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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १1३ �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

शु� वार, िद.१३ एिपल, २०१8 दुपारी ०१:0० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १1३ वी बठैक शु� वार, िद.१३ एि�ल, २०१8 रोजी दुपारी ०१:0० 

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

कर�यात आली होती. 

बठैकीस खालील�माणे उप��थती होती.   

अ.� . सद�याचे नांव पद

1) �ा. डॉ. िनतीन आर. करमळकर - मा. � . कुलगु� अ�य�

2) �ा. महेश महादेव माने सद�य

3) �ाचाय� डॉ. डी. डी. पजुारी, �भारी अिध�ठाता,

(वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखा)

सद�य

4) �ा. ई. एन. अशोककुमार, �भारी अिध�ठाता,

(मानविव� ान िव� ाशाखा)

सद�य

4) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य

5) डॉ. � ीमती एस. आय. शेख सद�या

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

7) � ी. बी. पी. पाटील, संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ िनमंि� त 

8) कु. एस. आर. डांबरे, अ�य� , िव� ापीठ िव� ाथ� पिरषद िनमंि� त

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

�वागत:

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

अनुप��थती:

�यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस डॉ. एस. सी. मांडे, सचंालक, नॅशनल स�टर फॉर सेल 

साय�सेस, पणेु िव� ापीठ कॅ�पस, पणेु यांनी ईमेल� ारे, डॉ. देशपांडे एस. एम., िवभागीय सहसंचालक, 

सोलापरू िवभाग, सोलापरू मा. िश� ण सचंालक (उ�च िश� ण) पणेु यांचे �ितिनधी व  डॉ. डी. आर. 

नंदनवार, �भारी सहसंचालक, (तं�  िश� ण) पणेु मा. संचालक (तं�  िश� ण) यांच े �ितिनधी यांनी 

दूर�वनी� ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली होती. �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 ] 07 फे�वुारी, २०१8 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या तातडी�या बठैकीचा काय�वृ� ांत 

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

ठराव: 07 फे�वुारी, २०१८ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या तातडी�या बठैकीचा काय�वृ� ांत 

वाचनू सव�नुमते कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली.
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[ 0२ ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम 14 (६) (ज)े नुसार,

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

अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १४ (6) (ज)े नुसार,

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

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

यांचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम 14 (६) (ज)े नुसार,

मा. कुलसिचवांनी सादर केल�ेया अहवालाची न�द घे�यात आली.
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[ 0३ ] डॉ. सौ. माया जगदीश पाटील, सहायक �ा�यापक, सामािजकशा� े संकुल ��तूत 

िव� ापीठ यांना मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

२०१६ कलम १२(७) अ�वये तातडीची बाब �हणनू िद.14/02/2018 ते िद.17/02/2018 

एकूण ०४ िदवसाची असाधारण रजा (Extraordinary Leave) िबनपगारी रजा मंजूर 

के�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहत�तव.

(िटपणी: डॉ. सौ. माया पाटील, सहायक �ा�यापक, सामािजकशा� े संकुल यांनी 

िद.१२/०२/२०१८ रोजी पाठिवले�या प� ानुसार �कृती अ�वा�थामूळे िद.14/02/2018

ते 17/02/2018 पय�त िव� ापीठात उप��थत राहू शकत नाही. तरी �यांना सदर 

कालावधीची असाधारण रजा मंजूर करावी, अशी िवनंती केली होती. 

िव� ापीठ पिरसरातील िश� कांसाठी लागू असलेले पिरनियम � .272

[e (B) (b)] असाधारण रजा (Exraordinary Leave) नुसार जर एखा� ा िनयिमत 

अ�यापका�या खाती कोण�याही �कारची रजा िश� क नसले तर व�ै कीय कारणा�तव वा 

इतर वयै��तक कारणा�तव �यव�थापन पिरषदे�या पवू� परवानगीने असाधारण रजा 

िवनावतेन उपभोगता येवू शकतो. 

स� ��थतील डॉ. सौ. पाटील यां�या खाती िकरकोळ रजा व व�ै कीय रजा 

िश� क नस�याने िद.14/02/2018 ते िद.17/02/2018 अशी एकूण ०४ िदवसांची 

असाधारण रजा व�ै कीय कारणा�तव �यव�थापन पिरषदेची बठैक �ायोिजत नस�याने 

महारा��  ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (७) अ�वये मा. कुलगु�  

महोदयांनी तातडीची बाब �हणनू �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मंजूर के�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

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

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 04 ] मे. गोदावरी ए�टर�ायजसे, मनु�यबळ परुवठा, �लॉट नं. 38 ए, पिरमल नगर, पावडेवाडी 

रोड, नांदेड या खाजगी कं� ाटदाराकडून दरप� क सिमती�या िशफारसीनुसार �ती

कम�चारी �ती िदन `1.55 या दराने िद.01/04/2018 पासून 31/03/2019 पय�त

काय�लयीन कामासाठी मनु�यबळ व मे. थड� आय से�यिुरटी स�ह�सेस, सुिम� ा नगर,

ताडोबा रोड, तकुुम, च�ं परू या खाजगी कं� ाटदाराकडून सरु� े�या कामासाठी �ती िदन 

`2.41 या दराने िद.01/03/2018 ते 28/02/2019 पय�त सरु�  र� क घे�याकिरता

मा. कुलगु�  महोदयांनी िद.28/02/2018 �या िटपणी�वये मा�यता िद�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी : िव� ापीठातील िविवध िवभाग / सकुंलाम�ये गरजनुेसार काय�लयीन कामासाठी 

कं� ाटी प�दतीने मनु�यबळ न�दणीकृ�  परूवठादार / ठेकेदारांकडून घे�याकिरता 

िद.15/01/2018 रोजी�या ई-िनिवदेस अनुस� न �ा�त झाले�या ई-िनिवदा परुवठादार / 

ठेकेदारांच ेतांि� कबाबी तपासणी कर�याकिरता मा.कुलगु�  महोदयांनी गिठत केले�या 

सिमतीचा अहवाल, दरप� क सिमती समोर सादर कर�यात आला. �याच �माणे 

िद.26/02/2018 रोजी दुपारी 04.00 वा. दरप� क सिमतीसमोर Financial Bid

उघड�यात आले असून, सदर सिमतीने खालील �माणे िशफारस केली आहे.

"सोलापरू िव� ापीठास कं� ाटी प�दतीने मनु�यबळ व सरु� ा र� क परूवठा कर�यासाठी 

कमीत कमी सेवा शु�क आकारणारे फम� L1 मे. गोदावरी एटंर�ायजसे, नांदेड हे आहेत. 

परंतू संबिंधतांकडे सरु� ा र� क (Semi-Skilled) परुिव�यासाठी सोलापरू िज�हा 

याकिरता पोलीस महािनरी� क यांच े �माणप�  नाही. �यामुळे L1 मे. गोदावरी 

एंटर�ायजसे, नांदेड यांचेकडून �ितिदन �ती कम�चारी `1.55 या दरात मनु�यबळ

(Skilled व Un-Skilled) सवेा घे�यास सिमती िशफारस किरत आहे. तसेच सरु� �ेया 

कामासाठी L2 थड� आय स�ेयुिरटी स��हसेस, चं� परू याचेकडून �ितिदन �ती कम�चारी 

`2.41 या दरात सुर� ा र� क (Semi-Skilled) सेवा घे�यास सिमती िशफारस करत 

आहे". 

सदर सिमती�या िशफारसीनुसार मे. गोदावरी ए�टर�ायजसे, मनु�यबळ परुवठा,

नांदेड यांचकेडून काय�लयीन कामासाठी मनु�यबळ �ती कम�चारी �ती िदन `1.55 या 

दराने िद.01/04/2018 ते िद.31/04/2019 या कालावधीकिरता सेवा घे�यास तसचे 

सुर� े�या कामासाठी मे. थड� आय से�युिरटी स��हससे, चं� परू याचकेडून �ितिदन �ती 

कम�चारी `2.41 या दरात सुर� ा र� क सेवा िद.01/03/2018 पासून 28/02/2019 

पय�त घे�यास व संबिंधतांना काय� आदेश दे�यास मा. कुलगु�  महोदयांनी 

िद.28/02/2018 �या िटपणी�वये मा�यता िदली आहे. �यानुसार मे. गोदावरी 

ए�टर�ायजसे, मनु�यबळ परुवठा, नांदेड व मे. थड� आय स�ेयुिरटी स��हससे, चं� परू 

यांना िद.28/02/2018 रोजी परूवठा आदेश दे�यात आले आहे. (�याची छायांिकत �त 

सोबत जोडली आहे.)  
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सबब, मे. गोदावरी ए�टर�ायजसे, मनु�यबळ परुवठा, �लॉट नं.38 ए, पिरमल 

नगर, पावडेवाडी रोड, नांदेड या खाजगी कं� ाटदाराकडून दरप� क सिमती�या

िशफारसीनुसार �ती कम�चारी �ती िदन `1.55 या दराने िद.01/04/2018 पासून 

31/03/2019 पय�त काय�लयीन कामासाठी मनु�यबळ व मे. थड� आय से�युिरटी 

स�ह�सेस, सुिम� ा नगर, ताडोबा रोड, तकुुम, चं� परू या खाजगी कं� ाटदाराकडून

सुर� े�या कामासाठी �ती िदन `2.41 या दराने िद.01/03/2018 ते 28/02/2019 पय�त 

सुर�  र� क घे�याकिरता मा. कुलगु�  महोदयांनी िद.28/02/2018 �या िटपणी�वये 

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

ठराव: मे. गोदावरी ए�टर�ायजसे, मनु�यबळ परुवठा, �लॉट नं. 38 ए, पिरमल नगर, पावडेवाडी 

रोड, नांदेड या खाजगी कं� ाटदाराकडून दरप� क सिमती�या िशफारसीनुसार �ती

कम�चारी �ती िदन `1.55 या दराने िद.01/04/2018 पासून 31/03/2019 पय�त

काय�लयीन कामासाठी मनु�यबळ व मे. थड� आय से�यिुरटी स�ह�सेस, सुिम� ा नगर,

ताडोबा रोड, तकुुम, च�ं परू या खाजगी कं� ाटदाराकडून सरु� े�या कामासाठी �ती िदन 

`2.41 या दराने िद.01/03/2018 ते 28/02/2019 पय�त सरु�  र� क घे�याकिरता

मा. कुलगु�  महोदयांनी िद.28/02/2018 �या िटपणी�वये मा�यता िद�या�या बाबीची 

न�द घे�यात आली.
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[ 05 ] शै� िणक वष� 2018-19 पासनू संल��नत महािव� ालयांकडून नवीन अ�यास (पा� � म),

िव� ाशाखा, िवषय व अितरी�त तुकडी सु� कर�यासाठी �ा�त झाल�ेया ��तावावर

िद.13/09/2017 नुसार केललेी काय�वाही मािहती�तव व महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम, 2016 कलम 109 (4) (ग) नुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे पाठिव�याकिरता

मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) नुसार िदललेी मा�यता मािहती�तव.

(िटपणी: शै� िणक वष�2018-19 पासून सोबत जोडले�या त��या�माणे नवीन अ�यास

(पा� � म), िव� ाशाखा, िवषय व अितरी�त तुकडी स�ु कर�या संदभ�तील ��ताव

िव� ापीठास �ा�त झालेले आहेत.

उपरो�त शासन िनण�यास अनुस� न शै� िणक वष�2018-19 पासून संल��नत

महािव� ालयांकडून पारंपािरक अ�यास� मातंग�त येणा�या नवीन अ�यास (पा� � म),

िव� ाशाखा, िवषय व अितरी�त तुकडी सु� कर�याबाबत �ा�त झाले�या ��तावावर

मा.कुलगु� महोदय यांनी सोबत जोडले�या त��या�माणे िशफारस केलेली आहे.

सदर �ा�त ��तावांवर महारा�� शासना�या िद.13/9/2017 रोजी�या शासन

िनण�यातील तरतूदीनुसार मा.कुलगु� महोदयां�या िशफारशीअ�वये पा� ता संबिंधत

महािव� ालयांना कळिव�यात आलेली आहे.

दर�यान�या कालावधीत महारा�� शासनाने िद.23/02/2017 �या असाधारण

भाग 4 ब �या राजप� ा�वये महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 हे

िद.01/03/2017 पासून अंमलात आणले आहे. सदर महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम, 2016 कलम 109 (4)(ग) म�ये खालील �माणे तरतूद नमूद केलेली आहे.

