय (एम. बी. ए. अ यास म) शै.वष 
2015-16 पासून बदं कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत कर याकामी िव ा 
पिरषदेने केलेली िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[  08  ] सािव ीबाई फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू संचिलत सहगड इ टटयुट ऑफ 

कॉ युटर साय सेस, कोट , ता.पंढरपरू हे महािव ालय (एम. सी. ए. अ यास म) 
शै. वष 2015-16 पासून बदं कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत 
कर याकामी िव ापिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ. 

 
 

 (िटपणी: मा. सहसिचव, सािव ीबाई फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू यानी यां या सं थेची 

संचिलत सहगड इ टटयटु ऑफ कॉ यटुर साय सेस, कोट , ता.पंढरपरू हे महािव ालय 

(एम. सी. ए. अ यास म) शै. वष 2015-16 पासून बदं कर यासंदभ त ताव सादर केलेला 

आहे.  

 उपरो त सं थे या संचिलत सहगड इ टटयटु ऑफ कॉ यटुर साय सेस, कोट , 

ता.पंढरपरू हे महािव ालय (एम. सी. ए. अ यास म) सु  कर यासाठी ए. आय. सी. टी. ई. नवी 

िद ी व महारा  शासनाची शै.वष 2010-11 पासून मा यता िमळालेली होती. 

 यास अनुस न शै. वष 2010-11 पासून सहगड इ टटयटु ऑफ कॉ यटुर 

साय सेस, कोट , ता.पंढरपरू हे महािव ालय (एम. सी. ए. अ यास म) थम संल नकरणास 

मा यता दे यात आलेली होती.     

 तथािप, सदर महािव ालयातील एम. सी. ए. अ यास मास मागील सलग दोन शै. 

वष म ये मंजूर वशे मता पणु न झा याचे नमूद क न महािव ालयाने शै.वष 2015-16 पासून 

सहगड इिन टटयटु ऑफ कॉ यटुर साय सेस, कोट . ता.पंढरपरू (एम. सी. ए. अ यास म) हे 

महािव ालय बदं कर या तव िरतसर शु क भ न ताव सादर केलेला आहे.    

 महारा  िव ापीठ कायदा 1994, कलम 92 (महािव ालय कवा मा यता ा त 

पिरसं था बदं करणे) मधील तरतूद ची छायािंकत त व त नुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 ची  

छायािंकत त सोबत जोडलेली आहे. 

 महािव ालय, िवषय / िव ाशाखा बदं कर याबाबत ा त तावावर संबिंधत 

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

महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (3) अ वये खालील माणे ीसद यीय थािनक 

चौकशी सिमती िनयु त कर यात आलेली होती. 

1. डॉ.ए.ए.शेख (अ य ) 

2. ी. पी.एम. दग पाटील 

3. ी डी.एस.काबंळे 

            उपरो त सिमतीने संबधीत महािव ालयास भेट देवुन संबधीत महािव ालय शै.वष 

2015-16 पासून ट याट याने बदं कर याची िशफारस केलेली आहे. 

ए. आय. सी. टी. ई, नवी िद ी याचंे िनयमावलीनुसार याचंे ािधकरणातंगत येणारे 
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महािव ालय / िवषय / अ यास म / अितरी त िव ाथ  वशे मता / िव ाशाखा बदं 

कर यासाठी संबिंधत िव ापीठाचे ना-हरकत माणाप  ए. आय. सी. टी. ई. कडे सादर करणे 

महािव ालयास अिनवाय आहे.       

 सदर ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी िव ा पिरषदेची व त नंतर 

यव थापन पिरषदेकची मा यता यावी लागणार आहे. यास अनुस न सदरबाबतचा िवषय 

िद.17/01/2015 रोजी या िव ापिरषदेसमोर सादर केले असता िव ापिरषदेने ठराव . 45  

अ वये,  सािव ीबाई फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू या सं थेची संचिलत सु  असलेले 

सहगड इ टटयटु ऑफ कॉ यटुर साय सेस, कोट , ता.पंढरपरू हे महािव ालय (एम. सी. ए. 

अ यास म) शै.वष 2015-16 पासून ट याट याने बदं कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  

िनगिमत कर यासाठी यव थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे.  

 सबब, सािव ीबाई फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू या सं थेची संचिलत सहगड 

इ टटयटु ऑफ कॉ यटुर साय सेस, कोट , ता.पंढरपरू हे महािव ालय (एम. सी. ए. 

अ यास म) शै.वष 2015-16 पासून ट याट याने बदं कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  

िनगिमत कर यासाठी िव ा पिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ). 
 

ठराव: सािव ीबाई फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू संचिलत सहगड इ टटयुट ऑफ 
कॉ युटर साय सेस, कोट , ता.पंढरपरू हे महािव ालय (एम. सी. ए. अ यास म) 
शै. वष 2015-16 पासून बदं कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत 
कर याकामी िव ा पिरषदेने केलेली िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात 
आली.  
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[  09  ] संल नत महािव ालये व िव ापीठ शै िणक संकुले यांचे किरता 
शै. वष २०१५-16 या स  आरंभ व स  समा ती या तारखा यव थापन पिरषदे या 
िवचाराथ. 

 
 

 (िटपणी: शै. वष २०१५-16 करीता स  आरंभ व स  समा ती या तारखा िनि त कर यासाठी 

मा. संचालक, म. िव. िव. मं. यां या अ य तेखाली सव िव ाशाखाचंे अिध ठाता, तुत 

िव ापीठातील सव शै िणक संकुलाचंे संचालक व मा. परी ा िनयं क याचंी बठैक 

िद.12/11/2014 रोजी िव ापीठात आयोिजत केली होती. सदर या बठैकीम ये शै. वष 2015-16 

साठी स  आरंभ व स  समा ती या तारखा खालील माणे िनि त केले या आहेत. 

 शै िणक वष 2015-16 साठी स  आरंभ व स  समा ती या तारखा खालील माणे असतील.

  

िव ाशाखा 
थम स  ि◌ ि तीय स  

 ारंभ समा ती  ारंभ  समा ती  

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

15 जून, 
२०१५ 

३० ऑ टोबर, 
२०१५ 

२६ नो हबर, 
२०१५ 

१ मे, २०१६ 

 अिभयांि की, ताि क, आकटे , 
फामसी, यव थापन अ यास म एम. बी. 
ए., एम. एस. ड यू इ. (पदवी व 
पद यु र संल नत महािव ालये व 
िव ापीठातील शै िणक संकुले) 

1 जुलै, 
२०१५ 

२९ नो हबर, 
२०१५ 

१ जानेवारी, 
२०१६ 

२३ मे, 
२०१६ 

 िवधी (पदवी व पद यु र) १ जुले, 
२०१५ 

४ नो हबर, 
२०१५ 

१ िडसबर, 
२०१५ 

17 मे, 
2016 

 िश णशा  (बी.एङ, बी.पीएङ, एम.एङ, 
एम. पीएङ, एम. ए. ए युकेशन इ. (पदवी 
व पद यु र संल नत महािव ालये व 
िव ापीठातील शै िणक संकुले) 

1 जुलै, 
२०१५ 

४ नो हबर, 
२०१५ 

१ िडसबर, 
2015 

17 मे, 
2016 

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

स ारंभास सु वात करावी. स  समा ती या िदवशी महािव ालयाची सा तािहक सुटटी कवा सावजिनक सुटटी येत 
अस यास या या अगोदरचा िदवस स  समा तीचा िदवस राहील. 

  स  आरंभ व स  समा ती या तारखांना महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 30 (r) 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 असते.  

 कला, वािण य, िव ान, सामािजकशा ,े (पदवी व पद यु र संल नत महािव ालये व 

िव ापीठातील शै िणक संकुले) या अ यास मां या महािव ालयांची शै. वष 2014-15 ची स  समा ती 

िद.30/04/2015  रोजी होणार आहे. िद.30 एि ल, २०१५ पवू  शै. वष 2015-16 या स  आरंभ व स  

समा ती या तारखांना िव ापीठ काय ातील तरतूदी माणे अिधकार मंडळाची मा यता घेऊन सव संल नत 

महािव ालय तथा िव ापीठातील सव शै िणक संकुलांना कळिवणे आव यक आहे. 
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  उ त बाबीला अनुस न सदर िवषय िद.17/01/2015 रोजी या िव ा पिरषदे या 

बठैकीम ये सादर केले असता िव ा पिरषदेने उपरो त शै. वष 2015-16 करीता या स  आरंभ व 

स  समा ती या तारखानंा ठराव .46 अ वये यव थापन पिरषदेला िशफारस केलेला आहे. 

 सबब, शै. वष 2015-16 या वष किरताचे संल नत महािव ाले व िव ापीठ सव 

शै िणक संकुलाकिरता िव ा पिरषदेने िशफारस कर यात आले या स  आरंभ व स  

समा ती या तारखा यव थापन पिरषदे या िवचाराथ). 

 

ठराव: संल नत महािव ालये व िव ापीठ शै िणक संकुले यांचे किरता शै. वष २०१५-16 या 
स  आरंभ व स  समा ती या तारखेस सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[  १0  ] शै िणक आिण सामािजक टया मागास (ईएसबीसी) (मराठा) वग किरता आर णा या 

तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी व शै िणक सं थांमधील वशेाकिरता सामा य 
शासन िवभाग, महारा  शासन िनणय . बीसीसी-2013/ . .354/भाग-

2/2013/16-ब िद.21/02/2015 व मा. उ च यायालया या अंतरीम आदेशा या 
अनुषंगाने करावयाची कायवाहीची बाब मािहती तव. 

