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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

�यव�थापन पिरषदे�या 89 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.१२ एि�ल, २०१6 दुपारी 0१:00 वा.

�यव�थापन पिरषदेची 89 वी बठैक मंगळवार, िद.1२ एि�ल, २०१6 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. देशपांडे एस. एम., िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, 

सोलापरू मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण) पणेु यांच े�ितिनधी

सद�य

3) �ाचाय� � ी. पाटील आर. वाय. सचंालक, म. व िव. िव. मं. सद�य

4) � ी. पाटील बी. पी., परी� ा िनयं� क  कायम िनमंि� त

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

6) � ी. माळी एस. के., कुलसिचव सिचव

�वागत:

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

िव�  व लेखा अिधकारी या  पदावर � जू झा�यानंतर �यांची �यव�थापन पिरषदेची ही पिहलीच बठैक 

अस�याने मा. कुलगु�  यां�या ह�ते प�ुपगु�छ देवून �यांचे �वागत कर�यात आले.

अनुप��थती: 

�यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस डॉ. डी. आर. नंदनवार, �भारी सहसचंालक, मा. संचालक 

(तं�  िश� ण) यांच े�ितिनधी यांनी दूर�वनी� ारे अनुप��थती कळिवली. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेवून 

मा�यता दे�यात आली. मा. अवर मु�य सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई हे �यव�थापन 

पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.
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सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े  

[ 01 ] 21 माच�, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

कायम करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे.

ठराव: 21 माच�, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

सव�नुमते कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली.
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[ 0२ ] महारा��  ् िव� ापीठे कायदा १९९४ कलम २8 (ए�स) नुसार �यव�थापन पिरषदेस 

मा. कुलगु�  यानंी सादर करावयाचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर.

(िटपणी: महारा�� ् िव� ापीठे कायदा 1994 कलम २८ (ए�स) नुसार मा. कुलगु�  यांचा 

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

अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर).

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

केल�ेया अहवालाची न�द घे�यात आली.
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[ 0३ ] � ंथालय सिमती�या िद.04/03/2016 रोजी झाल�ेया बैठकीचा काय�वृ� ांत 

�यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव.

(िटपणी: � ंथालय सिमतीची िद.04/03/2016 रोजी बठैक झाली. िवषय पि� केवर � ंथ 

खरेदीसाठी नवीन प�ुतके िव�े ते िनि� त करणे, िव� ापीठाशी संल��नत असले�या 

महािव� ालयांशी सामंज�य करार (MoU) करणे, ऑनलाईन प�ुतक खरेदी इ. िवषय 

िवचाराथ� होते.

सबब, � ंथालय सिमती�या बठैकीचा काय�वृ� ांत महारा��  ्िव� ापीठ कायदा 1994 

मधील कलम 75(१) (ग) (तीन) व (चार) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव).

ठराव: � ंथालय सिमती�या िद.04/03/2016 रोजी झाल�ेया बैठकीचा काय�वृ� ांतास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 



�यव�थापन पिरषदेची 89 वी बैठक मंगळवार, िद.12 एि�ल, 2016 काय�वृ� ांत 5/29

[ 04 ] शै� िणक वष� 2014-15 चा इ�ं जी भाषेतील वा�षक अहवाल मे. म�टीकलर 

ऑफसेट, सोलापूर या�ंयाकडून तयार क� न घे�यास मा. कुलगु�ं नी मा�यता 

िद�याची बाब मािहती�तव. 

(िटपणी: महारा�� िव� ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 104 नुसार िव� ापीठाचा सन

2014-15 मधील 11 वा मराठी वा�षक अहवाल प�ुतक �व� पात 250 �ती �याच�माणे

इं� जी वा�षक अहवाल प�ुतक �व� पात 100 �ती व मराठी आिण इं� जी वा�षक

अहवाला�या एकि� त 100 सी.डी. तयार कर�यासाठी िद. 26/11/2015 रोजी दै. िद�य

मराठी या वृ� प� ामधुन जाहीर िनिवदा सूचना �िस�द कर�यात आली होती. या अनुषंगाने

खालील फम�नी िनिवदा िविहत तारखे�या आत सादर केली होती.  

अ. � . फम�च ेनाव

1) मे. कलस�� ी िडझाई�नग व ��ट�ग स��हसेस,सोलापूर

2) मे. म�टीकलर ऑफसेट, सोलापूर

3) मे. अिनल ��ट�ग � ेस, सोलापूर

उ�त फम��या �ा�त िनिवदा िद.29/12/2015 रोजी िव� ापीठा�या िव�  व लेखा 

िवभागात सव�फम��या �ितिनधी सम� उघड�यात येवून िद.20 जानेवारी, 2016 रोजी 

झाले�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीतील ठराव � .6 या�माणे मराठी वा�षक अहवाल 

�ती नग � .300/- व पाने वाढ�यास/कमी झा�यास छपाईचे दर �ती पान पाटपोट �ती

नग � .1.75 व मराठी व इं� जी एकि� त सी.डी. �ती नग � .16/- नुसार मे. अिनल ��ट�ग

� ेस, सोलापरू यांना दे�यात आले. तर इं� जी वा�षक अहवाल �ती नग � .380/- व पाने

वाढ�यास / कमी झा�यास �ती पान पाटपोट �ती नग � .0.60/- पैस ेनुसार कलस�� ी

िडझाई�नग व ��ट�ग स��हससे,सोलापरू यांना दे�यात आले होते. 

परंत ू पताका अ अ�वये सदर दरानुसार इं� जी वा�षक अहवाल छपाई क� न

दे�यास कलस�� ी िडझाई�नग व ��ट�ग स��हसेस, सोलापरू यांनी असमथ�ता दश�िवली

आहे. �यामुळे सोबत जोडले�या तौलािनक त��यातील L-2 असले�या मे. म�टीकलर

ऑफसेट, सोलापरू यांनी (�ती नग � .390/- व �ती पान पाटपोट � .2.50/-) इं� जी

वा�षक अहवाल छपाई क� न दे�याबाबत िद.14/03/2016 रोजी�या प� ा� ारे कळिवले

आहे. 

            सबब, शै� िणक वष� 2014-15 चा इं� जी वा�षक अहवाल वरील दरानुसार 

मे. म�टीकलर ऑफसटे, सोलापरू यां�याकडून छपाई क� न घे�याची बाब महारा��

िव� ापीठ अिधिनयम कलम 14(7) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�

महोदयांनी मा�यता िदलेली आहे. सदरची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मा.कुलगु� महोदयानंी महारा��  ्िव� ापीठ कायदा 1994 �या कलम 14(७) अ�वये 

केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 05 ] संल��नत महािव� ालयातील सहायक �ा�यापक, सहयोगी �ा�यापक व �ा�यापक

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

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

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

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

(िटपणी: िद.16/01/2016 व िद.06/02/2016 रोजी मा. संचालक, महािव� ालय व 

िव� ापीठ िवकास मंडळ यां�या क� ाम�ये पार पडले�या च�िजस इन �टाफ सिमतीचा 

बठैकीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला आहे. संल��नत 34 महािव� ालयाकडून िविवध 

िव� ाशाखांतग�त नवीन िनय�ुती व सं�था अंतग�त बदली असले�या 159 िश� कांच ेिविहत 

माग�ने  च�िजस इन �टाफ मा�यता ��ताव �ा�त झालेले होते. च�िजस इन �टाफ ��ताव 

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

कायदा 1974 अंतग�त केले�या दंडक � मांक 09 �माणे गठीत सिमती�या बठैका 

िद.16/01/2016 व िद.06/02/2016 रोजी संप�  झाले�या आहेत. सदर सिमतीने 

��तावांची छाननी क� न िशफारशीसह बठैकीचा काय�वृ� ांत सादर केलेला आहे. 

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

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

पिरषदे�या िवचाराथ�).

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

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

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

मा�यतेसाठी �ा�त ��तावावर सिमतीने िशफारस केललेी आहे. सदर सिमती�या 

काय�वृ� ातंास दंडक 65 अ�वये सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 06 ] � ी. ई� र भ�ै खोत याचंेकडून �ा�त झाल�ेया त� ारीवर त� ार िनवारण सिमती�या

वतीने मा.कुलगु� महोदयांनी महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) 

अ�वये केललेी िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: � ी. ई� र भै�  खोत यांनी सुिशलकुमार �शदे शािरिरक िश� ण महािव� ालय, 

सोलापरू या महािव� ालयात काय�रत असताना महािव� ालयाकडून 1 जानेवारी, 1996

पासून 5 �या व 1 जानेवारी, 2006 पासून 6 �या वतेन आयोगा�माणे फरकाची र�कम 

िमळावी तसचे 2013 च े थकीत वतेन �ॉ�हीडंड फंडाची िनयमा�माणे � ॅ�युटी दे�यात 

आलेली नस�यामुळे िद.27/4/2015 रोजी�या अज��वये ��तुत काय�लयाकडे िवहीत 

नमु�यात िवहीत शु�क भ� न त� ार िनवारण सिमतीकडे अज� (ॲड�हा�स कॉपी) सादर 

केलेला होता. याबाबत िद.23/6/2015 रोजी�या प� ा�वये सहसिचव, मागास समाज सवेा 

मंडळ, सोलापरू यांनीही �यां�याकडे � ी ई� र भै�  खोत यांचे �ा�त झालेले सात �ित 

अिभ�ायासह या काय�लयाकडे सादर केलेले आहेत.

उपरो�त�माणे � ी. खोत यांचा त� ार अज� िद.24/07/2015 रोजी�या त� ार 

िनवारण उपसिमती (छाननी सिमती) समोर सादर केला असता छाननी सिमतीने � ी ई� र 

भै�  खोत हे दाखल केलेले कागदप� ाव� न महािव� ालया�या सेवते काय�रत नसनू ते 

सेवािनवृ�  झालेले आहेत �यामुळे सदरची त� ार ही त� ार िनवारण सिमती�या काय�क� ते 

येत नाही. अशी िशफारस केलेली आहे. 

सदरची िशफारस त� ार िनवारण सिमतीसमोर सादर कराव े लागणार आहे. 

त� नंतर त� ार िनवारण सिमतीने िदलेला िनण�य मा.�यव�थापन सिमती समोर सादर 

क� न �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते नंतर िनण�य संबिंधतास कळवाव ेलागणार आहे.   

तथािप, ��तुत िव� ापीठाच े सव� अिधकार मंडळ हे 31 ऑग�ट, 2015 रोजी 

बरखा�त झालेले आहेत. तसेच महारा��  शासनाच े अवर सिचव, �काश रा.कदम यांच े

िद.25/08/2015 रोजीचे प�  � .मिवस-2015/(112/15)/िविश-4 अ�वये �ा�त झालेला 

प�  अवलोकनी घेता, सदर प� ाम�ये महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 �या 

अनुसुिचम�ये उ� ेख केले�या िव� ापीठा�या िविवध �ािधकरणां�या िनवडणकूा 

31 ऑग�ट, 2016 पय�त पढेु ढकल�याबाबत व िव� ापीठा�या िविवध �ािधकरणां�या 
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सद�यांची िर�त झालेली पदे कोण�याही प�दतीने िद.31/8/2016 पय�त भर�यात येऊ 

नयेत असे नमुद केलेले आहे.  

