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NAAC Accredited-2015 
‘B’Grade (CGPA-2.62) 

पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर 
यव थापन पिरषदे या १28 या बैठकीचा कायवृ ातं 
शु वार, िद.13 िडसबर, २०१9 सकाळी 1१:0० वा.  

 
 

यव थापन पिरषदेची शु वार, िद.22/11/2019 रोजी थिगत केललेी १२8 वी बठैक 

शु वार, िद.13 िडसबर, २०१9 रोजी सकाळी 11:0० वाजता यव थापन पिरषद सभागृहात  

मा. कुलगु  महोदय यां या अ य तेखाली आयोिजत कर यात आली होती. 

बठैकीस खालील माणे उप थती होती. 

अ. . सद याच ेनांव पद 
1) डॉ. मृणािलनी फडणवीस - मा. कुलगु  अ य   
2) डॉ. एस. आय. पाटील - -कुलगु  सद य 
3) ा. महेश महादेव माने सद य 
4) ाचाय डॉ. ीमती के. ए. पाडें सद या 
5) डॉ. एस. एस. गोरे सद य 
6) डॉ. ही. बी. पाटील सद य 
7) ाचाय डॉ. एस. ही. कोटी सद य 
8) डॉ. बी. एन. आदटराव सद य 
9) डॉ. एच. के. आवताडे सद य 

10) डॉ. बी. पी. र गे सद य 
11) कु. ए. सी. च हाण सद या 
१२) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद य 
१३) डॉ. ीमती सुरै या शेख सद या 
14) सीए णेीक शहा - . संचालक, परी ा व मू यमापन मंडळ िनमंि त 
15) सीए णेीक शहा - िव  व लखेा अिधकारी िनमंि त 
16) ा. डॉ. ही. बी. घुटे - कुलसिचव सद य-सिचव 

 

 बठैकीची सु वात िव ापीठ गीताने कर यात आली. 

वागत: 

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

अनुप थती:  

 ी. ए. के. आवळे व ीमती एन. एस. मंकणी यांनी दुर वनी ारे अनुप थत राह याबाबत 

िवनंती केली होती.  यां या अनुप थतीची न द घेऊन मा यता दे यात आली.  तसेच ाचाय डॉ. ए. बी. 

शगाडे, डॉ. एस. सी. मांडे, संचालक, नॅशनल सटर फॉर सेल साय ससे, पणेु िव ापीठ कॅ पस, पणेु, 

अवर मु य सिचव, उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मंुबई, डॉ. डी. आर. माने, मा. िश ण सचंालक 

(उ च िश ण), उ च िश ण सचंालनालय, पणेु व डॉ. डी. आर. नंदनवार, भारी सहसंचालक,  

(तं  िश ण) पणेु, मा. संचालक (तं  िश ण) याचं े ितिनधी हे यव थापन पिरषदे या या बठैकीस 

अनुप थत होते. 
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सदर बठैकीत खालील माणे कामकाज झाल.े  
 

[  01  ]  27 ऑग ट, 2019 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या बठैकी या 
कायवृ ांतानुसार कायवाही अहवालाची न द घेणे. 

 19 स टबर, 2019 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या बठैकीचा कायवृ ांत 
वाचनू कायम करणे व कायवाही अहवालाची न द घेणे. 

 

ठराव 1) 27 ऑग ट, 2019 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या बठैकी या कायवृ ांतानुसार 
कायवाही अहवालाची न द घे यात आली. 

2) 19 स टबर, 2019 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या बठैकीचा कायवृ ांत खालील 
दु तीसह सव नुमते वाचनू कायम कर यात आला व कायवाही अहवालाची न द 
घे यात आली. 

 पान . 14 वर िवषय . 08 मधील ठरावात खालील माणे दु ती कर यात आली. 
पूव चा ठराव 

िव ापीठाम ये माट िसटी अतंगत न याने बसिव यात आले या 150 के हीए सोलार 
जनरेशन िस टीमसाठी 5 वष पयत सोलापरू िसटी डे हलपमट कॉप रेशन िल. (SCDCL)  
यां यासोबत दर करार कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 

दु त केललेा ठराव 
िव ापीठाम ये माट िसटी अतंगत न याने बसिव यात आले या 150 के हीए सोलार 
जनरेशन िस टीमसाठी 5 वष पयत सोलापरू िसटी डे हलपमट कॉप रेशन िल. (SCDCL)  
यां यासोबत दु तीसह करारप  कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
 पान . 45 वर आय या वळेेचा िवषय . 11(8) मधील ठरावात खालील माणे दु ती 

कर यात आली. 
पूव चा ठराव 

िव ापीठाकडील अितथीगृह वापरासदंभ त सवकष िनयमावली तयार कर यासाठी गठीत 
कर यात आले या सिमतीचा अहवाल वका न खालील माणे दु तीसह सव नुमते 
मा यता दे यात आली.  
अ. . िनवासाचा कार तूत िव ापीठा या 

काय लयीन कामासाठी 
येणारे अितथी 

तूत िव ापीठा या 
काय लयीन कामासाठी येणारे 

अितथीसाठी सधुारीत दर 
1) ही. आय. पी. म ₹200/- ₹50/- 
2) ए. सी. म ₹100/- ₹50/- 

दु त केललेा ठराव 
िव ापीठाकडील अितथीगृह वापरासदंभ त सवकष िनयमावली तयार कर यासाठी गठीत 
कर यात आले या सिमतीचा अहवाल वका न खालील माणे दु तीसह सव नुमते 
मा यता दे यात आली.  
अ. . िनवासाचा कार तूत िव ापीठा या 

काय लयीन कामासाठी 
येणारे अितथी (िविवध 

ािधकरणाचे सद य, 
अिधकारी व कमचारी) 

तूत िव ापीठा या 
काय लयीन कामासाठी येणारे 

अितथीसाठी (िविवध 
ािधकरणाचे सद य, अिधकारी 

व कमचारी) सुधारीत दर 
1) ही. आय. पी. म ₹200/- ₹50/- 
2) ए. सी. म ₹100/- ₹50/- 
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  पान .52 वर आय या वळेेचा िवषय .11(13) मधील ठरावात खालील माणे दु ती 

कर यात आली. 

पूव चा ठराव 
तूत िव ापीठातील कौश य िवकास क ातंगत सु  असणा या िविवध अ यास माबाबत 

तसेच िवभागाशी िनगडीत िविवध िवषयांवर ठराव कर यात आलले े आहेत या सदर 
बैठकीचा कायवृ ांतास सव नुमते मा यता दे यात आली. 

दु त केललेा ठराव 
तूत िव ापीठातील कौश य िवकास क ातंगत सु  असणा या िविवध अ यास माबाबत 

तसेच िवभागाशी िनगडीत िविवध िवषयांवर िद.19/03/2019 रोजी झाले या बैठकी या 
कायवृ ांतास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
 पान .55 व 56 वर आय या वळेेचा िवषय .11 (16) मधील ठरावात खालील माणे 

दु ती कर यात आली. 

पूव चा ठराव 
तूत िव ापीठाम ये महािव ालय व िव ाथ  सहा यता क  सु  कर यासाठी  

एम. के. सी. एल. यां याशी करार कर यास व होणा या खच स सव नुमते मा यता दे यात 
आली. 

दु त केललेा ठराव 
सदरचा िवषय अमा य कर यात आला. 

  पान .58 वर आय या वळेेचा िवषय .11(18) मधील ठरावात खालील माणे दु ती 

कर यात आली. 

पूव चा ठराव 
पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, िव ापीठ तरीय अिव कार संशोधन 
महो सव - 2019 किरता आयोजक महािव ालयास दे यात येणा या अनुदानात ₹50,000/- 
व न ₹1,50,000/- इतकी वाढ कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 

दु त केललेा ठराव 
पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, िव ापीठ तरीय अिव कार संशोधन 
महो सव - 2019 पासून आयोजक महािव ालयास दे यात येणा या अनुदानात ₹50,000/- 
व न ₹1,50,000/- इतकी वाढ कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
 पान .59 वर आय या वळेेचा िवषय .11(19) मधील ठरावात खालील माणे दु ती 

कर यात आली. 

पूव चा ठराव 
परी ा िवभागातील िविवध कामासंदभ त डी. ए. ऐवजी वतं  भ ा व मानधनात वाढ 
दे याबाबत गठीत केले या सिमतीचा अहवाल वका न सव नुमते मा यता दे यात आली. 

दु त केललेा ठराव 
परी ा िवभागातील िविवध कामासंदभ त डी. ए. ऐवजी वतं  भ ा व मानधनात वाढ 
दे याबाबत गठीत केले या सिमतीची िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात आली. 
तसेच सदर सिमतीने केललेी िशफारस िव ापीठा या सव िवभागातील िविवध कामासदंभ त 
लागू कर यात यावी अस ेही ठरल.े 
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 [  02  ] वग ड मधील (िशपाई संवग वगळता) या पदांना पदो ती या संधी उपल ध नाहीत, अशा 

सेवकांकडून पदनामात बदल (Cader Change) क न िमळणेबाबत ा त िवनंती अज वर केललेी 
कायवाही मािहती तव. 

  
 (िटपणी: तुत िव ापीठाम ये िर त असले या जागेवर अिधकारी/कमचारी यांना पदो ती 

देणेकामी गठीत कर यात आले या िवभागीय पदो ती सिमतीने िदले या अहवालानुसार 

अिधकारी/कमचारी यांना पदो ती दे यात येऊन याबाबतचा िवषय िद.21/08/2018 रोजी या 

यव थापन पिरषदेम ये मािहती तव सादर केले असता यव थापन पिरषदेने ठराव . 13 नुसार 

िदले या पदो तीची न द घेऊन पदो तीबाबत ा त त ारीना अनुस न चौकशी करणेकरीता 

खालील माणे चौकशी सिमती गठीत कर यात आलेली होती.  

1) ा. एम. एम. माने 

2) डॉ. एच. के. अवताडे 

3) डॉ. बी. एन. आदटराव 

4) कु. ए. सी. च हाण 

 उपरो त चौकशी सिमतीने सादर केले या अहवाल वकारणेकामी सादर केले या  

िद.31/12/2018 रोजी या िटपणीवरील मा. कुलगु  महोदयां या आदेशानुसार व यव थापन 

पिरषदे या िद. 16/01/2019 रोजी या ठराव . 11(4) अ वये तुत िव ापीठातील वग ड 

मधील (िशपाई संवग वगळता) या पदांना पदो ती या संधी उपल ध नाहीत, अशा सेवकांनी 

पदनामात बदल (Cader Change) क न िमळणेबाबत इ छुक कमचा यांकडून अज मागवून 

ताव शासनास पाठिव यात याव ेअसा ठराव कर यात आलेला होता. 

 उपरो त बाबीस अनुस न तुत काय लयाकडून पिरप क . सोिवसो/आ था/ 

2019/100, िद. 05/01/2019 व पिरप क .सोिवसो/आ था/2019/1260, िद. 

12/02/2019 असे दोन पिरप क काढून तुत िव ापीठातील वग चार मधील (िशपाई संवग 

वगळता) या सेवकांना पदनामात बदल (Cader Change) क न हवे आहे यांना अज करणेबाबत 

कळिव यात आले होते. यानुसार खालील सेवकांचे अज ा त झालेले होते. 

 अ. . शासकीय कमचा यांच ेनांव कायरत मूळ पद 
(स ाची िनयु ती) 

संवग बदलून 
मागणी केलेला 

पदनाम 
1 2 3 4 
1)  ी.र व  महादेव कोरे रेकॉडिकपर- िन-िलपीक किन ठ िलिपक 
2)  ी. िनतीन संदीपान मंुडफणे योगशाळा पिरचर किन ठ िलिपक 

 3)  ी. संिदप हानवता पोटे योगशाळा पिरचर किन ठ िलिपक 

 4)  ी. राहुल पांडुरंग सुरवसे योगशाळा पिरचर किन ठ िलिपक 

 5)  ीमती जनाबाई सुदाम राख योगशाळा पिरचर किन ठ िलिपक 

 6)  ी. सुधीर कल पा वाघमारे योगशाळा पिरचर किन ठ िलिपक 

 7)  ीमती अंजली शैलेश साखरे योगशाळा पिरचर किन ठ िलिपक 

 8)  ी. रामचं  गोवधन मोटे योगशाळा पिरचर किन ठ िलिपक 

 9)  ीमती अचना खंडेराव माने ंथालय पिरचर किन ठ िलिपक 

 10)  ी. महादेव ानदेव सूयवशंी ंथालय पिरचर किन ठ िलिपक 

 11)  ीमती.सिवता संभाजी वडावराव ंथालय पिरचर किन ठ िलिपक 
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 12)  ी संतोष तार पा माशाळे झेरॉ स ऑपरेटर किन ठ िलिपक 

 13)  ी हिरष भालचं  गारमप ी वाहनचालक किन ठ िलिपक 

 14)  ी.महेश िदगंबर पवार वाहनचालक योगशाळा पिरचर 

 15)  ी. रिवकुमार जेट पा कुरणे चौकीदार  किन ठ िलिपक 

 16)  ी ल मण हरी िच का व छक िशपाई 

  यव थापन पिरषदे या ठरावाला अनुस न उपरो त माणे वग 4 मधील संवग 

बदलाकरीता ा त एकुण 16 अज तील वगेवगेळे पद हे तांि क व पाच े अस यामुळे यांना 

पदो तीम ये वाव नाही. यामुळे ते मागणी करीत असले या पदाची शै िणक अहता पूण क नही 

यानंा पदो तीचा लाभ िमळत नस यामुळे यांच े नुकसान होत अस याच े संबंधीत कमचा यांच े

हणणे अस याचे नमूद क न संवग बदलाबाबत ा त झाले या अज नुसार वरील त याम ये 

नमूद कर यात आले या तंभ . 3 या पदाचे तंभ . 4 नुसार संवग बदलता  

(Cader Change) येईल कवा कसे? याबाबत मागदशन तथा आदेश िमळणेकामीचा ताव  

मा. अवर सिचव, उ च व तं िश ण िवभाग, मं ालय, मंुबई यांचकेडे िशफारस करणेबाबत  

मा. िवभागीय सहसंचालक, उ च िश ण, सोलापूर िवभाग, सोलापूर यांचेकडे िद. 30/03/2019 

रोजीच े प  . सोिवसो/आ था/2019/2415, िद.30/03/2019 अ वये सादर कर यात आल े

होते.  

 उपरो त माणे िवभागीय सहसंचालक काय लयाकडे सादर कर यात आले या 

तावास अनुस न िवभागीय सहसंचालक काय लयाकडून प  . िवससं/उिश/ 

पुअहोसोिवसो/2018-19/1344, िद. 29/05/2019 अ वये सदर तावातील वगेवेगळे टुी 

कळवून यांची पूतता करणेबाबत कळिवले होते.  यास अनुस न तुत काय लयाकडून प  . 

सोिवसो/आ था/2019/5479, िद.16/07/2019 अ वये आव यक सहप ांसह िवभागीय 

सहसंचालक काय लयाने कळिवले या टु ची पूतता केलेली आहे. 

 मा. िवभागीय सहसंचालक काय लयास उपरो त माणे संवग बदलाबाबतचा 

पाठिव यात आलेला ताव व यास अनुस न केलेली ुटी पूततेला अनुस न िवभागीय 

सहसंचालक काय लयाकडून प  .िवससं/उिश/सोिव/िव ापीठ/2019/2079, 

िद.18/09/2019 अ वये अशासकीय कमचा यानंा पदनामात बदल व संवगबा  बदली 

कर याबाबतची तरतूद नस यामुळे सदरचा ताव मा यतेसाठी अ ेिषत करता येत नाही असे 

कळवून ताव या काय लयास परत पाठवून िदले आहे. सदर बाब िवचारात घेता, वग क व ड 

मधील एकाकी पदांवरील कायरत कमचा यां या पदनामात बदल (Cader Change) करता येणार 

नस याने मा. िवभागीय सहसंचालक, उ च िश ण, सोलापरू िवभाग, सोलापूर यांनी संवग 

बदलाच/ेपदनाम बदलाचे ताव नामंजूर के याची बाब संबंिधत कमचा यांना प  . 