 
 

  (िटपणी: िद. 24 जुलै, 2014 रोजी या शासन िनणया वये शै िणक आिण सामािजक टया 

मागास (ईएसबीसी) वग किरता अ यादेश . 13 िद. 09 जुलै, 2014 व शासन िनणय 

िद.15 जुलै, 2014 नुसार निवन वग तयार कर यात आला असून, या वग त मराठा समाजाचा 

समावशे कर यात आलेला आहे. यानुषंगाने शै िणक आिण सामािजक टया मागास (इएसबीसी) 

वग साठी रा यातील शै िणक सं थामंधील जागां या वशेाम ये व शासकीय/िनमशासकीय 

सेवते सरळसेवा भरती या पदामं ये 16 ट के आर णाची तरतूद लागू कर यात आली होती व 

यानुसार सरळसेवा भरती या पदासंंदभ त सुधािरत बदुनामावलीचा अवलंब कर यात यावा असे 

आदेश िनगिमत कर यात आले होते.  

          तथािप, सदर शासन िनणयास मा. उ च यायालय, मुंबई यानंी िद.14/11/2014 रोजी 

थिगती िद याने, संदभ य िद.21 फे वुारी, 2015 या शासन िनणया वये पढुील माणे आदेश 

िनगिमत केले आहे.  

अ) शासकीय तसेच खाजगी अनुदािनत व िवनाअनुदािनत शै िणक सं थामंधील वशेासाठी स या 

अ त वात असले या आर णा यितिर त 16 ट के आर ण शै िणक व सामािजक टया मागास 

वग तगत मराठा समाजास दे याबाबतची तरतूद िद.14/11/2014 पासून थिगत कर यात येत 

आहे. 

ब) तसेच िद.24 जुलै, 2014 या शासन िनणयाची अंमलबजावणी िद.14/11/2014 पासून 

थिगत कर यात यावी. िद.14/11/2014 नंतर शासकीय व िनमशासकीय सेवतेील सरळसेवा 

भरतीकरीता पवू या आदेशानुंसार िविहत केले या 100 बदुनामावलीचा वापर क न ही पदे 

भर याची कायवाही करावी. 

क) मा. उ च यायालयाने िद.14/11/2014 रोजी िदले या थिगती आदेशापवू  शै िणक 

सं थामं ये शै िणक व सामािजक टया मागास वग साठी असले या आर णातंगत झालेले 

वशे अबािधत राहतील. 

ड) िद.14/11/2014 पवू  शासकीय/िनमशासकीय सेवमे ये शै िणक व सामािजक टया मागास 

वग साठी असले या आर णा या आधारे उमेदवारां या नेमणकुा झा या अस यास, मा. उ च 

यायालया या िनणया या अधीन राहून या नेमणकुा कायम राहतील. 

इ) िद.14/11/2014 पवू , शै िणक व सामािजक टया मागास वग साठी असले या आर ण या 

आधारे, शै िणक सं थामं ये वशे िदले या िव ा य ना व शासकीय सेवते िनयु त झाले या 

उमेदवारानंा जात माणप , नॉन ि िमिलअर माणप  व जात वधैता माणप  दे याची 

कायवाही संबिंधत िवभागानंी करावी. 

ई) िद.14/11/2014 नंतर शै िणक सं थामं ये ावया या वशेाबंाबत शै िणक व 
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सामािजक टया मागास वग साठी आर ण वगळता चिलत आदेशानुंसार कायवाही करावी. 

प) शासकीय व िनमशासकीय सेवतेील िर त पदासंाठी िद.14/11/2014 पवू  शै िणक व 

सामािजक टया मागास वग साठी असले या आर णासह जािहरात िदली अस यास अशी पदे 

मा. उ च यायालया या अंितम िनणय होईपयत भर यात येऊ नयेत. अशी पदे भर याबाबतचा 

िनणय मा. उ च यायालया या अंितम िनणय झा यानंतर घे यात येईल. मा  शै िणक व 

सामािजक टया मागास वग वगळता उविरत पदे सदर जािहरातीनुसार भर याची कायवाही 

करावी.                                                                                                                                     

फ) िद.14/11/2014 नंतर शासकीय व िनमशासकीय सेवा भरती करताना पवू या आदेशानुंसार 

वळेोवळेी िविहत केले या 100 बदुनामावलीचा वापर क न ही पदे भर याची कायवाही करावी. 

           उपरो त सव कायवाही ही यायालया या अंितम िनणया या अधीन राहून कर यात यावी. 

तसेच सरळसेवे दारे कर यात येणा या िनयु याबंाबत व शै िणक सं थामंधील वशेाबाबत 

वरील माणे शासन िनणयाचे पालन कर यात याव.े 

           सबब, उ त शासन िनणय यव थापन पिरषदे या मािहती तव).   
  
ठराव: महारा  शासन िनणय . बीसीसी-2013/ . .354/भाग-2/2013/16-ब 

िद.21/02/2015 ची न द घे यात आली.  
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[  १1  ] िवशेष मागास वग-अ (एसबीसी-ए) (मु लम) किरता आर णा या तरतुदीनुसार 

सरळसेवा भरतीसाठी मा. उ च यायालयाने िदले या अंतिरम थिगती आदेशानुसार 
करावयाची कायवाहीची बाब मािहती तव.

 
 

  (िटपणी:- िद. 24 जुलै, 2014 रोजी या शासन िनणया वये िवशेष मागास वग-अ (एसबीसी-ए) 

वग साठी अ यादेश .14 िद. 09 जुलै, 2014 व शु दीप क िद.14 जुलै, 2014 व शासन 

िनणय िद.19 जुलै, 2014 नुसार निवन वग तयार कर यात आलेला असून, या वग त 

सामािजक व शै िणक टया मागासले या मु लम गटाचा समावशे कर यात आला आहे. 

यानुषंगाने िवशेष मागास वग-अ (एसबीसी-ए) वग साठी शै िणक सं थामंधील जागां या 

वशेाम ये व सरळसेवा भरती या पदामं ये 5 ट के आर णाची तरतुद लागू कर यात आली होती 

व यानुसार सुधािरत बदुनामावलीचा अवलंब कर यात यावा असे आदेश िनगिमत कर यात आले 

होते.  

         तथािप, उ त करणी मा. उ च यायालयाने िद.14/11/2014 या आदेशा वये 

िद.09 जुलै, 2014 रोजी या अ यादेशातील कलम 4(1) मधील रा या या िनयं णखालील 

लोकसेवामधील सरळसेवा वशे िनयु यामंधील 5 ट के िनयु या िवमा -अ किरता राखून 

ठेव या या तरतुदीस अंतिरम थिगती िदलेली आहे. या अ यादेशाचे काय ात पातंर न झा याने 

सदरचा अ यादेश िद.23/12/2014 राजी यपगत झालेला आहे. यास अनुस न शासन 

पढुील माणे आदेश देत आहे. 

अ) िद.24 जुलै, 2014 या शासन िनणयाची (मु लम आर ण) अंमलबजावणी िद.14 नो हबर, 

2014 पासून थिगत कर यात येत असून, शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग, 

.बीसीसी1097/ . .2/97/ 16-ब िद.29/3/1997 व यानंतर वळेोवळेी िनगिमत केले या 

शासन िनणया वये िविहत केले या बदुनामावलीचा वापर कर यात यावा. 

आ) सामा य शासन िवभागा या िद.24 जुलै, 2014 मधील कायप दतीनुसार, या करणी भरती 

ि या िद.14/11/2014 पवू  पणू झालेली नसेल, अशा करणी उपरो त मु ा माकं (अ) म ये 

नमूद केलेली कायप दती अवलंबावी. 

इ) िद.23/12/2014 रोजी महारा  अ यादेश .14 चे काय ात पातंर न झा यामुळे सदर 

अ यादेश यपगत झालेला आहे, ही व तु थती िवचारात घेता, या िवभागाचा िद.24 जुलै, 2014 

चा शासन िनणय र  कर यात येत आहे.  

        सबब, उ त शासन िनणय यव थापन पिरषदे या मािहती तव.) 

  
ठराव: महारा  शासन िनणय . बीसीसी-2014/ . .216-ए/2014/16-ब, 

िद.02/03/2015 ची न द घे यात आली. 
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[  १2  ] अिधसभा सद यांनी िवचारले या ांवर काय लयाने तयार केलेली उ रे व सदरची 

उ रे अिधसभे या बठैकीत दे याकिरता यव थापन पिरषदे या सद यांचे नामिनदशन 
कर याची बाब िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: अिधसभा सद यानंी िद.29 माच, २०१५ रोजी होणा या बठैकीकिरता  पाठिवलेले 

आहेत. सदर ाचंी उ रे काय लयाने तयार केलेली आहेत. पिरिनयम 476 (८) नुसार सदर 

ाचंी उ रे अिधसभे या बठैकीत यव थापन पिरषदे या सद यानंी ावयाची आहेत. 

 सबब, अिधसभे या सद यानंी िवचारले या ाचंी काय लयाने तयार केलेली उ रे 

िवचाराथ व सदर ाचंी उ रे अिधसभे या बठैकीत दे याकिरता यव थापन पिरषदे या 

सद याचंे नामिनदशना तव िवचाराथ).   

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

उ रे दे यासाठी यव थापन पिरषद सद यांचे नामिनदशन कर यात आले. 
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अिधसभा सद यांनी िवचारलेले  व यावर िव ापीठ शासनाने तयार केलेली उ रे  
 

   
मांक 

 उ र  

• ा. डॉ. बारबोले ए. एन. ॲड. ी. सलगर बी. एस. 
 1 भारत र न इंिदरा गाधंी महािव ालय 

सोलापरू, या इंिजनीअ रग महािव ालयाचे 
िव ापीठाने मा यता िदलेले ाचाय हे 
ाचाय पदासाठी पा  आहेत का?   