उपरो�त�माणे छाननी सिमतीने केलेली िशफारस त� ार िनवारण सिमतीसमोर 

सादर करणे आव�यक आहे. तथािप, स� ��थतीत त� ार िनवारण सिमतीवर सद�य सिचव 

वगळता इतर कोणतेही सद�य अ��त�वात नस�यामुळे सदरची बाब 

िद.08/03/2016 रोजी�या िटपणी अ�वये मा.कुलगु�  महोदयांना सादर केली असता 

मा.कुलगु�  महोदयानी सबंिंधत कम�चारी हा महािव� ालयात काय�रत नस�याने 

संबिंधताची त� ार ही म.िव.कायदा 1994, कलम 57 अंतग�त गठीत त� ार िनवारण 

सिमती�या अिधकार क� ते येत नस�याच ेसबंिंधतास कळिवणेबाबत महारा��  िव� ापीठ 

कायदा 1994, कलम 14(7) अ�वये त� ार िनवारण सिमती�या वतीने िनण�य घेतला आहे.  

सबब, � ी. ई� र भै�  खोत यांचेकडून �ा�त झाले�या त� ारीवर त� ार िनवारण 

सिमती�या वतीने मा.कुलगु� महोदयांनी महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) 

अ�वये केलेली िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: � ी. ई� र भ�ै खोत याचंेकडून �ा�त झाल�ेया त� ारीवर त� ार िनवारण सिमती�या

वतीने मा.कुलगु� महोदयांनी महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) 

अ�वये केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 07 ] � ी. यु. एम. � ीरसागर याचंेकडून �ा�त झाल�ेया त� ारीवर त� ार िनवारण

सिमती�या वतीने मा.कुलगु� महोदयानंी महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 

14(7) अ�वये केललेी िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: � ी. उदय मोरे� र � ीरसागर यांनी वालचंद इ���टटयुट ऑफ टे�नॉलॉजी, 

सोलापरू या महािव� ालयात काय�रत असताना महािव� ालयाकडून वगेवगेळे देयक 

दे�यात आलेली नस�यामुळे िद.22/02/2016 रोजी िवहीत नमु�यात िवहीत शु�क भ� न 

त� ार िनवारण सिमतीकडे अज� (ॲड�हा�स कॉपी) सादर केलेला आहे. तसचे            

िद.22/02/2016 व िद.26/02/2016 रोजी�या प� ा�वये � ी उदय मोरे� र � ीरसागर 

यांनी मुळ अज� महािव� ालयाकडे सादर केलेले िदसून येते व महािव� ालया�या िशफारशी 

तथा �हण�यासह � ी. उदय मोरे� र � ीरसागर यांच े मुळ अज� या काय�लयाकडे अ� ाप 

अ�ा�त आहे. 

सदर बाबत �ाचाय�, वालचदं इं���टटयुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू यांनी 

िद.03/03/2016 रोजीच ेप�  � . WIT/2015-16/UMK/1854 अ�वये � ी.उदय मोरे� र 

� ीरसागर हे िद.28/02/2015 रोजी सेवािनवृ�  झालेले असून स� ��थतीत वालचदं 

इ���टटयुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू महािव� ालयाम�ये काय�रत नाहीत, �यामुळे 

महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 व त� नुषंिगक पिरिनयम 325 अ�वये � ी. उदय 

मोरे� र � ीरसागर यांचकेडून �ा�त झालेले त� ार अज� हे त� ार िनवारण सिमती�या 

काय�क� ेत येत नाही, �यामुळे � ी. य.ु एम. � ीरसागर यांचकेडून �ा�त ॲड�हा�स कॉपीवर 

कोणतीच काय�वाही करता येणार नाही अस ेकळिवलेले आहे.

उपरो�त�माणे � ी. यु. एम. � ीरसागर यांचा त� ार अज� छाननी क� न 

घे�याकरीता छाननी सिमितसमोर सादर करणे आव�यक आहे व छाननी सिमतीने 

िशफारस के�यास सदरचा िवषय त� ार िनवारण सिमितसमोर सादर कराव ेलागणार आहे 

त� नंतर त� ार िनवारण सिमतीने िदलेला िनण�य मा.�यव�थापन सिमती समोर सादर 

क� न �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेअंित िनण�य संबिंधतास कळवाव ेलागणार आहे.  

तथािप, ��तुत िव� ापीठाच े सव� अिधकार मंडळ हे 31 ऑग�ट, 2015 रोजी 

बरखा�त झालेले आहेत. तसेच महारा��  शासनाच े अवर सिचव, �काश रा.कदम यांच े

िद.25/08/2015 रोजीचे प�  � .मिवस-2015/(112/15)/िविश-4 अ�वये �ा�त झालेला 
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प�  अवलोकनी घेता, सदर प� ाम�ये महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 �या 

अनुसुिचम�ये उ� ेख केले�या िव� ापीठा�या िविवध �ािधकरणां�या िनवडणकूा 

31 ऑग�ट, 2016 पय�त पढेु ढकल�याबाबत व िव� ापीठा�या िविवध �ािधकरणां�या 

सद�यांची िर�त झालेली पदे कोण�याही प�दतीने िद.31/8/2016 पय�त भर�यात येऊ 

नयेत असे नमुद केलेले आहे.

उरो�त�माणे � ी. � ीरसागर यांचेकडून �ा�त झालेला अज� स� ��थतीला छाननी 

सिमती अ��त�वास नसलेने व त� ार िनवारण सिमतीवर कुलसिचव तथा सद�य सिचव 

वगळता इतर कोणतेही सद�य अ��त�वात नस�यामुळे छाननी सिमती अथवा त� ार 

िनवारण सिमतीसमोर सादर करणे श�य नाही. 

सबब सदरची बाब िद.05/03/2016 रोजी�या िटपणी अ�वये मा.कुलगु�  

महोदयांना सादर केली असता मा. कुलगु� महोदयांनी संबिंधत कम�चारी हा 

महािव� ालयात काय�रत नस�याने संबिंधताची त� ार ही म. िव. कायदा 1994, कलम 57 

अंतग�त गठीत त� ार िनवारण सिमती�या अिधकार क� ेत येत नस�याच े संबिंधतास 

कळिवणेबाबत महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994, कलम 14(7) अ�वये त� ार िनवारण 

सिमती�या वतीने �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे.  

सबब, � ी. उदय मोरे� र � ीरसागर यांचेकडून �ा�त झाले�या त� ारीवर त� ार

िनवारण सिमती�या वतीने मा.कुलगु� महोदयांनी महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 

14(7) अ�वये केलेली िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: � ी. यु. एम. � ीरसागर याचंेकडून �ा�त झाल�ेया त� ारीवर त� ार िनवारण

सिमती�या वतीने मा.कुलगु� महोदयानंी महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 

14(7) अ�वये केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 08 ] मे. िवशाल ए�सपट�स��हसेस, �ा. िल., पुणे या खाजगी कं� ाटदारास िव� ापीठास

मनु�यबळ पुरिव�यासाठी माहे एि�ल, 2016 पय�त �कवा निवन कं� ाटदारास काय�

आदेश देईपय�त यापैकी जे अगोदर घडेल �या कालावधीकिरता मुदतवाढ 

िद�याचीबाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: मे. िवशाल ए�सपट�, स��हसेस, �ा. िल., पणेु या खाजगी कं� ाटदाराची मुदत 

िद.30/11/2015 रोजी संपत अस�याने संबिंधतांना मुदतवाढ दे�याबाबत 

िद.18/11/2015 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेने खालील �माणे िनण�य घेतलेला आहे.

"िव� ापीठास मनु�यबळ परुवठा कर�यासाठी ई-िनिवदा �िस�द करावी व �ा�त होणा�या 

िनिवदेमधून �युनतम दर, कामाचा अनुभव व �यां�याकडून परुिव�यात येणा�या सेवचेा दज� 

िवचारात घेवून काय� आदेश (work order) दे�यात यावा. तोपय�त �कवा तीन मिहने यापैकी 

ज ेअगोदर घडेल �या कालावधीसाठी मे. िवशाल ए�सपट� स��हसेस, �ा.िल., पणेु यांना 

पवू��याच सेवाशत�वर मुदतवाढ दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली आहे." 

�यव�थापन पिरषदेने घेतले�या िनण�यानुसार ई-िनिवदा �िस�द कर�यात आलेली 

आहे. तसेच सदर�या काय�वाही कर�याकिरता तीन मिह�यापे� ा अिधकचा कालावधी 

लागत अस�याने, मे. िवशाल ए�सपट� स��हसेस, �ा.िल., पणेु यांना पवू��याच सेवाशत�वर 

माहे एि�ल, 2016 पय�त �कवा निवन कं� ाटदारास काय� आदेश देईपय�त यापकैी ज े

अगोदर घडेल �या कालावधीकिरता मुदतवाढ दे�यास मा.कुलगु�  महोदयांनी मा�यता 

िद�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मे. िवशाल ए�सपट�स��हसेस, �ा. िल., पुणे या खाजगी कं� ाटदारास िव� ापीठास

मनु�यबळ पुरिव�यासाठी माहे एि�ल, 2016 पय�त �कवा निवन कं� ाटदारास काय�

आदेश देईपय�त यापैकी जे अगोदर घडेल �या कालावधीकिरता मुदतवाढ 

िद�या�या बाबीची सव�नुमते न�द घे�यात आली. 
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[ 09 ] रा�य�तरीय शै� िणक सं�थामधील गट-क आिण गट-ड या संवग�तील सरळसेवा

/ पदो� ती �बदुनामावली तपासणीसाठी व आर� ण िनि� ती किरता िवभागीय 

�तरावर अनुसरावयाची काय�प�दतीबाबत िनग�िमत कर�यात आलेल ेशासन िनण�य

मािहती�तव.

(िटपणी:- उपरो�त शासन िनण�या�वये, शै� िणक सं�था/िव� ापीठे व रा�य�तरीय िवभाग �मुख 

अख�यारीतीत गट-क आिण गट-ड या संवग�तील सरळसेवा/पदो� तीची पदे भर�यासाठी होणारा 

िवलंब ल� ात घेऊन �बदुनामावली तपासणी, �मािणकरण आिण सरळसेवा भरतीसाठी व 

पदो� तीसाठी िर�त पदां�या आर� ण िनि� ती �ि� येच े िवक�ि� करण कर�याची बाब शासना�या 

िवचाराधीन होती. �यानुसार शासन खालील�माणे िनण�य घेत आहे.