"उपरो�त िविहत कालमय�दे�या आत �ा�त झाले�या अशा सव� अज�ची

अिध�ठाता मंडळाकडून छाननी कर�यात येईल आिण ते �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेने,

�या वष��या 1 एि�ल रोजी �कवा �यापवू��यव�थापन पिरषदेस यो�य वाटतील अशा संब�द

कारणांनी यशोिचत प�ुटी िदले�या िशफारश�सह रा�य शासनाकडे पाठिव�यात येतील."

उपरो�त शासन िनण�यातील तरतूदी�या अनुषंगाने नवीन अ�यास (पा� � म),

िवषय, िव� ाशाखा व तुकडी सु� कर�यासाठी परवानगी िमळणेकामी शासनाकडे ��ताव

पाठिव�याची तारीख �या �या वष��या 1 एि�ल पय�त आहेत. �यानुसार सदरचे ��ताव

शासनाकडे 1 एि�ल पय�त पाठिवणे आव�यक आहे.
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�यानुसार स� ��थतीत �यव�थापन पिरषदेची बठैक नजीक�या काळात होणार

नस�याने या संदभ�त िद.19/03/2018 रोजी काय�लयीन िटपणी सादर केली असता,

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

अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता िदलेली आहे.

�यानुसार सदरचे नवीन अ�यास (पा� � म), िव� ाशाखा, िवषय व अितिर�त

तुकडी सु� कर�यासाठी परवानगी िमळणेकामी िद.27/03/2018 रोजी ��ताव सादर

कर�यात येणार आहेत.

सबब, शै� िणक वष�2018-19 पासून संल��नत महािव� ालयांकडून नवीन

अ�यास (पा� � म), िव� ाशाखा, िवषय व अितरी�त तुकडी सु� कर�यासाठी �ा�त

झाले�या ��तावावर िद.13/09/2015 नुसार केलेली काय�वाही मािहती�तव व महारा��

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109 (4) (ग) नुसार सदरचे ��ताव

शासनाकडे पाठिव�याकिरता मा.कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) नुसार, िदलेली मा�यता

मािहती�तव).

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

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 06 ] शै� िणक वष�2018-19 करीता संल��नत महािव� ालयांकडून �ा�त झाल�ेया नैस�गक

िव�तारां�या ��तावांना मा. कुलगु�  महोदयांनी शासनास व िशखर सं�थाना पाठिव�यास

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

12 (7) नुसार िदललेी मा�यता मािहती�तव.

(िटपणी: शै� िणक वष� 2018-19 साठी संल��नत महािव� ालयांकडून सोबत जोडले�या 

त��या�माणे ए. आय. सी. टी. ई अंतग�त व पारंपािरक अ�यास� मा�या नैस�गक 

िव�ताराच े��ताव �ा�त झालेले आहेत.

�ा�त ��तावांवर महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109 

(4) (ग) अ�वये �थम अिध�ठाता मंडळ सिमती�या िशफारशी करीता सादर क� न 

अिध�ठाता मंडळा�या िशफारशीसह �यव�थापन पिरषदेसमोर िशफारशी�तव सादर 

करणे आव�यक आहे व त� नंतर �यव�थापन पिरषदे�या िशफारशीनंतर �ा�त ��तावांवर 

िव� ापीठ �तराव� न िवहीत �ि� या होवून ��ताव संबिंधत �ािधकरणाकडे पढुील 

काय�वाही�तव िवहीत मुदतीत िशखर सं�था व महारा��  शासनाकडे सादर करणे 

आव�यक आहे.

तथािप, दर�यान�या कालावधीत महारा��  शासनाने िद.23/02/2017 �या 

असाधारण भाग 4 ब �या राजप� ा�वये महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016

हे िद.01/03/2017 पासून अंमलात आणले आहे. सदर महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 109 (4) (ग) म�ये खालील �माणे तरतूद नमूद केलेली आहे.

"उपरो�त िविहत कालमय�दे�या आत �ा�त झाले�या अशा सव� अज�ची 

अिध�ठाता मंडळाकडून छाननी कर�यात येईल आिण ते �यव�थापन पिरषदे�या 

मा�यतेने, �या वष��या 1 एि�ल रोजी �कवा �यापवू� �यव�थापन पिरषदेस यो�य वाटतील 

अशा सबं�द कारणांनी यशोिचत प�ुटी िदले�या िशफारश�सह रा�य शासनाकडे 

पाठिव�यात येतील."

उपरो�त शासन िनण�यातील तरतूदी�या अनुषंगाने पा� � म, िवषय, 

िव� ाशाखा व तुकडी सु�  कर�यासाठी परवानगी िमळणेकामी शासनाकडे ��ताव 

पाठिव�याची तारीख �या �या वष��या 1 एि�ल पय�त आहेत. �यानुसार सदरचे ��ताव 

शासनाकडे 1 एि�ल पय�त पाठिवणे आव�यक आहे. 
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�यानुसार स� ��थतीत �यव�थापन पिरषदेची बठैक नजीक�या काळात होणार 

नस�याने या संदभ�त िद.19/03/2018 रोजी काय�लयीन िटपणी सादर केली असता,

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

अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता िदलेली आहे.

�यानुसार सदरचे �ा�त झालेले नैस�गक वाढीच े ��ताव परवानगी िमळणेकामी 

िद.27/03/2018 रोजी ��ताव सादर कर�यात येणार आहेत.

सबब, शै� िणक वष� 2018-19 करीता संल��नत महािव� ालयांकडून �ा�त 

झाले�या नैस�गक िव�तारां�या ��तावांना मा.कुलगु�  महोदयांनी शासनास व िशखर 

सं�थाना पाठिव�यास �यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) नुसार िदलेली मा�यता मािहती�तव).

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

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 07 ] रसायनशा�  संकुलाकडील नादू� �त झाललेी शा� ीय उपकरणे िनल�खन कर�यात 

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

नुसार, �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  यांनी िदललेी मा�यतेची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठाकडील रसायनशा�  सकुंलाकडील नादू� �त झालेली शा� ीय 

उपकरणे िनल�खन कर�याचा ��ताव �ा�त झाला असनू �याची मािहती खालील�माणे.

अ. � . संकुलाच ेनाव घसरा वजा जाता सािह�यांची �कमत `

1) रसायनशा�  सकुंल `2,63,874/-

एकूण �कमत ` (घसारा वजाजाता) `2,63,874/-

िनल�खन करावयाच े सािह�य अनेक वष� वापर�याने नादू� �त झालेले असनू ते 

बदं ��थतीत आहेत. तसेच सदर सािह�याच ेिनल�खन कर�यासाठी सकुंलाची त�  सिमती 

िनयु�त कर�यात आली होती. सदर सिमतीने सािह�याच े िनल�खन कर�याची िशफारस 

केली आहे. नादू� �त झाले�या शा� ीय उपकरणांची ��य�  जागेवर जावून पडताळणी 

क� न सदर सािह�याच ेिनल�खन कर�याची िशफारस केली आहे. सोबत अहवाल जोडला 

आहे. 

िनल�खन कर�यासाठी समान लेखा संिहता (Common Account Code) मधील 

Appendix- I म�ये Financial Delegation Power नुसार अिधकार िदले असनू �यामधील 

1 (xvi) & 2 (ii) नुसार �यव�थापन पिरषदेने िनल�खन िनयमावली म�ये अना�वत बाबीसाठी 

`50,000/- वर अस�याने �यव�थापन पिरषदेस िनल�खन ��तावास मंजूरी दे�याचा 

अिधकार दे�यात आलेला आहे. मा. िव�  व लेखा अिधकारी व 

मा. कुलगु� महोदय यां�याशी झाले�या चच�नुसार नजीक�या काळात �यव�थापन 

पिरषदेची बठैक नस�याने व �ा�त िनद�शानुसार सदर िनल�खन ��तावास महारा��  ्

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

पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  यांनी मा�यता िदली आहे.

सबब, महारा��  ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील तरतूद कलम 

१२(७) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  यांनी केलेली काय�वाही

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

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

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 08 ] िव� ापीठ पिरसर संकुलातील पा�  अ�यापकांना CAS अतंग�त पदो� तीसाठी 

िव� ापीठाशी संबिंधत नसल�ेया िवषय त�� ां�या नावांची िशफारस कर�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसर सकुंलातील पा�  अ�यापकांना CAS अतंग�त पदो� ती 

दे�यासाठी गठीत करा�या लागणा�या िनवड/पदो� ती सिमतीसाठी महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 102(२)(ङ) म�ये खालील �माणे तरतूद िवशद केलेली 

आहे. 

�या िवषयासाठी अ�यापकाची िनवड करावयाची असेल अशा िवषयाचे िवशेष 

� ान असले�या, िव� ापिरषदेने िशफारस केले�या िव� ापीठाशी संबिंधत नसले�या 

सहापे� ा अिधक नसतील अशा त�� ां�या नािमकेतून �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत 

केलेले तीन प�े ा अिधक नसतील इतके त�� .

उ�त तरतूद िवचारात घेता, िव� ापीठ पिरसरातील संकुलात काय�रत 

असले�या पा�  अ�यापकांना CAS अंतग�त पदो� ती दे�यासाठी गठीत करा�या 

लागणा�या िनवड/पदो� ती सिमतीसाठी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयमातील 

तरतूदीनुसार संबिंधत िवषया�या अिध�ठातांकडून िवषय त�� ां�या नावाची यादी घे�यास 

मा. कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िदली होती.

वर नमूद के�या�माणे �भारी अिध�ठाता-िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा यांनी 

िव� ापीठ सकुंलात िशकिव�या जाणा�या Organic Chemistry व Physics तसेच �भारी 

अिध�ठाता-मानविव� ान िव� ाशाखा यांनी Economics या िवषया�या त�� ां�या 

नािमकेची यादी िव� ापीठास सादर केली आहे. िव� ापिरषद �ा�त यादीतील ६ 

िवषयत�� ां�या नावाची िशफारस �यव�थापन पिरषदेकडे कर�याची तरतूद आहे. परंत ू

सदरची बाब तातडीची अस�याने मा. कलुगु�  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम 2016 कलम (१२) (७) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने ��येक िवषया�या 10

िवषय त�� ांस मा�यता �दान केली आहे. सदर नािमकेतून Organic Chemistry, 

Physics & Economics या िवषयातील ��येकी तीन िवषयत��  नामिनद�शन 

कर�याचीबाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसर संकुलातील पा�  अ�यापकांना CAS अतंग�त पदो� तीसाठी 

िव� ापीठाशी संबिंधत नसल�ेया िवषय त�� ां�या नावांची िशफारस खालील�माणे 

कर�यात आली आहे.

Organic Chemistry
1) Prof. D. D. Dhavale
2) Prof. M. B. Deshmukh
3) Dr. M. V. Kulkarni

Physics
1) Prof. R. L. Rayabagkar
2) Dr. S. W. Gosavi
3) Prof. P. S. Patil

Economics
1) Prof. Abhay Pethe
2) Prof. J. Manahar Rao
3) Prof. D. Rajshekar
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[ 09 ] ��तूत िव� ापीठातील �शासकीय सेवकांच ेता�परुती पदो� ती (Officiating Promotion)

िदल�ेया वतेनाची र�कम िव� ापीठ फंडातनू Salary या अदंाजप� कीय िशष�काम�ये वग�

कर�याबाबतच ेप�  िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठातील सहायक क�  अिधकारी - � ी. पवार �ही. डी., � ी. पाटील 

एम. ए., � ी. िद� ीत पी. एस., क�  अिधकारी - � ी. कदम एल. एस., डॉ. वलेकर डी. 

एम., व सहायक कुलसिचव - � ी. काळे एस. टी. यांनी िनवदेना� ारे खालील�माणे 

कळिवले आहे. 

1. ��तूत िव� ापीठा�या �थापने�यावळेी िव� ापीठात मनु�यबळ कमी अस�याने 

िव� ापीठ �शासनाने त�कािलन कालावधीत उपल�ध असले�या कम�चा�यांना 

�यावळेी िर�त असले�या पदावर लागू असले�या �माण संिहता 1984 कोड िनयम ३ 

(२) (ड) अ�वये ता�परुती पदो� ती (Officiating Promotion) (१) िद.०१/१२/२०08 ते 

31/05/2009 (२) िद.03/06/2009 ते 02/12/2009 (३) िद.01/01/2010 ते 

30/06/2010 या कालावधीसाठी दे�यात आलेली होती.

2. ता�परु�या पदो� ती िदले�या कम�चा�यांमधून मागील काही वष�म�ये सेवािनवृ�  

झाले�या कम�चा�यांकडून मूळ पदा�या वतेनापे� ा ता�परुती पदो� तीस िदलेले 

वतेनातील फरक वसूल कर�यात आलेला आहे.