 
होय. 

 २ महािव ालयाने महारा  िव ापीठ कायदा 
- 1994 चा भंग केला अथवा िव ापीठाचे 
आदेश पाळले नाहीत तर कोणती िश ा 
केली जाते? 

िव ापीठाशी संल नत एखादे महािव ालय 
तथा मा यता ा त पिरसं था जर िव ापीठाचे 
आदेशाचंे पालन करीत नसेल तर अशा 
महािव ालय तथा मा यता ा त पिरसं थावंर 
महारा  िव ापीठ कायदा 1994 व अनुषंिगक 
पिरिनयमास व दंडकानुसार कायवाही केली 
जाते. 
उदा:- 
1. महािव ालय तथा मा यता ा त 

पिरसं थेस आ थक दंड करणे. 
2. महािव ालय तथा मा यता ा त 

पिरसं थेतील िव ाथ  वशे ितबिंधत 
करणे.  

3. महािव ालय तथा मा यता ा त 
पिरसं थेच ेसंल नकरण काढून घेणे.     

 ३ महारा  िव ापीठ कायदा -1994 कलम 
106 -1 व २ नुसार िव ापीठा या 
िहतसंबधंाचे र ण कर यात हयगय 
करणा या ािधकरणातील सद य अथवा 
अिधका यास कोण या िश ेची तरतूद आहे? 

महारा  िव ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 
106-1 व 2 नुसार िव ापीठा या िहतसंबधंाचे 
र ण कर यात हयगय करणा या 
ािधकरणातील सद य अथवा अिधका यास 
सोलापरू िव ापीठाचे पिरिनयम .301 ते 320 
मधील तरतूदीनुसार कायवाही कर याचे 
ावधान आहे.  

    

• ीमती िवभतेू एस. बी. ाचाय ी. पवार एस. के.  
1 पी. एच. डी या पा  िव ा य ना डी. आर. 

सी. सिमतीने डी. आर. सी. कायक े या 
बाहेर जाऊन ेवश नाकारला आहे का? 

 
नाही.  

 
2 िव ा य चे कोण या परी ाचंे िनकाल या 

वष ही वळेेवर लागले नाहीत? 
482 परी ेपैकी 28 परी ेचे िनकाल ४५ 
िदवसापे ा जा त कालावधीत जाहीर कर यात 
आलेले आहे. बी. कॉम, एम. बी. ए., एम. कॉम, 
एम. सी. ए. इंिजिनअर ग, बी. ए सी सेिम टर -
३, बी. ए सी (ई. सी. एस.), बी. ए सी (बायोटेक) 
सेिम टर -४. 
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मांक 

 उ र 

3 अनेक महािव ालयात यिुनट टे ट व होम 
असाई मेट न घेता माक िद याचे कळते. 
रेकॉड तपास याची यं णा िव ापीठाने 
तयार केली आहे का? 

कोण याही महािव ालयाकडून यिुनट टे ट व 
होम असाई मेट न घेता माक िद याची बाब 
िव ापीठा या िनदशनास आलेली नाही. अंतगत 
गुण ही महािव ालयीन तरावरील बाब आहे. 
सदर गुण जमा क न घेताना परी ा िवभाग सव 
रेकॉड तपासून गुण जमा क न घेतात. 

   

• डॉ. आवताडे एच. के. ा. डॉ. सुयवशंी एस. एस.  
1 महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 

32(५) (घ) नुसार परी ा मंडळा या कवा 
सिमती या सद यास ाि क, परी क, 
िनयामक कवा िनदशी हणनू िनयु त 
करता येत नाही. काय ाचे हे कलम 
िशथील क न उपरो त सद यानंा काम 
दे याचा अिधकार मा. कुलगु ं ना आहे का? 

 
 
 

नाही.  

२ पिर ेतील कामकाजाबाबत माद सिमतीने 
िश ा केले या कोण या ा यापकाचंी िश ा 
माफ क न परी ेचे कामकाज िदले गेले? 

 

कोण याही ा यापकाची िश ा माफ क न 
कामकाज िदले गेले नाही.  

 ३ API पडताळणीसाठी िनयु त सिमती 
सद यानंा िकती मानधन दे याची तरतूद 
केली आहे अथवा मा. कुलगु ं नी असे िकती 
मानधन िनध िरत केले आहे? 

API पडताळणी सिमतीसाठी मा. कुलगु  
महोदयानंी खालील माणे मानधन िनध िरत केले 
आहे. 
१. अ य  - .750/- 
2. सद य - .500/- 

   
• डॉ. च हाण सी. एस. डॉ. घुटे ही. बी.  

1 अ पसं याकं महािव ालयातील सहायक 
ा यापकां या भरतीकिरता असणारी िनवड 
सिमती व सहायक ा यापकाचंे सहयोगी 
ा यापक हणनू पी. बी. एस. कॅस नुसार 
पदो ती होतानाची सिमती कशी गठीत 
केली जाते? 

िव ापीठ अनुदान आयोगा या िदनाकं 30 जून, 
२०१० या अिधसुचनेतील पिर छेद .5.1.5 
नुसार िनवड सिमती गठीत केली जाते. 

उप  सहयोगी ा यापक हो याकिरता 
अ पसं याकं महािव ालयातील सहायक 
ा यापकासंाठीची सिमतीची रचना कशी 
आहे? 

सदर िनवड सिमतीसाठी िव ापीठ अनुदान 
आयोगा या िदनाकं 30 जून, २०१० या 
अिधसुचनेतील पिर छेद .5.1.5 माणे रचना 
आहे. 

२ सोलापरू िव ापीठात कायरत रीडर 
पदावरील अ यापकाचंी सहयोगी ा यापक 
हणनू पदो ती कर याकिरता कोणती 
कायवाही कर यात आली आहे? 

सोलापरू िव ापीठात कायरत असले या रीडर 
( पाठक) पदावरील अ यापकाचंी सहयोगी 
ा यापक हणनू पदो ती कर याकिरता 
िव ापीठात िविहत सिमती नेमलेली असून 
सिमती या िशफारशीनुसार कायवाही सु  आहे.  
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मांक 
 उ र 

३ िविवध महािव ालयाकडून पा ता अज 
िव ापीठात जमा कर यास िवलंब झा यास 
यावळेी िकती दंड आकार यात येतो? 

िविवध महािव ालयाकडून पा ता अज 
िव ापीठात जमा कर यास िवलंब झा यास 
यावळेी तुत िव ापीठाने िस द केले या 
पिरप क माकं-3 मधील Appendix -I म ये 
नमूद के या माणे िवलंब शु क आकारले जाते. 
याच माणे िदनाकं 29 नो हबर, 2014 रोजी 
झाले या यव थापन पिरषदेमधील ठराव 
माकं 13 नुसार अितिर त िवलंब शु कानंतर 
ित िदन, ित िव ाथ  .50/- माणे दंड 
आकार यात येतो. 

   
• डॉ. र गे बी. पी. डॉ. िशळीमकर टी. एन.  

1 िव ापीठाने तािसका त वावर मा यता 
िदले या िश काचंा असा अनुभव यानंा 
नोकरीसाठी गरज असेल तर कवा िनयिमत 
मा यता िमळा यानंतर पी. जी. टीचर 
रेकगिनशन साठी िवचारात घे यात येतो 
का? 

 
 

नाही. 

२ िव ापीठ टटयटूमधील तरतुदीनुसार 
िव ापीठ महािव ालयानंी सादर केले या 
तावास अनुस न िश कानंा सहा मिहने 
कवा एका शै िणक वष किरता मा यता का 
देत नाही? 

 
मा यता दे यात येते. 
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मा. कुलगु महोदयां या परवानगीने येणारे आय या वळेेचे िवषय: 
 

[ 13(1) ] एम. ई. स -४ साठी िव ा य कडून घे यात येणा या परी ा शु कात वाढ कर याची 
बाब िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: तूत िव ापीठातफ घे यात येणा या M.E. Sem IV या िव ा य ना याचंा परी ा अज 

व Synopsis परी ा िवभागाकडे .2,920/- इतके शु कासह सादर के यानंतर 

मा. अ यासमंडळचे चेअरमन यानंा प  पाठवून यां याकडून सदर Dissertation  व Project Viva 

घे याकरीता पॅनेल मागिवले जाते. पॅनेल आ यानंतर सदर तीन बिह थ परी कामधून दोन 

परी काचंे मा. कुलगु महोदयाकंडून नामिनदशन क न घेवून अनु मानुसार संबधंीतानंा 

Dissertation Report Speed Post ने पाठवून िदला जातो. यानंतर सदर बिह थ परी क 

िव ा य या मागदशकाचंी चच  क न या या सोईची तारीख कळिवतात. यानुसार ठरले या 

तारखेला M.E. Sem IV Project Viva संप ् होतो. सदर बिह थ परी क पणेु, मुंबई, सागंली व 

को हापरू अशा परगावाहून येतात ते या परी ेसाठी वास यां या कारने करतात व वास भ ा 

हणनू कार भा ाची मागणी करतात. सदर संबिंधत मागदशका या िवनंती अ वये अशा बिह थ 

परी कानंा कारभाडे अदा कर याकरीता येक वळेेस मा. कुलगु सो याचंी खास बाब हणनू 

मा यता यावी लागते. M. E. Sem IV Project Viva या परी ेसाठी परी क मेहनता हा .152/- 

आहे हा .152/- हे मागदशक व बिह थ परी क यानंा िवभागून िदले जातात. तसेच कार 

भाडयापोटी अंदाजे .5,000/- पयत खच  घालाव ेलागतात.  