रा�य�तरीय शै� िणक सं�था/िव� ापीठे व रा�य�तरीय िवभाग �मुख यां�या अख�यारीतील 

काय�लयामधील शासन पिरप� क िद.5.11.2009 सोबतच े �प� -अ मधील अनु� मांक 8 व 9 

याम�ये नमुद केलेले गट-क (महारा��  लोकसेवा आयोगा�या क� ेतील पदे वगळता) व गट-ड या 

संवग�तील सरळसेवा/पदो� तीकिरता आर� ण िनि� तीचे व �बदुनामावली तपासणी व अंितम 

�मािणत कर�याच े अिधकार िवभागीय �तरावर सहा�यक आयु�त (मावक), िवभागीय आयु�त 

काय�लय यांना या शासन िनण�या�वये �दान कर�यात येत आहेत.

सदर संवग�तील रा�य�तरीय शै� िणक सं�थामधील गट-क व गट-ड या संवग�तील 

सरळसेवा / पदो� ती कोटयातील पदांची �बदुनामावलीची �ाथिमक तपासणीच ेअिधकार संबंिधत 

िश� ण अिधकारी व रा�य�तरीय काय�लयातील गट-क व गट-ड या संवग�तील सरळसेवा

/पदो� ती कोटयातील �बदुनामावली�या �ाथिमक तपासणीच ेअिधकार िनयु�ती �ािधकारी यांना 

असतील. 

2. गट-क आिण गट-ड या संवग�तील पदे सरळसेवनेे व पदो� तीने भर�यासाठी मं� ालयीन 

िवभागां�या अिधन�त सव� रा�य�तरीय िवभाग �मुखांनी व शै� िणक सं�था/िव� ापीठे यां�या 

आ�थापनेवरील सव� संवग�तील िर�त पदांचा आढावा संबंिधत मं� ालयीन/ �शासकीय िवभागाने 

िनयिमतिर�या �यावा. तसेच सामा�य �शासन िवभागा�या उ�त अनु� मांक 2 येथील शासन 

िनण�यानुसार व वळेोवळेी िदले�या सूचनांनुसार िर�त पदांची अचनू गणना क� न 

सरळसेवा व पदो� ती बाबत काय�वाही करावी.

3. मं� ालयीन िवभागां�या अिधन�त सव� रा�य�तरीय िवभाग �मुखांनी व शै� िणक सं�था/िव� ापीठे 

यांनी �यां�या िनयं� णाखालील सव� गट-क व गट-ड संवग�ची सरळसेवा व पदो� तीची 

�बदुनामावली, सेवा�वशे िनयम, सेवा      �ये�ठता यादी, मंजूर पदांचा आकृितबंध व पदो� ती�या 

बाबतीत संबंिधत िनवडसूची वष�साठी िद.1 स�ट�बर रोजीची िर�त पदे व िनवडसूची वष��या 

िद.31 ऑग�ट अखेरची संभा�य िर�त पदे तसेच सरळसेवे�या बाबतीत संबंिधत कॅल�डर वष�नुसार 

1 जानेवारी रोजीची िर�त पदे व िनवडसूची वष�तील 31 िडस�बर अखेरची िर�त पदे अशा �कारे  

भरतीवष�तील सरळसेवेच े व पदो� ती िनवडसूची वष�तील िर�त पदे यांचा तपशील ऑनलाईन 

�बदूनामावलीम�ये भ� न वर नमुद के�या�माणे सरळसेवा व पदो� ती �बदुनामावली �ाथिमक 

तपासणी करणा-या �ािधका-याकडे सादर करावी व �ाथिमक तपासणी नंतर संबंिधत �ाथिमक 
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मा�यता �ािधकारी यांनी सदर ऑनलाईन �बदुनामावली अंितम मा�यतेसाठी िवभागीय आयु�त 

काय�लयातील सहा�यक आयु�त (मावक) यां�याकडे मा�यते�तव सादर करावी.

4. सहा�यक आयु�त (मावक) यांनी वरील अनु� मांक 3 नुसार िवभागीय आयु�त काय�लयाकडे 

�ा�त ऑनलाईन �बदुनामावली तपासणी आिण अंितम �मािणत करावी व पदो� ती�या बाबतीत 

िनवडसूची वष�किरता संभा�य िर�त पदांसह एकूण िर�त पदांची आर� ण िनि� ती �मािणत करावी.

5. सहा�यक आयु�त (मावक) यां�याकडून �बदुनामावलीची तपासणी व आर� ण िनि� ती क� न 

झा�यानंतर िवभाग �मुखांनी सरळसेवेची व पदो� तीची पदे भर�याची काय�वाही तातडीने पूण� 

करावी. तसेच ��येक िवभाग �मुखांनी संबंिधत सहा�यक आयु�त (मावक) यांचकेडून �बदुनामावली 

व आर� ण िनि� ती यो�य �कारे केली आहे �कवा कसे याकिरता एकूण ��तावांपैकी 10 ट�के 

��तावांची तपासणी मं� ालयीन क� ाकडून दर दोन मिह�यांनी न चकुता क� न

�यावी.

6. रा�य�तरीय शै� िणक सं�था/िव� ापीठे आिण रा�य�तरीय काय�लये यांचे मु�यालय �या 

महसूल िवभागाम�ये आहे, अशा सं�था �कवा काय�लये यांनी �या �या िवभागा�या िवभागीय आयु�त 

काय�लयातील सहा�यक आयु�त (मावक) यां�याकडून �बदुनामावली तपासणी व अंितम �मािणत 

क� न �यावी.

7. या शासन िनण�यानुसार �दान केले�या अिधकारानुसार �बदुनामावली तपासणीची 

अंमलबजावणी िद. 1 एि�ल, 2016 पासून ��य� ात सु�  कर�यात यावी.

8. गट-क व गट-ड संवग�तील पदे भर�यासाठी ऑनलाईन �बदुनामावली संगणक �णालीचा ��य�  

वापर सु�  होईपय�त, �चिलत काय�प�दतीनुसार आर� ण िनि� ती व �बदुनामावली न�दवहया तपसून 

�मािणत कर�याची काय�वाही करावी.

सबब, उ�त�माणे शासनाने िदले�या सूचनेनुसार रा�य�तरीय शै� िणक सं�थामधील 

गट-क आिण गट-ड या संवग�तील सरळसेवा/पदो� ती �बदुनामावली तपासणीसाठी व आर� ण 

िनि� ती किरता िवभागीय �तरावर अनुसरावयाची काय�प�दतीबाबतचा उ�त शासन िनण�य ��तुत 

िव� ापीठ संल�न रा�य�तरीय शै� िणक सं�थांना मािहती�तव व यो�य �या पुढील काय�वाही�तव 

पाठिव�यास व सदरचा शासन िनणय� �यव�थापन पिरषदेम�ये मािहती�तव ठेव�यास मा�यता अस

             सबब, रा�य�तरीय शै� िणक सं�थामधील गट-क आिण गट-ड या संवग�तील सरळसेवा / 

पदो� ती �बदुनामावली तपासणीसाठी व आर� ण िनि� ती किरता िवभागीय �तरावर अनुसरावयाची 

काय�प�दतीबाबत िनग�िमत कर�यात आलेले शासन िनण�य मािहती�तव).

ठराव: रा�य�तरीय शै� िणक सं�थामधील गट-क आिण गट-ड या संवग�तील सरळसेवा

/ पदो� ती �बदुनामावली तपासणीसाठी व आर� ण िनि� ती किरता िवभागीय 

�तरावर अनुसरावयाची काय�प�दतीबाबत िनग�िमत कर�यात आल�ेया शासन 

िनण�याची सव�नुमते न�द घे�यात आली.
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[ 10 ] परी� ा िवभागास सव� परी� ा के� ांना कापडी िपश�या परुवा�या लागतात �यासाठी आव�यक

असलले े कॅ��ीक कापड खरेदी कर�यात आललेी बाब �यव�थापन पिरषदे�या 

मािहती�तव. 

(िटपणी: परी� ा िवभागास सव� परी� ा के� ांना कापडी िपश�या पुरवा�या लागतात �याकिरता 

िवभागाकडून अंदाजे 6000 िमटर कॅ��ीक कापड प� ा 52 इंच, 20 x 20 काउंट (Gray Long Cloth) 

खरेदी�या कामासाठी िद.09/03/2016 रोजी�या मा�यतेस अनुस� न दरप� के मागिव�यात आली 

होती. सदर मागणीस अनुस� न िवभागाने िदले�या िद.18/03/2016 रोजी�या अंितम िवहीत 

मुदतीत व वेळेत एकूण चार दरप� के �ा�त झाली होती. �ा�त झालेली दरप� के िद.17/03/2016 

रोजी दरप� के उघडणे सिमती सम�  उघड�यात आली असून दरप� कादारांची नावे व �यांनी 

िदले�या दराचा तपशील खालील�माणे

अ.� . दरप� कदारांची नावे कापडाचा �कार 

व आव�यक 

�माण 

�ती मीटरच े

दर 

१) मे. िमना� ी टे�सटाई�स, 155/3 �लॅाट नं.43, 

अ�कलकोट रोड, सोलापूर कॅ��ीक कापड 

प� ा 52 इंच, 20 x

20 काउंट (Gray 

Long Cloth)

� .49/-

२) मे. राजेश टे�सटाई�स, सी 22 एमआयडीसी, 

अ�कलकोट रोड , सोलापूर 

� .46/-

3) मे. मा� ती लाडा�पा क�दोळे 472, साखर पेठ, 

सोलापूर  

� .48/-

4) मे. बसवराज िवरेश�पा मोटगी 98, गु� वार पेठ, 

सोलापूर  

� .44.50/-

वरील�माणे �ा�त झाले�या दरप� काची दरप� के उघडून दराचा तुलना�मक त�ता तयार 

केला असून सदरचा त�ता अवलोकनाथ� सोबत जोडला आहे. तसेच �युनतम दर असलेले 

दरप� कदार व �यां�या दराचा तपशील खालील�माणे

अ.� . िनिवदाधारकांची नावे दर �ित िमटर

1) मे. बसवराज िवरेश�पा मोटगी 98, गु� वार पेठ, सोलापूर � .44.50/-

वरील�माणे मे. बसवराज िवरेश�पा मोटगी यांच ेदर �ित िमटर � .44.50/- असे सव�त 

कमी असून 6000 िमटर कापड खरेदीसाठी � .2,67,000/- इतका खच� होणार असून सदरचा खच� 

िवभागाकडील Stationary Expenses या अंदाजप� कीय िशष�कामधून खच� टाकावा लागणार 

आहे. 

स� ��थतीत परी� ा कालावधी चालू अस�याने व कापड खरेदी करणे अ�यंत तातडीच े

अस�याने कापड खरेदीस व �यायोगे होणा�या खच�स िद.28/03/2016 रोजी�या िटपणीनुसार 

खरेदी सिमती�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदली आहे. �या अनुषंगाने संदभ� 

� .सोिवसो / परी� ा / 512, िद.29/03/2016 नुसार पुरवठा आदेश देवून मे. बसवराज िवरेश�पा 

मोटगी 98, गु� वार पेठ, सोलापूर या फम�कडून कापड खरेदी कर�यात आले आहे. 