3. नजीक�या काळाम�ये �यां�याही सेवािनवृ� ी जवळ आले�या अस�याने �यां�याकडून 

देखील अशाचे �कारे वतेन वसूल क�  जावू शकते.

4. सदर पदावर �यांनी काम क� न �याच े वतेन घेतले अस�याने या वतेनाची वसूली 

नैस�गक �याय त�वानुसार क�  नये. �यां�या नावासमोर द�शिवलेली र�कम 

संबिंधतांकडून वसूल न करता ती िव� ापीठ फंडातून Salary या अंदाजप� कीय 

िशष�काखाली वग� के�यास �यां�याकडून सदर रकमेची वसूली होणार नाही, अशी 

िवनंती केलेली आहे. 

अ.

� .

कम�चा�यांच ेनाव ता�पुर�या पदो� तीच े

पद 

पिरगणना र�कम `

1) � ी. काळे सज�राव तुकाराम अिध� क `02.355/-

2) डॉ. वलेकर दशरथ महादेव अिध� क `02.874/-

3) � ी. कदम ल�मण शंकर सहा. अिध� क `39,411/-
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4) � ी. िद� ीत पांडुरंग शंकर सहा. अिध� क `41,334/-

5) � ी. पाटील मेघराज अंबादास सहा. अिध� क `43,651/-

6) � ी. पवार वभैव द� ा� य सहा. अिध� क `56,720/-

सबब, ��तूत िव� ापीठातील �शासकीय सेवकांचे ता�परुती पदो� ती 

(Officiating Promotion) िदले�या वतेनाची र�कम िव� ापीठ फंडातून Salary या 

अंदाजप� कीय िशष�काम�ये वग� कर�याबाबतचे प�  िवचाराथ�).

ठराव: ��तूत िव� ापीठातील �शासकीय सेवकां�या ता�परु�या पदो� तीसाठी (Officiating

Promotion) िदल�ेया वतेनाची र�कम िव� ापीठ फंडातून Salary या अदंाजप� कीय 

िशष�काम�ये वग� कर�याबाबत खालील अनु� मे १ ते ५ नुसार कम�चा�यांनी केललेी िवनंती 

अमा�य कर�यात येवून खालील �शासकीय सेवकांना �यांना ता�परु�या पदो� तीपोटी 

दे�यात आललेी र�कम वसलू कर�यात यावी असे ठरल.े

अ.� . कम�चा�यांच ेनाव ता�पुर�या पदो� तीच ेपद पिरगणना र�कम `

1) � ी. काळे सज�राव तुकाराम अिध� क `02,355/-

2) डॉ. वलकेर दशरथ महादेव अिध� क `02,874/-

3) � ी. कदम ल�मण शंकर सहा. अिध� क `39,411/-

4) � ी. िद� ीत पांडुरंग शंकर सहा. अिध� क `41,334/-

5) � ी. पाटील मेघराज अबंादास सहा. अिध� क `43,651/-

6) � ी. पवार वैभव द� ा� य सहा. अिध� क `56,720/-
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[ 10 ] � ी. रणिदव ेपी. टी., व � ंथालय सहायक व � ी. माने बी. टी., िशपाई यांचे सेवािनवृ� ी 

िदनीच अ�जत रज�ेया रोखीकरणाची र�कम आदा कर�याबाबतचे प�  व या अनुषंगाने 

धोरणा�मक िनण�य घे�याची बाब िवचाराथ�.

� ी. रणिदव ेपी. टी. व � ी. माने बी. टी. यांनी प� ा� ारे खालील�माणे कळिवले आहे.

1) ते िव� ापीठा�या ३१ व ३२ वष� सेवतेून िद.30/04/2018 रोजी सेवािनवृ�  होत 

आहेत.  

2) �यांची आ�थक ��थती नाजूक असनू, �यांना आ�थक अडचणी आहेत.

3) �यां�या ह�का�या एकूण ३०० रजा िश� क अस�याने रजचे े सेवािनवृ� ी िदनीच 

र�कम रोखीने िद�यास �यां�यावर िव� ापीठाचे उपकार होतील.

4) तसेच शासनाकडून िव� ापीठास सदर र�कम �ा�त झा�यास ती िव� ापीठ 

काय�लयाकडे जमा क� न �यावी याबाबत लेखी हमी (Undertaking) दे�यास तयार 

आहे. 

या संदभ�त काय�लयीन िनवदेन खालील�माणे आहे.

1) ��तूत िव� ापीठातील �शासकीय िश� के� र सेवक िनवृ�  झा�यानंतर �यांचा अ�जत 

रजचेा ��ताव मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू 

यां�या काय�लयाकडे सादर केला जातो.

2) त� नंतर सदर रजचेी र�कम संबिंधत सेवािनवृ�  कम�चा�यास �ा�त हो�यास ते 

सेवािनवृ�  झा�यानंतर आठ ते नऊ मिह�याचा कालावधी लागत आहे. या 

र�कमेसाठी वारंवार संबिंधतांना मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापरू 

िवभाग, सोलापरू यां�या काय�लयाकडे पाठपरूावा करावा लागतो. यामूळे नाहक 

सेवािनवृ�  कम�चा�यास मन�ताप व आ�थक अडचणी सहन करा�या लागतात. काही 

वळेेस कम�चारी �यां�या मूळगावी राहत असतो. 

3) तसेच भिव�यातही िव� ापीठात काय�रत असलेले �शासकीय सेवक सेवािनवृ�  

होताना �यां�या अ�जत रज�ेया रोखीकरण रकमेची मागणी सेवािनवृ� ी िदनीच 

िमळ�याबाबत िवनंती क� न शकतात.

4) या�तव ��ततू �करणावर कम�चारी सेवािनवृ�  झा�यानंतर �यां�या अ�जत रजा 

रोखीकरणाचा ��ताव मा. िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यां�या 

काय�लयास पाठिव�यास, �यां�या काय�लयाकडून ��ताव मा�यतेच े प�  �ा�त 

झा�यानंतर तेवढीच र�कम िव� ापीठ फंडातनू कम�चा�यास दे�यास व सदरची 

र�कम मा. िवभागीय सहसचंालक यां�या काय�लयाकडून �ा�त झा�यानंतर ती 

िव� ापीठ फंडाम�ये जमा क� न घे�याबाबतचा धोरणा�मक िनण�य होणे आव�यक 

आहे. 
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5) तथािप, याबाबत एक तांि� क अडचणही उ� वू शकते. मा. िवभागीय सहसंचालक,

उ�च िश� ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यां�या काय�लयाकडून अ�जत रजा 

रोखीकरणा�या ��ताव मा�यतेच े प�  �ा�त झा�यानंतर िव� ापीठ फंडातनू संबिंधत 

सेवािनवृ� ी धारणाकडून हमी प�  घेवून अ�जत रजा रोखीकरणाची र�कम आदा 

के�यास व 

6) त� नंतर उ�त काय�लयाकडून ��य� ात र�कम सबंिंधतां�या नावावर जमा होवून 

संबिंधत सेवािनवृ� ीधारक िव� ापीठ फंडात सदरची र�कम वग� कर�या�या 

कालावधी दर�यान मयत झा�यास सदर र�कम िव� ापीठ फंडात जाम हो�यास 

अडचणी िनम�ण होवून शकतात.

सबब, � ी. रणिदव ेपी. टी., � ंथालय सहायक व � ी. माने बी. टी., िशपाई यांच े

सेवािनवृ� ी िदनीच अ�जत रज�ेया रोखीकरणाची र�कम आदा कर�याबाबतचे प�  व या 

अनुषंगाने धोरणा�मक िनण�य घे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: � ी. रणिदव े पी. टी., विर�ठ � ंथालय सहायक व � ी. माने बी. टी., िशपाई यांची

सेवािनवृ� ी िदनीच अ�जत रजे�या रोखीकरणाची र�कम आदा कर�याबाबतची िवनंती 

अमा�य कर�यात आली.
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[ 11 ] खाजगी कं� ाटदारामाफ�त काय�रत कं� ाटी कम�चा�यांची जा�तीत जा�त वष� सेवा झाल�ेया 

कं� ाटी कम�चा�यांना ठेकेदारामाफ�त एकि� त वेतन (अितिर�त कर व इतर कपाती सोडून)

दे�याची बाब व एकि� त वतेनाची र�कम िनि� त क� न लागू कर�यासाठी व �यां�या सेवचेा 

कालावधी िनि� त कर�यासाची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठात कायम कम�चारी वग� अपुरा अस�याने आव�यकतेनुसार कं� ाटदारामाफ�त 

िविवध �कारच े मनु�यबळ घेतले आहेत. सदर कम�चा�यांना िकमान वेतनानुसार वतेन आदा 

कर�यात येतो. सदर कम�चा�यांना दे�यात येणारे वतेन हे स�या�या महागाई�या ��टीने अपूरे 

अस�याने, यापूव� परी� ा िवभागात कांही कम�चा�यांना कं� ाटदारामाफ�त एकि� त वेतन 

`10,000/- (कर अितिर�त) दे�यास �यव�थापन पिरषदेने मा�यता िदलेली आहे. याच धत�वर 

जा�तीत जा�त वष� सेवा झाले�या कं� ाटी कम�चा�यांना ठेकेदारामाफ�त एकि� त वतेन (अितिर�त 

कर व इतर कपाती सोडून) दे�याची बाब व एकि� त वतेन वेतनवाढीसह र�कम िनि� त क� न 

लागू कर�यासाठी व �यां�या सवेचेा कालावधी िनि� त कर�याची बाब िद.23/01/2018 रोजी�या 

बैठकीत िवचाराथ� ठेव�यात आला असता �यावर खालील �माणे ठराव पािरत कर�यात आला 

आहे. 

"िव� ापीठातील िविवध िवभागात काय�रत असलले े कं� ाटी कम�चा�यांना नवीन िनिवदा 

उघड�यानंतर सुधािरत दर िनि� त कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली."

उ�त ठरावा�या अनुषंगाने सादर कर�यात येते की, ��तत िव� ापीठातील िविवध िवभाग

/ संकुलाम�ये गरजेनुसार काय�लयीन कामासाठी मनु�यबळ व सुर� े�या कामासाठी सुर� ा र� क 

घे�याकिरता िद.15/01/2018 रोजी जािहरत �िस�द कर�यात आले होते. सदर जािहराती 

अनुस� न �ा�त झाले�या ई-िनिवदांचे � ि� या पूण� होवून दरप� क सिमती�या िशफारशीनुसार व 

मा.कुलगु�  महोदयां�या मा�यते अ�वये संबंिधत सुर� ा र� क पुरवठादार व मनु�यबळ 

पुरवठादारास िद.28/02/2018 रोजी पुरवठा आदेश दे�यात आलेले आहे. (�यांची छायांिकत �त 

सोबत जोडली आहे.) स� :��थतीत कं� ाटी कम�चा�यांची सं�या खालील �माणे आहे.

अ.� . �वग� एकूण कम�चारी सं�या

1 संगणक लेखिनक 23

2 वाहन चालक 08

3 �योगशाळा सहायक 01

4 �योगशाळा पिरचर 03

5 िशपाई 12

6 माळी 11

7 सुर� ा र� क 37

सबब, खाजगी कं� ाटदारामाफ�त काय�रत कं� ाटी कम�चा�यांची जा�तीत जा�त वष� सेवा 

झाले�या कं� ाटी कम�चा�यांना ठेकेदारामाफ�त एकि� त वतेन (अितिर�त कर व इतर कपाती 

सोडून) दे�याची बाब व एकि� त वतेनाची र�कम िनि� त क� न लागू कर�यासाठी व �यां�या 

सेवचेा कालावधी िनि� त कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: खाजगी कं� ाटदारामाफ�त काय�रत कं� ाटी कम�चा�यां�या जा�तीत जा�त वष� सेवा झाल�ेया 

कं� ाटी कम�चा�यांना ठेकेदारामाफ�त एकि� त वेतन (अितिर�त कर व इतर कपाती सोडून)

दे�याची बाब व एकि� त वतेनाची र�कम िनि� त क� न लागू कर�यासाठी व �यां�या सेवचेा 

कालावधी िनि� त कर�यासाठी खालील�माणे सिमती गठीत कर�यात आली.

1) �ा. एम. एम. माने  : अ�य�

2) डॉ. टी. एन. कोळेकर  : सद�य

3) डॉ. � ीमती एस. आय. शेख : सद�या

4) �ाचाय� डॉ. डी. डी. पुजारी : सद�य
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[ १२ ] ऑनलाईन �� पि� का िवतरण �णालीकरीता परी� ा क�� ाना आव�यक साधनसामु� ी

खरेदी करणेकामी आ�थक सहाय कर�याकिरता िद.23/01/2018 रोजी�या परी� ा व 

मू�यमापन मंडळा�या बठैकीतील िनण�यानुसार गठीत सिमती�या िशफारशीनुसार 

मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,2016 मधील कलम 

48(2) �या अनुषंगाने परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने �यव�थापन पिरषदेस केललेी 

िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. राजशे अ� वाल सिमती�या िशफारशीनुसार मु�ा � . 4 म�ये खालील�माणे 

तरतूद कर�यात आली आहे.  