 सबब, उपरो त माणे पिर थती िवचारात घेता M. E. Sem IV Project Viva साठी 

िव ा य कडून घे यात येणा या शु कात वाढ कर याची बाब िद.04/03/2015 रोजी या परी ा 

मंडळा या बठैकीत िवषय .२ अ वये िवचाराथ ठेव यात आल े असता खालील माणे ठराव 

कर यात आला आहे. 

 ठराव:  M. E. Sem IV Project Viva साठी िव ा य कडून घे यात येणा या यापवू या शु कात 

.4,000/- इतकी अिधकची वाढ क न एकूण शु क .6,920/- आकार याची 

िशफारस यव थापन पिरषदेस कर यात आली.  

  सबब, उपरो त माणे परी ा मंडळाचा ठराव यव थापन पिरषदे या िवचाराथ). 

 

ठराव: एम. ई. स -४ Project Viva साठी िव ा य कडून घे यात येणा या यापवू या परी ा 
शु कात .4,000/- इतकी अिधकची वाढ क न एकूण शु क .6,920/- 
आकार याबाबत परी ा मंडळाची िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[ 13(2) ] पदवी व पद यु र बिह: थ अ यास म िव ा य चे वशे अज / परी ा अज संबधंीत 
तालु यातील महािव ालयामाफत कवा इतर अिधकृत क ा ारे कर याची बाब 
यव थापन पिरषदे या िवचाराथ.  

 
 (िटपणी: िव ापीठाकडील बिह: थ पदवी व पद यु र िव ा य चे वशे सं या अंदाजे स थतीत 

5000 इतकी आहे. ऑ टो / नो हे २०१४ या हंगामात िव ा य ना ऑनलाईन प दतीने राबिव यात 

आले होते. िव ा य करीता ऑनलाईन काय णाली राबवून सु दा िव ाथ  वशे व परी ा 

अज करीता बिह: थ िवभागाकडे गद  करत असतात व तसेच मुदत संप यानंतर फॉम 

भर याकरीता आवदेन प  देतात. यामूळे िव ा य चा वळे, म व पैसा यावर अिधक खच करावा 

लागत आहे. सोलापरू िज हयातील येक तालु यातील संबधीत महािव ालयाकडे बिह: थ 

िव ा य करीता परी ा अज बाबत वळेोवळेी आव यक मािहती, गुणपि का व िनकाल इ. 

बाबीकरीता सुिवधा महािव ालयाकडे असणा या िनयिमत िव ा य माणे उपल   क न दे यात 

येईल. यानंतर बिह: थ िव ा य चे सव आवदेन अज िव ापीठ काय लयाकडे सादर के यानंतर 

यावर पढुील कायवाही कर यात येईल. 

 सबब, पदवी व पद यु र बिह: थ अ यास म िव ा य चे वशे अज / परी ा अज 

संबधंीत तालु यातील महािव ालयामाफत कवा इतर अिधकृत क ा ारे कर याची बाब 

िद.04/03/2015 रोजी या परी ा मंडळा या बठैकीत िवषय .4 अ वये िवचाराथ ठेव यात आले 

असता खालील माणे ठराव कर यात आला आहे. 

 ठराव: बिह: थ िव ा य ना सव कामकाजसाठी िव ापीठात ये याकरीता लागणारा म, वळे व 

वास खच या सव बाब चा िवचार करता, 

अ. पदवी व पद यु र बिह: थ अ यास म िव ा य चे वशे अज / परी ा अज संबधंीत 

तालु यातील महािव ालयामाफत सादर कर यास मा यता दे यात आली.  

ब. याकरीता संबधंीत महािव ालयाची संमती घेऊन क  िनि त कराव ेअसे ठरले. 

क. तसेच या कामाचा यथायो  मोबदला (मानधन) संबधीत महािव ालयास दे यात 

यावा. 

ड. याकरीता िव ा य कडून नाममा  शु क आकाराव ेअसे ठरले. 

अशी िशफारस यव थापन पिरषदेस कर यात आली.   

  सबब, उपरो त माणे परी ा मंडळाचा ठराव यव थापन पिरषदे या िवचाराथ). 

 

ठराव: पदवी व पद यु र बिह: थ अ यास म िव ा य चे वशे अज / परी ा अज संबधंीत 
तालु यातील महािव ालयामाफत कवा इतर अिधकृत क ा ारे कर याबाबतची परी ा 
मंडळाने खालील माणे केलेली िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात आली.  
अ. पदवी व पद यु र बिह: थ अ यास म िव ा य चे वशे अज / परी ा अज संबंधीत 

तालु यातील महािव ालयामाफत सादर कर यास मा यता दे यात आली.  

ब. याकरीता संबंधीत महािव ालयाची संमती घेऊन क  िनि त कराव ेअसे ठरले. 

क. तसेच या कामाचा यथायो  मोबदला (मानधन) संबधीत महािव ालयास दे यात यावा. 

ड. याकरीता िव ा य कडून नाममा  शु क आकाराव ेअसे ठरले. 
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[ 13(3) ] इतर िव ापीठे कवा या अंतगत असले या महािव ालयातील िश काकडून उ र 
पि कांचे मु यमापन क न आण यानंतर यांना या या िव ापीठा या दरा माणे 
मानधन दे याबाबतची बाब िवचाराथ. 

 
 (िटपणी: तूत िव ापीठामाफत घे यात येणा या बी. फामसी, एम. फामसी, आकटे , एम. ई. 

इ. परी ां या थम तपासणी तसेच एम. ई. ते बी. ई., बी. फामसी, एम. ए सी,एम. सी. ए., इ. 

परी ाचंे फेर तपासणीसाठी येक स ात िव ापीठ परी े ाबाहेरील महािव ालये अथवा इतर 

िव ापीठा या काय े ात उपरो त माणे परी ां या उ रपि का तपासणीसाठी गोपनीय िठकाणी 

घेवून जा या लागतात. या उ रपि का तपासणीसाठी  इतर िव ापीठा या तुलनेने तूत 

िव ापीठाचे मेहनताना कमी अस याने बाहेरील िव ापीठातील परी क सकारा मक ितसाद देत 

नाहीत. ते यां या िव ापीठातील चिलत िनयमानुसार मेहनतानाची वारंवार मागणी करतात व 

या मेहनतानानुसारच परी ेचे काम कर यास तयार होतात. िनकालाचा िविहत कालावधी ल ात 

घेता, सदर  थम तपासणी अथवा फेर तपासणी यां याकडून क न घेणे म ा त असते. 

 सबब, उपरो त माणे पिर थती िवचारात घेता इतर िव ापीठ व महािव ालयातील 

परी काकंडून मू यमापनाचे काम क न घेताना तेथील चिलत मानधनानुसार मेहनताना 

दे याची बाब िद.04/03/2015 रोजी या परी ा मंडळा या बठैकीत िवषय .25(२) अ वये 

िवचाराथ ठेव यात आले असता खालील माणे ठराव कर यात आला आहे. 

 ठराव: इतर िव ापीठ व महािव ालयातील परी काकडून मू यमापनाचे काम क न घेताना 

तेथील चिलत मानधनानुसार मेहनताना दे याबाबतची िशफारस यव थापन 

पिरषदेस कर यात आली.  

  सबब, उपरो त माणे परी ा मंडळाचा ठराव यव थापन पिरषदे या िवचाराथ). 
 

ठराव: इतर िव ापीठे कवा या अंतगत असले या महािव ालयातील िश काकडून उ र 
पि कांचे मु यमापन क न आण यानंतर यांना या या िव ापीठा या दरा माणे 
मानधन दे याबाबतची परी ा मंडळाने केलेली िशफारस वका न सव नुमते मा यता 
दे यात आली.  
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[ 13(4) ] ी. िव ल ए युकेशन ॲ ड िरसच इ टटयुट, पंढरपरू संचिलत कॉलेज ऑफ 
इंिजिनअर ग, पंढरपरू या महािव ालयातील एम. ई. मेकॅिनकल (कॅड / कॅम) 
इंिजिनअर ग हा पद यु र अ यास म शै.वष 2015-16 पासून बदं कर यासंदभ त
 ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी मा.कुलगु महोदयांनी म. िव. कायदा 
1994 कलम 14 (7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने केलेली िशफारस िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: मा. ाचाय, ी. िव ल ए यकेुशन ॲ ड िरसच इ टटयटु, पंढरपरू संचिलत कॉलेज 

ऑफ इंिजिनअर ग, पंढरपरू या महािव ालयातील एम. ई. मेकॅिनकल (कॅड / कॅम) इंिजिनअर ग 

हा पद यु र अ यास म शै.वष 2015-16 पासून बदं कर याबाबतचा ताव ा त झाला होता. 

 सं थेच ेनाव महािव ालयाच े
नाव 

बदं करावयाच े 
वष 

बदं करावयाचा 
अ यास म 

अनुदानाचा 
कार 

 ी. िव ल ए युकेशन 
ॲ ड िरसच 

इ टटयुट, पंढरपरू 

कॉलेज ऑफ 
इंिजिनअर ग, 
पंढरपरू 

शै.वष  
2015-16 

 पासून 

एम. ई. मेकॅिनकल 
 (कॅड / कॅम) 
इंिजनअर ग 

कायम 
िवनाअनुदािनत 

  ी. िव ल ए यकेुशन ॲ ड िरसच इ टटयटु, पंढरपरू संचिलत कॉलेज ऑफ 

इंिजिनअर ग, पंढरपरू या महािव ालयास शै.वष 2011-12 पासून कायम िवनाअनुदािनत 

त वावर एम. ई. मेकॅिनकल (कॅड / कॅम) इंिजिनअर ग या पद यु र अ यास मास

ए. आय. सी. टी. ई. नवी िद ी, महारा  शासन व तं िश ण संचालनालय, मुंबई याचंी मा यता 

िमळालेली होती. याअनुषंगाने तुत िव ापीठाने संल नकरणाची सव कायवाही पणू क न 

सं थेची संचिलत कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पंढरपरू या नवीन महािव ालयास शै  वष 2011-

12 पासून थम संल नकरण िदलेले होते.  