सबब, वरील�माणे झालेली खरेदी व सदर कामासाठी झालेला खच� � .2,67,000/- �यव�थापन 

पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: परी� ा िवभागास सव� परी� ा के� ांना कापडी िपश�या परुवा�या लागतात �यासाठी आव�यक

असलले े कॅ��ीक कापड खरेदी कर�यात आललेी बाब व सदर कामासाठी झाल�ेया 

खच�ची � .2,67,000/- सव�नुमते न�द घे�यात आली.
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[ 11 ] M/s Gracework Information Systems, Mumbai या फम�कडून Data Center

ची सेवा २२ नो�ह�बर, 2015 ते 21 फे�वुारी, 2016 तीन मिहने कालावधीकिरता 

भाडेत�वावर घे�याबाबत मा. कुलगु� महोदयानंी िदललेी मा�यता �यव�थापन 

पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: परी� ा िवभागाकडील Examination Result Processing (Online Core Software)

Update Web Version Software �णालीसाठी DATA CENTER ची सेवा भाडेत�वावर 

घे�याकिरता िद.03/10/2015 रोजी�या िटपणीस मा. कुलगु� महोदयांनी िदले�या मा�यतेस 

अनुस� न िद.22 नो�ह�रब, 2015 ते 21 फे� ुवारी, 2016 असे तीन मिहने कालावधीकिरता 

भोडेत�वावर घे�यासाठी संदभ� � .सोिवसो / परी� ा / 1004, िद.03/10/2015 नुसार M/s

Gracework Information Systems, Mumbai या फम�ला मुदतवाडीस कामाच ेआदेश 

दे�यात आले होते. सदर कामासाठी � .1,20,000/- इतका खच� अपेि� त असून सदरचा 

खच� िवभागाकडील खालील अंदाजप� कीय िशष�कातनू खच� टाकावा लागणार आहे. 

सदर फम�कडून Data Center ची सेवा भाडेत�वावर घे�यात आलेली बाब व सदर 

कामासाठी मा. कुलगु� महोदयांनी िदलेली मा�यता मािहती�तव सादर.

Budget Head Data Center Rent

Provision 7,00,000/-

Expenditure 5,92,496/-

Balance 1,07,504/-

उपरो�त फम�कडून 22 नो�ह�बर, 2015 ते 21 फे� ुवारी, 2016 या तीन मिहने�या 

कालावधीकिरता भाडेत�वावर घे�यासाठी मुदत वाढीने कामाच े आदेश िदलेली बाब व सदर 

कामासाठी झाले�या खच�ची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: M/s Gracework Information Systems, Mumbai या फम�कडून Data Center

ची सेवा २२ नो�ह�बर, 2015 ते 21 फे�वुारी, 2016 तीन मिहने कालावधीकिरता 

भाडेत�वावर घे�याबाबत मा. कुलगु� महोदयानंी िदल�ेया मा�यतेची सव�नुमते न�द 

घे�यात आली.  
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मा. कुलगु� महोदया�ंया परवानगीने येणारे आय�या वळेचे िवषय: 

[12(१)] मे. िवशाल ए�सपट� स��हसेस, �ा. िल., पुणे या खाजगी कं� ाटदाराकडून दरप� क 

सिमती�या िशफारशीनुसार �ती कम�चारी �ती िदन � .4.25/- या दराने 

िद.01/04/2016 पासून िद.31/03/2017 पय�त मनु�यबळ घे�याकिरता 

मा. कुलगु� महोदयानंी मा�यता िद�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठास काय�लयीन कामासाठी मनु�यबळ न�दणीकृत ठेकेदाराकडून 

घे�याकिरता िद.29/01/2016 रोजी�या ई-िनिवदेस अनुस� न �ा�त झाले�या ई-िनिवदा 

परुवठादार / ठेकेदारांचे तांि� कबाबी तपासणी कर�याकिरता मा. कुलगु� महोदयांनी 

गठीत केले�या सिमतीचा अहवाल, दरप� क सिमतीसमोर सादर कर�यात आला. 

�याच�माणे दरप� क सिमतीसमोर ऑनलाईन Financial Bid िद.23/03/2016 रोजी 

दुपारी 04:30 वा. उघड�यास मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदली आहे.

�यानुसार िद.23/03/2016 रोजी दरप� क सिमतीसमोर Financial Bid

उघड�यात आले असनू, सदर सिमतीने कमीत कमी सेवा शु�क आकारणी फम� L1

मे. िवशाल ए�सपट� स��हससे, �ा. िल., पणेु यांचकेडून �ती कम�चारी �ती िदन � .4.25/-

या दराने सेवा घे�यास सिमतीने िशफारस केली आहे. सदर सिमती�या िशफारशीनुसार 

मे. िवशाल ए�सपट� स��हससे, पणेु यांचेकडून �ती कम�चारी �ती िदन � .4.25/- या दराने 

िद.01/04/2016 ते िद.31/03/2017 या कालावधीकिरता सेवा घे�याकिरता सबंिंधतास 

काय� आदेश दे�यास मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदली आहे.

सबब, मे. िवशाल ए�सपट� स��हससे, �ा. िल., पणेु या खाजगी कं� ाटदाराकडून 

दरप� क सिमती�या िशफारशीनुसार �ती कम�चारी �ती िदन � .4.25/- या 

दराने िद.01/04/2016 पासून िद.31/03/2017 पय�त मनु�यबळ घे�याकिरता 

मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता िद�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मे. िवशाल ए�सपट� स��हसेस, �ा. िल., पुणे या खाजगी कं� ाटदाराकडून दरप� क 

सिमती�या िशफारशीनुसार �ती कम�चारी �ती िदन � .4.25/- या दराने 

िद.01/04/2016 पासून िद.31/03/2017 पय�त मनु�यबळ घे�याकिरता 

मा. कुलगु� महोदयानंी िदल�ेया मा�यतेची सव�नुमते न�द घे�यात आली. 
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[12(2)] ��तूत िव� ापीठात शै� िणक वष� 2014-15 पासून बी. ए. भाग १, २ व ३ ऊदू� या 

िवषयात एकूण गुणात सव��थम येणा�या िव� ाथ� / िव� ाथ�नी "�ा. मोह�मद हनीफ

इ�माईल खैरदी" या नावाने सुवण�पदक दे�यात येत असून सदर�या 

सुवण�पदकासाठी �ा. मोह�मद हनीफ इ�माईल खैरदी पुर�कृत ऐवजी 

� ी. जावदे ए. एम. खैरदी पुर�कृत अशी दु� �ती कर�याबाबत.

(िटपणी: शै� िणक वष� 2014-15 पासनू ऊदू� या िवषयात सव��थम येणा�या िव� ाथ� / 

िव� ाथ�नीस "�ा. मोह�मद हनीफ इ�माईल खैरदी" या नावाने सुवण�पदक दे�याकिरता �ा. 

मोह�मद हनीफ इ�माईल खैरदी यांनी िवनंती केली होती. �यव�थापन पिरषदे�या िद.29 

नो�ह�बर, 2014 �या बठैकीत िवषय � .16(३) अ�वये �यव�थापन पिरषदेने �यास मा�यता 

िदली आहे. 

सदरच ेसुवण�पदक �ा. मोह�मद हनीफ इ�माईल खैरदी यांनी परु�कृत केले होते. 

�यांनी �यां�या िद.01/04/2016 रोजी�या अज��वये �यां�याऐवजी � ी. जावदे ए. एम. 

खैरदी यांचे नाव परु�कृता �हणनू कर�यास संमती िदली आहे व � ी. जावदे खैरदी यांनी 

�यां�या िद.01/04/2016 रोजी�या अज��वये वरील�माणे बदल कर�याबाबत िवनंती 

केली आहे. 

सबब, सदर सुवण�पदकासाठी �ा. मोह�मद हनीफ इ�माईल खैरदी परु�कृत 

ऐवजी � ी. जावदे ए. एम. खैरदी अशी दु� �ती कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ��तूत िव� ापीठात शै� िणक वष� 2014-15 पासून बी. ए. भाग १, २ व ३ ऊदू� या 

िवषयात एकूण गुणात सव��थम येणा�या िव� ाथ� / िव� ाथ�नी "�ा. मोह�मद हनीफ

इ�माईल खैरदी" या नावाने सुवण�पदक दे�यात येत असून सदर�या 

सुवण�पदकासाठी "�ा. मोह�मद हनीफ इ�माईल खैरदी पुर�कृत" ऐवजी 

"� ी. जावदे ए. एम. खैरदी पुर�कृत" अशी दु� �ती कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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[12(३)] िव� ापीठाकडील शा� ीय उपकरण क�� ाकडे खरेदी कर�यात आल�ेया TGA and

DSC उपकरणाच ेSample Analysis चे दर िनि� त कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: शा� ीय उपकरण क�� ाकडे TGA and DSC हे उपकरण खरेदी क� न 

Installation कर�यात आलेले आहे. सदर उपकरणामधून रसायनांच े पिर� ण 

कर�याकिरता पिर� णाचे दर ठरिवणे गरजचेे आहे. पिर� णाच े दर महारा�� ातील इतर 

िव� ापीठातील TGA and DSC पिर� णा�या दराचा तुलना�मक आढावा घेवून सोलापरू 

िव� ापीठाच ेदर सम�वयक शा� ीय उपकरण क��  यांनी ��तािवत केलेले आहेत.

सबब, शा� ीय उपकरण क�� ाकडील TGA and DSC उपकरणामधून रसयनांच े

पिर� ण कर�याकिरता सम�वयक यांनी ��थािवत केलेले दर लागू कर�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाकडील शा� ीय उपकरण क�� ाकडे खरेदी कर�यात आल�ेया TGA and

DSC उपकरणाच े Sample Analysis चे दर सोबत जोड�या�माणे िनि� त 

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

Parent
University (`)

Other
University (`)

Industry
(`)

Shivaji University,
Kolhapur

TGA 500/- 1200/- 2000/-

DSC 500/- 1200/- 2000/-

Savitribai Puhule
University, Pune

TGA 830/- 1280/- 5510/-

DSC* 420 / 520 1250 / 1550 2760 / 3450

Department of Chemistry,
University of Mumbai

TGA 500/- 1200/- 2000/-

DSC 500/- 1200/- 2000/-

Solapur University,
Solapur **

TGA 500/- 1000/- 2000/-

DSC 500/- 1000/- 2000/-

* Heating and cooling rates are differently quoted.

** Proposed rates are quoted.
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[12(४)] कुलसिचव या संवधैािनक पदासाठी िनवड सिमतीवर महारा�� िव� ापीठ कायदा

1994 कलम 79(1) (ब) (ii) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या सद�यांमधून दोन 

सद�याचंे नामिनद�शनाचीबाब िवचाराथ�.