पुअहोसोिवसो/आ था/2019/7766-7781, िद.07/10/2019 अ वये कळिव यात आलेले आहे. 

         सबब, वग ड मधील (िशपाई संवग वगळता) या पदांना पदो ती या संधी उपल ध नाहीत, 

अशा सेवकांकडून पदनामात बदल (Cader Change) क न िमळणेबाबत ा त िवनंती अज वर 

केलेली कायवाही मािहती तव). 

 
ठराव : वग ड मधील (िशपाई संवग वगळता) या पदांना पदो ती या संधी उपल ध नाहीत, अशा 

सेवकांकडून पदनामात बदल (Cader Change) क न िमळणेबाबत ा त िवनंती अज वर 
केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 



यव थापन पिरषदेची 128 वी बठैक शु वार, िद.13 िडसबर, २019 कायवृ ांत  6/73 

 
[  03  ] िव ापीठातील शासकीय कमचा यांना पदो ती या को ातील िर त असले या 

पदावर पदो ती दे याकिरता िद.31/08/2019 रोजी झाले या िवभागीय पदो ती 
सिमतीने केले या ठरावानुसार केले या कायवाहीची बाब मािहती तव. 

  

 (िटपणी: िव ापीठातील वग 3 व 4 संवग तील पा  कमचा यां या पदो तीकिरता गठीत 

कर यात आले या िवभागीय पदो ती सिमतीची बठैक िद.31/08/2019 रोजी दुपारी 

03.00 वा. यव थापन पिरषद सभागृहाम ये संप  झाली.  सदर सिमतीने केले या 

िशफारशीनुसार वग 3 मधील पा  कमचा यानंा काय लयीन आदेश . पअुहोसोिवसो/ 

आ था/2019/6799, िद.31/08/2019 अ वये पदो ती दे यात आली आहे (सोबत 

सिमतीचा अहवाल व काय लयीन आदेशाची त जोडलेली आहे). 

 िवभागीय पदो ती सिमतीने केले या ठराव . 4 नुसार वग 3 मधील किन ठ 

िलिपक या पदावर पदो ती देताना यापवू  फ त िशपाई संवग चा िवचार कर यात 

आलेला आहे. स : थतीला किन ठ िलिप क पदावर पदो ती िमळणकेरीता वग ड 

मधील िशपाई, ंथालय पिरचर, योगशाळा पिरचर व झेरॉ स ऑपरेटर या वग च े

िवनंती अज शासनास ा त झालेल े आहेत. संबिंधतानंी यां या अज सोबत महारा  

शासन, सामा य शासन िवभागाचे िद. 06/06/2017 रोजीचे राजप  (असाधारण भाग 

चार- अ) असाधारण माकं 90 व 91 तसचे काही शासन िनणय जोडलेल ेअसून ततु 

िव ापीठा या किन ठ िलिपक या पदावरील पदो ती देणेकामी सदर राजप ाचे यापवू  

कधीही वापर कर यात आलेला नाही, यामुळे सदर राजप  िव ापीठाम ये दे यात 

येणा या पदो तीस लागू आहे कवा नाही याबाबत संिद धता आहे. यामुळे वग चार (गट 

ड) मधून किन ठ िलिपक (गट क) पदावर पदो ती दे याकरीता िद. 06/06/2017 

रोजी या राजप ाचा आधार घेता येईल कवा कसे याबाबत मा. िवभागीय सहसंचालक, 

उ च िश ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांचकेडून मागदशन घे याची कायवाही सु  

असून मा. िवभागीय सहसंचालक काय लयाकडून याबाबत मागदशन ा त झा यानंतर 

वग 3 मधील किन ठ िलिपक या पदाची पदो ती ि या पणू कर यात येईल. 

 तसेच, िवभागीय पदो ती सिमतीने केले या ठराव . 5 नुसार वग 4 मधील 

िशपाई या पदाव न हवालदार या पदावर पदो ती देणेकामी हवालदार पदासाठी इ छुक 

असले या िशपाई याचंेकडून अज मागिवणेकामी या काय लयाकडून िद.17/09/2019 

रोजी पिरप क िनगिमत कर यात आला असनू िद. 21/09/2019 पयत िशपाई 

संवग तून अज ची हवालदार या पदावर पदो ती दे याची पढुील कायवाही कर यात 

येणार आहे.  

 सबब, िव ापीठातील शासकीय कमचा यानंा पदो ती या को ातील िर त 

असले या पदावर पदो ती दे याकिरता िद.31/08/2019 रोजी झाले या िवभागीय 

पदो ती सिमतीने केले या ठरावानुसार केले या कायवाहीची बाब मािहती तव). 
 

ठराव : िव ापीठातील शासकीय कमचा यांना पदो ती या को ातील िर त असले या 
पदावर पदो ती दे याकिरता िद.31/08/2019 रोजी झाले या िवभागीय पदो ती 
सिमतीने केले या ठरावानुसार केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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 [  04  ] Seed Money for Researchers या योजनतगत संल नत 11 महािव ालय व संकुलातील 
एकूण 21 िश कांना संशोधन ताव मंजूर झालले ेअसून सदर बाब मािहती तव. 

  
 (िटपणी: शै िणक वष 2018-19 म ये Seed Money for Researchers या योजनतगत िव ापीठ  

संकुलातील आिण संल नत महािव ालयातील िश कांच े संशोधन ताव मागिव यात आल े

होते. संल नत महािव ालयातील 71 िश कांचे संशोधन ताव िव ापीठाकडे ा त झाले असून 

अंितमत: Peer Review Committee ने 21 िश कां या तावांना िशफारस केलेली आहे.  

िद. 30/07/2019 आिण िद.16/09/2019 रोजी या िटपणी अ वये मा. कुलगु  महोदयांनी 

खालील माणे 21 िश कांच ेसंशोधन तावांना मंजूरी िदलेली आहे. 
 

Sr. 
No. 

Name of 
Teachers 

College Name Subject Project Title Ist 
Instalment 

IInd 

Instalment 
Total 

Amount 
Sanctioned 

1. Dr. C. D. 
Kamble 

C. B. Khedgis College, 
Akkalkot 

Marathi "जागितकीकरणाचा मराठी 

दिलत कथासािह यावर 

झालेला पिरणाम" 

30,000/- 30,000/- 60,000/- 

2. Dr. Smt. S. I. 
Shaikh 

Maruti Harirao Mahadik 
College of Arts & 
Commerce, Modnimb 

Hindi "डॉ. नीरजा माधव की 

कहािनय  म िचि त बुजुग 

जीवन" 

30,000/- 30,000/- 60,000/- 

3. Dr. Smt. S. J. 
Gaikwad 
 

Vasundhara Kala 
Mahavidyala, Solapur 

Hindi इ कीसवी शती के हदी 

दिलत उप यास  म अिभ य त 

ी सश तकरण (कावरेी के 

दिलत उप यास  के िवशेष 

संदभ म) 

30,000/- 30,000/- 60,000/- 

4. Dr. I. M. 
Khairdi 

C. B. Khedgis College, 
Akkalkot 

English "Subversion of Grand 
Narratives in post-
colonial Fiction of Chinua 
Achebe Ngugu wa 
Thiong'O and Ama Ata 
Aidoo" 

30,000/- 30,000/- 60,000/- 

5. Dr. G. S. Swami Kannad "A Study of Solapur 
District Sharanas" 

30,000/- 30,000/- 60,000/- 

6. Dr. G. S. 
Dhablale 

Kannad "A Cultural Study of 
Akkalkot Taluka" 

30,000/- 30,000/- 60,000/- 

7. Dr.   N. G. 
Kaldate                                      

H. N. College, Solapur 
 

Econonics An Analytical Study on 
Users Satisfaction 
Towards Services 
Rendered By Solapur 
Munciapl Corporation 

30,000/- 30,000/- 60,000/- 

8. Dr. P. G. 
Vhankade 

PAHSUS, Solapur  TEXTILE INDUSTRY IN 
SOLAPUR: ITS 
CHALLENGES AND 
OPPORTUNITIES 

30,000/- 30,000/- 60,000/- 

9. Shri. R. Y. 
Rawal                        

H. N. College, Solapur 
 

Commerece "A Study of Consumers" 
perception towards 
Mediclaim Insuracne in 
Solapur City  

30,000/- 30,000/- 60,000/- 

10. Dr. C. N. Kale 
 

Karmaveer Bhaurao Patil 
Mahavidyalaya,  
Pandharpur 

Geography 
 
 

"Impact of Irrigation 
Agricultural Productivity 
of Solapur District" : A 
Geographical Perspective 

25,000/- 15,000/- 40,000/- 

11. Shri.       S.  A. 
Bansode 
 

Sahakar Maharshri 
Shankarrao Mohite-Patil 
Mahavidyalaya, Natepute 

 Human Resource 
Development in Wastern 
Part of Malshiras Tahsil: 
A Geographical Study. 

25,000/- 15,000/- 40,000/- 
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Sr. 
No. 

Name of 
Teachers 

College Name Subject Project Title Ist 
Instalment 

IInd 

Instalment 
Total 

Amount 
Sanctioned 

12. Smt. Dr. M. R. 
Gurav 
 

C. B. Khedgis College, 
Akkalkot 

Zoology 
 

"Hydrobiological 
Intervenations of kurnur 
Dam-Life line of Akkalkot 
Taluka" 

55,000/- 5,000/- 60,000/- 

13. Dr. M. R. 
Asabe 

Walchand College of Arts 
& Science, Solapur 

Chemistry "Studies on Spectral, 
Thermal and Anticancer 
Activity of Bicentric Schiff 
base Metal Complexes" 

60,000/- 15,000/- 75,000/- 

14. Shri. S. H. 
Kamble  

D.B.F. Dayanand College 
of arts & Science, Solapur. 

Microbiology Bacteriophage therapy 
for control of bacterial 
blight of pomegranate 
caused by Xanthomonas 
axonopodis pv. Punicae. 

60,000/- 15,000/- 75,000/- 

15. Shri. S. P. Gade Sangameshwar College, 
Solapur 
 

Mathematics Recent Studies in Double 
Domination Number of 
Zero Divisor Graph 

40,000/- 10,000/- 50,000/- 

16. Dr. Smt. S. T. 
Kumbhar 
 

College of Pharmacy, 
Solapur 

Pharmaceutic
al Chemistry 

 

Design and Development 
of Novel Drug-Polymer 
Conjugate for Targeted 
Drug Delivery of 
Dasatibib; An Anti-
Cancer Drug 

50,000/- 20,000/- 70,000/- 

17. Prin. Dr. K. J. 
Karande 

SKN, Sinhgad College of 
Engineering, Korti 
 

Electronics 
Engg. 

Investigation on Optical 
and Electrical Properties 
of Nanocrystalline 
Cu3BiS3 Thin Films for 
Environment friendly 
Photovoltaic Solar Cell 

40,000/- 10,000/- 50,000/- 

18. Shri. H. S. 
Deshpande 

E&TC   Engg. Energy optimal 
prototypre design for 
wireless energy 
harvesting 

50,000/- 10,000/- 60,000/- 

19. Dr. S. B. 
Salunkhe 

SVERI'S College, 
Pandharpur 
 

Mechanical 
Engg. 

A variational asymptotic 
based free vibration 
analysis of rotating, thin 
and delaminated strip 

45,000/- 15,000/- 60,000/- 

20. Shri. A. A. 
Rajguru 

SKN, Sinhgad College of 
Engineering, Korti 
 

Civil Engg. Intelligent water supply 
management system for 
smart city using IoT 

55,000/- 15,000/- 70,000/- 

21. Dr.  M. M. 
Pawar 
 

SVERI'S College, 
Pandharpur 
 

Civil Engg "Performance 
Improvement of Black 
Cotton Soil by addition of 
Glass fibers, Geotextiles 
and Additives 

55,000/- 15,000/- 70,000/- 

TOTAL AMOUNT 8,30,000/- 4,30,000/- 12,60,000 

 
 

 उपरो त माणे Seed Money for Researchers या योजनेअंतगत संल नत 11 

महािव ालय व संकुलातील एकूण 21 िश कांचे संशोधन ताव मंजूर झाले असून सदर 21 

िश कांना Peer Review Committee ने थम वष साठी ₹8,30,000/- आिण ि तीय वष साठी 

₹4,30,000/- असे दोन वष साठी एकूण र कम ₹12,60,000/- िशफारस केले आहे. 

 सबब, सदरची बाब मािहती तव). 
 

ठराव : Seed Money for Researchers या योजनतगत संल नत 11 महािव ालय व संकुलातील 
एकूण 21 िश कांना संशोधन ताव मंजूर झालले ेअसून सदर बाबीची न द घे यात आली. 
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[  05  ] पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, कौश य िवकास क ांतगत व 

Powerflow Eco Solutions Pvt. Ltd. Pune या सं थेबरोबर शै िणक वष 2019-20 
पासून Solar Training Certificate Course या अ यास माचा सामंज य करार (MoU) 
के याची बाब मािहती तव. 

  
 (िटपणी: पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, कौश य िवकास 

के ातंगत Powerflow Eco Solutions Pvt. Ltd. Pune  या सं थेने Solar Training 

Certificate Course किरता सामंज य करार (MoU) किरता ताव सादर केला होता. 

सदरील कोसचा तपशील हा िव ापीठाचे कायदा अिधकारी यां याकडून तपासनू घेतला 

असता याम ये काही टुी आढळून आ या हो या. या टुी दु तीसह ताव 

फेरसादर कर यास संबिंधत सं थेला कळिव यात आले होते. यानुसार सं थेने 

सामंज य करार (MoU) बाबतचा ताव फेरसादर केला होता. यास मा. कुलगु  

महोदया यानंी िद. 27/08/2019 रोजी या िटपणी वये मा यता िदली आहे.  मा यतेअतंी 

पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, कौश य िवकास के ांतगत व 

Powerflow Eco Solutions Pvt. Ltd. Pune या सं थेबरोबर शै िणक वष 2019-20 

पासून Solar Training Certificate Course या अ यास माचा सामंज य करार (MoU) 

के याची बाब मािहती तव). 

 

ठराव : पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, कौश य िवकास क ांतगत व 
Powerflow Eco Solutions Pvt. Ltd. Pune या सं थेबरोबर शै िणक वष 2019-20 
पासून Solar Training Certificate Course या अ यास माचा सामंज य करार (MoU) 
केले या बाबीची न द घे यात आली. 
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[  06  ] Shri Shri Infosystem या फमसोबत Wi-Fi Connectivity चे वा षक देखभाल (व तुसह) 

साठी करार कर याची बाब िवचाराथ. 
  

 (िटपणी: सोलापरू िव ापीठास UGC कडून िव ापीठ पिरसरात Wi-Fi Connectivity 

साठी ₹11,70,000/- इतका िनधी िमळाला होता. यानुसार माच 2017 म ये 

िव ापीठा या Wi-Fi Connectivity च े काम पणू झाल ेआहे.  हे काम पणू कर यासाठी 

Shri Shri Infosystem, Kolhapur या फमला कामाचे आदेश दे यात आल ेहोते. 

 सदर कामात वापरले या व तुची गॅरंटी माच 2018 म ये संपलेली होती.  

यानंतर यव थापन पिरषदे या मा यतेने Shri Shri Infosystem, Kolhapur या 

फमसोबत AMC केलेला होता.  सदर या AMC चा कालावधी िद.12/09/2018 ते 

12/09/2019 होता.  हा कालावधी संप यामुळे पढुील तीन वष चे AMC (Annual 

Maintenance Contract) साठी दरप क ई-मेल ारे पाठिवले. सोबत दरप क 

जोडलेले आहे.  या दरप कानुसार Comprehensive AMC चे एकूण दर खालील 

त यात नमूद केले आहेत. 