R4: Secured delivery of question paper (4) Is question paper sent to the
examination centre online just before the examination

वर नमूद िशफारशीनुसार ऑनलाईन �� पि� का िवतरण �णाली माहे 

ऑ�टो/नो�ह� 2017 �या परी� ा हंगामा पय�त बी. ए. अ�यास� म वगळून इतर सव� 

अ�यास� मांना यश�वीिर�या (89 %) पार पाडले आहे. तसचे रा�य शासन व 

मा. कुलपती काय�लयाकडून मा. राजशे अ� वाल सिमतीची िशफारश�ची 100 ट�के 

अंमलबजावणीबाबत वळेोवळेी आढावा घे�यात येत असून �याची पतू�ता झाली �कवा नाही 

याबाबत वळेोवळेी शासन �तरावर बठैक आयोिजत क� न वळेोवळी िव� ापीठ 

काय�लयास प� �यवहार करीत आहेत.

ऑ�टो / नो�ह� 2017 मधील स� िनहाय बी. ए. / बी. कॉम परी� े�या ऑनलाईन 

�� पि� का िवतरण �णालीकरीता परी� ा क��  �हणनू सोलापरू सोशल असोिसएशन 

आट�स ॲ�ड कॉमस� कॉलेज, सोलापरू िनि� त केले होते. �याअनुषंगाने सदर 

महािव� ालयाने िद.17/10/2017 रोजी�या प� ा�वये झेरॉ�स मशीनवर िकमान 3000

�ती काढणे श�य होणार नस�याने नवीन खरेदी कराव ेलागणार असनू �यासाठी अदंाज े

� . 2 लाख इतका खच� अपेि� त आहे. नवीन झेरॉ�स मशीन खरेदी कर�यासाठी आ�थक 

सहाय दे�याबाबत कळिव�यात आले होते. सदरचा िवषय िद.23/01/2018 रोजी�या 

परी� ा व मू�यमापन मंडळासमोर िवषय � .3 अ�वये िवचाराथ� सादर केले असता 

खालील�माणे ठराव कर�यात आले आहे.

ठराव: ऑनलाईन �� पि� का िवतरण �णालीकरीता परी� ा क�� ाना आव�यक

साधनसामु� ी खरेदी कर�यासाठी आ�थक सहाय कर�याकरीता खालील�माणे

सिमती गठीत क� न सिमती�या अहवालानुसार सदरचा िवषय पनु� : परी� ा व 

मू�यमापन मंडळासमोर सादर कर�याबाबत सव�नुमते ठरले.

1. �ाचाय� डॉ. डी. डी. पजुारी - अ�य�

2. �ाचाय� डॉ. �ही. पी. उबाळे 

3. डॉ. टी. एन. कोळेकर 

4. � ी. पी. आर. भडकवाडे 

5. � ी. ए. बी. संगवे

वर नमूद गठीत सिमतीची बठैक िद.5/3/2018 रोजी घे�यात आली असनू सदर 

िवषयाबाबत िवषय � .5 नुसार खालील�माणे ठराव कर�यात आले आहे.
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ठराव: परी� ा क�� ाना आव�यक साधन सामु� ी खरेदी कर�यासाठी िबन�याजी

ठरािवक र�कम आदा करावी व �याची परतफेड महािव� ालयांनी तीन ते चार 

ह��याम�ये करावी. तसचे शै� िणक, संशोधन आिण िवकास या िवभागाने 

महािव� ालय िवकासातंग�त बजटे हेड िनम�ण क� न पढुील काय�वाही करावी 

अस ेठरले. अंदाजप� कात तरतूद कर�याच ेठरले.

वरील व�तु��थती िवचारात घेता, उ�त िवषय परी� ा व मू�यमापन मंडळासमोर 

सादर करावयाचे असून परंत ुदर�यान�या कालावधीत बठैकीची िनयोिजत तारीख नाही.

तसेच माहे माच� / एि�ल 2018 या हंगामातील परी� ा हया िद.21 माच�, 2018 पासून 

सु� वात झाले�या आहेत. वळेेची िनकड व गरज िवचारात घेता सदरचा िवषय 

धोरणा�मक व आ�थक बाब अस�याने स� ��थतीत परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने 

मा. कुलगु�  महोदय यांची महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील 

कलम 48 (2) मधील तरतूदीनुसार काय�वाही कराव ेलागणार आहे. त� नंतर केले�या

काय�वाहीची बाब िनयोिजत परी� ा व मू�यमापन मंडळासमोर सादर कर�यात येईल.

सबब, ऑनलाईन �� पि� का िवतरण �णालीकरीता परी� ा क�� ाना आव�यक

साधनसामु� ी खरेदी करणेकामी आ�थक सहाय कर�याकिरता िद. 23/01/2018 

रोजी�या परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या बठैकीतील िनण�यानुसार गठीत सिमती�या

िशफारशीनुसार मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 

2016 मधील कलम 48 (2) �या अनुषंगाने परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने

�यव�थापन पिरषदेस केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: ऑनलाईन �� पि� का िवतरण �णालीकरीता परी� ा क�� ाना आव�यक साधनसामु� ी

खरेदी करणेकामी आ�थक सहाय कर�याकिरता िद.23/01/2018 रोजी�या परी� ा व 

मू�यमापन मंडळा�या बठैकीतील िनण�यानुसार गठीत सिमती�या िशफारशीनुसार 

मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 

48(2) �या अनुषंगाने परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने केललेी िशफारस ��वका� न 

खालील�माणे सिमती गठीत कर�यात आली.

1) �ाचाय� डॉ. डी. डी. पजुारी : अ�य�

2) डॉ. बी. सी. शेवाळे  : सद�य

3) डॉ. टी. एन. कोळेकर : सद�य
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[ 1३ ] ऑनलाईन �� पि� कािवतरण �णालीकरीता वाढीव �टाफ मंजूर कर�यासाठी

िद.23/01/2018 रोजी�या परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या बठैकीतील िनण�यानुसार

गठीत सिमती�या िशफारशीनुसार मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक

िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम  48 (2) �या अनुषंगाने परी� ा व मू�यमापन

मंडळा�या वतीने �यव�थापन पिरषदेस केललेी िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: �ाचाय� वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापरू व 

� ी. अिजतकुमार बापरूाव संगव,े अिधसभा सद�य, यांची िद.02/01/2018 व 

िद.05/01/2018 रोजी प�  �ा�त झाले होते. सदर प� ात �यांनी माहे ऑ�टो / नो�ह� 

2017 �या पासून बी. कॉम / बी. ए�सी �या �� पि� का ऑनलाईन प�दतीने िवतिरत 

क� न परी� ा घे�याच े परी� ा िवभागाने ठरिवले आहे. �यानुसार ��येक क�� ासाठी 1

को-ऑ�डनेटर व 1 िशपाई मंजूर केला आहे. परंत ुएका तासात �� पि� का डाऊनलोड 

करणे, झेरॉ�स करणे, चार पानी �� पि� का अस�यावर �टेपल करणे व िव� ा�य�पय�त 

�� पि� का वळेेत पोहचवणे आदी कामे आहेत. हा कामाचा ताण ल� ात घेता िव� ाथ� 

सं� येनुसार वाढीव �टाफ मंजूर करावा अस ेकर�याबाबत कळिवले होते.

सदरचा िवषय िद.23/01/2018 रोजी�या परी� ा व मू�यमापन मंडळासमोर 

िवषय � . 7/6 अ�वये िवचाराथ� सादर केले असता खालील�माणे ठराव कर�यात आले 

आहे. 

ठराव: ऑनलाईन �� पि� कािवतरण �णालीकरीता वाढीव �टाफ मंजूर कर�यासाठी

खालील�माणे सिमती गठीत कर�यात आली.  

1. �ाचाय� डॉ. डी. डी. पजुारी- अ�य�

2. �ाचाय� डॉ. �ही. पी. उबाळे 

3. डॉ. टी. एन. कोळेकर 

4. � ी. पी. आर. भडकवाडे 

5. � ी. ए. बी. संगवे

वर नमूद गठीत सिमतीची बठैक िद.5/3/2018 रोजी घे�यात आली असनू सदर 

िवषयाबाबत िवषय � .3 नुसार खालील�माणे ठराव कर�यात आले आहे.

ठराव: ऑनलाईन �� पि� का िवतरण �णालीसाठी तीन �कवा तीन पे� ा जा�ता

िव� ाशाखे�या परी� ा क�� ावर असेल तर एक िलिपक अिधकचा घे�यास

मा�यता दे�यात आली. 
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वरील व�तु��थती िवचारात घेता, उ�त िवषय परी� ा व मू�यमापन मंडळासमोर 

सादर करावयाचे असून परंत ुदर�यान�या कालावधीत बठैकीची िनयोिजत तारीख नाही.

तसेच माहे माच� / एि�ल 2018 या हंगामातील परी� ा हया िद.21 माच�, 2018 पासून 

सु� वात झाले�या आहेत. वळेेची िनकड व गरज िवचारात घेता सदरचा िवषय 

धोरणा�मक व आ�थक बाब अस�याने स� ��थतीत परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने 

मा. कुलगु�  महोदय यांची महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील 

कलम 48 (2) मधील तरतूदीनुसार काय�वाही कराव ेलागणार आहे. त� नंतर केले�या 

काय�वाहीची बाब िनयोिजत परी� ा व मू�यमापन मंडळासमोर सादर कर�यात येईल.

   सबब, ऑनलाईन �� पि� कािवतरण �णालीकरीता वाढीव �टाफ मंजूर कर�यासाठी

िद. 23/01/2018 रोजी�या परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या बठैकीतील िनण�यानुसार

गठीत सिमती�या िशफारशीनुसार मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा�� साव�जिनक

िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 48 (2) �या अनुषंगाने परी� ा व मू�यमापन

मंडळा�या वतीने �यव�थापन पिरषदेस केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: ऑनलाईन �� पि� का िवतरण �णालीकरीता वाढीव �टाफ मंजूर कर�यासाठी

िद.23/01/2018 रोजी�या परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या बठैकीतील िनण�यानुसार

गठीत सिमती�या िशफारशीनुसार मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा�� साव�जिनक

िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम  48 (2) �या अनुषंगाने परी� ा व मू�यमापन

मंडळा�या वतीने केललेी िशफारस ��वका� न माच� २०१८ �या परी� ेपासून लागू 

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 14 ] िशवर�न िश� ण सं�था, अकलजू, ता. माळिशरस संचिलत राज�सह मोिहते-पाटील

इ���ट� टू ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, अकलजू या महािव� ालया�या नावात शै� िणक वष�

2018-19 पासून िशवर�न इ���ट� टू ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, अकलजू असा बदल

कर�याबाबत अिध�ठाता मंडळाने केललेी िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. उपा�य� , िशवर�न िश� ण सं�था, अकलूज, ता. माळिशरस यां�याकडून

सं�थेचे संचिलत राज�सह मोिहते-पाटील इ���ट� टू ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, अकलूज,

ता. माळिशरस या महािव� ालया�या नावात शै� िणक वष�2018-19 पासनू खालील�माणे

बदल कर�याबाबतचा ��ताव �ा�त झालेला होता.

सं�थेचे नाव महािव� ालयाचे स� :��थतीतील

नाव

महािव� ालया�या नावातील

बदल

िशवर�न िश� ण सं�था,

अकलूज 

ता. माळिशरस,

िज.सोलापूर.

राज�सह मोिहते-पाटील

इ���ट� ूट ऑफ मॅनेजम�ट

�टडीज, अकलूज.

ता. माळिशरस, िज. सोलापूर

िशवर�न इ���ट� ूट ऑफ

मॅनेजम�ट �टडीज, अकलूज.

ता. माळिशरस, िज. सोलापूर

मा. उपा�य� , िशवर�न िश� ण सं�था, अकलूज, ता. माळिशरस यांनी सदर

��तावात िद.21/09/2017 रोजी�या काय�कारी मंडळाम�ये राज�सह मोिहते-पाटील

महािव� ालयाचे नाव बदलून िशवर�न असे करणेिवषयी सव�नुमते ठराव मंजूर कर�यात

आला अस�याने महािव� ालया�या नावात शै� िणक वष�2018-19 पासून उपरो�त�माणे

बदल क� न िमळ�यािवषयी िवनंती केलेली आहे. सोबत सं�थे�या िद.21/09/2017

रोजी�या काय�कारी मंडळा�या बठैकीतील महािव� ालया�या नावातील बदलाबाबत�या

ठराव � .9 ची कारणापरुती न�कल जोडली आहे.