(िटपणी: कुलसिचव या पदाची जािहरात दै. सकाळ (सपंणू� महारा�� ) या वृ� प� ाम�ये व 

AIU �यू िद� ी �या University News या सा�तिहकेत िद.21 ते 27 माच�, 2016 रोजी 

�िस�द कर�यात आली होती.  सदरची जािहरात िव� ापीठ व महारा��  शासना�या सकेंत 

�थळावर �िस�द कर�यात आली होती.   सदर जािहरातीम�ये आवदेनप�  सादर कर�याची 

अंितम मुदत िद. 06/04/2016 पय�त काय�लयीन वळेेत सादर कराव,े असे नमूद केले 

होते. �यानुसार एकूण 15 उमेदवारांचे अज� �ा�त झाले असून, छाननी सिमतीची बठैक 

आयोिजत कर�यात आली आली होती. सदर बठैकीम�ये एकूण 15 अज�प�की 08 अज� पा�  

झाले आहेत.  

िद.23/04/2016 रोजी कुलसिचव या पदाची मुलाखत ओयािजत कर�यात आली 

आहे. �यानुषंगाने िनवड सिमतीवर महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 79(1) (ब) (ii)

नुसार �यव�थापन पिरषदे�या सद�यांमधून दोन सद�यांच ेनामिनद�शन आव�यक आहे.  

          सबब, कुलसिचव या पदा�या िनवड सिमतीवर महारा�� िव� ापीठे कायदा 1994 

कलम 79(1) (ब) (ii) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या सद�यांमधून दोन सद�यांचे

नामिनद�शनाची बाब िवचाराथ�).

ठराव: कुलसिचव या संवधैािनक पदासाठी िनवड सिमतीवर महारा�� िव� ापीठ कायदा

1994 कलम 79(1) (ब) (ii) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या सद�यामंधून

�ाचाय� � ी. आर. वाय. पाटील व डॉ. डी. एन. नंदनवार या दोन सद�याचंे

नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[12(5)] ��हदेवदादा माने इ���टटयटु ऑफ टे�नॉलॉजी, बलेाटी या महािव� ालयातील एम. ई.

(िडजीटल इल�े� ॉिन�स ॲ�ड क�युिनकेशन िस�टीम) हा अ�यास� म शै.वष� 

2016-17 पासून बदं कर�यासंदभ�त ना-हरकत �माणप� िनग�िमत कर�याकामी िव� ा

पिरषदेने केललेी िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: मा.अ�य� , कै.आमदार ��हदेवदादा माने िश� ण व सामािजक �ित�ठान, बेलाटी संचिलत 

��हदेवदादा माने इ���टटयटु ऑफ टे�नॉलॉजी, बेलाटी यांनी महािव� ालयातील एम. ई. (िडजीटल 

इले�� ॉिन�स ॲ�ड क�युिनकेशन िस�टीम) हा अ�यास� म बंद कर�यासंदभ�त प�  � . BMSSP/2015-

16/19, िद.22/08/2015 अ�वये ��ताव सादर केलेला आहे. 

उपरो�त सं�थे�या संचिलत ��हदेवदादा माने इ���टटयटु ऑफ टे�नॉलॉजी, बेलाटी या महािव� ालयात 

सु�  असले�या एम. ई. (िडजीटल इले�� ॉिन�स ॲ�ड क�यिुनकेशन िस�टीम) हा अ�यास� म सु�  कर�यासाठी 

ए.आय.सी.टी.ई.नवी िद� ी व महारा��  शासनाची शै.वष� 2013-14 पासून मा�यता िमळालेली होती. �यास 

अनुस� न शै.वष� 2013-14 पासून सदर अ�यास� मास �थम संल��नकरणास मा�यता दे�यात आलेली होती. 

सदर महािव� ालयातील एम.ई. (िडजीटल इले�� ॉिन�स ॲ�ड क�यिुनकेशन िस�टीम) या अ�यास� मास 

शै.वष� 2015-16 पय�त मा�यता आहे. परंतु सदर अ�यास� मास मागणी कमी अस�यामुळे महािव� ालयाने 

शै.वष� 2016-17 पासून एम.ई. (िडजीटल इले�� ॉिन�स ॲ�ड क�युिनकेशन िस�टीम) हा अ�यास� म बंद 

कर�याचा िनण�य घेतला अस�याचे �ा�त ��तावात नमुद केले आहे. महािव� ालयाकडून सदर अ�यास� म बंद 

कर�याबाबतचा ��ताव िवहीत वळेेत सादर कर�यात आलेला न�हता. ��ताव ��वकार�याबाबत मा.�ाचाय�नी 

केले�या िवनंतीस मा.कुलगु�  महोदयांनी खास बाब �हणनु मा�यता िद�यानंतर सदर ��ताव ��वकार�यात 

आलेला आहे. महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (महािव� ालय �कवा मा�यता�ा�त पिरसं�था बंद 

करणे) मधील तरतूद�ची छायांिकत �त व त� अनुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 ची छायांिकत �त सोबत 

जोडलेली आहे. 

महािव� ालय, िवषय/िव� ाशाखा, अितिर�त तुकडी बंद कर�याबाबत �ा�त ��तावावर संबंिधत 

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.  

1. डॉ.एस.ए.पाटील (अ�य� )

2. � ी एम.आर.मडकी (सद�य)

3. � ीमती एस.�ही.सुरवसे (सद�य) 

दर�यान िद.05/11/2015 रोजी�या प� ा�वये �ाचाय�, ��हदेवदादा माने इ���टटयटु ऑफ 

टे�नॉलॉजी, बेलाटी यांनी �यां�या महािव� ालयातील उपरो�त अ�यास� म बंद कर�याबाबत सादर केलेल े

��ताव र� कर�यात यावी व िव� ापीठ िनयमानुसार यो�य ती काय�वाही कर�यात यावी असे कळिवलेले होते. 

सदर प� ावर करावया�या काय�वाहीबाबत ��तुत काय�लयाकडून िद. 21/11/2015 रोजी िटपणी सादर केली 

असता मा.कुलगु�  महोदयांनी �ाचाय�नी िद. 05/11/2015 रोजी�या प� ा� ारे केलेली िवनंती अमा�य क� न 

उपरो�त अ�यास� म बंदबाबत पुढील काय�वाही कर�यास मा�यता िदलेले होती.

महािव� ालयातील उपरो�त पद�य�ु र अ�यास� म बंद कर�याबाबत �ा�त ��तावाला अनुस� न 

महािव� ालयास भेट दे�याकरीता िनय�ुत कर�यात आलेली सिमती महािव� ालयास भेट देऊन अहवाल या 

काय�लयाकडे सादर केलेला आहे.  

सदर सिमतीने ��हदेवदादा माने इ���टटयुट ऑफ टे�नॉलॉजी, बेलाटी महािव� ालयातील 

एम. ई. (िडजीटल इले�� ॉिन�स ॲ�ड क�यिुनकेशन िस�टीम) हे अ�यास� म बंद कर�याबाबत खालील 

कारणामुळे िशफारस केललेी नाही.

1. महािव� ालयास एम. ई. (िडजीटल इले�� ॉिन�स ॲ�ड क�यिुनकेशन िस�टीम)शी िनगडीत सव� 

�योगशाळा, वग�, संबधीत पु�तके, संदभ� � ंथ व िनयतकािलके इ�यादी सोयीसुिवधा तसेच 

मा�यता�ा�त िश� क उपल�ध आहेत. 

2. सदर अ�यास� म हा शै.वष� 2013-14 पासून चालू असून अ� ापपय�त 4 िव� ा�य�नी अ�यास� म पूण�

केला आहे, एका िव� ा�य�ने �ोजे�ट िरपोट� िव� ापीठास सादर केला आहे व 15 िव� ा�य�चा 

अ� ापक अपूण� अव�थेत आहे.

3. महािव� ालया�या �ाचाय�नी सदर अ�यास� म चालू ठेवणेसंबधी या सिमतीस िवनंती अज� िदलेला 

आहे. 
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वा�तिवक पाहता, ए.आय.सी.टी.ई.चे कोणतेही अ�यास� म बंद करावयाचे झा�यास �थािनक चौकशी 

सिमतीचे अहवाल �ा�त झा�यानंतर िव� ापिरषद व �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेनंतर महािव� ालयाला 

अ�यास� म बंद करणेकामी ना-हरकत �माणप�  दे�यात येते. तथािप, उपरो�त सिमतीने महािव� ालयातील 

उ�त अ�यास� म बंद कर�या�या ��तावास िशफारस केलेली नस�यामुळे सदरचा िवषय िव� ापिरषद तथा 

�यव�थापन पिरषदेसमोर सादर करणे यो�य राहणार नस�यामुळे ��तुत काय�लयाकडून िद. 25/2/2016 

रोजी पुढील आदेशा�तव िटपणी सादर केले असता, मा.कुलगु�  महोदयानी खालील कारणामुळे 

महािव� ालया�या �ाचय�ची िवनंती व सिमती�या अहवालातील िशफारशी अमा�य क� न महािव� ालयातील 

एम. ई. (िडजीटल इले�� ॉिन�स ॲ�ड क�यिुनकेशन िस�टीम) हा अ�यास� म बंद कर�याची पुढील काय�वाही 

करणेबाबत आदेिशत केलेले आहेत.  

1. िद. 30/11/2015 रोजीचे ION नुसार सदरचे दो�ही अ�यास� म बंद करणेबाबत कुलगु�  यानी 

मा�यता िदलेली आहे.

2. सदरकामी LIC चा अहवाल पाहता M.E.Mech. Design Engg व M.E.Digital Elec.& 

Comm.System करीता अ� ाप 36 व 15 िव� ाथ� काय�रत आहेत.

3. सदर दो�ही अ�यास� म बंद केले तरी या 36 व 15 िव� ा�य�ना �यांचे िश� ण पूण� करता येणारच 

आहे. 

4. नवीन िव� ाथ� घेऊ नयेत याकरीता अ�यास� म बंद करणेचे आहेत �यामुळे LIC चा अहवाल अमा�य 

क� न AC व MC कडे िवषय सादर करणेस मा�यता आहे.

उपरो�त�माणे िद. 25/2/2016 रोजी�या िटपणीमधील मा.कुलगु�  महोदयांचा आदेश अवलोकनी 

घेता, मा.कुलगु�  महोदयानी महािव� ालया�या �ाचाय�ची व तपासणी कर�याकरीता िनय�ुत सिमती�या (LIC)

िशफारस अमा�य क� न सदर अ�यास� म बंद करणेबाबत पुढील काय�वाही करणेबाबत आदेिशत केलेल े

आहेत.  

