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सोलापूर िव0ापीठ, सोलापूर 
�यव�थापन पिरषदे1या 75 �या (तातडी1या) बैठकीचा काय'वृ)ांत 

मंगळवार, िद.१२ मे, २015 दुपारी 0१:00 वा. 

 

 

�यव�थापन पिरषदेची 7५ वी (तातडीची) बैठक मंगळवार, िद.१२ मे, २०१५ रोजी दुपारी 
0१:00 वाजता �यव�थापन पिरषद सभागृहात मा. कुलगु8महोदय यां1या अ:य;तेखाली आयोिजत 
कर>यात आली होती. 

बठैकीस खालील?माणे उपB�थती होती.   
अ.C. सद�याचे नांव पद 

1) मा. ?ा. डॉ. मालदार एन. एन. F कुलगु8 अ:य; 
2) ?ाचाय' Gी. पवार एस. के. सद�य 
3) ?ाचाय' Gी. धु)रगाव एस. सी.  सद�य 
4) ?ा. सुय'वशंी एस. एस. सद�य 
5) ॲड. Gी. सलगर बी. एस.  सद�य 
6) डॉ. देशमुख एम. एस.  सद�य 
7) डॉ. करचे बी. आर.  सद�य 
8) Gी. रोकडे एम. एस., ?भारी िव) व लेखा अिधकारी सद�य 
9) Gी. पाटील बी. पी., परी;ा िनयंPक कायम िनमंिPत 

10) Gी. पाटील बी. पी., ?भारी संचालक म. व िव. िव. मं.  सद�य 
11) Gी. पाटील बी. पी. ?भारी कुलसिचव  सिचव  

 

�वागत: 
 मा.?भारी कुलसिचव यांनी मा. अ:य; व सव' सQमाननीय सद�यांचे �वागत केले.  
 
अनुपB�थती:  
 �यव�थापन पिरषदे1या या बठैकीस ?ा. डॉ. पाटील टी. आर., डॉ. घुटे �ही. बी., डॉ. Gीमती 
याजमाQय एस. आर., डॉ. शेख ए. ए. व Gी. गायकवाड बी. आर. यांनी दूर:वनीSारे अनुपB�थती 
कळिवली. Tयां1या अनुपB�थतीची नUद घेवून माQयता दे>यात आली. अवर मुVय सिचव, उ1च व तंP 
िश;ण िवभाग, मंPालय, मंुबई, ?. सहसंचालक (तं. िश.), तंP िश;ण संचालक यांचे ?ितिनधी व 
िवभागीय सहसंचािलका (उ1च िश;ण), सोलापरू िवभाग, डॉ. िशळीमकर टी. एन. व सौ. पYजादेवील 
मोिहते-पाटील हे सद�य �यव�थापन पिरषदे1या या बठैकीस अनुपB�थत होते. 
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सदर बैठकीत खालील ?माणे कामकाज झाले. 
 

 
[  01  ] २८ एि?ल, २०१५ रोजी1या �यव�थापन पिरषदे1या बैठकीचा काय'वृ)ांत वाचून 

कायम करणे.  
 

ठराव: २८ एि?ल, २०१५ रोजी1या �यव�थापन पिरषदे1या बैठकीचा काय'वृ)ांत 
खालील दु8�तीसह वाचून कायम कर>यात आला. 

१) पान C. ९ वर, ठराव C. ६ बाबत, खालील?माणे ठराव दु8�त कर>यात 
आला.  
"परी;ा मंडळाची िशफारस अमाQय केली. सदर बाबत एक ३ सद�यीय 
सिमती नेमून Tयाचा अिभ?ाय dयावा व तो �यव�थापन पिरषदेसमोर 
िवचाराथ' सादर करावा". 
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[  02  ] महाराef िव0ापीठे कायदा 1994 कलम 79 अQवये गठीत केलेgया िव) व 

लेखािधकारी या पदासाठी1या िनवड सिमतीचा अहवाल �यव�थापन पिरषदे1या 
िनण'या�तव. 