 कालावधी दर 
स टबर, 2019 ते स टबर, 2020 ₹1,83,645/- 
स टबर, 2020 ते स टबर, 2021 ₹2,11,192/- 
स टबर, 2021 ते स टबर, 2022 ₹2,42,871/- 

  सदर Wi-Fi Connectivity चे काम Shri Shri Infosystem ने पणू के यामुळे या 

फमला सव तांि क बाबी मािहती आहेत. 

 सदर कंपनीकडून ा त झालेला AMC चा मसूदा सोबत जोडला आहे व मसूदा 

िव ापीठाच ेकायदा अिधकारी यां याकडून तपासून घे यात आल ेआहे. 

 Shri Shri Infosystem या फमसोबत वा षक देखभाल (व तुसह) साठी करार 

कर या या व सदर या AMC चा खच Maintanance of Wi-Fi Connectivity System 

& Internet या अंदाजप कीय िशषकातनू कर यात येणार आहे. 

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

Shri Infosystem, Kolhapur यां यासमवते िव ापीठ पिरसरातील Wi-Fi Connectivity 

बाबत तीन वष साठी Comprehensive AMC (Annual Maintenance Contract) करार 

कर याची बाब िवचाराथ). 
 

ठराव : सदरचा िवषय सिव तर मािहतीसह पढुील बठैकीम ये पनु : सादर कर यात यावा अस े
ठरल.े 
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[  07  ] महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 98.1 नुसार खरेदी सिमती 

गठीत कर याची बाब िवचाराथ.  
  

 (िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 98.1 नुसार याम ये 
येक बाबीचे वतं  मू य एकावळेी दहा लाखाहुन अिधक असेल अशा िव ापीठा या 

खरेदी या सव बाबी हाताळ यासाठी एक खरेदी सिमती असेल असे नमुद केल े आहे, 
यानुसार स : थतीत कलम 98.2 नुसार खालील माणे सिमती कायरत आहे. 

 अ. 
. 

पद नाव 

1. म.सा.िव.अ. कलम 98 (2) (क) - 
कुलगु  - अ य  

मा. डॉ. मृणािलनी फडणवीस - अ य  

2. म.सा.िव.अ. कलम 98 (2) (ख) –  
-कुलगु  - सद य 

ा. डॉ. एस. आय. पाटील - सद य 

3. म.सा.िव.अ. कलम 98 (2)  (ग) - 
यव थापन पिरषदेवरील कुलपतीने 

नामिनदिशत केलेली य ती-सद य 

ा.महेश माने - सद य 

4. म.सा.िव.अ. कलम 98 (2) (घ) - 
यव थापन पिरषदेने नामिनदिशत 

केलेले िव ापीठ िवभागांच े व 
िव ापीठ पिरसं थांच े दोन मुख-
सद य 

1. ा. आर. एस. हेगडी - यव थापन पिरषदे या 
िद.31/10/2017 रोजी या बैठकीतील ठराव .4 
अ वये नामिनदशन 
2. ा. पी. भाकर - यव थापन पिरषदे या 
िद.31/10/2017 रोजी या बैठकीतील ठराव .4 
अ वये नामिनदशन.  परंतू, िद. 31/01/2019 
रोजी िनयत वयोमानानुसार सवेािनवृ . त नंतर 
यव थापन पिरषदे या िद.20/02/2019 

रोजी या बैठकीतील ठराव .13 अ वये ीमती 
डॉ. एम. ज.े पाटील यांचे नामिनदशन.  परंतू, डॉ. 
एम.ज.े पाटील यांनी 18/03/2019 रोजी यां या 
वयै तक जबाबदा यामुंळे खरेदी सिमतीवर काम 
करणे श य नस याच ेकळिवले. त नंतर िव  व 
लेखा िवभागा या िद.19/03/2019 रोजी या 
िटपणीनुसार महारा  सावजिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) नुसार ीमती डॉ. 
ए. एस. लावडं यांच े नामिनदशन मा.कुलगु  
महोदयांनी केले, यानुसार िव ापीठाच ेसंदभ . 
SUS/F&AO/2018-19/1151, िद.26/03/19 
रोजी या प ा वये यांना कळिव यात आले आहे.  
सबब, स थतीत  
1. ा. आर. एस. हेगडी - सद य 
2. ीमती डॉ. ए.एस. लावडं - सद य 
कायरत आहेत. 
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 5. म.सा.िव.अ. कलम 98 (2) (ङ)  - 
यव थापन पिरषदेने या सद यां या 

िनव िचत सद यांमधुन नामिनदिशत 
केलेला एक सद य 

कु. आि नी च हाण - सद य - यव थापन 
पिरषदे या िद.21/08/2018 रोजी या 
बैठकीतील ठराव . 28(2) अ वये व यव थापन 
पिरषदे या िद.11/09/2018 रोजी या बैठकीतील 
ठराव .1 मधील अ. .10 दु त केले या 
ठरावा वये नामिनदशन.  यानुसार िव ापीठाच े
संदभ . SUS/F&AO/2018-19/561/8765, 
िद.06/10/2018 रोजी या प ा वये यांना 
कळिव यात आले आहे. 

6. म.सा.िव.अ. कलम 98 (2) (च) - 
कुलगु ने ाधा याने उ ोग 
समुहातील साम ी यव थापन 

े ातील नामिनदिशत केलेला एक 
त  - सद य 

ी. वणेुगोपाल अ ी - सद य - िव  व लेखा 
िवभागा या िद.24.08.2017 रोजी या 
िटपणीनुसार त कालीन कुलगु  महोदय  
डॉ.एन.एन. मालदार यांनी नामिनदशन केले आहे. 

7. म.सा.िव.अ. कलम 98 (2) (छ) - 
कुलसिचव - सद य 

ा. डॉ. ही. बी. घुटे - सद य 

8. म.सा.िव.अ. कलम 98 (2) (ज) - िव  
व लेखा अिधकारी - सद य सिचव 

सीए ेिणक शाह - सद य सिचव 

  िद.01/10/2019 रोजी मा.कुलगु  महोदया, मा.कुलसिचव व मा. िव  व लेखा 
अिधकारी यां या झाले या एकि त चचनुसार महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 
कलम 98(1) नुसार जुनी खरेदी सिमती बरखा त क न नवीन खरेदी सिमती महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ वये गठीत कर याचे ठरले व यानुसार 
सदरची बाब आगामी यव थापन पिरषदे या बैठकी समोर ठेव याच े मा य झाल.े  यानुसार 
खालील माणे खरेदी सिमतीचे गठण कर यास व यािठकाणी नामिनदशन करावयाच े आहे 
यािठकाणी नामिनदशन होऊन िमळ यास यव थापन पिरषदे या िवचाराथ. 

 अ. 
. 

पद नाव 

1. म.सा.िव.अ. कलम 98 (2) (क) - 
कुलगु  - अ य  

मा. डॉ. मृणािलनी फडणवीस - अ य  

2. म.सा.िव.अ. कलम 98 (2) (ख) –  
-कुलगु  - सद य 

ा. डॉ. एस. आय. पाटील - सद य 

3. म.सा.िव.अ. कलम 98 (2)  (ग) - 
यव थापन पिरषदेवरील कुलपतीने 

नामिनदिशत केलेली य ती-सद य 

ा. महेश माने - सद य 

4. म.सा.िव.अ. कलम 98 (2) (घ) - 
यव थापन पिरषदेने नामिनदिशत 

केलेले िव ापीठ िवभागांच े व 
िव ापीठ पिरसं थांच े दोन मुख-
सद य 

1. ा. डॉ. आर. एस. हेगडी  
 
2. ---------------------------------- 
 

5. म.सा.िव.अ. कलम 98 (2) (ङ)  - 
यव थापन पिरषदेने या सद यां या 

िनव िचत सद यांमधुन नामिनदिशत 
केलेला एक सद य 
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 6. म.सा.िव.अ. कलम 98 (2) (च) - 
कुलगु ने ाधा याने उ ोग 
समुहातील साम ी यव थापन 

े ातील नामिनदिशत केलेला एक 
त  - सद य 

 

7. म.सा.िव.अ. कलम 98 (2) (छ) - 
कुलसिचव - सद य 

ा. डॉ. ही. बी. घुटे - सद य 

8. म.सा.िव.अ. कलम 98 (2) (ज) –  
िव  व लेखा अिधकारी - सद य 
सिचव 

सीए ेिणक शाह - सद य सिचव 

  सबब, वरील माणे महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 98(1) 

नुसार खरेदी सिमती गठीत कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव : सदरचा िवषय आव यक दु तीसह पढुील बठैकीम ये पनु : सादर कर यात यावा अस े
ठरल.े 
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[  08  ] महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 72(2)(ग) नुसार, िव ापीठ 

िवभागाचा कवा संल न महािव ालयाचा एक ा यापक मधून पिरिनयम सिमतीवर 
नामिनदशन कर याची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 72 (2) नुसार, 

यव थापन पिरषदेकडून पिरिनयम सिमती गठीत कर यात येते. यानुसार िद.21 ऑग ट, 
2018 रोजी या यव थापन पिरषदे या बठैकीम ये ठराव .28(4) नुसार खालील माणे 
पिरिनयम सिमतीच ेगठन कर यात आले आहे. 

 अ. 
. 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 
मधील कलम 

नामिनदिशत केले या 
सद यांच ेनांव 

पदनाम 

1) कलम 72 (2)(क) नुसार, यव थापन पिरषदे या 
िनव िचत सद यांमधील या पिरषदेचा एक सद य 

डॉ. टी. एन. कोळेकर अ य  

2) कलम 72 (2)(ख) नुसार, एक अिध ठाता ाचाय डॉ. एम. एस. कदम सद य 
3) कलम 72 (2)(ग) नुसार, िव ापीठ िवभागाचा कवा 

संल न महािव ालयाचा एक ा यापक 
ा. डॉ. ही. बी. घुटे सद य 

4) कलम 72 (2)(घ) नुसार, संल न महािव ालयाचा 
एक ाचाय 

ाचाय डॉ. एन. बी. पवार सद य 

  तदनंतर वरील नामिनदशनाम ये िद.11 स टबर, 2018 रोजी या यव थापन 
पिरषदेम ये ठराव .1 नुसार खालील माणे दु ती क न नामिनदशन कर यात आले. 

 अ. 
. 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 
मधील कलम 

नामिनदिशत केले या 
सद यांच ेनांव 

पदनाम 

1) कलम 72 (2)(क) नुसार, यव थापन पिरषदे या 
िनव िचत सद यांमधील या पिरषदेचा एक सद य 

डॉ. एच. के. आवताडे अ य  

2) कलम 72 (2)(ख) नुसार, एक अिध ठाता ाचाय डॉ. एम. एस. कदम सद य 
3) कलम 72 (2)(ग) नुसार, िव ापीठ िवभागाचा कवा 

संल न महािव ालयाचा एक ा यापक 
ा. डॉ. ही. बी. घुटे सद य 

4) कलम 72 (2)(घ) नुसार, संल न महािव ालयाचा 
एक ाचाय 

ाचाय डॉ. एन. बी. पवार सद य 

  महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 72 (2)(ग) नुसार, 
िव ापीठ िवभागाचा कवा सलं न महािव ालयाचा एक ा यापक मधून ा. डॉ. ही. बी. घुटे 
याचंे नामिनदशन झाल ेआहे.  तथािप, ा. डॉ. ही. बी. घुटे यांची िव ापीठा या कुलसिचव 
पदी िनयु ती झाली अस याने याचंे ऐवजी इतर सद याचंे नामिनदशन कराव े लागणार 
आहे. 
 सबब, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 72(2)(ग) नुसार, 
िव ापीठ िवभागाचा कवा सलं न महािव ालयाचा एक ा यापक मधून ा. डॉ. ही. बी. घुटे 
याचंे ऐवजी इतर सद याचंे पिरिनयम सिमतीवर नामिनदशन कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील पिरिनयम सिमतीवर कलम  
72 (2) (ग) नुसार, िव ापीठ िवभागाचा कवा संल न महािव ालयाचा एक ा यापक  
मधून ा. डॉ. ही. बी. पाटील व कलम 72 (2) (ख) नुसार, एक अिध ठाता मधून  
डॉ. ही. एल. कदम यांचे नामिनदशन कर यात आल.े  
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 [  09  ] िवभागीय सशंोधन िश यवृ ी (DRF) पीएच.डी. करणा या िव ा य या सशंोधन 

िश यवृ ी या रकमेत वाढ कर याची बाब िवचाराथ. 
  

 (िटपणी: िद.27/09/2019 रोजी झाले या अिधसभे या बठैकीत अिधसभा सद य  

डॉ. सी. एस. च हाण यांनी पीएच. डी. करणा या िव ा य ना दे यात येणारी िवभागीय 

संशोधन िश यवृ ी (DRF) ही अं यत कमी अस याने यात वाढ कर यात यावी अशी 

िशफारस अिधसभा यव थापन पिरषदेस करीत असनू खालील माणे ठराव पारीत 

कर यात आला. 

ठराव: सदरचा ठराव मांड यानंतर यास डॉ. एस.के. शदे यांनी अनुमोदन िदले. 

यानंतर सदरचा ठराव सव नुमते मा य कर यात आला.  

 याबाबत काय लयीन िनवदेन अस ेकी, यापवू  िवभागीय सशंोधन िश यवृ ी ा त 

संशोधक िव ाथ  ी. मधुकर ज कन व ी. महेश देशपाडें यांनी िद.08/01/2019 या 

अज वये संशोधन िश यवृ ीची र कम दरमहा िकमान ₹25,000/- दे यात यावी अशी 

िवनंती केली असता िद.20/01/2019 रोजी या यव थापन पिरषदेसमोर ठेव यात 

आला होता. यावर खालील माणे ठराव पारीत कर यात आला आहे.  

ठराव: ततु िव ापीठातील िवभागीय संशोधन िश यवृ ी (DRF) ा त सव संकुलातील 

िव ा य चा संशोधन िश यवृ ी या रकमेत वाढ कर याची िवनंती अमा य कर यात 

आली. 

 सबब, िवभागीय सशंोधन िश यवृ ी (DRF) रकमेत वाढ कर याची बाब 

अिधसभे या िशफारशी नुसार पनु : एकदा िवचाराथ). 
 

ठराव: सदरचा िवषय अमा य कर यात आला.  
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[  10  ] शै िणक वष 2019-20 म ये िविवध संल नत महािव ालयांना आिण िव ापीठ पिरसर 

संकुलांना अ यास मावर आधािरत चच स  / कायशाळा आयोजनाकिरता आ थक 
सहा य करणेसंदभ त िशफारस करणेकिरता मा. कुलगु  महोदयांनी गठीत केले या 
सिमती या बठैका िद.16/10/2019 व 17/10/2019 रोजी आयोिजत कर यात 
आले या हो या. सदर सिमतीने ा त तावांची छाननी / पडताळणी क न सादर 
केले या बठैकीचा कायवृ ांत िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: ततु िव ापीठातंगत सव संल नत महािव ालये व सकुंलाकडून 

आंतररा ीय / रा ीय / रा य / िवभागीय व िव ापीठ पातळीवर अ यास मावर 

आधािरत चच स , कायशाळा व पिरषद आयोजनाकिरता ितवष  ताव मागिव यात 

येतात. शै िणक वष 2019-20 म ये आंतररा ीय / रा ीय / रा य व िवभागीय 

पातळीवर चच स , कायशाळा, पिरषद (Seminar, Workshop & Conference) 

आयोजनाबाबत व याकिरता होणा या खच पोटी िव ापीठ िनयमानुसार काही अशंी 

आ थक सहा य अनुदान र कम देणेकिरता िव ापीठ प  . पअुहोसोिवसो / अमंिव / 

2019 / 5503, िद. 17 जुलै, 2019 रोजी या प ा वये ततु िव ापीठ संल न 

महािव ालये व सकुंलाकडून िविहत मुदतीत िद.31/08/2019 पयत िदले या नमु यात 

ताव मागिव यात आल ेहोते.  यानुसार िदले या मुदतीत 147 तर िद.31/08/2019 

नंतर 06 एकूण 153 ताव ा त झाललेे आहेत. 