 सदर अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास शै. वष 2015-16 पयत मा यता 

आहे. पंरतु सदर अ यास मास आव यक असणारी िव ाथ  सं या उपल ध होत नस याने 

सं थेने शै. वष 2015-16 पासून एम. ई. मेकॅिनकल (कॅड / कॅम) इंिजिनअर ग हा पद यु र 

अ यास म बदं कर याचा िनणय घेतला अस याचे ा त तावात नमुद केले आहे. उ त 

सं थेकडून अ यास म बदं कर याबाबतचा ताव िवहीत वळेेत सादर कर यात आलेला न हता. 

ताव वकार याबाबत मा. ाचाय नी केले या िवनंतीस मा.कुलगु महोदयानंी खास बाब 

हणनू मा यता िद यानंतर सदर ताव वकार यात आलेला आहे.  

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

संबिंधत महािव ालयाला भेट देवून आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर 

कर यासाठी महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 92(3) अ वये, थािनक चौकशी सिमती 

िनयु त कर याचे अिधकार िव ा पिरषदेस आहेत. 

 परंतु िव ा पिरषदेची बठैक िद.16/08/2014 रोजी झाली असून दर यान या काळात 

िव ा पिरषदेची बठैक लवकर हो याची श यता नस याने व सदर महािव ालयातील 

अ यास म बदं कर याची कायवाही वळेेत हो या तव व पढुील यो य ती कायवाही कर या तव 

महािव ालयास भेट देऊन सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी मा.कुलगु महोदयानंी महारा  

िव ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने खालील माणे थािनक 

चौकशी सिमती सद याचंे नामिनदशन केलेले आहे. 
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 1. ाचाय डॉ. एस. ए. हलकुडे   (अ य ) 

2. ाचाय डॉ. एम. एस. पवार       (सद य) 

3. ी. पी. पी. िम गो ी              (सद य) 

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

सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने महािव ालयातील एम. ई. मेकॅिनकल (कॅड / 

कॅम) इंिजिनअर ग या पद यु र अ यास मास शै. वष 2015-16 पासून बदं कर याची िशफारस 

केलेली आहे.  

ए. आय. सी. टी. ई. नवी िद ी याचंे िनयमावलीनुसार याचंे ािधकरणातंगत येणारे 

महािव ालय / िवषय / अ यास रम / 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.        

 सदर ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी िव ा पिरषदेची व त नंतर 

यव थापन पिरषदेची मा यता यावी लागणार आहे. या तव कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पंढरपरू 

या महािव ालयातील एम. ई. मेकॅिनकल (कॅड / कॅम) इंिजिनअर ग या अ यास मास शै. वष 

2015-16 पासून बदं कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी िव ा पिरषदेची 

यव थापन पिरषदेला िशफारस असणे आव यक आहे.  

 तथािप, िव ापीठा या िविवध अिधकार मंडळा या बठैकां या िनयोिजत वळेाप कानुसार 

िव ा पिरषदेची बठैक िद.04/04/2015 रोजी िनयोिजत अस याने संबिंधत महािव ालयाचे 

अ यास म बदं कर यासंदभ तची पढुील कायवाही िविहत वळेेत हो या तव कॉलेज ऑफ 

इंिजिनअर ग, पंढरपरू या महािव ालयातील एम. ई. मेकॅिनकल (कॅड / कॅम) इंिजिनअर ग या 

पद यु र अ यास मास शै. वष 2015-16 पासून बदं कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  

िनगिमत कर यासाठी मा.कुलगु महोदयानंी महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) 

अ वये  िव ा पिरषदे या वतीने यव थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे. 

 सबब, ी. िव ल ए यकेुशन ॲ ड िरसच इ टटयटू, पंढरपरू संचिलत कॉलेज ऑफ 

इंिजिनअर ग, पंढरपरू या महािव ालयातील एम. ई. मेकॅिनकल (कॅड / कॅम) इंिजिनअर ग हा 

पद यु र अ यास म शै. वष 2015-16 पासून बदं कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत 

कर यासाठी मा.कुलगु महोदयानंी महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) अ वये िव ा 

पिरषदे या वतीने केलेली िशफारस िवचाराथ). 
 

ठराव: ी. िव ल ए युकेशन ॲ ड िरसच इ टटयुट, पंढरपरू संचिलत कॉलेज ऑफ 
इंिजिनअर ग, पंढरपरू या महािव ालयातील एम. ई. मेकॅिनकल (कॅड / कॅम) 
इंिजिनअर ग हा पद यु र अ यास म शै.वष 2015-16 पासून बदं कर यासंदभ त
 ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी मा.कुलगु महोदयांनी म. िव. कायदा 
1994 कलम 14 (7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने केलेली िशफारस वका न 
सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[ 13(5) ] फॅबटेक टे नकल कॅ प , कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग ॲ ड िरसच, सांगोला या 
महािव ालयातील थेट ि तीय वष इले ॉिन स ॲ ड टेिलक युिनकेशन इंिजिनअर ग 
या पदवी अ यास माची अितिर त तुकडी शै. वष 2015-16 पासून बदं कर यासंदभ त 
ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी मा.कुलगु महोदयांनी 
म. िव.कायदा 1994 कलम 14(7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने केलेली िशफारस 
िवचाराथ. 

 
 िटपणी: मा. अ य , फॅबटेक ए यकेुशन सोसायटी, पणेु याचंेकडून सं थेचे संचिलत फॅबटेक 

टे नकल कॅ प , कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग ॲ ड िरसच, सागंोला या महािव ालयातील थेट 
ि तीय वष इले ॉिन स ॲ ड टेिलक यिुनकेशन इंिजिनअर ग या पदवी अ यास माची 
अितिर त तुकडी शै. वष 2015-16 पासून बदं कर याबाबतचा ताव ा त झाला होता.

 सं थेच ेनाव महािव ालयाच े 
नाव 

बदं करावयाच े 
वष 

बदं करावयाचा  
अ यास म 

अनुदानाचा 
कार 

 
फॅबटेक ए युकेशन 
सोसायटी, जे- 504, 
एम.आय.डी.सी., 

भोसरी,  
पणेु. 411 026 

फॅबटेक टे नकल 
कॅ प , कॉलेज ऑफ 
इंिजिनअर ग ॲ ड 
िरसच, सांगोला. 
ता.सांगोला, 
िज.सोलापरू 

शै.वष 2015-
16 पासून 

थेट ि तीय वष 
इले ॉिन स ॲ ड 
टेिलक युिनकेशन 
इंिजिनअर ग 
अितिर त तुकडी 
( वशे मता 60) 

कायम 
िवनाअनुदािन

त 

  फॅबटेक टे नकल कॅ प , कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग ॲ ड िरसच, सागंोला या 
महािव ालयास शै. वष 2012-13 पासून कायम िवनाअनुदािनत त वावर थेट ि तीय वष 
इले ॉिन स ॲ ड टेिलक यिुनकेशन इंिजिनअर ग या पदवी अ यास मा या अितिर त 
तुकडीस ए. आय. सी. टी. ई. नवी िद ी, महारा  शासन व तं िश ण संचालनालय, मुंबई याचंी 
मा यता िमळालेली होती. उपरो त मा यते या अनुषंगाने व थािनक चौकशी सिमती या 
अटीपतूते या अिधन राहून फॅबटेक टे नकल कॅ प , कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग ॲ ड िरसच, 
सागंोला या महािव ालया या थेट ि तीय वष इले ॉिन स ॲ ड टेिलक यिुनकेशन 
इंिजिनअर ग या पदवी अ यास मा या अितिर त तुकडी या थम संल नकरणास शै. वष 
2012-13 पासून कायम िवनाअनुदािनत त वावर मा यता दे यात आली होती.  
 परंतु सदर अ यास मा या अितिर त तुकडीम ये शै. वष 2012-13 म ये केवळ 6 
िव ा य नी वशे घेतला असून शै. वष 2013-14 म ये एकही िव ा य ने वशे घेतला नस याने 
व पिरसरातील िव ा य चा इले ॉिन स ॲ ड टेिलक यिुनकेशन इंिजिनअर ग या अ यास मास 
वशे घे यासाठी तीसाद िमळत नस याने सं थेने शै.वष 2015-16 पासून थेट ि तीय वष 
इले ॉिन स ॲ ड टेिलक यिुनकेशन इंिजिनअर गची अितिर त तुकडी बदं करीत अस याचे 
ा त तावात नमुद केले आहे. 

 महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (महािव ालय कवा मा यता ा त पिरसं था 
बदं करणे) मधील तरतूद ची छायािंकत त व त अनुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 ची छायािंकत 
त सोबत जोडलेली आहे. 

         महािव ालय, िवषय / िव ाशाखा, अितिर त तुकडी बदं कर याबाबत ा त तावावर 
संबिंधत महािव ालयाला भेट देवून आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर 
कर यासाठी महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 92(3) अ वये खालील माणे ि सद यीय 
थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती. 
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 1. ाचाय, डॉ. एस.ए. हलकुडे     (अ य ) 

2. ाचाय, डॉ. के.जे. कराडें        (सद य) 

3. ी. एम.आर. मडकी             (सद य) 

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

सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने महािव ालयातील थेट ि तीय वष इले ॉिन स 

ॲ ड टेिलक यिुनकेशन इंिजिनअर ग या पदवी अ यास माची अितिर त तुकडी शै.वष 2015-

16 पासून ट याट याने बदं कर याची िशफारस केलेली आहे.  