महािव� ालया�या नावात बदल कर�याबाबत�या �ा�त ��तावास �थमत: अिध�ठाता

मंडळाची व त� नंतर �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक आहे.

या�तव सदर बाब िद.10/02/2018 रोजी�या अिध�ठाता मंडळा�या बठैकीत

िवचाराथ�सादर केली असता, ठराव � .1 अ�वये िशवर�न िश� ण सं�था, अकलूज,

ता. माळिशरस संचिलत राज�सह मोिहते-पाटील इ���ट� टू ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज,

अकलूज या महािव� ालया�या नावात शै� िणक वष�2018-19 पासून िशवर�न इ���ट� टू 

ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, अकलूज असा बदल कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदेस

िशफारस केलेली आहे.

सबब िशवर�न िश� ण सं�था, अकलूज, ता. माळिशरस संचिलत राज�सह मोिहते-

पाटील इ���ट� ूट ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, अकलूज या महािव� ालया�या नावात

शै� िणक वष�2018-19 पासून िशवर�न इ���ट� टू ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, अकलूज

असा बदल कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िशवर�न िश� ण सं�था, अकलजू, ता. माळिशरस संचिलत राज�सह मोिहते-पाटील

इ���ट� टू ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, अकलजू या महािव� ालया�या नावात शै� िणक वष�

2018-19 पासून िशवर�न इ���ट� टू ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, अकलजू असा बदल

कर�याबाबत अिध�ठाता मंडळाने केललेी िशफारस ��वका� न शासनास िशफारस 

कर�यात आली.
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[ 15 ] िशवाजी िव� ापीठ अ�यादेश � . 158 (2.1) मधील तरतुदीनुसार "िवशेष क� �थायी

सिमती" मधील सद�यां�या नामिनद�शनाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील मागासवग�य िश� क व िश� के� र

कम�चारी व िव� ाथ� यां�या क�याणासाठी व �यांना िनयमानुसार असले�या िवशेष

सवलती यो�य �कारे उपल�ध हो�या�या अनुषंगाने िव� ापीठात िवशेष क� �थायी

सिमतीचे गठण होणे आव�यक आहे.

सदर सिमतीचे गठण िशवाजी िव� ापीठ अ�यादेश � . 158 (2.1) मधील

तरतुदीनुसार तीन वष�साठी करावयाची असून, मागील िद.01/01/2015 ते

31/12/2017 या तीन वष��या कालावधीसाठी गिठत कर�यात आले�या सिमतीची मुदत

िद.31/12/2017 रोजी संपत अस�याने, न�याने िद.01/01/2018 ते 31/12/2020 या

तीन वष�साठी िवशेष क� �थायी सिमती गिठत करावी लागणार आहे.

िशवाजी िव� ापीठ अ�यादेश � . 158 (2.1) �माणे सिमतीची रचना पढुील�माणे

आहे.

i The Vice-Chancellor Ex-Office-Chairman

ii 2-3 Professors Members

iii 3-5 Principals Members

iv 1-2 Readers Members

v 1-2 Lecturers Members

vi 2 women representative from

teaching and non-teaching category

Members

vii A representative of the State Govt. Member

viii The Deputy Registrar (Spl.Cell) Member-Secretory

The members at Serial Nos. ii to vi are to be nominated by the

Management Council.

Tenure: The tenure of members at Sr. No. ii to vi shall be three years.

उ�त�माणे िवशेष क�  �थायी सिमती गिठत करणेसाठी अनु� मे ii to vi मधील 

सद�यांचे नामिनद�शन �यव�थापन पिरषदेने करावयाचे अस�याने, सदरचा िवषय 

�यव�थापन पिरषदेसमोर िवचाराथ� ठेवणे आव�यक आहे.

सदरचा िवषय िद. 07 फे�वुारी, 2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत 

िवचाराथ� ठेवला असता, ठराव � . 4 नुसार सदरचा िवषय पढुील बठैकीत सादर करावा 

असा ठराव पािरत कर�यात आला आहे.
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सबब, उपरो�त�माणे पारीत ठरावानुसार िद.01/01/2018 ते

िद.31/12/2020 या तीन वष��या कालावधीसाठी िशवाजी िव� ापीठ अ�यादेश � . 158

(2.1) मधील तरतुदीनुसार "िवशेष क� �थायी सिमती" मधील अनु� मे ii to vi मधील 

सद�यां�या नामिनद�शनाची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िशवाजी िव� ापीठ अ�यादेश � . 158 (2.1) मधील तरतुदीनुसार "िवशेष क� �थायी

सिमती" मधील सद�यांचे खालील�माणे नामिनद�शन कर�यात आली आहे.

ii 2-3 Professors 1) Prof. Dr. V. B. Ghute, Solapur
University, Solapur.

2) Prof. Dr. V. B. Patil, Solapur
University, Solapur.

iii 3-5 Principals 1) Prin. Dr. A. L. Deshmukh, Shankarrao
Mohite Mahavidyalaya, Akluj,
Tal. Malshiras, Dist. Solapur.

2) Prin. Dr. C. B. Kolekar, Sahakar
Maharshi Shankarrao Mohite
Patil Mahavidyalaya, Natepute,
Tal. Malshiras, Dist. Solapur.

3) Prin. Dr. Smt. K. A. Pande, D. A. V.
Velankar College of Commerce,
Solapur.

4) Prin. Dr. S. K. Pawar, Chhatrapati
Shivaji Night College of Arts &
Commerce, Solapur.

5) Dr. S. S. Ganapur, Kasturbai College
of Education, Solapur.

iv 1-2 Readers 1) Dr. R. B. Bhosale, Solapur University,
Solapur.

2) Dr. R. N. Mulik, D. B. F. Dayanand
College of Arts & Science, Solapur.

v 1-2 Lecturers 1) Dr. Changdeo Kambale, Karmveer
Bhaurao Patil Mahavidyalaya,
Pandhapur, Tal. Pandharpur,
Dist. Solapur.

2) Dr. Suhas Dahitnekar (Kamble),
Sangmeshwar College, Solapur.

vi 2 women representative
from teaching and non-
teaching category

1) Dr. Smt. Anjana Lawand, Solapur
University, Solapur.

2) Smt. Archana Salunkhe, Solapur
University, Solapur.
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[ 16 ] �ाचाय�डॉ. डी. डी. पुजारी, �यव�थापन पिरषद सद�य, सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू व

�ा. डॉ. ए. एन. बारबोल,े िसनेट सद�य, सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू यांचे

िद.14/03/2018 रोजीचे प�  �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: �ाचाय� डॉ. डी. डी. पजुारी, �यव�थापन पिरषद सद�य, सोलापरू िव� ापीठ,

सोलापरू व �ा. डॉ. ए. एन. बारबोले, िसनेट सद�य, सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू यांचे 

िद.14/03/2018 रोजीचे अज� जोडले असून कृपया अवलोकनाथ� सादर.

सदर वरील प� ांम�ये िव� ापीठा�या िविवध िवषया�या पीएच. डी. मौिखक 

परी� सेाठी व इतर कामकाजासाठी िव� ापीठातील, महारा��  व महारा�� ाबाहेरील

�ा�यापक हे कारने �वास करतात. तसचे ब�याचवळेा ते भा� ाने कार घेऊन �वास

करतात. �याचे देयक संबिंधतांना उिशराने िमळते. �यामुळे �यांच े कारचे �वासभाडे

�या-�या िदवशी रोखीने आदा करणे गरजचे े आहे. �यामुळे या बही�थ: परी� कांची व 

सद�यांची देयके रोखीने अदा करावीत अशी िवनंती केलेली आहे. या िवभागाकडील सव�

देयके (TA / DA, Remunaration Belling Chek) �वीकारताना परी� कांकडून बकँखाते 

तपशील घेवून देयके �वीका� न व संबिंधत परी� कांना सदरच े देयक Online प�दतीने

तुम�या खा�यावर र�कम जमा होईल अस े सांिगतले जाते. तथािप, ब�याचवळेा

परी� कां�या खा�यावर देयकाची र�कम जमा हो�यास उिशर होतो. तसेच काही परी� क

हे रोखीने देयक आदा करावते अशी िवनंती करतात अशी िवनंती स�मानिनय सद�यांनी

केली आहे.  

सबब, सदरची िवनंती �यव�थापन परीषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव�  व लखेा िवभागाने एक �वतं�  खाते सु�  क� न �यात काही र�कम जमा करावी,

िबल तपासणी करणा�या व मंजूरी देणा�या अिधका�याने बनेीफीशरी ॲड क� न मंजूर 

रकमेची अदायगी NEFT / RTGS � ारे करावी. िबलासाठी कोणतेही धनादेश िलहू नये.
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[ 17 ] सोलापरू िव� ापीठ म�यवत� मू�यमापन क�� (CAP) या परी� ा कामासाठी संल��नत

महािव� ालयातून येणारे िश� केतर कम�चारी यांना उ� रपि� का (CAP) वर जमा 

करतेवळेी िर� ा भाडे र�कम `200/- माच� / एि�ल, २०१८ �या परी� ेपासून देणे बाबतची

परी� ा व मू�यमापन मंडळाची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: ��ततू िव� ापीठ सलं��नत िविवध महािव� ालयातून िव� ापीठ परी� ा कामासाठी

येणारे िश� केतर कम�चारी यांना `200/- िर� ा भाडे िमळावे या किरता मा. �ाचाय�

यांचेकडून िवनंती प� �ा�त झालेले आहेत.

सोलापरू िव� ापीठ म�यवत� मू�यमापन क�� (CAP) या परी� ा कामासाठी

संल��नत महािव� ालयातनू येणारे िश� केतर कम�चारी यांना िर� भाडे र�कम `200/-

दे�यात यावी अशी मागणी केलेली आहे.

ठराव: परी� ा व मू�यमापन मंडाळाने िद.23 जानेवारी, 2018 रोजी�या बठैकीतील

िवषय � .3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8 या किरता खालील सिमती गिठत कर�यात

आलेली होती.

1) �ाचाय�डॉ. डी. डी. पजुारी अ�य�

2) �ाचाय�डॉ. �ही. पी. उबाळे सद�य

3) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य

4) � ी. पी. आर. भडकवाडे सद�य

5) � ी. ए. बी. संगवे सद�य

सदर सिमतीचे बठैक िद.05/03/2018 रोजी दुपारी 12.30 वा. मा. संचालक

परी� ा व मू�यमापन मंडळ यां�या उप��थतीत संप� झाली आहे.सदर सिमतीने म�यवत�

मू�यमापन क�� ाला उ� र पि� का जमा करणे किरता येणा�या िश� केतर कम�चारी यांना

र�कम `200/- िर� ा भाडे माच� / एि�ल, २०१८ �या परी� ेपासनू दे�यास मा�यता िदली 

आहे.  

सबब, वरील�माणे कर�यात आलेली िशफारस �यव�थापन पिरषेद�या 

िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठ म�यवत� मू�यमापन क�� (CAP) या परी� ा कामासाठी संल��नत

महािव� ालयातून येणारे िश� के� र कम�चारी यांना उ� रपि� का म�यवत� मू�यमापन

क�� ावर (CAP) जमा करतेवळेी िर� ा भाडे र�कम `200/- माच�, २०१८ �या परी� ेपासून

दे�याबाबतची परी� ा व मू�यमापन मंडळाची िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 1८ ] शासन िनण�य िद.27 जून, 2013 अ�वये िद.19/09/1991 ते 23/10/1992 या

कालावधीतील संल��नत शासकीय अनुदािनत महािव� ालयातील िबगर नेट / सेट

अ�यापकांची सेवा िनयिमत क� न अनुषंिगक लाभ दे�याबाबतची बाब �यव�थापन

पिरषदे�या िवचाराथ�.

• या अनुषंगाने ��तुत िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातून पिरप� क: सोिवसो /

मिविवमं / युजीसी- �थानिनि� ती /2013-14 / 4336, िद.21/09/2013 नुसार

उ�त कालावधीत िनय�ुत झाले�या अ�यापकां�या सेवा िनयिमत कर�यासाठी

��ताव मागणी कर�यात आले होते. या ��तावां�या छाननी नंतर 30 अ�यापकांना

शासन िनण�यानुसार सेवते िनयिमत कर�यासाठी िद.18/03/2014 रोजी�या

�यव�थापन पिरषद बठैकीम�ये िवषय ठेव�यात आला होता. "�यावर ठराव झालेला

आहे."