ए.आय.सी.टी.ई. नवी िद� ी यांचे िनयमावलीनुसार �यांचे � ािधकरणातंग�त येणारे महािव� ालय/िवषय/ 

अ�यास� म/अितिर�त िव� ाथ� �वशे� मता/िव� ाशाखा/अितिर�त तुकडी बंद कर�यासाठी संबंिधत 

िव� ापीठाचे ना-हरकत �माणप�  ए.आय.सी.टी.ई. कडे सादर करणे महािव� ालयास अिनवाय� आहे.

        सदर ना-हरकत �माणप�  िनग�िमत कर�यासाठी िव� ा पिरषदेची व त� नंतर �यव�थापन पिरषदेकची 

मा�यता �यावी लागणार असून उ�त अ�यास� म बंद करणेबाबत महािव� ालयाला ना-हरकत �माणप�  

देणेबाबतचा िवषय िद.12/04/2016 रोजी�या िव� ापिरषदे�या बैठकीम�ये सादर केली असता िव� ापिरषदेने 

ठराव � .24 अ�वये ��हदेवदादा माने इ���टटयटु ऑफ टे�नॉलॉजी, बेलाटी या महािव� ालयातील एम. ई. 

(िडजीटल इले�� ॉिन�स ॲ�ड क�यिुनकेशन िस�टीम) हा अ�यास� म शै.वष� 2016-17 पासून बंद 

कर�यासंदभ�त ना-हरकत �माणप�  िनग�िमत कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदेला िशफारस केलेली आहे.

          सबब, ��हदेवदादा माने इ���टटयटु ऑफ टे�नॉलॉजी, बेलाटी महािव� ालयातील एम. ई. (िडजीटल 

इले�� ॉिन�स ॲ�ड क�यिुनकेशन िस�टीम) हे अ�यास� म शै.वष� 2016-17 पासून ट��याट�याने बंद 

कर�यासंदभ�त ना-हरकत �माणप� िनग�िमत कर�यासाठी िव� ापिरषदेनी केलेली िशफारस �यव�थापन

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: ��हदेवदादा माने इ���ट� टू ऑफ टे�नॉलॉजी, बलेाटी या महािव� ालयातील एम. ई.

(िडजीटल इल�े� ॉिन�स ॲ�ड क�युिनकेशन िस�टीम) हा अ�यास� म शै.वष� 

2016-17 पासून बदं कर�यासंदभ�त ना-हरकत �माणप� िनग�िमत कर�याकामी िव� ा

पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[12(6)] ��हदेवदादा माने इ���टटयटु ऑफ टे�नॉलॉजी, बलेाटी या महािव� ालयातील एम. ई. 

मेकॅिनकल (िडझाईन) इिंजिनअर�ग हा अ�यास� म शै.वष� 2016-17 पासून बदं 

कर�यासंदभ�त ना-हरकत �माणप� िनग�िमत कर�याकामी िव� ापिरषदेने केललेी 

िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�

(िटपणी: मा.अ�य� , कै.आमदार ��हदेवदादा माने िश� ण व सामािजक �ित�ठान, बेलाटी संचिलत 

��हदेवदादा माने इ���टटयटु ऑफ टे�नॉलॉजी, बेलाटी यांनी महािव� ालयातील एम.ई.मेकॅिनकल (िडझाईन) 

इंिजिनअर�ग हा अ�यास� म बंद कर�यासंदभ�त प�  � .BMSSP/2015-16/20, िद.22/08/2015 अ�वये 

��ताव सादर केलेला आहे.  

उपरो�त सं�थे�या संचिलत ��हदेवदादा माने इ���टटयटु ऑफ टे�नॉलॉजी, बेलाटी या महािव� ालयात 

सु�  असले�या एम. ई. मेकॅिनकल (िडझाईन) इंिजिनअर�ग हा अ�यास� म सु�  कर�यासाठी 

ए.आय.सी.टी.ई.नवी िद� ी व महारा��  शासनाची शै.वष� 2011-12 पासून मा�यता िमळालेली होती. �यास 

अनुस� न शै.वष� 2011-12 पासून सदर अ�यास� मास �थम संल��नकरणास मा�यता दे�यात आलेली होती.  

सदर महािव� ालयातील एम.ई.मेकॅिनकल (िडझाईन) इंिजिनअर�ग या अ�यास� मास शै.वष� 2015-16

पय�त मा�यता आहे. परंतु सदर अ�यास� मास मागणी कमी अस�यामुळे महािव� ालयाने शै.वष� 2016-17

पासून एम.ई.मेकॅिनकल (िडझाईन) इंिजिनअर�ग हा अ�यास� म बंद कर�याचा िनण�य घेतला अस�याचे �ा�त 

��तावात नमुद केले आहे. महािव� ालयाकडून सदर अ�यास� म बंद कर�याबाबतचा ��ताव िवहीत वळेेत 

सादर कर�यात आलेला न�हता. ��ताव ��वकार�याबाबत मा.�ाचाय�नी केले�या िवनंतीस मा.कुलगु�  

महोदयांनी खास बाब �हणनु मा�यता िद�यानंतर सदर ��ताव ��वकार�यात आलेला आहे.

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

मधील तरतूद�ची छायांिकत �त व त� अनुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 ची छायांिकत �त सोबत जोडलेली 

आहे. 

महािव� ालय, िवषय/िव� ाशाखा, अितिर�त तुकडी बंद कर�याबाबत �ा�त ��तावावर संबंिधत 

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. 

1. डॉ.एस.ए.पाटील    (अ�य� )

2. � ी �ही.�ही.पोतदार (सद�य)

3. � ी डॉ.बी.के.सोनगे (सद�य)

दर�यान िद. 05/11/2015 रोजी�या प� ा�वये �ाचाय�, ��हदेवदादा माने इ���टटयटु ऑफ 

टे�नॉलॉजी, बेलाटी यांनी �यां�या महािव� ालयातील उपरो�त अ�यास� म बंद कर�याबाबत सादर केलेल े

��ताव र� कर�यात यावी व िव� ापीठ िनयमानुसार यो�य ती काय�वाही कर�यात यावी असे कळिवलेले होते. 

सदर प� ावर करावया�या काय�वाहीबाबत ��तुत काय�लयाकडून िद. 21/11/2015 रोजी िटपणी सादर केली 

असता मा.कुलगु�  महोदयांनी � ाचाय�नी िद.05/11/2015 रोजी�या प� ा� ारे केलेली िवनंती अमा�य क� न 

उपरो�त अ�यास� म बंदबाबत पुढील काय�वाही कर�यास मा�यता िदलेले होती.

महािव� ालयातील उपरो�त पद�य�ु र अ�यास� म बंद कर�याबाबत �ा�त ��तावाला अनुस� न 

महािव� ालयास भेट दे�याकरीता िनय�ुत कर�यात आलेली सिमती महािव� ालयास भेट देऊन अहवाल या 

काय�लयाकडे सादर केलेला आहे.   

सदर सिमतीने ��हदेवदादा माने इ���टटयटु ऑफ टे�नॉलॉजी, बेलाटी महािव� ालयातील एम. ई. 

मेकॅिनकल (िडझाईन) इंिजिनअर�ग हे अ�यास� म बंद कर�याबाबत खालील कारणामुळे िशफारस केललेी 

नाही.

1. महािव� ालयास एम.ई.मेकॅिनकल (िडझाईन) इंिजिनअर�ग शी िनगडीत सव� �योगशाळा, वग�, 

संबधीत पु�तके, संदभ� � ंथ व िनयतकािलके इ�यादी सोयीसुिवधा तसेच मा�यता�ा�त िश� क 

उपल�ध आहेत.

2. सदर अ�यास� म हा शै.वष� 2011-12 पासून चालू असून अ� ापपय�त 14 िव� ा�य�नी अ�यास� म 

पूण� केला आहे व 36 िव� ा�य�चा अ� ापक अपूण� अव�थेत आहे.

3. महािव� ालया�या �ाचाय�नी सदर अ�यास� म चालू ठेवणेसंबधी या सिमतीस िवनंती अज� िदलेला 

आहे.  
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वा�तिवक पाहता, ए.आय.सी.टी.ई.चे कोणतेही अ�यास� म बंद करावयाचे झा�यास �थािनक चौकशी 

सिमतीचे अहवाल �ा�त झा�यानंतर िव� ापिरषद व �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेनंतर महािव� ालयाला 

अ�यास� म बंद करणेकामी ना-हरकत �माणप�  दे�यात येते. तथािप, उपरो�त सिमतीने महािव� ालयातील 

उ�त अ�यास� म बंद कर�या�या ��तावास िशफारस केलेली नस�यामुळे सदरचा िवषय िव� ापिरषद तथा 

�यव�थापन पिरषदेसमोर सादर करणे यो�य राहणार नस�यामुळे ��तुत काय�लयाकडून िद. 25/2/2016 

रोजी पुढील आदेशा�तव िटपणी सादर केले असता, मा.कुलगु�  महोदयानी खालील कारणामुळे 

महािव� ालया�या �ाचय�ची िवनंती व सिमती�या अहवालातील िशफारशी अमा�य क� न महािव� ालयातील 

एम.ई.मेकॅिनकल (िडझाईन) इंिजिनअर�ग हा अ�यास� म बंद कर�याची पुढील काय�वाही करणेबाबत आदेिशत 

केलेले आहेत.  

4. िद. 30/11/2015 रोजीचे ION नुसार सदरचे दो�ही अ�यास� म बंद करणेबाबत कुलगु�  यानी 

मा�यता िदलेली आहे.

5. सदरकामी LIC चा अहवाल पाहता M.E.Mech. Design Engg व M.E.Digital Elec.& 

Comm.System करीता अ� ाप 36 व 15 िव� ाथ� काय�रत आहेत.

6. सदर दो�ही अ�यास� म बंद केले तरी या 36 व 15 िव� ा�य�ना �यांचे िश� ण पूण� करता येणारच 

आहे. 

7. नवीन िव� ाथ� घेऊ नयेत याकरीता अ�यास� म बंद करणेचे आहेत �यामुळे LIC चा अहवाल अमा�य 

क� न AC व MC कडे िवषय सादर करणेस मा�यता आहे.

उपरो�त�माणे िद. 25/2/2016 रोजी�या िटपणीमधील मा.कुलगु�  महोदयांचा आदेश अवलोकनी 

घेता, मा.कुलगु�  महोदयानी महािव� ालया�या �ाचाय�ची व तपासणी कर�याकरीता िनय�ुत सिमती�या (LIC)

िशफारस अमा�य क� न सदर अ�यास� म बंद करणेबाबत पुढील काय�वाही करणेबाबत आदेिशत केलेल े

आहेत. 

ए.आय.सी.टी.ई. नवी िद� ी यांचे िनयमावलीनुसार �यांचे � ािधकरणातंग�त येणारे महािव� ालय / िवषय 

/ अ�यास� म /अितिर�त िव� ाथ� �वशे� मता/िव� ाशाखा/अितिर�त तुकडी बंद कर�यासाठी संबंिधत 

िव� ापीठाचे ना-हरकत �माणप�  ए.आय.सी.टी.ई. कडे सादर करणे महािव� ालयास अिनवाय� आहे.