 उपरो त तावाचंी छाननी कर यासाठी पा  महािव ालये व संकुलानंा 

अनुदान सहा य र कम आदा कर यासाठी मा. कुलगु  महोदया यानंी िद.05/09/2019 

रोजी सिमती गठीत केली होती. सदर सिमती या बठैका िद.16/10/2019 व 

िद.17/10/2019 रोजी आयोिजत कर यात आ या हो या. 

 उपरो त सिमतीने एकूण 153 तावाचंी छाननी / पडताळणी केली असता 

यापैकी 84 पा  तावानंा आ थक सहा य र कम दे याकिरता िशफारस केललेी असनू 

69 ताव अनुदान सहा य देणेसाठी अपा  क न यादी काय लयास सादर केली आहे. 

सदर बठैकीचा कायवृ ातं यव थापन पिरषदे या सुलभ संदभ साठी सोबत जोडला 

आहे.  

 अनुदानास पा  कर यात आले या एकूण 84 तावामं ये सिमतीने 

िद.12/12/2007 रोजी तयार कर यात आले या िनयमावलीनुसार तसचे उपल ध 

असले या शेष रकमे माणे अनुदान सहा य र कमेची िशफारस केलेली आहे. 
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 सबब, शै िणक वष 2019-20 म ये िविवध संल नत महािव ालयांना व 

िव ापीठ पिरसर सकुंलानंा अ यास मावर आधािरत चच स  / कायशाळा 

आयोजनाकिरता आ थक सहा य संदभ त िशफारस करणेकिरता मा. कुलगु  महोदया 

यानंी गठीत केले या सिमतीने सादर केले या बठैकीचा कायवृ ांत िवचाराथ). 

 

ठराव: शै िणक वष 2019-20 म ये िविवध संल नत महािव ालयांना आिण िव ापीठ पिरसर 
संकुलांना अ यास मावर आधािरत चच स  / कायशाळा आयोजनाकिरता आ थक 
सहा य करणेसंदभ त िशफारस कर याकिरता मा. कुलगु  महोदयांनी गठीत केले या 
सिमती या बठैका िद.16/10/2019 व 17/10/2019 रोजी आयोिजत कर यात 
आले या हो या. सदर सिमतीने ा त तावांची छाननी / पडताळणी क न सादर 
केले या बठैकीचा कायवृ ांतास सव नुमते मा यता दे यात आली.    
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[  11  ] डॉ. िकसन िव लराव िझपरे, भारी ाचाय, सी. बी. खेडगीज बसवे र साय स, राजा िवजय सह 
कॉमस आिण राजा जय सह आटस कॉलजे, अ कलकोट यांनी उ र पोलीस ठाणे, अ कलकोट 
येथे गु हा (FIR .0389) दाखल के याची बाब मािहती तव.  

  
 (िटपणी: सी. बी. खेडगीज बसवे र साय स, राजा िवजय सह कॉमस आिण राजा जय सह आटस 

कॉलेज, अ कलकोट या महािव ालयात ऑ टोबर, 2018 या परी ा संप  होत असतांना 

िद.20/12/2018 रोजी बी.कॉम. ि तीय वष, स -तृतीय मधील Corporate Accounting या 

िवषयाची पि का गैरमाग ने Social Media (Whatsapp) वर उपल ध झा याने सदर 

करणाबाबत िद.16/01/2019 रोजी या यव थापन पिरषदे या ठराव .10(11) नुसार 

कायवाही करणेबाबत महािव ालयास िद.22/01/2019 रोजी या प ा वये कळिव यात आल े

होते. याच माणे संबंिधत महािव ालयास वारंवार मरणप  देऊन ही गु हा दाखल क न याचा 

अहवाल िव ापीठास सादर केलेला नाही.  संबंिधत महािव ालया या ाचाय नी िव ापीठ 

ािधकरणा या िशफारशीनुसार गु हा (FIR) दाखल न के याची बाब परी ा व मू यमापन 

मंडळा या िद.23/07/2019 रोजी या बैठकीम ये सादर केली असता यावर खालील माणे 

िनणय झालेला आहे. 

 “सी. बी. खेडगीज बसवे र साय स, राजा िवजय सह कॉमस, राजा िवजय सह आटस 

कॉलेज, अ कलकोट या महािव ालयाने FIR दाखल न के याची बाब यव थापन पिरषदेकडे 

िशफारस करावी असे सव नुमते ठरले.” 

 परी ा व मू यमापन मंडळाने िद.23/07/2019 रोजी या बैठकीत घेतले या िनणया या 

अनुषंगाने सदरचा िवषय यव थापन पिरषदे या िद.27/08/2019 रोजी या बैठकीत सादर केला 

असता यावर यव थापन पिरषदेने खालील माणे िनणय घेतलेला आहे. 

 “सी. बी. खेडगीज बसवे र साय स, राजा िवजय सह कॉमस, राजा िवजय सह आटस 

कॉलेज, अ कलकोट या महािव ालयाने आजतागायत गु हा (FIR) दाखल न के यामुळे 

िव ापीठाकडून गु हा (FIR) दाखल करावा असे सव नुमते ठरले.” 

 यव थापन पिरषदेने िद.27/08/2019 रोजी या बैठकीत घेतले या िनणया या 

अनुषंगाने शासकीय कायवाही करत असतांना दर यान या कालावधीत डॉ. िकसन िव लराव 

िझपरे, भारी ाचाय, सी. बी. खेडगीज बसवे र साय स, राजा िवजय सह कॉमस आिण राजा 

जय सह आटस कॉलेज, अ कलकोट यांनी िद.12/10/2019 रोजी अ कलकोट उ र पोलीस 

ठाणे, अ कलकोट येथे थम खबर अहवाल (FIR) ( .0389) दाखल के याचे उपकुलसिचव, 

शै िणक, संशोधन व िवकास िवभाग, तुत िव ापीठ यांना िद.14/10/2019 रोजी या प ा वये 

कळवून याची मािहती ई-मेल ारे या काय सनास पाठिवले आहे. 

 सबब, डॉ. िकसन िव लराव िझपरे, भारी ाचाय, सी. बी. खेडगीज बसवे र साय स, 

राजा िवजय सह कॉमस आिण राजा जय सह आटस कॉलेज, अ कलकोट यांनी उ र पोलीस 

ठाणे, अ कलकोट येथे गु हा (FIR .0389) दाखल के याची बाब मािहती तव). 
 

ठराव: डॉ. िकसन िव लराव िझपरे, भारी ाचाय, सी. बी. खेडगीज बसवे र साय स, राजा िवजय सह 
कॉमस आिण राजा जय सह आटस कॉलजे, अ कलकोट यांनी उ र पोलीस ठाणे, अ कलकोट 
येथे गु हा (FIR .0389) दाखल के याबाबतची न द घे यात आली.  
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[  12  ] य ु सातारा कॉलजे ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर या महािव ालया या थानांतराबाबत यव थापन 

पिरषद गठीत ि सद यीय सिमतीने सादर केललेा अहवाल िवचाराथ. 
 

 (िटपणी: संदभ:- 

1. मा. यव थापन पिरषद गठीत ि सद यीय सिमतीचा िद. 11/10/2019 रोजीचा अहवाल 

2. िव ापीठ प  जा. . पुअहोसोिवसो/संल नता/2019/7117, िद. 13/09/2019 

3. िद. 27/08/2019 रोजी या यव थापन पिरषदे या बैठकीतील ठराव . 7(7) 

4. मा. ाचाय, य ु सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर या महािव ालयाच े प  

जा. .NSCBP  

     थलांतर/ऑग/2019/1560, िद. 13/08/2019  

5. द. व. खारके, क  अिधकारी, उ च व तं  िश ण िवभाग, मंुबई यांचे प  जा. . थलांत-  

     2018/(275/18)/मिश-4, िद. 30/10/2018 

6. िव ापीठ प  जा. . सोिवसो/संल नता/2018/10555, िद. 11/12/2018 

7. य ुसातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर यांच ेप  जा. . NSCBP/ थलांतर/Dec/2018/         

    1481, िद. 14/12/2018  

8. िद. 16/01/2019 रोजी या मा. यव थापन पिरषदे या बैठकीतील ठराव . 08 

9. िव ापीठ प  जा. . सोिवसो/संल नता/2019/1856, िद. 02/03/2019 

10. मा. सहसंचालक, िश ण संचालनालय (उ च िश ण), महारा  रा य, पुणे यांच ेप  जा. .  

     अमिव 2016/सोिव/ यु सातारा महा/ थलांतरण/मिव-2/5789, िद. 11/04/2019 

11. य ुसातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर यांचे प  जा. . NSCBP/ थलांतर/एि ल/ 

      2018/1541, िद. 15/04/2019 

12. िव ापीठ प  जा. . पुअहोसोिवसो/संल नता/2018/4477, िद. 06/06/2019 

13. िद. 11/06/2019 रोजीचा ि सद यीय सिमतीचा अहवाल 

14. िद. 16/07/2019 रोजी या मा. यव थापन पिरषदे या बैठकीतील ठराव . 18 

15. िव ापीठ प  जा. . पुअहोसोिवसो/संल नता/2019/6243, िद. 09/08/2019 

 संदभ . 3 अ वये, य ु सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर या महािव ालया या 

पंढरपूर िठकाणाचे थानांतरणा या तावाबाबत कॉलेजची य  जावून पाहणी करणे.  नवीन 

जागेत कॉलेज थलांतर के यानंतर िव ाथ  / िश क यां या गैरसोयीब ल नवीन िठकाण या 

जागेची शै िणक उपयु तता यासंदभ त अ यास करणे.  तसेच सिव तर अहवाल सादर 

कर यासाठी यव थापन पिरषदे या ठराव . 7(7) नुसार ि सद यीय सिमती नेम यात आली 

होती. 

 संदभ . 2 अ वये, उ त सिमतीस कळिव यात आल े होते.  यानुषंगाने सदर 

ि सद यीय सिमतीने िद. 21/09/2019 रोजी य ु सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर या 

महािव ालयास य  भेट देवून िद. 11/10/2019 रोजी या काय लयास अहवाल सादर केला 

असून खालील माणे िशफारस केली आहे. 

 य ूसातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर या महािव ालयाने िद. 13/08/2019 रोजी 

थलांतरासंदभ त िव ापीठ व शासन तरावर पुन:  प यवहार क न िवनंती केली आहे.  सदर 
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िवनंती ही महारा  िव ापीठ कायदा 1994 अ वये केलेली आहे.  थलांतरासंदभ त सदर 

काय ाम ये कोण याही अट चा समावशे िदसून येत नाही.  तथािप, महारा  सावजिनक 

अिधिनयम 2016 मधील तरतुद चा अवलंब या तावास लागू होत नसून संबंिधत ताव 

महारा  िव ापीठ कायदा 1994 ला अनुस न सदरील तावानुसार महािव ालय थलांतर 

कर यास हरकत नाही अशी िशफारस सिमतीने िव ापीठास केलेली आहे. 

 याबाबत काय लयीन िनवदेन असे की, संदभ . 5 अ वये, द. व. खारके, क  

अिधकारी, महारा  शासन यांनी य ुसातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर या महािव ालयाचा 

ताव महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 - कलम 118 मधील तरतूदीनुसार 

तुत िव ापीठा या सु प ट िशफारशीसह ताव शासनास सादर करणेबाबत कळिवले होते.  

यानुसार िद. 05/12/2018 रोजी या शासकीय मा य िटपणीनुसार संदभ . 6 अ वये उ त 

महािव ालयास थलांतरणाबाबतचा ताव तुत िव ापीठास सादर करणेबाबत कळिव यात 

आले होते. 

यानुसार संदभ . 7 अ वये, मा. ाचाय, य ुसातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर 

यांनी महािव ालय पंढरपूरपासून 7 िकमी अंतरावर असले या मौ. कोट , ता. पंढरपूर येथे 

थलांतर करणेबाबतचा ताव सादर केला होता. त नंतर िद. 26/12/2018 रोजी या 

शासकीय मा य िटपणी अ वये, सदरचा िवषय िद. 16/01/2019 रोजी या यव थापन 

पिरषदे या बैठकीम ये ठेव यात आला.  यानुषंगाने यव थापन पिरषदे या िद. 16/01/2019 

रोजी या बैठकीम ये झाले या ठराव . 08 नुसार यु सातारा कॉलेज ऑफ बी. सी. ए., पंढरपूर 

या महािव ालयास पंढरपूर िठकाणाहून नुतन इमारतीत थानांतरणास शासनाची सहमती 

घे यासाठी ताव िविहत शु कासह घेवून शासनास िशफारस कर यास सव नुमते मा यता 

दे यात आली होती.  यानुसार िद. 07/02/2019 व िद. 18/01/2019 रोजी या शासकीय 

मा य िटपणी अ वये, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 118(3) 

मधील तरतूदीनुसार सदरील महािव ालयाचा ताव मा यते तव मा. सिचव, उ च व तं  िश ण 

िवभाग, महारा  रा य मं ालय, मंुबई यांना पाठिवणे आव यक असताना संदभ . 9 अ वये, 

मा.िश ण संचालक, उ.िश., पुणे यां याकडे अनावधानाने अ ेिषत कर यात आलेला आहे. 

त नंतर संदभ . 10 अ वये, मा. सहसंचालक, िश ण संचालनालय (उ च िश ण), 

महारा  रा य, पुणे यांनी िव ापीठ प  िद. 11/12/2018 व िद. 02/03/2019 रोजी या 

प ाम ये नमूद केलेले कलम 116 हे कशाबाबत आहे याबाबतच े प टीकरण व सदर 

महािव ालया या थानांतरणास िशफारस के यानुसार सदर करणी महारा  सावजिनक 

िव ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 118 मधील तरतूदीच ेपालन होते कवा कसे याबाबत 

िशफारशीसह वयं प ट अिभ ाय सादर करणेबाबत कळिवले होते.   

तसेच संदभ . 11 अ वये, उ त महािव ालयास पंढरपूरपासून 5 िकमी अंतरावर 

असले या मौ. कोट  ता. पंढरपूर येथील इमारतीत थलांतर करणेबाबतची यो य ती कायवाही 

करणेबाबत मा. ाचाय नी िवनंती केली होती.  यानुषंगाने िद. 22/05/2019 रोजी या 

शासकीय मा य िटपणीनुसार मा. -कुलगु  गठीत ि सद यीय सिमतीस संदभ . 12 अ वये 

कळिव यात आले होते.  यानुषंगाने सिमतीने िद. 11/06/2019 रोजी आपला अिभ ाय या 

काय लयास सादर केला होता.  यानुसार िद. 17/06/2019 व िद.01/07/2019 रोजी या 

शासकीय मा य िटपणीनुसार सदर ि सद यीय सिमतीचा अहवाल िद. 16/07/2019 रोजी या 
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यव थापन पिरषदे या बैठकीम ये ठेवला असता महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 

2016 मधील कलम 118(3)(ख) नुसार यु सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर या 

महािव ालया या नवीन िठकाणाचे थानांतरणाचे अंतर 5 िक.मी. पे ा जा त अस याने सदरचा 

ताव शासनास सादर कर याची केलेली िवनंती अमा य कर यात आली असा ठराव झाला आहे.  

सदर ठराव . 18 बाबत संदभ . 15 अ वये, उ त महािव ालयास कळिव यात आले होते. 