• परंतू दर�यान�या कालावधीत संदभ�� .3 िश� ण संचालक (उ. िश.) पणेु यांचे

िद.24/03/2014 रोजी पिरप� क िनघाले �यावर िद.10/04/2014 रोजी िटपणी

सादर केली असता. �यावर मा. कुलगु� महोदयांनी िद.24/03/2014 �या

पिरप� कातील अ. � .1 ते 10 बाबी अवलोकनी घेऊन प�ुहा न�याने 30 ��तावांची

तपासणी �विरत क� न �यव�थापन पिरषद समोर नवीन यादी मा�यते�तव सादर

करावी असे आदेश िदले होते.

• याकिरता ि� सद�यीय सिमती गठीत कर�यात आली होती. सदर सिमतीने केले�या

िशफारशीचा अहवाल सादर केला होता. तो अहवाल िद.29/04/2014 रोजी�या

�यव�थापन पिरषदे�या बठैकीसमोर सादर केला होता. िद.19/09/1991 ते

23/10/1992 या कालावधीतील संल��नत महािव� ालयातील 22 िश� कांना तदथ�

ऐवजी िनयिमत मा�यता िदली असून �यांचे �थानिनि� ती क� न अहवाल

मा. िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यां�याकडे वतेन िनि� ती

किरता पाठिव�यात आला होता.

• िद.08/12/2015 रोजी�या सोलापरू िव� ापीठ िश� क संघ (सुटा) यांचे प� ा�या

अनुषंगाने िद.02/05/2016 रोजी�या िटपणी अ�वये मा. कुलगु� महोदयांनी यापवू�

गठीत केले�या अिध�ठाता सिमतीकडून ��ताव पनु:� पडताळणी क� न अहवाल

सादर करणेबाबत आदेश िदले होते.

• अिध�ठाता सिमतीची बठैक िद.18/05/2016 रोजी संप� झाली असून 12 िबगर नेट 

/ सटे िश� कांचे ��ताव पडताळणी क� न अहवाल सादर केला होता. (अहवाल

सोबत जोडला आहे.) िद.28/06/2016 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेने सदर

ि� सद�यीय सिमतीने केले�या िशफारशी�या अहवालास मा�यता िदलेली आहे. या

अनुषंगाने 11 िश� कांचे संबिंधत महािव� ालयांना प� पाठिव�यात आले होते.
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• सुटा संघटना यां�या िद.30/08/2016 रोजी�या िनवदेनातील मु� ांवर मा. कुलगु�

महोदयांसोबत िद.14/09/2016 रोजी चच�झालेले असनू, सदर अहवालातील मु�ा

� . 1 नुसार मा. कुलगु� महोदयांनी डॉ. डी. ज.े साळंुखे यां�या अ�य� तेखालील

ि� सद�यीय सिमती गठीत केली असून सदर सिमतीची िद.30/11/2016 रोजी

बठैक संप� झाले असून सिमतीने िशफारस केलेली आहे. (सोबत त�ता जोडला

आहे)

• िद.16/12/2016 रोजी�या िटपणी अ�वये मा. कुलगु� महोदयांनी सदर सिमतीने

िदले�या िशफारशी व पवू��या अिध�ठाता सिमतीने िदले�या िशफारशी याचा

तुलना�मक त�ता तयार करणेबाबत आदेश िदले होते. िद.21/02/2017 रोजी�या

िटपणी अ�वये तुलना�मक त�ता सादर कर�यात आला होता. मा. कुलगु�ं नी

नेमले�या ि� तीय ि� सद�यीय सिमतीस शासन पिरप� कातील 1 ते 10 बाबी

िवचारात घेऊन पनुम�त देणेकिरता बठैक बोलवावी असे मा. कुलगु� महोदयांनी

आदेश िदले होते.

• िद.22/04/2017 रोजी ि� सद�यीय सिमतीची बठैक संप� झाली असून 11 िबगर

नेट / सेट िश� कांपकैी � ी. एस. �ही. साळंुखे, � ी. पाटील पी. एस., सांगोला

महािव� ालय, सांगोला यांना वगळून ऊव�िरत 9 िश� कां�या ��तावांवर सकारा�मक

काय�वाही �हावी अशी िशफारस केलेली आहे. (सोबत त�ता जोडला आहे)

• याबाबत िद.15/04/2017 रोजी िटपणी सादर केली असता मा. कुलगु� महोदयांनी

खालील �माणे आदेश िदलेली आहे.

1. काय�वृ� ांताची न�द घेतली.

2. अ. � . 10 व 11 ची िशफारस नाही.

3. अ. � . 1 ते 9 म�ये केले�या िशफारसी महारा�� शासन पिरप� क

िद.24/03/2014 मधील अनुपालन करावया�या बाबी 1 ते 10 शी सुसंगत आहेत

�कवा कसे याबाबत काय�लयीन मत ��येक िश� कासाठी न�दवाव.े सुसंगत

असलेस सदर िवषय �यव�थापन पिरषद समोर सादर करणेस मा�यता आहे असे

आदेश िदले आहेत.

• िद.30/05/2017 रोजी�या िटपणी अ�वये काय�लयीन मत सादर कर�यात आले

होते. �यावर मा. कुलगु� महोदयांनी मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण,

सोलापरू िवभाग, सोलापरू यां�याकडे माग�दश�नाकिरता पाठिव�योबाबत आदेश

िदलेली आहे.

• मा. कुलगु� महोदयां�या आदेशा�या अनुषंगाने िव� ापीठ प� िद.03/06/2017,

19/07/2017 आिण 10/10/2017 अ�वये िद.19/09/1991 ते 23/10/1992 या

कालावधीतील िनयु�त झाले�या िश� कांना नेट / सटे मधून सूट दे�याबाबत�या

��तावाबाबत माग�दश�न होऊन िमळणेबाबत कळिवले होते.



�यव�थापन पिरषदेची ११3 वी बैठक शु� वार, िद.13 एि�ल, २01८ काय�वृ� ांत 29/39

• मा. िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांनी �यांचे प� � . िवससं /

उिश / सोिवसो / 2018 / 57, िद.08/01/2018 अ�वये मा. उ�च व तं� िश� ण

िवभाग, मंुबई यांचा िद.27 जून, 2013 �या िनण�य व पिरप� कानुसार तसेच �चिलत

शासन िनयम, िव� ापीठ अनुदान आयोगाचे िनयम िवचारात घेऊन यो�य ती

काय�वाही करावी असे कळिवले आहे.

• िद.11/01/2018 रोजी�या िटपणी अ�वये िद.24/03/2014 रोजी�या शासन

पिरप� कातील मा. िवभागीय सहसंचालक यांनी अनुपालन करावयाचया 1 ते 10

बाबी�या अनुषंगाने िबगर नेट / सेट मधून सूट दे�यासंदभ�त माग�दश�न िमळणेबाबत

िबगर नेट / सेट 11 िश� कांचे ��ताव मा. िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापरू

िवभाग, सोलापरू यां�याकडे पाठिवणेबाबत मा. कुलगु� महोदयांनी आदेश िदले

आहेत.

• परंत,ू दर�यान�या काळात िवशेष काय�सन अिधकारी, �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील,

शै� िणक, संशोधन आिण िवकास आिण मा. िवभागीय सहसचंालक डॉ. सितश

देशपांडे यां�या एकि� त चच�नुसार िवभागीय सहसचंालक यांनी यापवू� िदलेले

उ� रच (िद.08/01/2018 रोजीचे प� ) � ा� ध� न �या�माणे काय�वाही करावी असे

सांिगतले �यामुळे िद.11/01/2018 रोजी�या िटपणीवरील िदले�या आदेशा�माणे

दुसरे प� पाठिव�यात आलेले नाही.

सबब, वरील घटना� म पाहता उ�त शासन िनण�या�या अनुषंगाने

िद.19/9/1991 ते 23/10/1992 म�ये �थािनक िनवड सिमती माफ�त िनवड झाले�या,

तािसका त�वावरील, अध�वळे असे िनय�ुत िबगर नेट / सेट 9 िश� कांना नेट / सेट मधून

सूट दे�यासंदभ�त व सदर अ�यापकां�या सेवा िनयिमत क� न अनुषंिगक लाभ

दे�याबाबतची बाब िवषय �यव�थापन पिरषद बठैकीसमोर िवचाराथ�).

ठराव: शासन िनण�य िद.27 जून, 2013 अ�वये िद.19/09/1991 ते 23/10/1992 या

कालावधीतील संल��नत शासकीय अनुदािनत महािव� ालयातील िबगर नेट / सेट

अ�यापकांची सेवा िनयिमत क� न अनुषंिगक लाभ दे�याबाबत सव�नुमते मा�यता दे�यात

आली.
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मा. कुलगु�  तथा अ�य�  महोदयां�या परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय:

[ 19 (१) ] � ीमती डॉ. अजंना संजय लावडं यांची कॅस अतंग�त �थानिनि� ती कर�यासंदभ�त 

मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२(७) 

अ�वये तातडीची बाब �हणनू डॉ. जाधव एस. वाय., सहयोगी �ा�यापक यांचे िवषय त��  

�हणनू नामिनद�शन के�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: � ीमती डॉ. अंजना संजय लावडं यांनी सेवते सामावून घे�याबाबत मा. उ�च 

�यायालय, मंुबई येथे यािचका � .7948/2011 दाखल केली होती. सदर यािचकेचा 

िनकाल िद.२३ जानेवारी, २०१२ रोजी लागला असून �यात मा. उ�च �यायालयाने 

डॉ. ए. ए. घनवट यांना सेवते सामावून घे�याबाबत िव� ापीठाने केलेली काय�वाही 

र�बातल ठरवून डॉ. अंजना संजय लावडं यांना िनयिमत सेवते सामावून घे�यात याव े

तसेच �यांना सेवचे े देय असलेले लाभ दे�यात यावते, अस े आदेश िदलेले होते. या 

िनण�यािव� �द डॉ. ए. ए. घटनवट व िव� ापीठाने मा. सव��च �यायालयात िवशेष अनुमती 

यािचका दाखल के�या. सदर यािचकेम�ये पिह�या सुनावणीत मा. सव��च �यायालयात 

िवशेष अनुमती यािचका दाखल के�या. सदर यािचकेम�ये पिह�या सनुावणीत 

मा. सव��च �यायालयाने Status Quo च ेआदेश पािरत केले होते. �यानंतर िद.१४ माच�,

2016 रोजी सदर�या यािचका मा. सव��च �यायालयाने फेटाळ�या.

त� नंतर � ीमती डॉ. अंजना संजय लावडं यांना िव� ापीठा�या सेवते � जू क� न 

न घेत�यामुळे �यांनी मा. उ�च �यायालय मंुबई येथे अवमान यािचका � .12897/2016

दाखल केली आहे. सदर यािचके�या अनुषंगाने िद.१३ माच�, २०१८ रोजी मा. अपर मु�य 

सिचव (उ�च व तं�  िश� ण) यां�या अ�य� तेखाली बठैक संप�  झाली. सदर बठैकीत 

अवमान यािचकेच े गांिभय� ल� ात घेता, � ीमती डॉ. अंजना संजय लावडं यांना कॅस 

अंतग�त पदो� ती देणेबाबत आदेिशत कर�यात आले आहे.

उपरो�त काय�वाही कालमय�िदत अस�याने मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  

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

अंतग�त � ीमती डॉ. अंजना लावडं यांना पदो� ती दे�यासाठी िवषयत��  �हणनू 

डॉ. जाधव एस. वाय., सहयोगी �ा�यापक, डी. बी. एफ. दयानंद महािव� ालय, सोलापरू 

यांचे नामिनद�शन के�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

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

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 19 (2) ] सोलापरू िव� ापीठात “सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील �मृती �या�यानमाला”

या नावाने सन 2018-19 पासून ��येक वष� �या�यानमाला आयोिजत कर�याकिरता 

सिचव, िश� ण �सारक मंडळ, अकलजू यां�याकडून महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ३१ (ट) नुसार देणगी `3,30,000/- ��वकार�याची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: सिचव, िश� ण �सारक मंडळ, अकलूज यांनी सोलापरू िव� ापीठ व 

िव� ापीठाशी संल�नीत असले�या महािव� ालयातील िश� क, िश� के� र, िव� ाथ� व 

िव� ाथ�नी यां�यासाठी “सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील �मृती �या�यानमाला”

सन 2018-19 पासून ��येक वष� आायोिजत कर�यासाठी िद.05/04/2018 रोजी�या 

प� ासोबत `3,30,000/- (अ� री तीन लाख तीस हजार � पये फ�त) इतकी देणगी 

िव� ापीठास धनादेशा� ारे िदली आहे. सदर रकमे�या �याजातून �ितवष� उपरो�त नमूद 

नावाने �या�यानमाला आयोिजत कर�याचा मानस कळिवला आहे.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 31 (ट) नुसार 

देणगी �वीकार�याचे अिधकार �यव�थापन पिरषदेस आहेत.