 ए. आय. सी. टी. ई. नवी िद ी याचंे िनयमावलीनुसार याचंे ािधकरणातंगत 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. 

 सदर ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी िव ापिरषदेची व त नंतर यव थापन 

पिरषदेची मा यता असणे आव यक आहे. या तव फॅबटेक टे नकल कॅ प , कॉलेज ऑफ 

इंिजिनअर ग ॲ ड िरसच, सागंोला या महािव ालयातील थेट ि तीय वष इले ॉिन स ॲ ड 

टेिलक यिुनकेशन इंिजिनअर ग या अ यास माची अितिर त तुकडी शै. वष 2015-16 पासून बदं 

कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी िव ा पिरषदेची यव थापन 

पिरषदेला िशफारस असणे आव यक आहे. 

 तथािप, िव ापीठा या िविवध अिधकार मंडळा या बठैकां या िनयोिजत वळेाप कानुसार 

िव ा पिरषदेची बठैक िद.04/04/2015 रोजी िनयोिजत अस याने फॅबटेक टे नकल कॅ प , 

कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग ॲ ड िरसच, सागंोला या महािव ालयातील थेट ि तीय वष 

इले ॉिन स ॲ ड टेिलक यिुनकेशन इंिजिनअर ग या अ यास माची अितिर त तुकडी शै. वष 

2015-16 पासून बदं कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी मा.कुलगु  

महोदयानंी महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने 

यव थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे. 

           सबब, फॅबटेक टे नकल कॅ प , कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग ॲ ड िरसच, सागंोला या 

महािव ालयातील थेट ि तीय वष इले ॉिन स ॲ ड टेिलक यिुनकेशन इंिजिनअर ग या पदवी 

अ यास माची अितिर त तुकडी शै.वष 2015-16 पासून बदं कर यासंदभ त ना-हरकत 

माणप  िनगिमत कर यासाठी मा.कुलगु महोदयानंी महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 

14(7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने केलेली िशफारस िवचाराथ). 
 

ठराव: फॅबटेक टे नकल कॅ प , कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग ॲ ड िरसच, सांगोला या 
महािव ालयातील थेट ि तीय वष इले ॉिन स ॲ ड टेिलक युिनकेशन इंिजिनअर ग 
या पदवी अ यास माची अितिर त तुकडी शै. वष 2015-16 पासून बदं कर यासंदभ त 
ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी मा.कुलगु महोदयांनी 
म. िव.कायदा 1994 कलम 14(7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने केलेली िशफारस 
वका न सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[ 13(6) ] तुत िव ापीठाम ये सं कृत, पाली व ाकृत या ाचीन भाषांचे अिधिवभाग सु  
कर याबाबत िव ा पिरषदेनी केलेली िशफारस यव थापन पिरषदे या िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: ी. नामदेव िस ाम िशवशरण, अ य , भद त बु दघोषाचाय पाली भाषा अ ययन, 

अ यापन व संशोधन बहुउ ेशीय सं था, डॉ. एम. पी. शा ी, अ य , ाकृत-सं कृत अ यास मंडळ 

व डॉ. एस. एन. कुमठेकर, ॲड. राजाराम गजिभये, अ य  व ी. अमोल पंडीत वाघमारे, सिचव, 

सुय ा बहुउ ेशीय सं था, सोलापरू यानंी  प ा वये तुत िव ापीठ पिरसराम ये सं कृत, पाली 

व ाकृत या ाचीन भाषाचंे अिधिवभाग सु  कर याचे सूचिवले आहे.  

 "िव ापीठात कोणतेही िवभाग सु  करणेसाठी महारा  िव ापीठ अिधिनयम 1994 या 

कलम 30(क) आिण (ड) मधील तरतुदीनुसार िव ापिरषदेने ही बाब यव थापन पिरषदेस 

िशफारस करणे आव यक आहे. "    

 सदरील तरतुदी या अनुषंगाने िव ापीठ पिरसरात पाली व ाकृत या ाचीन भाषाचंे 

अिधिवभाग सु  कर याबाबत िवषय िदनाकं 17/01/2015 रोजी संप  झाले या िव ा पिरषदे या 

बठैकीत ठेवला असता खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला आहे. 

 ठराव . 

160 (2) 

तुत िव ापीठाम ये पाली व ाकृत या ाचीन भाषाचंे अिधिवभाग सु  कर याची 

यव थापन पिरषदेस िशफारस कर यात आली. 

  सबब, वरील ठरावा या अनुषंगाने तुत िव ापीठाम ये सं कृत, पाली व ाकृत या 

ाचीन भाषाचंे अिधिवभाग सु  कर यासंदभ त िव ा पिरषदेनी केलेली िशफारस िवचाराथ). 

 

ठराव: तुत िव ापीठाम ये सं कृत, पाली व ाकृत या ाचीन भाषांचे अिधिवभाग सु  
कर याबाबत िव ा पिरषदेनी केलेली िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात 
आली.  
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[ 13(7) ] सोलापरू िव ापीठा या िवकासा या टीने संगणकशा  संकुलाम ये M.Phil. in 
Computer Science हा अ यास म सु  कर यासाठीचा मा. भारी संचालक, 
संगणकशा  संकुल यांनी तयार केलेला तावास िव ा पिरषदेनी केलेली िशफारस 
यव थापन पिरषदे या िवचाराथ.

 

 (िटपणी: सोलापरू िव ापीठास नऊ वष पणू झालेली आहेत. िदनाकं 23 मे, 2013 म ये िव ापीठ 

अनुदान आयोगाकडून 12 ब अंतगत मा यता िमळा यानंतर या िव ापीठाने ऑग ट 2013 म ये 

12 या पंचवा षक योजनेअंतगत सादर केले या तावानुसार िव ापीठ अनुदान आयोगाने 

ाथिमक ट यात तुत िव ापीठाय 7 कोटी पयाचंे अनुदान मंजूर केलेले आहे. आता नॅक 

कडून िव ापीठाचे मु याकंन क न घेणे आव यक आहे. नॅक मु याकंनाम ये िव ापीठास चागंले 

गुण ा त कर यासाठी तुत िव ापीठा या संगणकशा  संकुलात M.Phil. in Computer 

Science हा कोस सु  करणेसाठी शासनास ताव सादर करणेकामी तयार केलेला आहे.  

 िव ापीठ पिरसरात एखादा िवभाग सु  करावयाचा अस यास यासंदभ त महारा  

िव ापीठ अिधिनयम 1994 कलम (30) म ये खालील माणे तरतूद नमुद केली आहे. 

 "िव ापीठात कोणतेही िवभाग सु  करणेसाठी महारा  िव ापीठ अिधिनयम 1994 या 

कलम 30(क) आिण (ड) मधील तरतुदीनुसार िव ापिरषदेने ही बाब यव थापन पिरषदेस 

िशफारस करणे आव यक आहे. "    

 सदरील तरतुदी या अनुषंगाने िव ापीठातील संगणकशा  संकुलाम ये M.Phil. in 

Computer Science हा अ यास म सु  कर यासंदभ त िवषय िदनाकं 17/01/2015 रोजी 

संप  झाले या िव ा पिरषदे या बठैकीत ठेवला असता खालील माणे ठराव पािरत कर यात 

आला आहे. 

 ठराव  

. 64 

सोलापरू िव ापीठा या िवकासा या टीने संगणकशा  संकुलाम ये M.Phil. In 

Computer Science हा अ यास म सु  कर यासाठीचा मा. भारी संचालक, 

संगणकशा  संकुल यानंी तयार केलेला ताव वका न यास मा यता दे यात 

आली. 

  सबब, वरील ठरावा या अनुषंगाने तुत िव ापीठा या संगणकशा  संकुलात M.Phil. 

in Computer Science हा अ यास म सु  कर यासाठी िव ा पिरषदेनी केलेली िशफारस 

िवचाराथ). 
 

ठराव: सोलापरू िव ापीठा या िवकासा या टीने संगणकशा  संकुलाम ये M.Phil. in 
Computer Science हा अ यास म सु  कर यासाठीचा मा. भारी संचालक, 
संगणकशा  संकुल यांनी तयार केलेला तावास िव ा पिरषदेनी केलेली िशफारस 
वका न सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[ 13(8) ] न याने संपािदत कर यात आले या 482 एकर " ानतीथनगर" येथील िनि त कर यात 
आले या जागेत "जैविविवधता संवधन व संशोधन क प" राबिव याची बाब िवचाराथ.