संदभ . 4 अ वये, य ु सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर हे महािव ालय जून 

2009 पासून पंढरपूर येथील नवीन सोलापूर रोड, िरलाय स पे ोल पंपासमोरील सं थे या 

मालकी या इमारतीम ये कायरत होते.  सदर िठकाणी सदर अ यास मासाठी पुरेशी जागा 

उपल ध नस याने सदर महािव ालयासाठी सं थेने मौ. कोट , ता. पंढरपूर येथे सव सोयीिनयु त 

इमारत बांधलेली असून सदर इमारतीम ये महािव ालय थलांतर कर याबाबतचा ताव 

शै िणक वष 2011-12 म ये मा. संचालक, महािव ालये व िव ापीठ िवकास मंडळ, सोलापूर 

िव ापीठ, सोलापूर, मा. िवभागीय सहसंचालक, उ च िश ण, सोलापूर िवभाग, सोलापूर 

यांचकेडे सादर क न यां याकडून अिभ ाय प  घेऊन सदर अिभ ाय प  मा. ना. ी. राजेश 

टोप ेसाहेब, उ च व तं  िश ण मं ी, महारा  रा य मं ालय, मंुबई यांचकेडे देखील सादर केल े

होते.  परंत ुअ ाप सदर प ावर कोणतीही कायवाही न झा याने पुन:  माहे ऑ टोबर 2018 म ये 

मा. सिचव, उ च व तं  िश ण, महारा  रा य मं ालय, मंुबई यांचकेडे सादर केले असून सदर 

थलांतरासाठी सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर यांचेकडून िशफारस मागिवली असून खास बाब 

हणनू सदर महािव ालयास मौ. कोट , ता. पंढरपूर पिरसरातील सं थे या वत: या मालकी या 

इमारतीत थलांतर करणेबाबत यो य ती कायवाही करणेबाबत ाचाय नी िवनंती केली होती. 

यानुषंगाने िद. 26/08/2019 रोजी या शासकीय मा य िटपणीनुसार सदरचा िवषय  

िद. 27/08/2019 रोजी या यव थापन पिरषदे या बैठकीम ये ठेव यात आला.  सदर बैठकीम ये 

ठराव र. 7(7) नुसार उ त महािव ालयाची थलांतराबाबत य  पाहणी कर याकिरता 

ि सद यीय सिमती नेम यात आली होती.  सदर सिमतीस संदभ . 2 अ वये कळिव यात आल े

होते. सदर या ि सद यीय सिमतीने िद. 21/09/2019 रोजी उ त महािव ालयास य  भेट 

देवून िद. 11/10/2019 रोजी या काय लयास अहवाल सादर केला आहे. 

संदभ . 1 नुसार यव थापन पिरषद गठीत ि सद यीय सिमतीने यु सातारा कॉलेज 

ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर या महािव ालया या थलांतराबाबत केलेली िशफारस पु हा यव थापन 

पिरषदेसमोर सादर करावी लागेल.   

          सबब, य ुसातारा कॉलेज ऑफ बी. सी. ए., पंढरपूर या महािव ालया या थानांतराबाबत 

यव थापन पिरषद गठीत ि सद यीय सिमतीने सादर केलेला अहवाल िवचाराथ). 
 

ठराव: य ुसातारा कॉलजे ऑफ  बी. सी. ए., पंढरपूर या महािव ालया या थानांतराबाबत यव थापन 
पिरषद गठीत ि सद यीय सिमतीने सादर केले या अहवालास सव नुमते मा यता दे यात आली.   
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[  13  ] िद.21/09/2019 रोजी झाले या िव  व लखेा सिमती या बठैकीत िव  व लखेा 

सिमतीने यव थापन पिरषदेस मा यतेची िशफारस केले या िद.18/09/2019 रोजी 
झाले या खरेदी सिमती या बठैकीचा कायवृ ांत िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: िद.18/09/2019 रोजी झाले या खरेदी सिमती या बठैकीचा कायवृ ांत सोबत 

जोडलेला आहे.  यास General Statutes No. S.324 नुसार िव  व लेखा सिमतीची व 

यव थापन पिरषदेची मा यता घेणे आव यक आहे.  यानुसार िद.21/09/2019 रोजी 

झाले या िव  व लेखा सिमती या बठैकीत मा यतेची िशफारस केललेा 

िद.18/09/2019 रोजी झाले या खरेदी सिमती या बठैकीचा कायवृ ांत िवचाराथ). 

 

ठराव: िद.18/09/2019 रोजी झाले या खरेदी सिमतीचा कायवृ ांतास िव  व लखेा सिमतीने 
िद.21/09/2019 रोजी या बठैकीत केललेी िशफारस वका न सव नुमते मा यता 
दे यात आली.  
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[  14  ] िद.08/11/2019 रोजी झाले या िव  व लखेा सिमती या बठैकीत िव  व लखेा 

सिमतीने यव थापन पिरषदेस मा यतेची िशफारस केललेा िद.08/11/2019 रोजी 
झाले या खरेदी सिमती या बठैकीचा कायवृ ांत िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: िद.08/11/2019 रोजी झाले या खरेदी सिमती या बठैकीचा कायवृ ांत सोबत 

जोडलेला आहे.  यास General Statutes No. S.324 नुसार िव  व लखेा सिमतीची व 

यव थापन पिरषदेची मा यता घेणे आव यक आहे.  यानुसार िद.08/11/2019 रोजी 

झाले या िव  व लेखा सिमती या बठैकीत मा यतेची िशफारस केललेा 

िद.08/11/2019 रोजी झाले या खरेदी सिमती या बठैकीचा कायवृ ांत िवचाराथ). 

 
ठराव: िद.08/11/2019 रोजी झाले या खरेदी सिमती या कायवृ ांतास िव  व लखेा सिमतीने 

िद.08/11/2019 रोजी या बठैकीत केललेी िशफारस वका न सव नुमते मा यता 

दे यात आली.  
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[  15  ] ान ोत सिमती या िद.23/10/2019 रोजी झाले या बठैकीचा कायवृ ांत मा यते तव. 

  
 (िटपणी: ान ोत सिमतीची बठैक िद. 23/10/2019 रोजी संप  झाली.  या बठैकीतील 

िवषय पि केवर िद.23 एि ल, 2019 रोजी झाले या ान ोत सिमती या बठैकीचा 

कायवृ ांत वाचनू कायम करणे व काय लयाने यावर केले या कायवाहीची न द घेणे,  

सन 2018-19 या वष चा ान ोत क  व अ यास क ाचा वा षक अहवाल मािहती तव, 

सन 2019-20 या आ थक वष या ान ोत क ाकडील अंदाजप काच े िववरण 

माहीती तव, सन 2019-20 या आ थक वष साठी ान ोत क  व अ यासक ासाठी 

पु तके व िनयतकािलके खरेदी करणे संदभ तील मागदशक त व ेठरिव याबाबत  सहप  

जोडलेले आहे, अ यासक ाकडील मुल या अ यािसकेची वळे वाढिवणेबाबत, दु मळ 

पु तके कॅ नग क न वापरात आण यासाठी िव ापीठ संकुलातील िश कांची सिमती 

थापन क न िमळणेबाबत, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 मधील 

कलम .21 (4) (छ) नुसार िव ापीठ संल न महािव ालये आिण मा यता ा त 

पिरसं था या ंथपालाची वा षक बठैक आयोिजत कर याची बाब िवचाराथ, ान ोत 

क ाकडील संगणक क ा या वापराबाबत, िव ापीठाम ये न याने सु  होणा या 

संकुला या मािहतीबाबत, ान ोत क ामाफत िव ा य ना दे यात येणा या 

ओळखप ाबाबत, ान ोत क ाकडून िश कांना, कं. िश क व कायम िश के र 

कमचारी यानंा वाचनासाठी दे यात येणा या पु तकांबाबत इ. िवषय िवचाराथ होते. 

 सबब, ान ोत सिमती या बठैकीचा कायवृ ातं महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम, 2016 मधील कलम 96(3) अ वये मा यते तव). 

 

ठराव: ान ोत सिमती या िद.23/10/2019 रोजी झाले या बठैकी या कायवृ ांतास 
सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[  16  ] तुत िव ापीठ संल नत महािव ालये, िव ाथ  आिण इतरां या चकुामुळे अ यादेश 7 

मधील तरतूदीनुसार जाहीर केले या िनकालाम ये दु ती कर यासंदभ त आकार यात 
येणारे शु क ठरिव याची बाब िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: तुत िव ापीठ संल नत महािव ालये, िव ाथ  आिण इतरां या चकुामुळे          

अ यादेश 7 मधील तरतूदीनुसार जाहीर केले या िनकालाम ये दु ती क न िमळ याच े

ताव मो ा माणात संल नत महािव ालयाकडून तुत िव ापीठास ा त होतात. 

अशा तावा या अनुषगंाने अ यादेश 7 मधील तरतुदीनुसार पढुील कायवाही तुत 

िव ापीठ तराव न केली जाते.   

अ यादेश 7 म ये खालील माणे तरतूद आहे. 

Due to Errors: In any cases where it is found that the result of an 

examination has been affected by errors, the controller of examinations 

shall have power to amend such result manners as shall be in accordance 

with the true position and to make such declaration as is necessary with the 

approval Vice Chancellor / Pro-Vice Chancellor, provided the errors are 

reported / detected within 6 months from the date of declaration of result. 

Errors detected thereafter shall be placed before the Board of Examination.  

Error Means :  

1) Error in Computer / data entry printing or programming and the like. 

2) Clerical error, manual or machine in totaling or entering of marks on 

ledger / register. 

Error due to negligence or ever sight of examiner or any other person 

connected with evaluation, moderation and result preparation 

         वरील माणे जाहीर केले या िनकालाम ये दु ती कर याबाबत अ यादेशात 

तरतूद असून अशा करणी िकती शु क आकाराव,े याबाबतचा कोठे उ ेख अगर िनणय 

झाललेा नाही. यामुळे अशा कर या या संदभ त शु क ठरिव याचा िवषय 

िद.23/06/2019 रोजी या परी ा व मू यमापन मंडळा या बठैकीसमोर सादर केला 

असता खालील माणे ठराव पास कर यात आला आहे. 

ठराव 

.26 

महािव ालय, िव ाथ  व इतर संबिंधतां या चकुामुळे (अ यादेश 7 म ये नमुद 

केलेल)े जर िव ा य या िनकालाम ये दु ती करावी लाग यास अशा 

दु तीसाठी ती दु ती .100/- घे याचे सव नुमते ठरल.े 
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 वरील माणे ठरावा या अनुषंगाने आकार यात येणा या शु कास यव थापन 

पिरषदेची मा यता घे याचा िवषय िद.19 स टबर, 2019 रोजी या यव थापन 

पिरषदेम ये ठेव यात आला असता खालील माणे ठराव पास कर यात आला आहे. 

ठराव 
.2 

सदरचा िवषय सिव तर मािहती घेऊन पनु य: सादर करावा अस ेठरल.े 

           वरील माणे यव थापन पिरषदे या ठरावा या अनुषगंाने सदर करणाची 

सिव तर मािहती खालील माणे सादर कर यात यते आहे: 

1) वरील माणे परी ा व मू यमापन मंडळा या बठैकीम ये िनि त कर यात आले या 

शु कास यव थापन पिरषदेची मा यता घेणे आव यक आहे. 

2) महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 31 (भ) म ये खालील माणे 

तरतूद आहे: 

कलम 31 
(भ) 

ाि क व परी ा िवषयक इतर कमचारी वग, िव ाशाखेचे अ यागत 
यां यासाठी मानधन, पािर िमक, शु क आिण वास व इतर भ  े व 
िव ापीठाला दे यात येणा या अशा इतर सेवासंाठी शु क व इतर 
आकार िविहत करणे. 

3) वर नमूद के यानुसार कोण याही कारच े शु क िनि त कर याचा अिधकार हा 

यव थापन पिरषदेस अस याने िद.23/06/2019 रोजी या परी ा व मू यमापन 

मंडळा या बठैकीत ठराव .26 नुसार ठरिव यात आले या शु कास यव थापन 

पिरषदेची अंितम मा यता घेणे आव यक आहे. 

          सबब, वर नमूद केललेी िव ापीठ काय ातील तरतूद िवचारात घेता 

िद.23/06/2019 रोजी या परी ा व मू यमापन मंडळा या बठैकीतील ठरावानुसार 

जाहीर केले या िनकालाम ये दु ती कर यासाठी ₹100/- इतके शुल्क  

आकार याबाबत परी ा व मू यमापन मंडळाने केले या ठरावास मा यता दे याची बाब 

पनु : िवचाराथ). 

 

ठराव: तुत िव ापीठ संल नत महािव ालये, िव ाथ  आिण इतरां या चकुामुळे अ यादेश 7 
मधील तरतूदीनुसार जाहीर केले या िनकालाम ये दु ती कर यासंदभ त पिह या ५ 
चकुांसाठी ₹100/- व यानंतर येक चकुीसाठी ₹10/- इतके शु क आकार यास 
सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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 [ 17 ] उ ोग, ऊज  व कामगार िवभाग, मं ालय, मंुबई यांची िद.24 जुलै, 2019 ची अिधसूचने माणे 
ठरवून िदले या Daily wages (रोजदारी) माणे कं ाटी कमचा यांना िकमान वतेन अदा 
करणेबाबत यव थापन पिरषदे या वतीने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 
12 (7) अ वये मा. कुलगु  महोदयांनी केललेी कायवाही मािहती तव. 

 

 (िटपणी: िकमान वतेन अिधिनयम 1948 (1948 चा 11) हा महारा  रा यास लागू करताना 

यां या कलम 3 या पोट कलम (1) खंड (ब) आिण कलम 5 या पोट कलम (2) ारे धान 

कर यात आले या अिधकारांचा वापर क न महारा  शासन, शासकीय अिधसूचना, उ ोग, 

उज  व कामगार िवभाग, मांक िकवअे-1050/418/ .140/कामगार-7, िद.28 ऑ ट बर, 

2016 म ये िस द झाले या तावा या संबंधात िमळालेली सव अिभवदने िवचारात घेत यानंतर 

आिण स ागार मंडळाचा स ा िवचारात घेत यानंतर महारा  शासन या ारे िद.24 जुलै, 2019 

पासून उ त अनूसूिचत रोजगारात असले या खालील अनुसूची या तंभ (2) म ये नमूद केले या 

कामगारा या वग ला या अनुसूची या तंभ (3) म ये नमूद के या माणे वतेनाचे िकमान दर 

पुन नधािरत करीत आहे ते खालील माणे. 

अ. .    कामगाराची वगवारी मूळ िकमान वतेन दर (दरमहा) 
पिरमंडळ - 1 पिरमंडळ - 2 पिरमंडळ - 3 

1. कुशल 11,632/- 11,036/- 10,440/- 
2. अधकुशल 10,856/- 10,260/- 9,664/- 
3. अकुशल 10,021/- 9,425/- 8,828/- 

 वरील त तास अनुस न सोबत िदले या प टीकरणाव न तूत िव ापीठ हे 

पिरमंडळ-1 म ये हणजे महानगरपािलका ह ीत समािव ट असून तूत िव ापीठातील सव 

कं ाटी कमचारी हे अधकुशल व अकुशल या वगवारीम ये गणले जाते.  महारा  शासनाने उ त 

अिधसूचनेनुसार अनुसूिचत रोजगारातील कामगारांना िकमान वतेन दर लागू कर यात आला 

आहे.  अधकुशल व अकुशल कामगाराची या या खालील माणे आहे. 

1) कुशल कामगार- कुशल कामगार हणजे जो वत: या िनणय श तीनुसार आपले काम 

काय मतेने व जबाबदारीने पार पाडू शकतो तो असा कामगार, 

2) अधकुशल- अधकुशल कामगार हणजे सवसाधारण िन या या व पाच े असे काम करतो 

की, याम ये िनणय घे याची फारशी गरज नसते.  परंत,ू तुलनेने याला िदलेले छोटे काम 

की, याम ये मह वाच े िनणय इतराकडून घेतले जातात असे काम यो य िरतीने पार 

पाड याची आव यकता असते.  मय िदत या तीचे िन याच ेकाम पार पाडणे हेच याचे कत य 

असते. 

3) अकुशल- अकुशल कामगार हणजे यास लहानसा कवा वतं  िनणय घेणे आिण पूव नुभव 

असणे आव यक नाही.  परंतू, तरीही यावसाियक पिर थतीची मािहती असणे आव यक आहे 

असे सा या कत य पालनाचा अंतभ व असलेले काम करणारा कामगार, या या कामासाठी  

शारीिरक पिर मािशवाय िनरिनरा या व तुची कवा मालाची याला चांगली मािहती असणे 

आव यक असेल.  
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  यव थापन पिरषद ठराव .26, िद.06 एि ल, 2019 अ वये सव कं ाटी कमचा यांना 

वतेनाबाबत खालील माणे ठराव पारीत कर यात आला आहे.   