उपरो�त रकमेपैकी `3,00,000/- इतकी र�कम देणगी �हणनू व `30,000/-

इतकी र�कम चालू शै� िणक वष� 2018-19 म�ये होणा�या �या�यानमालेसाठी होणा�या

खच�साठी �वीका� न �ा�त झालेला धनादेश हा िव�  व लेखा िवभागाकडे पढुील 

काय�वाहीसाठी जमा करणे आव�यक आहे.

सबब, सोलापरू िव� ापीठात “सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील �मृती 

�या�यानमाला” सन 2018-19 पासून ��येक वष� या नावाने �या�यानमाला आयोिजत 

कर�याकिरता सिचव, िश� ण �सारक मंडळ, अकलूज यां�याकडून महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 31 (ट) नुसार देणगी `3,30,000/-

��वकार�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठात सन 2018-19 पासनू ��येक वष� “सहकार मह�ष शंकरराव 

मोिहते-पाटील �मृती �या�यानमाला” या नावाने �या�यानमाला आयोिजत 

कर�याकिरता सिचव, िश� ण �सारक मंडळ, अकलजू यां�याकडून महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ३१ (ट) नुसार `3,30,000/- देणगी 

��वकार�यास व सन 2018-19 पासून ��येक वष� “सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-

पाटील �मृती �या�यानमाला” आयोिजत कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 19 (3) ] सोलापरू िव� ापीठाशी सलं�नीत असल�ेया महािव� ालयातून “बी. ए. परी� मे�ये 

गुणानु� मे �थम येणा�या िव� ा�य�स / िव� ाथ�नीस” सन 2017-18 पासून ��येक वष� 

"सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील �मृती सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक 

दे�यासाठी सिचव, िश� ण �सारक मंडळ, अकलजू यां�याकडून महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 31 (ट) नुसार देणगी `1,09,000/-

��वकार�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सिचव, िश� ण �सारक मंडळ, अकलूज यांनी सोलापरू िव� ापीठाशी संल�नीत 

असले�या महािव� ालयातनू “बी. ए. परी� ेम�ये गुणानु� मे �थम येणा�या िव� ा�य�स /

िव� ाथ�नीस” सन 2017-18 पासून ��येक वष� "सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-

पाटील �मृती सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी िद.05/04/2018 रोजी�या 

प� ासोबत `1,09,000/- (अ� री एक लाख नऊ हजार फ�त) इतकी देणगी िव� ापीठास 

धनादेशा� ारे िदली आहे.  सदर रकमे�या �याजातून �ितवष� उपरो�त नमूद नावाने 

सुवण�पदक दे�यासाठीचा मानस िव� ापीठास कळिवला होता.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 31 (ट) नुसार 

देणगी �वीकार�याचे अिधकार �यव�थापन पिरषदेस आहेत.

उपरो�त रकमेपैकी `1,00,000/- इतकी र�कम देणगी �हणनू व `9,000/-

इतकी र�कम चालू शै� िणक वष� 2017-18 म�ये होणा�या सहकार मह�ष शंकरराव 

मोिहते-पाटील �मृती सुवण�पदकासाठी होणा�या खच�साठी �वीका� न �ा�त झालेला 

धनादेश हा िव�  व लेखा िवभागाकडे पढुील काय�वाहीसाठी जमा करणे आव�यक आहे.

सबब, सोलापरू िव� ापीठाशी संल�नीत असले�या महािव� ालयातनू “बी. ए. 

परी� ेम�ये गुणानु� मे �थम येणा�या िव� ा�य�स / िव� ाथ�नीस” सन 2017-18 पासनू 

��येक वष� "सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील �मृती सुवण�पदक" या नावाने 

सुवण�पदक दे�यासाठी सिचव, िश� ण �सारक मंडळ, अकलूज यां�याकडून महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 31 (ट) नुसार देणगी 

`1,09,000/- ��वकार�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठाशी सलं�नीत असल�ेया महािव� ालयातून “बी. ए. परी� मे�ये 

गुणानु� मे �थम येणा�या िव� ा�य�स / िव� ाथ�नीस” सन 2017-18 पासून ��येक वष� 

"सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील �मृती सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक 

दे�यासाठी सिचव, िश� ण �सारक मंडळ, अकलजू यां�याकडून महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 31 (ट) नुसार `1,09,000/- देणगी 

��वकार�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 19 (4) ] ��तुत िव� ापीठासाठी `3 लाख व �यापे� ा जा�त र�कमेची साधन सामु� ी खरेदी

कर�याची �ि� या महारा�� शासना�या www.mahatenders.gov.in या 

संकेत�थळाव� न शासना�या धोरणा�मक िनण�यानुसार केली जात असनू �या संदभ�तील

�शासिकय तांि� क काय��णाली पार पाड�याची जबाबदारी � ी. पी. आर. चोरमले

यां�याकडे e-Tender Nodal Officer �हणनू सोपिव�यात आललेी असून �यांना

ई-िनिवदािनहाय मानधन िनि� त कर�याची  बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  शासना�या िद.23 स�ट�बर, 2013 रोजी�या शासन िनण�यानुसार 

िव� ापीठासाठी लागणा�या िविवध साधन सामु� ीची खरेदी, बांधकामा�या 

कामासंदभ�तील, मनु�यबळ परुवठा संदभ�तील व इतर कामासंदभ�तील `3 लाख व 

�यापे� ा जा�त र�कमेची ई-िनिवदा संदभ�तील �शासिकय तांि� क काय��णाली -

(ई-िनिवदा संदभ�तील मािहती सकेंत�थळावर अपलोड करणे, ई-िनिवदाधारकाने िविहत 

मुदतीम�ये िनिवदा भरलेली आहे �कवा नाही याची खा� ी करणे, तीनपे� ा कमी 

ई-िनिवदा �ा�त झा�यास मुदतवाढ देणे, िनिवदा �ा�त झा�यानंतर िनिवदाधारकांच े

तांि� क िनिवदा Download क� न �याची सबंिंधत िवभागाकडे तपासणी करणेकामी 

पाठिवणे, तांि� क िनिवदांची तपासणी झा�यानंतर िनिवदा धारकांना पा� /

अपा� तेबाबतची मािहती सकेंत�थळावर भरणे, पा�  झाले�या िनिवदाधारकांच े दराच े

िनिवदा उघडून सबंिंधत िवभागाकडे याबाबतची मािहती देणे, सव�त कमी दर असले�या 

िनिवदाधारकांना संबिंधत कामाच े परुवठा आदेश तथा काय�रंभ आदेश िनग�िमत 

के�यानंतर �याबाबतची मािहती सकेंत�थळावर अपलोड करणे) पार पाड�यासाठी नोडल 

ऑफीसर �हणनू � ी. पी. आर. चोरमले यां�याकडे िद.07/03/2015 पासून अितिर�त 

वतेन / भ� ा न देता सोपिवलेली आहे.

महारा�� ातील इतर अकृषी िव� ापीठात ई-िनिवदे�या कामासंदभ�त मािहती घेतली 

असता संबिंधत िव� ापीठे ई-िनिवदा संदभ�तील कामे आऊट सोिस�ग� ारे केली जातात.

�यासाठी िशवाजी िव� ापीठ, को�हापरू यांनी �ित ई-िनिवदा `2,500/- �माणे तर 

डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर मराठवाडा िव� ापीठ, औरंगाबाद यांनी �ित ई-िनिवदा 

`1,500/- �माणे आऊट सोिस�ग� ारे करतात.

उपरो�त ई-िनिवदा सदंभ�तील �शासिकय तांि� क कामे िवचारात घेवून व इतर 

िव� ापीठाकडील आऊट सोिस�गसाठीचा खच� िवचारात घेवून �ित ई-िनिवदा मानधन 

िनि� त कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: ��तूत िव� ापीठासाठी `3 लाख व �यापे� ा जा�त र�कमेची साधन सामु� ी खरेदी

कर�याची �ि� या महारा�� शासना�या www.mahatenders.gov.in या 

संकेत�थळाव� न शासना�या धोरणा�मक िनण�यानुसार केली जात असनू �या संदभ�तील

�शासिकय तांि� क काय��णाली पार पाड�याची जबाबदारी � ी. पी. आर. चोरमले

यां�याकडे e-Tender Nodal Officer �हणनू सोपिव�यात आललेी असून �यांना

�ित ई-िनिवदा `१,०००/- मानधन दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. � ी. के. बी. 

चवरे, आ�थापना िवभाग यांना � ी. पी. आर. चोरमले यां�या मदतीला � ाव.े
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[ 19 (5) ] भारत सरकार�या GeM या संकेत�थळाव� न िव� ापीठासाठी वगेवगेळया �कारचे

सािह�य, व�तु व वाहने इ�यादी खरेदी करणेकामी िव� ापीठाची न�दणी कर�यासाठी,

�यासाठी खरेदीची काय��णाली िनि� त कर�याची व GeM नोडल ऑफीसर यांना ��येकी

खरेदीिनहाय मानधन िनि� त कर�याची  बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: भारत सरकारने �यां�या अिधप�याखालील िविवध क��  शासनाचे काय�लय,

अंिगकृत सं�था, शासिकय व िनमशासिकय काय�लये व अंिगकृत सं�था यांना 

ऑनलाईन� ारे खरेदी कर�यासंदभ�तील �ि� या िनि� त केलेली आहे. �याच�माणे 

खरेदी कर�यासंदभ�तील सिमतीची रचना खालील�माणे केलेली आहे.

1. HOD : Verifying/Authority

2. BUYER/Consignee

3. Paying Officer/Authority

वरील�माणे सबंिंधत पदांना कामाची जबाबदारी सोपिवलेली आहे.

�या अनुषंगाने HOD �हणनू मा. कुलसिचव, Paying Officer / Authority �हणनू िव�  व 

लेखािधकारी या�माणे आहेत. तर BUYER / Consignee �हणनू यं� णा िव� षेक 

(System Analyst) यांचे नामिनद�शन कराव ेलागणार आहे.

          तसचे GeM (Government e-Market Place) व� न िव� ापीठासाठी वळेोवळेी 

लागणा�या सािह�य, व�तु व वाहने इ�यादी खरेदीची �ि� या कर�यासाठी GeM नोडल 

ऑफीसर (BUYER / Consignee) �हणनू � ी. पी. आर. चोरमले यां�याकडे जबाबदारी 

सोपिव�यास व �यांना ��येक खरेदीिनहाय मानधन � ाव ेलागणार आहे.  

         सबब, भारत सरकार�या GeM या सकेंत�थळाव� न िव� ापीठासाठी वगेवगेळया 

�कारच े सािह�य, व�तु व वाहने इ�यादी खरेदी करणेकामी िव� ापीठाची न�दणी 

कर�यासाठी, �यासाठी खरेदीची काय��णाली िनि� त कर�याची व GeM नोडल 

ऑफीसर यांना ��येकी खरेदीिनहाय मानधन िनि� त कर�याची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: भारत सरकार�या GeM या संकेत�थळाव� न िव� ापीठासाठी वगेवगेळया �कारचे

सािह�य, व�तु व वाहने इ�यादी खरेदी करणेकामी िव� ापीठाची न�दणी कर�यासाठी,

�यासाठी खरेदीची काय��णाली िनि� त कर�याची व GeM नोडल ऑफीसर यांना ��येकी

खरेदीिनहाय `१,०००/- मानधन दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. � ी. के. बी. 