 

 
   

(िटपणी : िव ापीठ मालकी या 482 एकर पिरसरात एकाच जागेत िविवध कार या वन पत या वृ  
लागवडी संदभ त  हिरत िम  पिरवार च े सं थापक, मह  घागरे, हिरत िम  पिरवार, पणेु तथा सोलापरू 
िव ापीठा या अिधसभेच ेसद य यांचकेडून िव ापीठास िद.10/11/2014 रोजी ताव सादर कर यात 
आलेला होता.  
          सदर या तावावर अ यास क न अहवाल सादर कर यासाठी मा.कुलगु महोदय यांनी 
डॉ. ही.बी.घुटे संचालक, संगणकशा  संकुल, यांच ेअ य तेखाली सिमती गठीत केली. 
          यानुसार वरील तावा संदभ त िनयु त किमटी मबस यांची िद.30/12/2014 रोजी बठैकीच े
आयोजन कर यात येवून यानुसार िविवध िवषयावर चच  कर यात आली व खालील माणे िशफारसी 
केले या आहेत. 
• िविवध फळझाडे व इतर वृ , वलेवग य पीके व भाजीपाला यांची लागण करणेबाबत बी, बीयाणे 

मागिव याबाबत चच  कर यांत आली. 
• ानतीथ नगर पिरसरात एक खोलीच ेकाय लय, एक संगणक, एक संगणकाच े ान असणारा कमचारी 

व िशपाई यांची िनयु ती कर याच ेठरले. 
• वृ  रोपणासाठी आव यक सािह य िटकाव, खुरपे, फावडे व टोपले खरेदी कर याच ेठरले. 
• िविवध वृ ां या िबयांणाच ेसं हालय कर याच ेठरले. 
• वृ रोपणांचा आराखडा कर याच ेठरले. 
• आव यकतेनुसार िठबक सचन कर याच ेठरले. 
• देणगी व सरकारी अनुदान वीकार याचा बकेँत एक वतं  खाते उघडून घे याच ेठरले. 
       सदरचा जैविविवधता संवधन व संशोधन क प {Bio-diversity Conservations & Research 
Project} राबिव यासाठी शासनाकडे व इतर सं थाकडे ताव पाठिव यासाठी याच माणे देणगी 
वकार यासाठी तावाम ये  तावना, क पाची उ ी टे, क पाच े थळ, क पाचा कालावधी, तसेच 
क पाची उ ी टे सा य कर यासाठी क पाम ये तािवत कर यात आले या कामा म ये िविश ट 
जात ची लागवड जैविविवधता संवधन करणे, इतर कामे या म ये रोपवािटका तयार करणे, े ाची   (Lay-

out) क पासाठी लागणारे मनु यबळ, लागवड केले या जातीवर संशाधन करणे, संशोधना या कामात 
िव ापीठातील व संल नीत महािव ालयातील िव ा य ना सहभागी क न घेणे, जैविविवधता संवधनाबाबत 
जनजागृती करणे या बाब  करावयाचा आहे. सदरचा जैविविवधता संवधन व संशोधन क प राबिव यासाठी 
िव ापीठास आ थक तरतूद व खच करावा लागणार आहे.  
       सदर सिमतीची दुसरी बठैक िद.09/03/2015 रोजी दु.4.00 वाजता आयोजीत कर यात येवून यात 
खालील बाबी यव थापन पिरषदे या मंजूरी घे याच ेठरले .  
• जैविविवधता संवधन व संशोधन क प या क पासाठी काय लय व काय लयीन कमचारी, 5 माळी व 

आव यकतेनुसार मजूर व पायाभतू सुिवधा यांचा संिव तर ताव यव थापन पिरषदेकडून मंजूर क न 
घे याच ेठरले. 

• या क पासाठी शासनाकडून व इतर सं थाकडून अनुदान ा त (देणगीदार) होणेसाठी सिव तर 
ताव तयार करणे व क प राबिवणे याची यव थापन पिरषदेकडून मंजूर क न घे याच ेठरले. 

• सिमतीने 482 एकर पिरसराला भेट देवून 50 एकर जागा िनि त क न महारा ातील व इतर 
रा यातून वृ  लागवडीसाठी रोपे मागिव याच ेठरले. 

 तरी न याने संपािदत कर यात आले या 482 एकर पिरसरात " ानतीथ नगर" या िव ापीठ 
मालकी या जागेत "जैविविवधता संवधन व संशोधन क प" राबिवणेची बाब यव थापन पिरषदे या 
िवचाराथ). 

 

ठराव: सदरचा िवषय अमा य कर यात आला.  
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[ 13(9) ] माय ोसॉ ट या ाईसवॉटरहाऊसकूपस ाय हेट िलिमटेड, मुंबई कवा सोलापरू 
शहरातील अिधकृत एज सीसमवते Capmus and Scholol Agreement (CASA)  
अंतगत करार कर याची बाब िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: ीमती गौरी जाधव, ॲनािल ट, ाईसवॉटरहाऊसकूपस ाय  हेट िलिमटेड, मुंबई यां  या 

िद.02/02/2015 रोजी ा  त झाले  या ई-मेलनुसार, माय ोसॉ ट कॉप रेशन याचंी ाईस वॉटर 

हाऊस कूपर ाय  हेट िलिमटेड, मुंबई ही अिधकृत एज  सी असून, ही एज  सी िव ापीठातील 

िकती संगणकावर अिधकृत / अनिधकृत ऑपरे टग िस  टीम वापर  यात येतात यासंदभ त 

िव ापीठास भेट देवून तपासणी करणार आहेत व माय ोसॉ ट कॅ  पस ॲ ड  कूल मॅनेजमट 

(CASA) अंतगत िव ापीठास आव  यक ते शु  क आका न अिधकृत ऑपरे टग िस  टीम व इतर 

सॉ टवअेस देणार आहेत.  

 या ईमेलनुसार िव ापीठातील िकती संगणकावर कोणती ऑपरे टग िस  टीम वापर  यात 

येते व ती अिधकृत आहे कवा नाही याची सिव  तर मािहती घे  याबाबत मा.कुलगु  यानंी 

यासंदभ त िद.०७/०२/२०१५ रोजी बोलािवले या अिधका यां या बठैकीत सािंगतले. यावर 

िव ापीठाची संपणू मािहती तयार कर  याकिरता खालील माणे सिमती गठीत कर  यात आली.  

1) ा. एस. एस. सूयवशंी, ा  यापक, पदाथिव ान संकूल   - अ  य   

2) डॉ. आर. एस. हेगडी, सहयोगी ा  यापक, संगणकशा   संकूल  - सद  य  

3) डॉ. आर. एस. मते, सहायक ा  यापक, संगणकशा   संकूल   - सद  य  

4) ी. एस. बी. अनपट, भारी िव  त व लेखा अिधकारी    - सद  य  

5) ी. जे. एम. खैरदी, कायदा अिधकारी      - सद  य  

6) ी. पी. आर. चोरमले, णाली िव  लेषक     - सद  य  

 सदर सिमतीने आपला अहवाल िद.११/०२/२०१५ रोजी कुलसिचव काय लयास सादर 

केला.  

             िद.०९/०३/२०१५ रोजी ीमती गौरी जाधव व मा.कुलसिचव यां याम ये झाले या 

चचनुसार, िद.०९/०३/२०१५ या ीमती जाधव यां या ईमेलसोबत पाठिवले या त यानुसार सव 

संगणकाची मािहती िद.११/०३/२०१५ पयत पाठवावी असे कळिव यात आले होते.  

           िद.१०/०३/२०१५ रोजी दुपारी ०२:०० वाजता झाले या बठैकीम ये, इतर िव ापीठाने 

याबाबत कोणती कायवाही केली याची मािहती घेवून माय ोसॉ ट या ाईसवॉटरहाऊसकूपस 

ाय हेट िलिमटेड, मुंबई यां यासमवते कवा सोलापरू शहरातील अिधकृत एज सीसमवते 

Campus and School Agreement (CASA) कर याबाबत चच  झाली. यासाठी अंदाजे २०० 

संगणकाकिरता करार कर यासाठी अंदाजे .७ ते ९ लाख इतका खच अपेि त आहे.  

         सबब, माय ोसॉ ट या ाईसवॉटरहाऊसकूपस ाय हेट िलिमटेड, मुंबई यां यासमवते 
कवा सोलापरू शहरातील अिधकृत एज सीसमवते Campus and School Agreement (CASA) 
कर याची बाब िवचाराथ सादर).

 

ठराव: माय ोसॉ ट या वतीने ाईसवॉटरहाऊसकूपस ाय हेट िलिमटेड, मुंबई कवा 
सोलापरू शहरातील अिधकृत एज सीसमवते वाटाघाटी क न Capmus and School 
Agreement (CASA)  कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली.  



यव थापन पिरषदेची 7२ वी बैठक गु वार, िद.१2 माच, 2015 कायवृ ांत  36/39 

 

[ 13(10) ] िविवध महािव ालयातील  सहायक ा यापक, सहयोगी ा यापक व ा यापक या 
पदावर सरळसेवनेे  व पदो तीने न याने िनयु त झाले या व जू झाले या िश कांचे, 
तसेच सं था तरावर अंतगत बदलीने िनयु त िश कांचे चिजस इन टाफ मा यतेसाठी 
ा त तावावर गठीत सिमतीने िशफारस केलेली आहे. सदर सिमती या कायवृ ांत 
मा यतेची बाब दंडक 65 अ वये यव थापन पिरषदे या िवचाराथ.                    

 
 
   

(िटपणी: िद.22/12/2014, िद.3/1/2015 व िद.13/01/2015 रोजी मा. संचालक, महािव ालय 

व िव ापीठ िवकास मंडळ यां या क ाम ये पार पडले या चिजस इन टाफ सिमतीचा बठैकीचा 

कायवृ ातं सोबत जोडला आहे. संल नत 36 महािव ालयाकडून िविवध िव ाशाखातंगत  नवीन 

िनयु ती व सं था अंतगत बदली असले या 183 िश काचंे िविहत माग ने  चिजस इन टाफ 

मा यता ताव ा त झालेले होते. चिजस इन टाफ ताव छाननी व िशफारशी किरता 

महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 41 व िशवाजी िव ापीठ कायदा 1974 अंतगत केलेले 

दंडक माकं 9 माणे गठीत सिमती या बठैका िद.22/12/2014, िद.3/1/2015 व 

िद.13/01/2015 रोजी संप  झाले या आहेत. सदर सिमतीने  तावाचंी छाननी क न 

िशफारशीसह बठैकीचा कायवृ ातं सादर केलेला आहे. 