 1) यांचा अनुभव संबंिधत कं ाटी पदासाठी 1 ते 5 वष चा आहे यांना . 417/- ितिदन 

कं ाटदारामाफत दे यात यावे. 

2) यांचा अनुभव संबंिधत कं ाटी पदासाठी 5 ते 10 वष चा आहे यांना . 500/- ितिदन 

कं ाटदारामाफत दे यात यावे. 

3) यांचा अनुभव संबंिधत कं ाटी पदासाठी 10 वष पे ा जा त आहे यांना . 625/- ितिदन 

कं ाटदारामाफत दे यात यावे. 

4) 01 वष पे ा कमी अनुभव असणा या कं ाटी कमचा यास चिलत िकमान वतेन 

काय ानुसार ितिदन र कम कं ाटदरामाफत दे यात यावे. 

 यव थापन पिरषद ठराव .26, िद.19 स टबर, 2019 अ वये सह सिचवाचे 

वीय सहा यक, उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मंुबई यांनी केले या िवनंतीनुसार 

ीमती िद ती मोरे, िलिपक-टंकलेखक (हंगामी) यांच े वतेन दरमहा .13,000/- इतके 

कर यास यव थापन पिरषदेने मा यता िदली आहे. 

  िकमान वतेन अिधिनयम 1948 (1948 चा 11) हा महारा  रा यास लागू करताना 

यां या कलम 3 या पोट कलम (1) खंड (ब) आिण कलम 5 या पोट कलम (2) ारे धान 

कर यात आले या अिधकारांचा वापर क न महारा  शासन, शासकीय अिधसूचना, उ ोग,उज  

व कामगार िवभाग, मांक िकवअे-1050/418/ .140/कामगार-7, िद.28 ऑ ट बर, 2016 

म ये िस द झाले या तावा या संबंधात िमळालेली सव अिभवदने िवचारात घेत यानंतर आिण 

स ागार मंडळाचा स ा िवचारात घेत यानंतर महारा  शासन या दारे िद.24 जुलै, 2019 

पासून अनुसूिचत रोजगारातील कामगारांना देय असलेले िकमान वतेन दर लागू कर यात आल े

आहे. यानुसार तुत िव ापीठातील सव कं ाटी कमचारी हे पिरमंडळ-1 म ये हणजे 

महानगरपािलका ह ीत समािव ट असून तूत िव ापीठातील सव कं ाटी कमचारी हे कुशल या 

वगवारीम ये गणले जाते.  यामुळे महारा  शासना या अिधसूचनेनुसार अनुसूिचत रोजगारातील 

कामगारांना िकमान वतेन दर लागू करणे आव यक आहे. 

 तुत िव ापीठा या यव थापन परीषदे या ठराव .06, िद.26 एि ल, 2019 मंजूर 

केले या ठरावानुसार कं ाटी कमचा यां या वतेनाबाबत कायवाही केली जात आहे.  काही कं ाटी 

कमचा यां या वतेनाबाबत सादर कर यात आले या िद.01/10/2019 रोजी या िटपणीवर 

मा.कुलगु  महोदयानी Labour Law माणे िनयम करावते असे आदेश िदले आहे. 

 उपरो त सव बाबी अवलोकनी घेता, िद.01/10/2019 रोजी या िटपणीम ये नमुद 

कमचा या यितिर त इतर कं ाटी कमचा यां या (एकि त वतेन वगळून) वतेनाबाबत कुलगु  

महोदयानंी Labour Law माणे Daily wages (रोजदारी) लागू के यास एकुण 26 िदवसाच े

खालील माणे वतेन अदा कराव ेलागणार आहे. 
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अ.  
. 

 तपशील संगणक लेखिनक/डाटा ऑपरेटर 
/ .सहायक वाहन चालक  

(अध कुशल) 

िशपाई/माळी/ .पिरचर  
(अकुलश) 

1. िकमान वतेन . 10,856/- 10,021/- 
2. िवशेष भ ा 390/- 390/- 
3. एकूण पये 11,246/- 10,411/- 
4. ित िदन वतेन  433/- 400/- 

 िनयमा माणे कं ाटी कमचा यांच ेपी.एफ. व ई.एस.आय. कपात कर यात येईल. 

अ. . यव थापन  पिरषदे या 
ठरावानुसार स याच ेवतेन 

(एक मिह याच े) 

उ ोग,ऊज  व कामगार िवभाग, मं ालय, मंुबई 
यांची िद.24 जुलै,2019 ची अिधसूचने माणे 

वतेन (एक मिह याच े) 
1. एक मिह याचे अधकुशल व 

अकुशल कमचा यांच े एकुण  
वतेन 
 
एकुण- 16,32,578/- 

एकुण कमचा यांची सं या 73 (अध कुशल) 
11,246 X 73 = 8,20,958/- 
एकुण कमचा यांची सं या 61  (अकुशल)   
10,411 X 61 = 6,35,071/- 
एकुण - 14,56,029/- 

 सबब, उ ोग, ऊज  व कामगार िवभाग, मं ालय, मंुबई यांची िद.24 जुलै, 2019 ची 

अिधसूचने माणे ठरवून िदले या Daily wages (रोजदारी) माणे कं ाटी कमचा यांना िकमान 

वतेन अदा करणेबाबत यव थापन पिरषदे या वतीने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 12 (7) अ वये मा. कुलगु महोदयांनी केलेली कायवाही मािहती तव). 

 

ठराव: मा. कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (७) अ वये 
केले या कायवाहीची न द घे यात आली.  
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[ 18 ] दर मिह या या दुस या व चौ या शिनवारी असललेी सावजिनक सु ी बदलनू ती पिह या 

व ितस या शिनवारी कर याची बाब िवचाराथ. 
 

 (िटपणी: अिधसभा सद य डॉ. एस. बी. चौधरी यांनी खालील माणे सचूना पाठिवली 

होती. 

 "पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठास व िविवध शासकीय 

काय लयास स : थतीत येक मिह या या दुस या व चौ या शिनवारी सु ी असते. 

आता सावजिनक बकॅानंादेखील दुस या व चौ या शिनवारी सु ी जाहीर कर यात आली 

आहे. दुस या व चौ या शिनवारी सु ी दे याऐवजी पिह या व ितस या शिनवारी सटृुी 

िद यास िव ापीठातील कमचा याचंी िविवध शासकीय काय लये व बकॅांमधील कामे 

करणे सोयीच े होईल. स : थतीत सािव ीबाई फुल े पणुे िव ापीठ, पणेु व कविय ी 

बिहणाबाई चौधरी उ र महारा  िव ापीठ, जळगाव या िव ापीठानंी हा बदल 

यव थापन पिरषदे या मा यतेने केलेला आहे. स : थतीत दुस या व चौ या शिनवारी 

असलेली सु ी बदलून ती पिह या व ितस या शिनवारी कर याची िशफारस ही अिधसभा 

यव थापन पिरषदेस करीत आहे". 

 सदरचा ठराव . 12, िद.27 स टबर, 2019 रोजी या अिधसभेम ये मा य 

कर यात आला आहे. यामुळे झाले या ठरावानुसार सदरील िवषय यव थापन 

पिरषदेसमोर सादर करणे आव यक आहे. 

 सबब, दर मिह या या दुस या व चौ या शिनवारी असलेली सावजिनक सु ी 

बदलून ती पिह या व ितस या शिनवारी करणेची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: सदरचा िवषय अमा य कर यात आला. 
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[ 19 ] िव ापीठ वध पन िदनी दे यात येणारा गुणवतं िश के र कमचारी  परु कार 

कमचा यां या गोपनीय अहवालानुसार दे याची बाब िवचाराथ. 
 

 (िटपणी: अिधसभा सद य डॉ. एस. बी. चौधरी यांनी खालील माणे ठराव मांड यासाठी 

सूचना पाठिवली होती.  

 "पु य ोक अिह यादेवी होळकर िव ापीठा या वध पनिदनी िविवध गणुवतं 

परु कार दान केल े जातात. याम ये िव ापीठातील िश के र कमचा यामंधून गुणवतं 

िश के र कमचारी परु कार दान कर यात येतो. सदर या परु काराकिरता आ थापना 

िवभाग पिरप का ारे इ छुक असणा या िश के र कमचा याकंडून अज मागवनू घेते व 

ा त अज ची छाननी करते व याकामी िनयु त सिमती परु कारासाठी कमचा याचंी िनवड 

करते. इ छुक िश के र कमचा यामंधून परु काराची िनवड करणेऐवजी आ थापना 

िवभागाने यां याकडे असले या वग 1 ते 4 कमचा यां या गोपनीय अहवालानुसार 

मािहती तयार करावी व यामधून िनयु त सिमतीने गुणानु मे मा.कुलगु  महोदयांकडे 

नावाची िशफारस करावी यामधून मा.कुलग  महोदया एका कमचा याची गुणवतं 

िश के र कमचारी हणनू िनवड करतील हा बदल व यासाठी आव यक ती िनयमावली 

तयार कर याची िशफारस अिधसभा यव थापन पिरषदेस करीत आहे". 

 सदरचा ठराव . 11, िद.27 स टबर, 2019 रोजी या अिधसभा बठैकीम ये 

सव नुमते मा य कर यात आलेला असून ठरावानुसार सदरील बदलासाठी आव यक ती 

िनयमावली तयार कर याची िशफारस अिधसभा यव थापन परीषदेस करीत आहे अस े

नमूद केल ेआहे. 

 सबब, िव ापीठ वध पन िदनी दे यात येणारा गणुवतं िश के र कमचारी 

परु कार कमचा यां या गोपनीय अहवालानुसार दे याची बाब व यासाठी िनयमावली 

तयार कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: सदरचा िवषय अमा य कर यात आला. 
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[ 20 ] िव ापीठ वध पन िदनािनिम  चतुथ णेी कमचा यांसाठी वतं पणे एक उ कृ ठ 

िश के र कमचारी परु कार दे याची बाब िवचाराथ.  
 

 (िटपणी:  अिधसभा सद य ी. संगव ेयानंी खालील माणे सूचना पाठिवली होती.  

 "िव ापीठा या वध पन िदनािनिम  ितवष  उ कृ ठ िश के र कमचारी 

परु कार िदला जातो. या परु कारा या िनयमावलीचे अवलोकन केल ेअसता हा परु कार 

आजपयत चतुथ ेणी कमचा याला िमळाला नाही. तरी थम, ि तीय व तृतीय णेी 

कमचा यासंाठी एक आिण चतुथ ेणीतील कमचा यासाठी एक उ कृ ठ िश के र 

कमचारी परु कार दे याची िशफारस अिधसभा यव थापन पिरषदेस किरत आहे". 

 सदरचा ठराव . 7, िद.27 स टबर, 2019 रोजी या अिधसभेम ये मा य 

कर यात आल े आहे. यामुळे झाले या ठरावानुसार सदरील िवषय यव थापन 

पिरषदेसमोर सादर करणे आव यक आहे. 

 सबब, िव ापीठ वध पन िदनािनिम  चतुथ ेणी कमचा यासंाठी वतं पणे एक 

उ कृ ठ िश के र कमचारी परु कार दे याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: सदरचा िवषय अमा य कर यात आला. 
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[ 21 ] िव ापीठ संल नत महािव ालयांतील िश कांच े थान िनि तीसाठी कॅस अतंगत ा त 

होणा या तावांवर क ीय प दतीने कायवाही कर यासाठी आकार यात येणारे शु क 
सुधारीत कर याची बाब िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: महारा  शासना या िद.08/03/2019 रोजी या शासन िनणयात नमूद 

के यानुसार संल नत महािव ालयातील पा  िश काचें कॅस अंतगत थान िन ीती / 

पदो ती करीता िव ापीठाने िकमान येक वष  दोन वळेा पिरप का वये ताव मागवनू 

िवहीत कायवाही कर याबाबत सूिचत केले आहे.  या अनुषंगाने कॅस ची ि या वष तनू 

दोन वळेा राबवावी लागणार आहे.  

 संल नत महािव ालयातील सहायक ा यापक ( टेज 1 ते 2 व टेज 2 ते 3) 

कॅस या तावासाठी .3,000/- इतके शु क आकार यात येते. तर िद. 20 फे वुारी 

2019 रोजी या यव थापन पिरषद ठराव . 15 (8) अ वये िश काचें कॅसचे ताव 

वकार यासाठी खालील माणे शु काची आकारणी कर यात येत आहे.  

1) सहायक ा यापक ते सहयोगी ा यापक ( टेज 3 ते 4)  . 5,000/-  

2) सहयोगी ा यापक ते ा यापक ( टेज 4 ते 5)  . 7,000/- 

 या संदभ त काय लयीन िनवदेन खालील माणे आहे. 

1) नुकतेच संल नत महािव ालयातील िश काकंडून सहायक ा यापक, 

सहायक ा यापक ते सहयोगी ा यापक पदा या क ीय प दतीने थान 

िन ीतीसाठी ा त तावावर कायवाही पणू झालेली आहे. तसेच सहयोगी 

ा यापक ते ा यापक या पदाची थान िनि तीची कायवाही सु  झालेली आहे. 

2) संल नत महािव ालयातील िश काकंडून कॅस अंतगत ा त थान 

िनि तीसाठी ा त होणा या तावावर थम छाननी सिमती िनयु त क न 

तावाची छाननी कर यात येते.  

3) याकामी छाननी सिमती सद यानंा तावाचंी छाननी कर यासाठी आठ ते दहा 

िदवसांचा कालावधी लागतो. त नंतर िव ापीठ अनुदान आयोगा या अिधसचूना 

व िद.08/03/2019 रोजीचा महारा  शासन िनयमानुसार सिमतीचे गठन 

क न कॅसची कायवाही पणू केली जाते.  
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4) उ त सिमती सद यानंा कॅसची ि या पणू होईपयत उप थत कालावधीचा 

वास भ ा, दैिनक भ ा व इतर अनुषंिगक खच येतो.  

5) उ त शासन िनणयानुसार कॅसची कायवाही येक तीन मिह यातून एकदा 

अथवा वष तून दोन वळेा करावी लागणार अस याने, ताव आकारणीचा शु क 

सुधारीत करणे आव यक वाटते. जणेेक न कॅस या कायवाहीची ि या ा त 

शु कातनू करणे सुलभ होईल. 