चवरे, आ�थापना िवभाग यांना � ी. पी. आर. चोरमल ेयां�या मदतीला � ाव.े
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[ 19 (6) ] �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील, िवशेष काय�सन अिधकारी, शै� िणक, सशंोधन आिण िवकास,

सोलापरू िव� ापीठ, तथा अ�य�  अिध�ठाता मंडळ यां�या अ�य� तेखाली सव� िव� ाशाखेच े

अिध�ठाता, सहयोगी अिध�ठाता, ��तुत िव� ापीठातील सव� शै� िणक संकुलाच ेसंचालक 

व मा. संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ, सोलापरू िव� ापीठ यांनी सव� संल��नत 

महािव� ालये व िव� ापीठ शै� िणक सकुंल ेयांचे किरता शै� िणक वष�2018-19 �या स�  

आरंभ व स�  समा�ती�या िनि� त केल�ेया तारखांना मा.कुलगु�  महोदयांनी महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने 

िशफारस केललेी बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: शै� िणक वष� 2018-19 किरता स�  आरंभ व स�  समा�ती�या तारखा िनि� त 

कर�यासाठी �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील, िवशेष काय�सन अिधकारी, शै� िणक, संशोधन 

आिण िवकास, सोलापरू िव� ापीठ, तथा अ�य�  अिध�ठाता मंडळ यां�या अ�य� तेखाली 

सव� िव� ाशाखेच े अिध�ठाता, सहयोगी अिध�ठाता, ��तूत िव� ापीठातील सव� शै� िणक 

संकुलाच े संचालक व मा. संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळा, सोलापरू िव� ापीठ  

यांची बठैक िद.10/01/2018 रोजी िव� ापीठात आयोिजत केली होती. सदर�या 

बठैकीम�ये शै� िणक वष� 2018-19 साठी स�  आरंभ व स�  समा�ती�या तारखा खालील 

�माणे िनि� त केले�या आहेत.

शै� िणक वष� 2018-19 साठी स�  आरंभ व स�  समा�ती�या तारखा खालील�माणे असतील.

अ.

� .

िव� ाशाखा �थम स� ि� तीय स�

�ारंभ समा�ती �ारंभ समा�ती

१) कला, वािण�य, िव� ान, सामािजक 

शा� ,े (पदवी व पद�यु� र संल��नत 

महािव� ालये व िव� ापीठातील 

शै� िणक संकुले)

11

जून, 

२०१८ 

27

ऑ�टोबर,

2018

26

नो�ह�बर,

2018

30

एि�ल,

2019

२) िवधी (पदवी व पद�यु� र) 2

जुलै,

2018

30

नो�ह�बर,

2018

20

िडस�बर,

2018

11

मे, 

2019

३) िश� णशा�  (बी. एड., बी. पीएड., एम.

एड., एम. पी. एड., एम. ए. ए�युकेशन 

इ. पदवी व पद�यु� र संल��नत 

महािव� ालये)

2

जुलै,

2018

31

ऑ�टोबर,

2018

26

नो�ह�बर,

2018

5

मे, 

2019

4) अिभयांि� की, तांि� क, आ�कटे�चर,

फाम�सी, �यव�थापन अ�यास� म,

एम. बी. ए., एम. एस. ड��यू इ. (पदवी 

व पद�यु� र संल��नत महािव� ालये)

2

जुलै,

2018

30

नो�ह�बर,

2018

2

जानेवारी, 

2019

24

मे, 

2019

िटप: स� ारंभ व स� समा�ती�या तारखांम�ये महािव� ालयास बदल करता येणार नाही.
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स� ारंभा�या िदवशी महािव� ालयाची सा�तािहक स�ु ी �कवा साव�जिनक स�ु ी येत 

अस�यास �या�या दुस�या िदवशी स� ारंभास 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��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 

2016 कलम 33 (1) (य) नुसार �थम िव� ा पिरषदेसमोर सादर क� न मा�यता �यावी 

लागते व त� नंतर �यव�थापन पिरषदे समोर सदर�या तारखा मा�यतेसाठी सादर करणे 

आव�यक आहे.

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

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

शै� िणक वष� 2018-19 ची स�  समा�ती िद.01/05/2019 रोजी होणार आहे. 

िद.01 मे, 2018 पवू� शै� िणक वष� 2018-19 �या स�  आरंभ व स�  समा�ती�या 

तारखाना िव� ापीठ अिधिनयमातील तरतूदी�माणे अिधकार मंडळाची मा�यता घेऊन सव� 

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

आहे.   

या�तव मा. कुलगु�  महोदयांनी शै� िणक वष� 2018-19 किरता�या स�  आरंभ 

व स�  समा�ती�या तारखांना महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 

12(7) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने  िशफारस केलेली आहे.

सबब, �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील, िवशेष काय�सन अिधकारी, शै� िणक, सशंोधन 

आिण िवकास, सोलापरू िव� ापीठ, तथा अ�य�  अिध�ठाता मंडळ यां�या अ�य� तेखाली 

सव� िव� ाशाखेच े अिध�ठाता, सहयोगी अिध�ठाता, ��तूत िव� ापीठातील सव� शै� िणक 

संकुलाच ेसचंालक व मा.संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळा, सोलापरू िव� ापीठ यांनी 

सव� संल��नत महािव� ालये व िव� ापीठ शै� िणक संकुले यांच े किरता शै� िणक वष� 

2018-19 �या स�  आरंभ व स�  समा�ती�या िनि� त केले�या तारखांना मा. कुलगु�  

महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये िव� ा 

पिरषदे�या वतीने िशफारस केलेली बाब िवचाराथ�).

ठराव: �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील, िवशेष काय�सन अिधकारी, शै� िणक, सशंोधन आिण िवकास,

सोलापरू िव� ापीठ, तथा अ�य�  अिध�ठाता मंडळ यां�या अ�य� तेखाली सव� िव� ाशाखेच े

अिध�ठाता, सहयोगी अिध�ठाता, ��तुत िव� ापीठातील सव� शै� िणक संकुलाच ेसंचालक 

व मा. संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ, सोलापरू िव� ापीठ यांनी सव� संल��नत 

महािव� ालये व िव� ापीठ शै� िणक संकुल े यां�याकिरता शै� िणक वष� 2018-19 �या 

स�  आरंभ व स�  समा�ती�या िनि� त केल�ेया तारखांना मा.कुलगु�  महोदयांनी 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये िव� ा पिरषदे�या 

वतीने केललेी िशफारस सव�नुमते ��वका� न �यास मा�यता दे�यात आली.
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[ 19 (7) ] िश� के� र कम�चा�यां�या अिधक�या कामाचा भ� ा दे�याबाबतची िद.26 जून, 2013

रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत मंजूर केल�ेया िनयमावलीतील मु�ा � .9

सुधािरत कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठातील िश� के� र कम�चा�यांना काय�लयीन वळेेपवू� / वळेेनंतर 

�कवा काय�लयीन सु� ीिदवशी जादा कामाचा भ� ा आदा कर�याबाबत िद.26 जून, 2013 

�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत ठेव�यात आले�या मु�ा � . 9 खालील �माणे 

वग� -१ किरता अनु� मे � पये १२,००0/- ची मय�दा राहील. �यापे� ा जादा केले�या 

कामाचा जादा लाभ दे�यात येणार नाही. संबिंधत अिधका�यांनी कामाच े तास िकतीही 

असले तरी वा�षक अिधक�या कामाचा मोबदला रकमेची मय�दा � .१२,०००/- इतकीच 

राहील. 

अिधक�या कामाचा भ� ा हा काम केले�या मिह�यापासनू 4 मिह�या�या आत दे�यात यावा 

व अशा�कारे वष�तून 3 वळेा कामाचा भ� ा पढुील �माणे दे�यात याव. 

1) ऑग�ट (एि�ल ते जुलै कालावधी) 

2) िडस�बर (ऑग�ट ते नो�ह�बर कालावधी) 

3) एि�ल (पिहला आठवडा - िडस�बर ते माच� कालावधी)

ऐवजी

वग� - १ किरता अनु� मे � पये १२,०००/- ची मय�दा राहील. याप�े ा जादा केले�या 

कामाचा जादा लाभ दे�यात येणार नाही. संबिंधत अिधका�यांनी कामाच े तास िकतीही 

असले तरी वा�षक अिधक�या कामाचा मोबदला रकमेची मय�दा � .१२,०००/- इतकीच 

राहील. 

अिधक�या कामाचा भ� ा हा ��येक मिह�यास देय राहील. तसचे अिधक�या कामाचा भ� ा

िद.01 एि�ल, 2018 पासून ��येक मिहना संप�यानंतर दे�यात यावा. अशा�कारे वष�तून 

12 वळेा कामाचा भ� ा पढुील �माणे दे�यात यावा. (उदा. एि�ल पेड इन मे या �माणे)

सबब, िश� के� र कम�चा�यां�या अिधक�या कामाचा भ� ा दे�याबाबतची 

िद.26 जून, 2013 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत मंजूर केले�या 

िनयमावलीतील मु�ा � .9 म�ये वरील �माणे सधुािरत कर�याची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िश� के� र कम�चा�यां�या अिधक�या कामाचा भ� ा दे�याबाबत�या िद.26 जून, 2013

रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत िवषय � .19 नुसार, मंजूर केल�ेया 

िनयमावलीतील मु�ा � .9 खालील�माणे सधुािरत कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 

वग� - १ किरता अनु� मे � पये १२,०००/- ची मय�दा राहील. यापे� ा जादा केल�ेया कामाचा जादा 

लाभ दे�यात येणार नाही. संबंिधत अिधका�यांनी कामाच े तास िकतीही असले तरी वा�षक 

अिधक�या कामाचा मोबदला रकमेची मय�दा � .१२,०००/- इतकीच राहील. 

अिधक�या कामाचा भ� ा हा ��येक मिह�यास देय राहील. तसेच अिधक�या कामाचा भ� ा 

िद.01 एि�ल, 2018 पासून ��येक मिहना संप�यानंतर दे�यात यावा. अशा�कारे वष�तून 12 वेळा 

कामाचा भ� ा पुढील �माणे दे�यात यावा. (उदा. एि�ल पेड इन मे या �माणे)
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[ 19 (8) ] � ीमती उ�मला जाधव, रा. सोलापरू यां�या 700 प�ुतकांचा � ंथसं� ह िव� ापीठा�या 

� ान� ोत क�� ास देणगी दाखल देत आहेत, �याचा ��वकार कर�याबाबतचा ��ताव 

िवचाराथ�.

(िटपणी: � ीमती उ�मला जाधव, रा. सोलापरू यां�या िद.12/04/2018 रोजी 

मा. कुलसिचव यां�या सोबत झाले�या चच�नुसार �यां�या 700 प�ुतकांचा � ंथस�ं ह 

िव� ापीठा�या � ान� ोत क�� ास देणगी दे�याची इ�छा �यांनी मा. कुलसिचव यां�यासमोर 

�य�त केली आहे. सदरचा देणगी दे�यात येणारा � ंथसं� ह िव� ापीठ � ान� ोत 

क�� ाकडील सव� �कार�या वाचकांसाठी उपय�ुत आहे. �याकिरता हा � ंथसं� ह 

��वकार�याबाबत महारा��  ्साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ३१ (k) 

नुसार, हा िवषय �यव�थापन पिरषदेसमोर ठेवून �यास मा�यता घेणे आव�यक आहे.

सबब, � ीमती उ�मला जाधव, रा. सोलापरू यांचा ७०० प�ुतकांचा � ंथस�ं ह 

��वकार�याबाबतचा ��ताव िवचाराथ�).

ठराव: � ीमती उ�मला जाधव, रा. सोलापरू यांनी िव� ापीठास देणगी दाखल िदललेा 700

प�ुतकांचा � ंथसं� ह ��वका� न िव� ापीठा�या � ान� ोत क�� ात जमा कर�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 19 (9) ] � ान� ोत सिमती�या िद.13/04/2018 रोजी झाल�ेया बठैकीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन 

पिरषदे�या मा�यते�तव.

(िटपणी: � ान� ोत सिमती�या िद.१३/०४/२०१८ बठैक झाली. या बठैकीतील िवषय 

पि� केवर � ान� ोत क�� ाने रा�� ीय उ�च�तर अिभयान (RUSA FUND - PHASE - I)

अंतग�त �ा�त झाले�या अनुदानातून खरेदी केलेली प�ुतके आिण िनयतकािलके, RUSA

FUND - PHASE - II अंतग�त खरेदी के�या जाणारे ��ताव, � ान� ोत क��  व 

अ�यासक�� ाचा िद.30/11/2017 ते िद.03/04/2018 �गती अहवाल, अ�यासक��  

(रंगभवन) येथे िव� ा�य�किरता संगणक क�  तयार क� न �याम�ये तूत�स ०५ संगणक 

बसवून इंटरनेट कने�शनसहीत िव� ा�य�ना इंटरनेट सवेा उपल�ध क� न दे�याबाबत व 

� ीमती उ�मला जाधव, मु. पो. क�डी, ता. उ� र सोलापरू यांचकेडून देगणी दाखल 

िमळणा�या प�ुतकां�या ��वकृतीबाबत इ�यादी िवषय िवचाराथ� होते.

सबब, � ान� ोत सिमती�या बठैकीचा काय�वृ� ांत महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, २०१६ कलम 9६ (३) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव).

ठराव: � ान� ोत सिमती�या िद.13/04/2018 रोजी झाल�ेया बठैकी�या काय�वृ� ांतास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

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

सही/-            सही/-

सद�य सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