        सदर ना-हरकत �माणप�  िनग�िमत कर�यासाठी िव� ा पिरषदेची व त� नंतर �यव�थापन पिरषदेकची 

मा�यता �यावी लागणार असून उ�त अ�यास� म बंद करणेबाबत महािव� ालयाला ना-हरकत �माणप�  

देणेबाबतचा िवषय िद.12/04/2016 रोजी�या िव� ापिरषदे�या बैठकीम�ये सादर केली असता िव� ापिरषदेने 

ठराव � .25 अ�वये ��हदेवदादा माने इ���टटयटु ऑफ टे�नॉलॉजी, बेलाटी या महािव� ालयातील 

एम.ई.मेकॅिनकल (िडझाईन) इंिजिनअर�ग हा अ�यास� म शै.वष� 2016-17 पासनू बंद कर�यासंदभ�त 

ना-हरकत �माणप�  िनग�िमत कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदेला िशफारस केलेली आहे.

          सबब, ��हदेवदादा माने इ���टटयटु ऑफ टे�नॉलॉजी, बेलाटी महािव� ालयातील एम.ई.मेकॅिनकल

(िडझाईन) इंिजिनअर�ग हे अ�यास� म शै.वष� 2016-17 पासून ट��याट�याने बंद कर�यासंदभ�त ना-हरकत 

�माणप� िनग�िमत कर�यासाठी िव� ापिरषदेनी केलेली िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: ��हदेवदादा माने इ���ट� टू ऑफ टे�नॉलॉजी, बलेाटी या महािव� ालयातील एम. ई. 

मेकॅिनकल (िडझाईन) इिंजिनअर�ग हा अ�यास� म शै.वष� 2016-17 पासून बदं 

कर�यासंदभ�त ना-हरकत �माणप� िनग�िमत कर�याकामी िव� ा पिरषदेने केललेी 

िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[12(7)] संल��नत महािव� ालये व िव� ापीठ शै� िणक संकुले यांचे करीता शै.वष�2016-17 �या

स�  आरंभ व स� समा�ती�या तारखा �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: शै.वष� 2016-17 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� ाशाखाच े अिध�ठाता, ��तुत 

िव� ापीठातील सव� शै� िणक संकुलांच े संचालक व मा.परी� ा िनयं� क यांची बैठक 

िद.31/03/2016 रोजी िव� ापीठात आयोिजत केली होती. सदर�या बैठकीम�ये शै.वष� 2016-17

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

अ.

� .

िव� ाशाखा �थम स� ि� तीय स�

�ारंभ समा�ती �ारंभ समा�ती

1) कला, वािण�य, िव� ान, सामािजकशा� ,े 

(पदवी व पद�य�ु र संल��नत महािव� ालये 

व िव� ापीठातील शै� िणक संकुले)

15 जून, 

2016

25

ऑ�टोबर, 

2016

21 नो�ह�बर, 

2016

01 मे, 

2017

2) िवधी (पदवी व पद�य�ु र) 01 जुलै, 

2016

04 नो�ह�बर, 

2016

01 िडस�बर, 

2016

17 मे, 

2017

3) िश� णशा�  (बी. एड, बी. पीएड, एम. एड, 

एम. पी. एड, एम. ए., ए�यकेुशन इ. पदवी 

व पद�य�ु र संल��नत महािव� ालये)

01 जुलै, 

2016

30 नो�ह�बर, 

2016

23 िडस�बर, 

2016

13 मे, 

2017

4) अिभयांि� की, तांि� क, आ�कटे�चर, 

फाम�सी, �यव�थापन अ�यास� म एम. बी. 

ए., एम. एस. ड��य ूइ. (पदवी व पद�य�ु र 

संल��नत महािव� ालये)

01 जुलै, 

2016

30 नो�ह�बर, 

2016

02 जानेवारी, 

2017

23 मे, 

2017

िटप: 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 साव�जिनक सु� ी येत अस�यास �या�या दुस�या 

िदवशी स� ासंभास सु� वात करावी. स�  समा�ती�या िदवशी महािव� ालयाची सा�तािहक सु� ी �कवा 

साव�जिनक सु� ी 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� ा पिरषदे समोर सादर क� न मा�यता �यावी लागते व त� नंतर �यव�थापन पिरषदे 

समोर सदर�या तारखा मा�यतेसाठी सादर करणे आव�यक असते. 

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

िव� ापीठातील शै� िणक संकुले) या अ�यास� मां�या महािव� ालयांची शै.वष� 2015-16 ची स�  

समा�ती िद.01.05.2016 रोजी होणार आहे. िद.01 मे, 2016 पूव� शै.वष� 2016-17 �या स�  आरंभ 

व स�  समा�ती�या तारखाना िव� ापीठ काय� ातील तरतूदी�माणे अिधकार मंडळाची मा�यता 

घेऊन सव� संल��नत महािव� ालय तथा िव� ापीठातील सव� शै� िणक संकुलाना कळिवणे आव�यक 

आहे.   

उ�त बाबीला अनुस� न सदर िवषय िद.12/06/2016 रोजी�या िव� ापिरषदे�या 

बैठकीम�ये सादर केले असता िव� ापिरषदेने उपरो�त शै.वष� 2016-17 करीता�या स�  आरंभ व 

स�  समा�ती�या तारखांना ठराव � . 88(17) अ�वये �यव�थापन पिरषदेला िशफारस केलेली आहे.

सबब शै.वष� 2016-17 या वष�करीताच ेसंल��नत महािव� ालये व िव� ापीठ सव� शै� िणक 

संकुलांकरीता ि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 करीता शै.वष�2016-17 �या

स�  आरंभ व स� समा�ती�या तारखेस िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[12(8)] कं� ाटी प�दतीने िवशेष काय�सन अिधकारी (अिभयांि� की िवभाग) व िवशेष

काय�सन अिधकारी (िव�  व लखेा िवभाग) या पदाचंी मुलाखत घेऊन, िनवड 

सिमतीचा अहवाल �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठास � साकडून पायाभतू सिुवधा िनम�ण कर�यासाठी 

िद.08/01/2016 �या शासन िनण�यानुसार िविवि� त कामासाठी कं� ाटी प�दती �दारे 

सेवािनवृ�  अिधकारी /कम�चारी नेम�याची तरतूद असनू, �यासाठी पनॅल तयार करणे 

आव�यक आहे.  �यानुसार Walk-In-Interview �दारे पॅनल तयार कर�यासाठी ता�परू�या 

�व� पात कं� ाटी प�दतीने िवशेष काय�सन अिधकारी (अिभयांि� की िवभाग) व िवशेष 

काय�सन अिधकारी (िव�  व लेखा िवभाग) भर�याकिरता िद. 02/04/2016 रोजी�या 

वत�मानप� ात जािहरात �िस�द कर�यात आली होती.  सदर जािहरातीनुसार सदर�या 

पदांची Walk-In-Interview िद.05/04/2016 रोजी िव� ापीठ काय�लयात आयोिजत 

कर�यात आली आहे. 

मा. कुलगु�ं नी िद.04/04/2016 �या िटपणीवर नामिनद�शन केले�या सिमतीने 

गुणानु� मे यादी तयार केलेली आहे. (सोबत िनवड सिमतीचा अहवाल जोडला आहे.)

           सबब, कं� ाटी प�दतीने िवशेष काय�सन अिधकारी (अिभयांि� की िवभाग) व िवशेष 

काय�सन अिधकारी (िव�  व लेखा िवभाग) या पदं◌ा�या िनवड सिमतीचा अहवाल 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: कं� ाटी प�दतीने िवशेष काय�सन अिधकारी (अिभयांि� की िवभाग) व िवशेष

काय�सन अिधकारी (िव�  व लखेा िवभाग) या पदाचंी मुलाखत घेऊन, िनवड 

सिमतीचा अहवाल ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[12(9)] मा. सव��च �यायालय, िद� ी यांनी एस. एल. पी. नं. ९४२८/२०१२ व एल. एल. पी. 

नं.९५७५/२०१२ या �करणाम�ये िद. १४/०३/२०१६ रोजी पािरत केलले े आदेश 

अवलोकनाथ�.

िटपणी: मा.उ�च �यायालय, मंुबई येथे डॉ. � ीमती अंजना लावडं यांनी दाखल केले�या 

यािचका � मांक ७९४८/२०११ म�ये पािरत केले�या आदेशािव� �द मा.सव��च �यायालय, 

िद� ी येथे एस.एल.पी.� मांक ९४२८/२०१२ व एस.एल.पी. � मांक ९५७५/२०१२ ची 

दाखल कर�यात आलेली होती.

सदर एस.एल.पी. चा िनकाल िद.१४/०३/२०१६ रोजी कर�यात येऊन 

खालील�माणे आदेश पािरत कर�यात आलेले आहेत.

"Learned counsel appearing for the petitioner states that the petitioner

has now been accommodated in a different place therefore this special leave

petition has become infructuous.

The special leave petition is dismissed as having become infructuous.

Contempt Petition (C) No. 153/2016 in SLP (C) No.9428/2012 and SLP (C)

No.9575/2012.

In the light of the above outcome of SLP (C) No.9428/2012 the

contempt petition No.153/2016 is closed and also nothing survives in the

special leave petition filed by the University i.e. SLP (C) No.9575/2012 the

same is also dismissed as such."

�यानुसार सदर आदेशा�या अनुषंगाने डॉ. � ीमती अंजना संजय लावडं यांनी 

िद.१८/०३/२०१६ रोजी व िद.२१/०३/२०१६ रोजी िव� ापीठाकडे सेवते � जू क� न 

घे�याबाबत प�  िदले होते. सदर प� ात डॉ. � ीमती लावडं यांनी मा. सव��च �यायालय, 

िद� ी येथील एस.एल.पी. ही वरील�माणे िनकाली झालेली अस�याने, मा. उ�च 

�यायालय, मंुबई यांनी ड�ल् यू. पी. नं.७९४८/२०११ म�ये िद.२३/०१/२०१२ रोजी पािरत 

केलेला िनण�य कायम झालेला असून सदर िनण�यानुसार �यांना सेवते ता�काळ � जू क� न 

�याव ेयाबाबतचा � जू अहवाल सादर केला. याबाबत िव� ापीठाने िद.२२/०३/२०१६ रोजी 

संबिंधतांना प�  पाठवून �यांनी सादर केले�या अज��या अनुषंगाने मा.सव��च �यायालय, 

िद� ी येथील एस.एल.पी. म�ये िव� ापीठा�या वतीने िनय�ुत कर�यात आले�या 

वकीलांकडे कायदेशीर अिभ�ाय िमळणेकामी पाठिव�यात आलेले अस�याबाबत कळवून 

सदरच ेअिभ�ाय �ा�त झा�यानंतर आप�या अज��या अनुषंगाने कळिव�यात येईल अस े

कळिवलेले आहे.  