 सबब िव ापीठ संल नत महािव ालयांतील िश कांच े थान िनि तीसाठी कॅस 

अंतगत ा त होणा या तावावंर क ीय प दतीने कायवाही कर यासाठी शु क सुधारीत 

कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: िव ापीठ संल नत महािव ालयांतील िश कांच े थान िनि तीसाठी कॅस अतंगत ा त 
होणा या तावांवर क ीय प दतीने कायवाही कर यासाठी खालील माणे शु क 
सुधारीत कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 

 सहायक ा यापक ते सहयोगी ा यापक ( टेज 3 ते 4)  ₹7,000/-  
 सहयोगी ा यापक ते ा यापक ( टेज 4 ते 5)  ₹10,000/- 
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[ 22 ] संल नत महािव ालयातील सहा यक ा यापक, सहयोगी ा यापक, ा यापक व ाचाय या 

पदावर सरळसेवनेे व पदो तीने न याने िनयु त झाले या काही महािव ालयातील िश कां या 
चजेस इन टाफ या मा यतेम ये दु ती िनदशनास आ याने या महािव ालयातील िश कांच े
चजेस इन टाफम ये केले या दु या मा यतेसाठी िवचाराथ 

 

 (िटपणी: िद. 04/06/2019 व िद. 19/06/2019 रोजी िव ापीठाम ये चजस इन टाफ सिमतीची 

बैठक पार पडली. संल नत 27 महिव ालयांकडून िविवध िव ाशाखा अंतगत नवीन िनयु ती, 

सं था अंतगत बदली आिण पदो ती झाले या 114 िश कांच े चजेस इन टाफ मा यतेकिरता 

ताव िव ापीठाकडे ा त झाले होते. महारा  सावजिनक िव ापीठअिधिनयम, 2016  

िद.01 माच, 2017 कलम 62 अ वये िव ापीठ Common Statutes आिण  Ordinance 

अ ापपयत ा त झाले नस याने, िशवाजी िव ापीठ, को हापरू यां या Orinance framed under 

the provisions of the Act,1974 मधील दंडक 9 (a) माणे चिजस इन टाफची सिमती गिठत 

कर यात आली आहे. गिठत सिमतीने तावांची तपासणी के यानंतर िद.16/07/2019 रोजी या 

यव थापन पिरषदे या बैठकीम ये चजेस इन टाफ या मा यतेचा ठराव झालेला आहे. परंतु सदर 

बैठकीम ये झाले या ठरावाम ये 1) संगमे र महािव ालय, सोलापूर, 2) वालचदं कॉलेज ऑफ 

आटस ॲ ड साय स, सोलापूर, 3) क तुरबाई कॉलेज ऑफ ए युकेशन, सोलापूर, 4) ीमान 

भाऊसाहेब झाडबुके महािव ालय, बाश , 5) मा तीराव हिरराव महािडक आटस ॲ ड साय स 

कॉलेज, मोड नब या महािव ालयातील िश कां या चजेस इन टाफ म ये काही दु या 

आढळून येत अस याने सदर दु या चजेस इन टाफम ये नमूद कर यासाठी  

िद. 29/08/2019 रोजी िटपणी वये मा. -कुलगु  महोदयांनी सदर या दु या यव थापन 

पिरषदेसमोर ठेव यास मा यता िदली. यानुषंगाने िद. 19/09/2019 रोजी या यव थापन 

पिरषदेसमोर सदरचा िवषय ठेवला असता, यव थान पिरषदेने सदरचा िवषय सिव तर 

मािहतीसह पुन:  सादर कर याबाबत ठराव केलेला आहे. याबाबत सिव तर मािहती - 

1) वालचदं कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालयातील डॉ. कोटी एस. 

ही.- ाचाय, डॉ. ीमती वाघमारे एन. सी.-सहयोगी ा यापक. 

2) क तुरबाई कॉलेज ऑफ ए युकेशन, सोलापूर या महािव ालयातील डॉ. ीमती रंगरेज ए. 

एस.-सहयोगी ा यापक, डॉ. भाव े बी. एस.-सहयोगी ा यापक डॉ. वाघमारे डी. एस.-

सहयोगी ा यापक 

3) संगमे र महािव ालय, सोलापूर या महािव ालयातील ीमती डॉ. मे ी पी. जी.-सहा यक 

ा यापक, डॉ. कावळे एम. एस.-सहा यक ा यापक, डॉ. गोरेपाटील पी. बी.-सहा यक 

ा यापक, ा. पाटील एस. एस.-सहा यक ा यापक, डॉ. ीमती संगेपाग एम. डी.-

सहा यक ा यापक आिण डॉ. ीमती रामपुरे एस. एम.-सहा यक ा यापक 

 वरील अनु मे 1 ते 3 म ये नमूद िश कां या सिमतीने िदले या तपासणी 

अहलवालाम ये Recommended असा शेरा िदलेला आहे. परंतु वरील नमूद िश कांना िव ापीठ 

मा यता The approval given to the reports will be subject to the final outcome of the 

Writ Petition No. 1515 of 2013 pending before The Hon.Bombay High Court. या 

अटी या अधीन राहून दे यात आलेले आहे. 

4) ीमान भाऊसाहेब झाडबुके, बाश  या महािव ालयातील ी. मुळे एस. एस-सहा यक 

ा यापक, ी जेवळीकर ए. ए. -सहा यक ा यापक, डॉ.डोईफोडे एन. आर. -सहा यक 
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ा यापक, डॉ. काशीद जे. के.-सहा यक ा यापक, डॉ. गायसमंु े के. एन.-सहा यक 

ा यापक, ी. मुळ वाय. बी.-सहा यक ा यापक आिण डॉ. मोिहते आर. एम. -सहा यक 

ा यापक यां या सिमती अहवालाम ये असे नमूद केलेले आहे. परंतु वरील नमूद िश कांना 

िव ापीठ मा यता मा. उ च यायालय, खंडपीठ, औरंगाबाद येथील यािचका 

.12051/2015 अिधन राहून नमेणूका दे यात या यात. या अटी या अधीन राहून दे यात 

आलेले आहे. 

 तरी वरील अनु मे 1 ते 3 म ये नमूद महािव ालयातील िश कां या चजेस इन टाफ 

मा यता प ाम ये िव ापीठ मा यता प ाम ये नमूद केलेली अट Eligible for subject to Court 

Writ Petition No.1515 of 2013 Pending before Bombay high court आिण अनु म 4 म ये 

नमूद महािव ालयातील िश कां या चजेस इन टाफ मा यता प ाम ये िव ापीठ मा यता 

प ाम ये नमूद केलेली अट Eligible for subject to Court Writ Petition No.12051 of 2015 

Pending before Aurangabad high court. दे यात यावी असे वाटते हणनू वर नमूद 

दु तीसह चजेस इन टाफ मा यता प  दे याकिरता सदरचा िवषय यव थापन पिरषदेसमोर 

ठेव यात आला आहे. (सोबत दु तीचा त ता जोडलेला आहे.) 

5. मा तीराव हिरराव महािडक आटस ॲ ड साय स कॉलेज, मोड नब या महािव ालयातील 

कायरत डॉ. शेख एस. आय. यां या चजेस इन टाफम ये सहयोगी ा यापक झा याची 

िदनांक नमूद कर यात आली होती. परंतु डॉ. शेख एस. आय. यांना चजेस इन टाफ मा यता 

प ाम ये महािव ालयात जू झालेली िदनांक आिण सहयोगी ा यापक झालेली िदनांक 

प ाम ये नमूद क न दे याबाबत प  िदले असता यांना यां या चजेस इन टाफ म ये जू 

िदनांक आिण सहयोगी ा यापक झालेली िदनांक नमूद क न चजेस इन टाफचे मा यता 

प  दे यात आले अस याने मािहती तव डॉ. शेख एस. आय. यांच े चजेस इन टाफच े

मा यता प  ठेव यात आले आहे. 

6. सांगोला महािव ालय, सांगोला या महािव ालयातील ा. मासाळ ए. आर. यांचा ा यापक 

पदासाठी ा त चजेस इन टाफ तावाला सहयोगी ा यापक पदाच ेिव ापीठ मा यता प  

आिण सहयोगी ा यापक पदाचे चजेस इन टाफचे मा यता प  जोडलेले नस याने याबाबत 

यांना प  पाठिव यात आले होते. तरी ा. मासाळ ए. आर. यांनी संबंिधत कागदप े िदलेली 

नाहीत. यामुळे ा. मासाळ ए. आर. यांच े ा यापक पदा या चजेस इन टाफच ेमा यता प  

देता येत नाही आिण वर नमूद महािव ालयातील िश कांच े चजेस इन टाफ या म ये 

दुर याबाबत िवचाराथ सादर, 

 उपरो त महािव ालयातील िश कां या चजेस इन टाफ मा यतेबाबत सिव तर मािहती 

तसेच वरील चजेस इन टाफ मधील दु या िवचाराथ).  
 

ठराव: संल नत महािव ालयातील सहा यक ा यापक, सहयोगी ा यापक, ा यापक व ाचाय या 
पदावर सरळसेवनेे व पदो तीने न याने िनयु त झाले या काही महािव ालयातील िश कां या 
चजेस इन टाफ या मा यतेम ये दु ती िनदशनास आ याने या महािव ालयातील िश कांच े
चजेस इन टाफम ये केले या दु तीस सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[ 23 ] संल नत महािव ालयातील सहायक ा यापक, सहयोगी ा यापक, ा यापक व 

ाचाय या पदावर सरळसेवनेे व पदो तीने न याने िनयु त झाले या व जू झाले या 
िश कांच,े तसेच सं था अतंगत बदलीने िनयु त िश कांचे चजसे इन टाफ मा यतेसाठी 

ा त तावावर सिमतीने िशफारस केललेी आहे. सदर सिमतीचा कायवृ ात िवचाराथ. 
 

 (िटपणी: िद.15/11/2019 रोजी िव ापीठाम ये पार पडले या चजस इन टाफ 

सिमतीचा बठैकीचा कायवृ ातं सोबत जोडलेला आहे. सलं नत 14 महिव ालयाकंडून 

िविवध िव ाशाखा अंतगत नवीन िनयु ती, सं था अतंगत बदली आिण पदो ती झाले या 

39 िश कांच े चेजस इन टाफ मा यतेकिरता ताव िव ापीठाकडे ा त झाल े होते. 

चजसे-इन- टाफ या गिठत सिमतीची बठैक िद.15/11/2019 रोजी संप  झाली आहे. 

सदर सिमतीने तावाचंी पडताळणी क न िशफारशीसह बठैकीचा कायवृ ांत सादर 

केलेला आहे. 

 सबब, उपरो त सिमतीचा कायवृ ांत यव थापन पिरषदेची मा यता घेणे 

आव यक आहे.  या तव चजसे इन टाफ सिमतीचा कायवृ ांत िवचाराथ).  

 

ठराव: िद.15/11/2019 रोजी झाले या चजस इन टाफ सिमती या कायवृ ांतास सव नुमते 
मा यता दे यात आली.  
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[ 24 ] महारा  सावजिनक िव ापीठे अिधिनयम 2016 कलम (117) अ वये संल नत 

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

 

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

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

तपासणी करणे आव यक आहे. 

 तुत िव ापीठातील एकूण 119 महािव ालयापैंकी 40 अनुदािनत 

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

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

शै िणक व शासकीय मू यमापन आतापयत झालेल े नाही. अनुदािनत 

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

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

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

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

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

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

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

व इतर तपशील सादर करील. 

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

येक िव ापीठ िवभागाची कवा पिरसं थेची, संल न महािव ालयाची कवा 

मा यता ा त पिरसं थेची, येक तीन वष तून िकमान एकदा तपासणी कर याची 

यव था करील आिण या सिम याम ये पुढील सद याचंा समावशे असेल :- 

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

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

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

पिरसं थेशी संबिंधत नसलेली एक त  य ती  

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

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

 परंत,ू अशा सिमतीवरील कोणताही सद य संबिंधत महािव ालय कवा 

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

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

 सबब 117 (2) नुसार सिमती गिठत कर या तव 

 (ग) अ वये यव थापन पिरषदेकडून त  य तीचे नामिनदशन कराव ेलागेल 

महािव ालयांची / सिम याचंी सं या पाहता उपरो त माणे यव थापन पिरषदे ारे 

िकमान येकी 10 त ांच ेनामिनदशन होणे आव यक आहे. 

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

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

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

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

कर याची बाब िवचाराथ). 
 

ठराव: सदरचा िवषय सिव तर मािहतीसह पढुील बठैकीम ये पनु : सादर कर यात यावा अस े
ठरल.े 
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[ 25 ] शै िणक वष 2020-21 पासनू नवीन महािव ालय इरादाप ाकिरता िविवध सं थाकडून 

ा त झाले या तावावर िद.15/09/2017 रोजी या शासन िनणयानुसार केललेी 
कायवाही मािहती तव व महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109 
(3) (ग) नुसार सदरचे ताव शासनाकडे पाठिव याची बाब मािहती तव. 

 

 (िटपणी:  शै िणक वष 2020-21 पासून सोबत जोडले या त या माणे नवीन 

महािव ालय सु  करणेकिरता इरादाप ा या संदभ तील एकूण 04 ताव िव ापीठास 

ा त झाललेे आहेत. 

 उपरो त शासन िद. 15/09/2017 रोजी या िनणयास अनुस न शै िणक वष 

2020-21 पासून िविवध सं थाकडून पारंपािरक व यावसाियक अ यास मातंगत 

येणा या महािव ालय सु  करणेकिरता इरादाप ासाठी ा त झाले या तावावर 

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

 सदर ा त तावावंर महारा  शासना या िद.15/09/2017 रोजी या शासन 

िनणयातील तरतूदीनुसार मा.कुलगु  महोदयां या िशफारशीअ वये पा ता संबिंधत 

महािव ालयांना कळिव यात येणार आहे. 

 नवीन महािव ालय सु  कर यासाठी परवानगी दे याची कायवाही बाबत 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109 (3) (ग) म ये खालील माणे 

तरतूद नमूद केललेी आहे.  

 "िविहत केले या उपरो त कालमय देत ा त झाले या अशा सव अज ची 

अिध ठाता मंडळाकडून छाननी कर यात येईल आिण ते अज, यावष  असा अज 

िव ापीठाला ा त झाला असेल या वष या 30 नो हबर रोजी कवा यापवू , 

यव थापन पिरषदे या मा यतेसह रा य शासनाकडे पाठिव यात येतील. िव ापीठ 

अज सोबत, यव थापन पिरषदेला उिचत वाटतील या माणे, सबं द कारणांनी 

यथोिचतिर या पु टी िदले या आप या िशफारशी सादर करील"  

 िद.15/09/2017 रोजी या शासन िनणयातील मु ा . 1.16 म ये तरतदू 

खालील माणे आहे. 

 "सव पा  अजदार सं थांचे अज मंजुरी या िशफारशीसह पिरिश ट "अ" व "ब" 

तसेच प  "अ" व यासोबत या सव कागदप ांसह िव ापीठाकडून शासनाकडे िदनाकं 

30 नो हबर रोजी कवा यापवू  सादर कर यात येतील." 

 उपरो त तरतूदी या अनुषंगाने नवीन महािव ालया या इरादप ाकिरता पा  

झाललेे अज परवानगी िमळणेकामी शासनाकडे ताव पाठिव याची तारीख या या 

वष या 30 नो हबर पयत आहेत. यानुसार सदरचे ताव शासनाकडे 30 नो हबर पयत 

पाठिवणे आव यक आहे. 

 यानुसार सदरच े नवीन महािव ालया या इरादाप ाकिरता सु  कर यासाठी 

परवानगी िमळणेकामी िद.30/11/2019 पयत ताव शासनास सादर करणे अिनवाय 

आहे. 
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 सबब, शै िणक वष 2020-21 पासून नवीन महािव ालय इरादाप ाकिरता 

िविवध सं थाकडून ा त झाले या तावावर िद.15/09/2017 रोजी या शासन 

िनणयानुसार केलेली कायवाही मािहती तव व महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 109 (3) (ग) नुसार सदरचे ताव शासनाकडे पाठिव याची 

बाब मािहती तव). 
 

 

ठराव: शै िणक वष 2020-21 पासनू नवीन महािव ालय इरादाप ाकिरता िविवध सं थाकडून 
ा त झाले या तावावर िद.15/09/2017 रोजी या शासन िनणयानुसार केले या 

कायवाहीची व महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109 (3) (ग) 
नुसार सदरचे ताव शासनाकडे पाठिवले या बाबीची न द घे यात आली. 
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[ 26 ] िद.08/11/2019 रोजी या इमारत व बांधकाम सिमती या बठैकीचा इितवृ ांत 

िवचाराथ. 
 

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

िद.08/11/2019 रोजी इमारत व बांधकाम सिमतीची बठैक आयोिजत कर यात आली 

होती. 

 िव ापीठ पिरिनयम S.339(f) नुसार िद.08/11/2019 रोजी या इमारत व 

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

 सबब, िद.08/11/2019 रोजी या इमारत व बांधकाम सिमती या बठैकीचा 

इितवृ ांत िवचाराथ). 

 

ठराव: िद.08/11/2019 रोजी या इमारत व बाधंकाम सिमती या बठैकीचा इितवृ ांतास 
सव नुमते मा यता दे यात आली.  
 यास डॉ. एच. के. आवताडे, डॉ. टी. एन. कोळेकर, डॉ. बी. एन. आदटराव व 
डॉ. ीमती एस. आय. शेख या सद यांनी िभझ (Dissent) मताची न द केली. 
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[ 27 ] पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, सोलापरू व Eduvance AR, मंुबई 

यां या समवते (MoU) सामंज य करार कर याची बाब िवचाराथ. 
 