         उपरो त सिमती या कायवृ ातंास दंडक 65 अ वये यव थापन पिरषदेची मा यता घेणे 

आव यक आहे. या तव चिजस इन टाफ सिमतीचा कायवृ ातं यव थापन पिरषदे या 

िवचाराथ). 
 

ठराव: िविवध महािव ालयातील  सहायक ा यापक, सहयोगी ा यापक व ा यापक या 
पदावर सरळसेवनेे  व पदो तीने न याने िनयु त झाले या व जू झाले या िश कांचे, 
तसेच सं था तरावर अंतगत बदलीने िनयु त िश कांचे चिजस इन टाफ मा यतेसाठी 
ा त तावाबाबत, यासाठी गठीत सिमतीने केले या िशफारशीस दंडक 65 अ वये 
सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[ 13(11) ] सोलापरू िव ापीठातील कायरत संवधैािनक अिधकारी, िश क व िश के र 
कमचारीवग यां याकिरता वै िकय ितपतू  िवमाछ  योजना लागू करणेबाबत.

 

 
   

(िटपणी: िव ापीठातील कायरत कमचा यानंा / यां या कुटंूिबयानंा अचानक उ वनारा गंभीर 
आजार, यावरील होणारा मो ा माणावरील खच यामुळे यो य उपचार घे यासाठी िनम ण 
होणा या अडचणी तसेच उपचारावर झाले या खच ची वै िकय देयकाचंी ितपतू  ही 
शासनाकडून ा त हो यास जा तीचा िवलंब इ. बाबी िवचारात घेता महारा  शासनाने तािवत 
केलेली वै िकय ितपतू ची िवमाछ  योजना तसेच पणेू िव ापीठाने कायरत कमचा याकंरीता 
राबिवलेली वै िकय िवमा योजना या धत वर िव ापीठातील कायरत कमचा याकंरीता वै िकय 
ितपतू ची िवमाछ  योजनेसाठी आ थक सहा य दे याकिरता ताव / िवषय िदनाकं 

20/02/2015 रोजी या यव थापन पिरषदेसमोर िवचाराथ  ठेव यात आला होता. सदर 
िवषयावर सखोल अ यास क न अहवाल दे यासाठी ठराव .12 अ वये खालील माणे सिमती 
गिठत कर यात आली होती. 

1. ाचाय ी. एस. के. पवार : अ य  
2. डॉ. टी. एन. िशळीमकर   : सद य 
3. ी. एस. बी. अनपट  : सद य 

 उपरो त सिमतीची िदनाकं 04/03/2015 रोजी बठैक आयोिजत कर यात आली. सदर 
बठैकीम ये िवमाछ  संर णाबाबत सिव तर चच  कर यात आली व याअनुषंगाने िशफारस 
अहवाल व यासंदभ तील िनयम व अटी माणे िवमाछ  योजना राबिवणेसाठी िशफारस कर यात 
आली. सोबत अहवाल जोडला आहे. 

 सबब सोलापरू िव ापीठातील कायरत संवधैािनक अिधकारी, िश क व िश के र 
कमचारीवग यां याकिरता वै िकय ितपतू  िवमाछ  योजना लागू कर याची बाब िवचाराथ 
सादर). 

 

ठराव: महारा ् िव ापीठे कायदा 1994 कलम 5(३२) अंतगत िव ापीठ कमचा यां या क याण िवषयक 
काय स चालना दे याची यव था कर या या िव ापीठा या कत याचा िवचार क न व 
िव ापीठास ा त अिधकारात,  सोलापूर िव ापीठातील कायरत संवधैािनक अिधकारी, िश क 
व िश के र कमचारीवग यां याकिरता वै िकय ितपूत  िवमाछ  योजना लागू कर याबाबत 
िनयु त केले या सिमती या अहवालाचा िवचार क न िव ापीठातील िश क, िश के र 
अिधकारी कमचा यांना वै कीय ितपूत  िवमाछ  योजना लागू करावी व यासाठी दरवष  
िव ापीठ फंडातून खालील माणे र कम भरावी असा सव नुमते िनणय घे यात आला.  

 अ.
. 

तपशील िवमा र कम 
 मय दा  

िव ापीठामाफत िवमा ह याची 
दे यात येणारी ितपूत ची 
र कम (कमाल मय दा) 

शेरा 

 १ मा. कुलगु  िकमान १० ल  .13,500/- एकूण िवमा 
ह या या १००% 
र कम देय 

 २ संवधैािनक अिधकारी, 
िश क व वग १ 
अिधकारी 

िकमान ५ ल   .9,400/- एकूण िवमा 
ह या या 100% 
र कम देय  

 ३ वग २, ३ व ४ कमचारी िकमान ३ ल   .7,800/- एकूण िवमा 
ह या या 100% 
र कम देय 
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[ 13(1२) ] िव ापीठाकडील ई.पी.बी.ए स. िस टम या देखभाल व दु तीचे काम वा षक दर 
करारानुसार मे. इनटेिलकॉन ा. िल., पणेु यांचे कडून काम करणे ची बाब यव थापन 
पिरषदे या मािहती तव.                                                      

 

 
   

(िटपणी: सोलापरू िव ापीठ पिरसरातील दूर वनी या वापराकरीता ई.पी.बी.ए स.िस टम ही 
िद.31/03/2009 रोजी मे.इनटेिलकॉन ा.िल., पणेु याचंेकडून खरेदी कर यात आलेली आहे. 
यानुसार ई.पी.बी.ए स िस टमची वॉरंटीची मुदत िद. 30.06.2011 रोजी संपलेली आहे. 
याकरीता ई.पी.बी.ए स िस टम मिशन व केबल ग या देखभालीसाठी वा षक दर करार हा तीन 
वष करीता ई.पी.बी.ए स Cabel करीता .26,472/- व ई.पी.बी.ए स िस टम (Karel DS 200) 
करीता .89,499/- [सव करासहीत] कर यात आलेला होता. यानुसार ई.पी.बी.ए स िस टम 
व केबल मे टन स या तीन वष या वा षक दर कराराची अंितम मुदत ही िद. 30/06/2014 रोजी 
संपलेली असून पढुील तीन वष या कालावधीकरीता ई.पी.बी.ए स. िस टम Karel DS200S व  
केबल ग देखभालीकरीता वा षक दर करार करणेबाबत िद.19/05/2014 कळिवले आहे. याचा 
तपशील खालील माणे आहे. 

Sr. 
No. 

Product Sr.No. of 
Product 

Confg/s/w/Details Qty. AMC charges  Amount 

1 Karel 
DS200S 

 EPABX System with 
Operator console 

LOT 89225.00  89225.00 

     Total without Tax  89225.00 
     Service Tax 

@ 12.36 % 
 11028.21 

     Total AMC 
Charges with tax 

 100253.21

2 Cabling 
Maintenance 

  LOT 36000.00  36000.00 

     Total without tax  36000.00 
     Service tax @ 

12.36% 
 4449.60 

     Total AMC 
charges with tax 

 40449.60

       सबब, मे. इनटेिलकॉन ा.िल., पुणे याचंे बरोबर िव ापीठातील ई.पी.बी.ए स. िस टम  
र कम .1,00,253/- व केबल मटेन स र कम . 40,450/- या पढुील तीन वष या वा षक दर 
करार करीता येणा-या खच स, कामास आिण एकूण खच अ ीम र कम . 1,40,703/- हा 
मे.इनटेिलकॉन ा.िल., पणेु अदा करणेकरीता मा.कुलगु  महोदय यानंी महारा  िव ापीठे कायदा 
1994 िनयम 14(7) अ वये  यव थापन पिरषदे या वतीने िद.10/06/2014 िटपणीनुसार मा यता 
िदलेली आहे. 
       मा.कुलगु ं नी यव थापन पिरषदे या वतीने केलेली कायवाही यव थापन पिरषदे या मािहती तव). 

 

ठराव: मा. कुलगु महोदयांनी केले या कायवाहीची न द घे यात आली.  
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[13(1३)] यव थापन पिरषदे या िद.२०/01/2015 रोजी या बठैकीतील ठराव  .5 र
कर याबाबत. 

 

 
   

(िटपणी: कामकाजप कातील सव िवषय व आय या वळेेचे सव िवषय संप यानंतर यव थापन 

पिरषद सद य, ी. बी. एस. सलगर यानंी यव थापन पिरषदे या िद.20/01/2015 रोजी या 

बठैकीतील ठराव .5 बाबत चच  उप थत केली. यव थापन पिरषदेने सदरचा केलेला ठराव हा 

मा. धम दाय आयु त यां या अिधकार क ेत ह त ेप करणारा अस याचे नमूद क न काही सं था 

चालकानंी ी. बी. एस. सलगर यां याकडे त ारी के या असून हा ठराव र  करणे आव यक 

अस याचे ी. बी. एस. सलगर यानंी नमूद केले.   

 वरील िवषयावर सिव तर चच  कर यात आली. वा तिवक हा िनणय िव ा य चे जमा 

झालेले शु क ाचाय ना वळेेत िव ापीठात जमा करता याव ेयासाठी घेतलेला आहे. परंतु यामूळे 

इतर काय लया या अिधकारात ह त ेप होत असेल तर तो िनणय र  करणे यो य आहे अशी चच  

झाली व चचअंती खालील माणे ठराव मंजूर कर यात आला).  

 

ठराव: यव थापन पिरषदे या िद.२०/01/2015 रोजी या बठैकीतील ठराव .5 सव नुमते र
कर यास मा यता दे यात आली व तसे संबिंधतांना कळिव यात याव ेअसे ठरले.  

 

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

 
 
        सही/-               सही/- 

सिचव 
 यव थापन पिरषद 

 अ य  
यव थापन पिरषद 

 