त� नंतर डॉ. � ीमती अजंना संजय लावडं यांनी िव� ापीठास प�ुहा 

िद.२८/०३/२०१६ व िद.३०/०३/२०१६ रोजी मा.सव��या �यायालय, िद� ी येथील यािचका 

र� झा�याने मा.उ�च �यायालय, मंुबई येथील यािचका � मांक ७९४८/२०११ मधील िनण�य 

कायम झालेले अस�यामुळे सेवतेू � जू क� न घे�याबाबत अज� देऊन तसेच िव� ापीठात 

उप��थत अस�याबाबतच े प�  सादर केले. यावर िव� ापीठाने सबंिंधतांना 

िद.३१/०३/२०१६ रोजी �यांनी सादर केले�या अज��या अनुषंगाने िव� ापीठा�या 

वकीलांकडून अिभ�ाय �ा�त झा�यानंतर सदरचा अिभ�ाय हा �यव�थापन पिरषदे�या 

बठैकीत ठेवून याबाबत होणा�या िनण�या�या अनुषंगाने कळिव�यात येईल, असे कळिवलेले 

आहे.  
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तदनंतर डॉ. � ीमती अंजना संजय लावडं यांनी िव� ापीठास िद.०२/०४/२०१६ 

रोजी प�  पाठवून िविवध मु�े उप��थत केले व �यांनी सादर केले�या � जू अहवालावर 

ता�काळ काय�वाही कर�याबाबत िवनंती केली. यावर िद.०६/०४/२०१६ �या प� ा� ारे 

व�तू��थती िवशद कर�यात येऊन सदरचे प�  हे ईमेल� ारे डॉ. � ीमती अंजना सजंय 

लावडं यांना पाठिव�यात आलेले आहे. 

िद.०७/०४/२०१६ रोजी मा. सव��च �यायालय, िद� ी येथे िव� ापीठा�या वतीने 

िनयु�त कर�यात आलेले ॲङ � ी. �शांत पी. यांनी खालील�माणे अिभ�ाय िदलेला आहे. 

"Therefore, the Solapur University is advised to take all necessary steps

to comply with the directions with regard to Anjana Sanjay Lawand issued by

the Hon'ble High Court of Judicature at Bombay dt.23.1.2012 in Writ Petition

No.7948 of 2011, as confirmed by the Hon'ble Supreme Court by its Order

dated 14.3.2016 in SLP (C) No.9428/2012 and SLP (C) No.9575/2012."

सबब, डॉ. � ीमती अंजना सजंय लावडं यांनी िद.१८/०३/२०१६ रोजी व त� नंतर 

सेवते � जू क� न घे�याबाबत सादर केलेले अज� िवचाराथ�).

ठराव: मा. सव��च �यायालय, िद� ी यांनी एस. एल. पी. नं. ९४२८/२०१२ व एस. एल. पी. 

नं.९५७५/२०१२ या �करणाम�ये िद.१४/०३/२०१६ रोजी पािरत केल�ेया आदेशा�या 

अनुषंगाने � ीमती डॉ. अजंना संजय लावडं यांनी सादर केलले ेअज� िवचारात घेता उ�त 

िनण�या�या अनुषंगाने � ीमती डॉ. अजंना संजय लावडं यांना सेवते � जू क� न घेणेस त�वत: 

मा�यता दे�यात आली. परंतु मा. उ�च �यायालया�या िनण�या�या अनुषंगाने काय�वाही 

करताना � ीमती डॉ. अजंना संजय लावडं धारण किरत असलले े �पेशलायझेशन व 

स� ��थतीत रसायनशा�  संकुल येथे िर�त असल�ेया पदा�या �पेशलायझेशन म�ये 

तफावत अस�याने � ीमती डॉ. अजंना संजय लावडं यांना � जू क� न घेत�यानंतर �यांना 

देय होणारा काय�भार व �यानुसार वतेन िनि� तीबाबत शासनाकडून अिभ�ाय घेवून 

मा. उ�च �यायालया�या आदेशानुसार � ीमती डॉ. अजंना संजय लावडं यांनी सादर 

केल�ेया अज��या अनुषंगाने काय�वाही कर�याचे सव�नुमते ठरल.े
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[12(10)] िव� ापीठातील िश� क व िश� के� र कम�चा�यासंाठी असललेी व�ै िकय �ितपूत�

िवमाछ�  योजना िव� ापीठामाफ�त राबिवणेबाबत.

(िटपणी: िद.12/03/2015 �या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत िव� ापीठातील िश� क व 

िश� के� र कम�चा�यांसाठी व�ै िकय �ितपतू� िवमाछ�  योजना लागू कर�यासाठी आिण 

�यासाठी दरवष� िव� ापीठ फंडातून मा. कुलगु�ं साठी � .13,500/- संवधैािनक अिधकारी, 

िश� क व वग� १ अिधकारी यां�यासाठी � .9,400/- आिण वग� २, ३ व ४ कम�चा�यांसाठी

� .7,800/- इतका वा�षक ह�ता भ� न अनु� मे � .10 लाख, � .5 लाख आिण � .3 लाख 

इत�या िवमा र�कम मय�देपय�त व�ै िकय �ितपतू� िवमाछ�  योजना लागू कर�यास 

मा�यता दे�यात आली होती. �यानुसार 27 मे, 2015 ते 26 मे, 2016 या कालावधीकिरता 

टाटा ए. आय. जी. जनरल इ�शुर�स कंपनीकडे 171 कम�चा�यांचा िव�या�या ह��याची 

एकूण र�कम � .12,47,312/- इतकी र�कम जाम केली होती

सदर योजनाचा कालावधी संप�यानंतर सदरची योजना िव� ापीठामाफ�त 

राबिव�यासाठी िद.08/03/2016 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेसमोर िवषय सादर 

कर�यात आला असता, �यव�थापन पिरषदेने सदरची व�ै िकय �ितपतू� योजना 

िव� ापीठामाफ�त चालिव�या�या ��टीने सखोल अ�यास क� न अहवाल सादर 

कर�यासाठी सिमती गठीत केली आहे. सदर सिमती�या िद.01/04/2016 व 

07/04/2016 रोजी बठैका सपं�  झा�या. �या बठैकीत सदर सिमतीने सिव�तर चच� क� न 

िव�तृत िशफारस अहवाल िनयम व अटीसह �यव�थापन पिरषदेपढेु ठेव�यासाठी या 

िवभागाकडे सादर केलेला आहे.  

सबब, या िव� ापीठातील िश� क व िश� के� र कम�चा�यांसाठी असलेली व�ै िकय 

�ितपतू� िवमाछ�  योजना िव� ापीठामाफ�त राबिवणेबाबतचा अहवाल �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ� व िनण�या�तव सादर).

ठराव: िव� ापीठातील िश� क व िश� केतर कम�चा�यासंाठी असललेी व�ै िकय �ितपूत� 

िवमाछ�  योजना राबिवणेबाबतचा �यव�थापन पिरषदेने िनयु�त केल�ेया सिमतीचा 

अहवाल ��वका� न िव� ापीठामाफ�त ही योजना एका वष�साठी �ायोिगक त�वावर 

राबिव�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. उ�त सिमतीने केल�ेया 

िशफारशीम�ये उ� खे केल�ेया त�  सिमती�या सद�याचंी नाव े मा. कुलगु�ं नी 

नामिनद�िशत करावी असे सव�नुमते ठरल.े 
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[12(11)] मा.परी� ा मंडळा�या िद.12/04/2016 रोजी�या बठैकीतील ठरावानुसार िवशेष भरारी 

पथक (Surprise squad) व CAP Co-ordinotor �हणनू नामिनद�शीत सद�यांना 

"माच�/ एि�ल 2016" व यापढुील सव�िव� ापीठ परी� सेाठी �व:ताची कार (Own car)

�कवा भाडो� री कार (Rent car) ने �वास कर�यास परवानगी िमळ�याची परी� ा मंडळाची 

िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�. 

(िटपणी: मा.कुलगु� महोदयां�या िद.14/03/2016 रोजी�या आदेशाचे अवलोकन करता,

"माच�/ एि�ल-2016" या परी� ा हंगामाम�ये िवशेष भरारी पथक सद�यांना मा�यता दे�यात 

आलेली आहे. माच�/ एि�ल-2016 या परी� ाही सरुळीत पार पाड�यासाठी िवशेष भरारी 

पथक (Surprise squad) �हणनू सिमती सद�यांचे नामिनद�शन होवून िमळाले असनू 

संबिंधतांना तसे आदेश दे�यात आलेले आहेत. �यानुसार नामिनद�िशत सद�याना परी� े�या 

कामकाजात येणा-या खच�स व द�निदन खच�स मा�यताही दे�यात आलेली आहे. 

नामिनद�िशत िवशेष भरारी पथक (Surprise squad) सिमती सद�यांना �वत:ची कार 

(Own car) �कवा भाडो� री कार (Rent car) ने �वास कर�यास परवानगी िमळावी व 

सदरील कामकाजात येणा-या खच�स �चिलत तथा वळेोवळेी बदल कर�यात आले�या 

िव� ापीठीय िनयमानुसार सबंिंधतांना बील आदा कर�याकरीता िवषय परी� ा मंडळा�या 

िद.12/04/2016 रोजी�या बठैकीत ठेव�यात आला असता, खालील�माणे ठराव झालेला 

आहे. 

ठराव: िवशेष भरारी पथक (Surprise squad) व CAP Co-ordinotor �हणनू 

नामिनद�िशत सद�यांनी "माच� / एि�ल 2016" व यापढुील सव� िव� ापीठ 

परी� ेसाठी �वत:ची कार (Own car) �कवा भोडो� री कार (Rent car) ने �वास 

कर�यास परवानगी िमळ�याची िशफारस �यव�थापन पिरषदेकडे कर�यात 

आली. 

सबब, मा. परी� ा मंडळा�या िद.12/04/2016 रोजी�या बठैकीतील ठरावानुसार 

िवशेष भरारी पथक (Surprise Squad) व CAP Co-ordinotor �हणनू नामिनद�िशत 

सद�यांना "माच� / एि�ल 2016" व यापढुील सव� िव� ापीठ परी� सेाठी �वत:ची कार (Own

car) �कवा भोडो� री कार (Rent car) ने �वास कर�यास परवानगी िमळ�याची परी� ा 

मंडळाची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: मा.परी� ा मंडळा�या िद.12/04/2016 रोजी�या बठैकीतील ठरावानुसार िवशेष भरारी 

पथक (Surprise squad) व CAP Co-ordinotor �हणनू नामिनद�शीत सद�यांना 

"माच�/ एि�ल 2016" व यापढुील सव�िव� ापीठ परी� ेसाठी �वत:ची कार (Own car) �कवा 

भाडो� री कार (Rent car) ने �वास कर�यास परवानगी िमळ�याची परी� ा मंडळाची 

िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

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

                     सही/-           सही/- 

सिचव

�यव�थापन पिरषद

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