 
 (िटपणी: िव0ापीठात िरhत असलेले िव) व लेखािधकारी हे पद भर>यासाठी 

Association of Indian Universities New Delhi या सा}तािहकेत, िविवध 

वत'मानपPात, महाराef शासना1या संकेत�थळावर व िव0ापीठा1या 

संकेत�थळावर जािहरात C. SUS/Estt/01/2015, िद.23/02/2015 रोजी 

?िस:द क8न अज' मागिव>यात आले होते.  सदर जािहरातीस अनुस8न ?ा}त 

अज�ची छाननी क8न, महाराef िव0ापीठे कायदा 1994 कलम 79 अQवये गठीत 

केलेgया िनवड सिमतीची बैठक िद.11/05/2015 रोजी आयोिजत कर>यात 

आली होती. उhत िनवड सिमतीने उमेदवाराची मुलाखत घेवून गोपनीयिरTया 

िनवड सिमतीचा अहवाल मोहरबंद िलफा�यात सादर केलेला आहे. सदरचा 

िलफाफा सोबत जोडलेला आहे. 

          महाराef िव0ापीठ कायदा 1994 कलम 79 अQवये गठीत केलेgया िव) 

व लेखािधकारी या पदासाठी1या िनवड सिमतीचा अहवाल महाराef िव0ापीठे 

कायदा 1994 कलम 20 (1) (b) अQवये �यव�थापन पिरषदे1या िनण'या�तव 

सादर). 
 

ठराव : महाराef िव0ापीठे कायदा १९९४ मधील कलम ७९ अQवये, िव) व लेखा 
अिधकारी या पदा1या िनवडीसाठी गठीत केलेgया िनवड सिमतीने Gी. सितश 
अनंत नारकर यां1या िनयुhतीची केलेली िशफारस B�वका8न माQयता दे>यात 
आली.  
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मा.अ:य;ां1या परवानगीने येणारे आयTया वळेेचे िवषय: 
 
[ 0३ (१)] ?�तुत िव0ापीठामाफ' त "सोलापूर िव0ापीठ जीवनगौरव पुर�कार" दे>याबाबत 

तयार कर>यात आलेgया िनयमावलीत दु8�ती कर>याची बाब िवचाराथ'.  
 

 (िटपणी: राefीय मूgयाकंन आिण ?Tयायन पिरषद (NAAC) ब�गळू� या1ंयाकडून 
?�तुत िव0ापीठाचे मुgयाकंन क8न घे>याची ?िCया सु8 आहे. याबाबत िनयुhत 
केलेgया Steering Committee 1या बैठकीत झालेgया ठरावानुसार ?�तुत 
िव0ापीठाकडून दरवष� रा�य व राefीय पातळीवर कला, सं�कृती, सािहTय, 
शा�, Cीडा, िश;ण व संशोधन, सामािजक काय', कृिष, उ0ोग व �यापार आदी 
;Pेाम:ये जीवनभर सामािजक बािंधलकी मानून Tया काय�साठी �वत:ला वाहून 
घेणा�या व Tया ;Pेाम:ये िवशेष उ�ेखनीय योगदान (Outstanding / 
Extraordinary Contribution) देणा�या �यhतीस सोलापूर िव0ापीठ जीवनगौरव 
पुर�कार दे>याबाबत िनयुhत केलेgया सिमतीने तयार केलेली िनयमावली 
�यव�थापन पिरषदे1या िद.२३/१२/२०१४ रोजी झालेgया बैठकीत िवषय C.११ 
(३) नुसार सादर केली असता Tयावर खालील?माणे ठराव झाला.  

 ठराव : ?�तुत िव0ापीठामाफ' त "सोलापूर िव0ापीठ जीवनगौरव" पुर�कार 
दे>याबाबत तयार कर>यात आलेgया िनयमावली व अज�स सव�नुमते 
माQयता दे>यात आली.  

 या माQय झालेgया िनयमावलीव8न जाहीर आवाहन तयार करत असताना, या 
िनयमावलीत काही दु8�Tया करणे आव�यक असgयाने िनदश'नास आले.  
      सबब, या िनयमावली काही आव�यक दु8�Tया कर>याची बाब िवचाराथ').  

 
ठराव : ?�तुत िव0ापीठामाफ' त "सोलापूर िव0ापीठ जीवनगौरव पुर�कार" दे>याबाबत 

तयार कर>यात आलेgया िनयमावलीत काही आव�यक दु8�Tया कर>यास 
सव�नुमते माQयता दे>यात आली.  

 
मा.कुलगु8 यां1या परवानगीने बठैक संपgयाचे कुलसिचव यांनी जाहीर केले. 

 
 

सही/- 
सिचव 

 �यव�थापन पिरषद 

 सही/- 
अ:य; 

�यव�थापन पिरषद 
 