 (िटपणी: तूत िव ापीठात नवोप म, नवसशंोधन व साहचय मंडळ अंतगत Eduvance 

AR, मंुबई यां या समवते संल न महािव ालयातील अिभयांि की या िव ाथ  व 

िव ाथ नीसाठी Using Augmented Reality for Engineering Education या िवषयावर 

सामजं य करार करणे हे अिभयांि की या िव ाथ  व िव ाथ न ना Augmented Reality 

app ारे मूळ सकं पना समजून घेणे सोप े होणार आहे. सदर अ यास म ततू 

िव ापीठातील सव थम वष िव ाथ  व िव ाथ न ना दे याचे योजन आहे. सदरच े

Augmented Reality app हे तूत िव ापीठाला िवनाशु क व कोणतेही अटी शत  

िवना उपल ध होणार आहे. फ त याचा िकती व कसा वापर झाला याची मािहती सदर 

सं थेस देणे आव यक आहे.  

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

Eduvance AR, मंुबई यां या समवते (MoU) सामंज य करार कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, सोलापरू व Eduvance AR, मंुबई 
यां या समवते (MoU) सामंज य करार कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[ 28 ] समान लखेा संिहता (Common Account Code) या Chapter III मधील 11) या 

तरतूदीनुसार Purchase and Stores Unit थािपत कर यात आललेी बाब मािहती तव. 
 

 (िटपणी: तुत िव ापीठातील सव संकुल / शासकीय िवभागासाठी लागणारी 

.5,000/- िकमतीवरील उपकरणे / सािह य / सेवा खरेदीसाठी, समान लेखा संिहता 

(Common Account Code या Chapter III मधील 19) या तरतूदीनुसार Purchase 

and Stores Unit ची थापना मा.कुलगु महोदय यां या मा यते वये कर यात आललेी 

आहे.  

 यानुसार समान लखेा संिहता (Common Account Code) मधील 4.6.2 

(General Principles) माणे सव सकुंले / शासकीय िवभागास लागणारी उपकरणे / 

सािह य / सेवा याचंी उपयोिगता वा आव यकता तपासणीसाठी पडताळणी सिमती नमेणे 

आव यक अस याने या माणे तीन सद यीय सिमतीची िनयु ती कर यात आलेली आहे. 

या माणेच पढुील खरेदीची शासकीय ि या क ीय खरेदी िवभागामाफत कर यात 

याव े अस े िव  व लेखा िवभागाकडील िद.22/01/2019 रोजी या पिरप का वये सव 

संकुल / शासकीय िवभागाना कळिव यात आलेल े आहे. यानुसार तुत 

िव ापीठातील सव संकुल / शासकीय िवभागातील .5,000/- या पढुील खरेदीची 

ि या ही क ीय खरेदी िवभागामाफत होत आहे. सदर Purchase and Store Unit  

मा. कुलगु  महोदय यां या मा यते वये थािपत कर यात आलेल े असनू सदरची बाब 

मािहती तव). 

 

ठराव: समान लखेा संिहता (Common Account Code) या Chapter III मधील 11) या 
तरतूदीनुसार Purchase and Stores Unit थािपत कर यात आले या बाबीची न द 
घे यात आली.  
 यास डॉ. एच. के. आवताडे, डॉ. टी. एन. कोळेकर व डॉ. बी. एन. आदटराव या 
सद यांनी िभझ (Dissent) मताची न द केली.  

 

  



यव थापन पिरषदेची 128 वी बठैक शु वार, िद.13 िडसबर, २019 कायवृ ांत  45/73 

 
[ 29 ] लोकशाही, सुशासन व िनवडणकूा या िवषयासाठी अ यापन करणा या िश कांना 

शासनाने वळेोवळेी िनगिमत केले या शासन िनणयानुसार तािसका त वा माणे मानधन 
आदा कर याची बाब िवचाराथ. 

 

 (िटपणी:  तुत िव ापीठा या पिरप क . SUS/ARD/Ph.D./2018/8909,  

िद.11 आ टोबर, 2018 अ वये रा य िनवडणकू आयोग महारा  रा य यां या 

िद.02/06/2017 रोजी या प ानुसार सव पदवी अ यास मा या थम वष स 

लोकशाही, िनवडणकू व सशुासन या िवषया या िव ा य किरता आकारा या लागणा या 

शु काची ित िव ाथ  . 200/- माणे घे याबाबत सव संल नत महािव ालयांना 

अवगत कर यात आले आहे.  

 लोकशाही, िनवडणकू व सुशासन (Democracy, Elections and Good 

Governance) िवषयाचे एकूण १५ अ यापन तािसका िव ापीठाने सकेंत थळावर 

Upload के या माणे पा मात िनि त क न दे यात आले आहेत.  

 िद. 21/06/2018 रोजी संप  झाले या िव ा पिरषदे या बठैकीत िवषय . 93 

(९) अ वये िवषय ठेवला असता, सदर िवषयावर खालील माणे ठराव पािरत झाला आहे. 

 “शै िणक वष २०१८-19 पासून लोकशाही, सुशासन व िनवडणकूा या 

िवषयासाठी अतंगत मू यमापन न ठेवता िव ापीठामाफत एकूण 50 माक ची व तुिन ठ 

परी ा ठेव याबाबत िव ाशाखेने केलेली िशफारस वीका न मा यता दे यात आली.” 

 वरील ि येनुसार सदरचा िवषय अ यापनासाठी लागू कर यात आला आहे. 

परंत ु सबंिंधत िश काकंडून मानधनाची मागणी सतत होत आहे. एवढेच न हे तर सदर 

बाबीवर िव ापीठा या अिधसभेतही अिधसभा सद यानंी मानधनासंदभ त  उप थत 

केले होते. 

 सबब, महारा  शासन उ च व तं  िश ण िवभाग, शासन िनणय . संकीण- 

2018/(185/18)/मिश-3, मं ालय िव तार िद. 14/11/2018 अ वये ित तासाकिरता 

स : थतीत . 500/- माणे त नंतर शासनाने वळेोवळेी सुधािरत केले या तािसका 

त वा माणे संबिंधत आ यापकास मानधन आदा कर याची बाब िवचाराथ). 
 

ठराव: लोकशाही, सुशासन व िनवडणकूा या िवषयासाठी अ यापन करणा या िश कांना 
शासनाने वळेोवळेी िनगिमत केले या शासन िनणयानुसार तािसका त वा माणे मानधन 
आदा कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[ 30 ] तुत िव ापीठांतगत सव िव ाशाखेतील िव ा य करीता E-Transcript &  

E-Verification शु क िनि तीबाबत परी ा व मू यमापन मंडळाने मा यता िदललेी बाब 
फेर िवचाराथ. 

 
 

   (िटपणी:  तुत िव ापीठा या परी ा व मू यमापन मंडळा या िद. 26/07/2019 रोजी 
बठैकीत E-Transcript & E-Verification शु क आकार यासंदभ त मा यता िदलेला 
िवषय िद.19/09/2019 रोजी या यव थापन पिरषदे या बठैकीत सादर कर यात आला 
होता. ते हा सदरील िवषया या अनुषगंाने खालील माणे ठराव पास कर यात आला 
आहे. 
ठराव .3 - सदरचा िवषय सिव तर मािहती घेऊन पढुील बठैकीम ये पनु य: सादर 
करावा अस ेठरल.े 
 वरील नमूद केले या ठरावा माणे सदरील करणा संदभ तील सव व तु थती 
पढुील माणे सादर कर यात येत आहे. 
1) तुत िव ापीठ संल नत महािव ालयात िश ण घेतले या िव ा य ना नोकरी व 

पढुील िश णासाठी उदा. परेदशातील अ यास मास वशे घेणे, िविवध सं थाम ये 
िश णासाठी वशे घेणे, शासकीय िनमशासकीय नोक यासाठी गणुपि का व पदवी 

माणप  पडताळणी Transcript व Verification साठीचे अज मोठया माणात 
िव ापीठास ा त होतात.  सन 2015 या वष पासून E-Transcript व  
E-Verification या सुिवधाबाबत Truecopy Credentials या सं थेशी झाले या 
सामंज य करारानुसार िव ा य कडून खालील माणे शु क आकारल ेजात आहे. 

 Parameter Charges Solapur 
University 

Truecopy Remark 

Transcript 
Application Fee 

1120 920 200 This is one time fee. 

Per E-Transcript 
Delivery 

1300 400 900 This include electronic delivery to 
the destination university. 

Paper Copy 700 400 300 Truecopy does printing, 
attestation and courier the pack 
to student's address in India. 

Per DHL Delivery 1800 400 1400 This include delivery via DHL to 
the destination university. 

 For Verification 

 Parameter Charges Solapur 
University 

Truecopy Remark 

Verification 
Fee 

1000 500 500 Approved verification report is sent to 
Verifier / Employer on email 

 2) Truecopy Credentials या सं थेकडून परी ा व मु यमापन िवभागाकडील 
ा स ट व डॉ युमट हेरीिफकेशन िव ा य स End To End सेवा परुिव यात 

येतात. ा स ट करीता िव ापीठाकडील उपल ध अिभलेखाव न पडताळणी 
क न यानुसार तयार क न दे याबाबत कायवाही केली जाते. सदरील 
कागदप ावर िडजीटल वा रीने मा यता िद यानंतर संबधंीतानंा ई-मेल दारे 
Truecopy Credentials या सं थेमाफत पाठिवले जात होते. Truecopy 
Credentials ही सं था िव ा य स िविवध देशामधील व भारतातील सव िव ापीठास 
Electronics Transcript Delivery/ Online Student Verification ही सुिवधा देत 
आहे.  
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3) याच माणे िव ा य ना ा स ट व डॉ युमट हेरीिफकेशन या पपेर कॉपी हवी 
अस यास संबिंधत सं थेमाफत िविवध देशामधील व भारतातील सव िव ापीठास व 
िव ा य स परुिवली जात होते. याकरीता िव ा य ना िव ापीठाकडे पाठपरुावा 
करावा लागत न हता. िव ा य स सव कारची सेवा दे याची जबाबदारी ही या 
सं थेची होती. सदरील सं थेबरोबर केललेा कराराची मुदत िद.13/07/2019 रोजी 
संपु टात आली आहे. 

4) यानंतर MKCL यां या समवते चच  क न िव ा य या मागणीनुसार यां या 
स हरवर उपल ध असले या डेटा मधुन Transcript तयार क न दे याची ि या 
केली जाते. सदरील  Transcript ई-मेल दारे संबिंधत िव ा य स काय लयामाफत 
पाठिव यात यतेे. याम ये मा यता दे याची कोणतीही तरतुद िदसनु येत नाही. तसचे 
कोर व ऑफलाईन ा स ट व डॉ युमट हेरीिफकेशन करीता ई-मेल दारे 
िवनंती अज घेऊन सबंिंधत िव ा य स ई-मेल दारे कोर व ऑफलाईन ा स ट 
व डॉ युमट हेरीिफकेशन ट पलेट उपल ध क न NEFT दारे वकारल ेजाते.  

5) एम.के.सी.एल या सदरील िव ा य ना End To End सेवा परुिव यात येत 
नस यामुळे ा स ट व डॉ युमट हेरीिफकेशन या पेपर कॉपी िविवध देशातील 
व भारतातील सव िव ापीठास व िव ा य स हवी अस यास संबिंधत िव ा य स 
िव ापीठाम ये उप थत राहुन यावी लागते. यामुळे िव ापीठाम ये िव ा य ची 
आवक-जावक वाढललेी िदसुन यतेे. तसेच िव ाथ  फी कमी कर याकरीता व 
कागदप ासाठी तगादा लावत अस याचे िदसुन येत आहे.  

6) तुत िव ापीठा या परी ा व मू यमापन िवभागाकडून नमुद केले या वगेवगेळया 
अ यास माचे शु क िनि ती परी ा व मू यमापन मंडळ या ािधकरणाकडून क न 
घेणे आव यक अस यामुळे तुत करण िद.23/07/2019 रोजी या परी ा व 
मू यमापन मंडळ बठैकीत िवषय . 25 अ वये िवचाराथ सादर कर यात आले होते. 
ते हा सदर सिमतीने ठराव . 25 नुसार खालील माणे सव िव ाशाखेतील 
िव ा य करीता Transcript & Verification शु क खालील माणे िनि त केलेली 
आहे. 

Parameter Charges Remark 
Transcript Application Fee 1120 This is one time fee. 
Per E-Transcript Delivery 1300 This include electronic delivery to the 

destination university. 
Paper Copy 700 --- 

 

For Verification 
Parameter Charges Remark 

Verification Fee 1000 Approved verification report is sent to 
Verifier / Employer on email 

 सबब, ततु करणात नमूद केलेली सव व तु थती िवचारात घेता सव 
िव ाशाखेतील िव ा य करीता E-Transcript & E-Verification शु क िनि तीसंदभ त 
परी ा व मू यमापन मंडळाने केलेली कायवाहीची बाब पनु : िवचाराथ). 

 

ठराव: तुत िव ापीठांतगत सव िव ाशाखेतील िव ा य करीता E-Transcript &  
E-Verification शु क िनि तीबाबत परी ा व मू यमापन मंडळाने केले या कायवाहीस 
सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[ 31 ] िद.15/11/2019 रोजीच े डॉ. िनशा वाघमारे अ यास मंडळ (अ य ) यांनी M.S.W. या 

िवषयाकिरता मानधनात वाढ मागणी केललेी असून सदर  िवषय िवचाराथ. 
 

 (िटपणी: िद.15/11/2019 रोजी डॉ. िनशा वाघमारे, अ यासमंडळ अ य  यानंी M.S.W. 

या िवषयाकिरता मानधनात वाढबाबत कळिवले आहे. 

 सदर प ाम ये खालील माणे मागणी केलेली आहे. 

1) एम.ए. या िवषयाकिरता र कम .15/- 

2) पेपर से टग किरता एम.ए. ला र कम .350/- 

3) M.S.W. ा कोसकिरता त डी परी ा किरता आिण 20 कमीत कमी 

िव ा य किरता र कम .500/- 

4) Dissertation and Viva Voce per Examiner करता र कम .80/- 

 वरील चार मागणी यापवू  केलेली होती. सदर महािव ालयास 

िद.21/10/2016 पिरप क .31 अ वये कळिवले होते.  सोबत मागील पिरप क 

जोडलेले आहे. िद.04/10/2019 रोजी मानधन वाढ कर यात आलेली असून सदर 

मानधन वाढ म ये वरील चार मागणी कमी अस याने एम.एस.ड ल.ू अ य  यानंी पनु : 

पवू माणे मानधन िमळणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

 तरी िद.15/11/2019 रोजीचे डॉ. िनशा वाघमारे, अ यासमंडळ (अ य ) यानंी 

M.S.W. या िवषयाकिरता मानधनात वाढ मागणी केललेी असून सदर िवषय िवचाराथ). 

 

ठराव: सदरचा िवषय परी ा व मू यमापन मंडळा या बठैकीत ठेव यात यावा असे सव नुमते 
ठरल.े 
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[ 32 ] तुत िव ापीठा या 15 या दी ांत समारंभापासनू िव ा य ना दे यात येणा या पदवी, 

पदिवका माणप ावर Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University 
(Formerly Solapur University) असे नांव, छपाई करते वळेी स : थतीत असले या 
मागील वष या पदवी माणप ातील कलर, िडझायन व Font म ये बदल क न सोबत 
जोडले या नमू या माणे न याने पदवी माणप  छपाई क न घे याची बाब िवचाराथ.  

 

 (िटपणी: महारा  शासना या िदनांक 05/03/2019 रोजी या राजप ानूसार सोलापरू 

िव ापीठाचा "पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, सोलापरू" असा 

नामिव तार चिलत कर यात आला अस याने ततु िव ापीठा या आगामी सपं  

होणा-या 15 या दी ांत समारंभापासनू दे यात येणा या पदवी, पदिवका माणप ावर 

Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University (Formerly Solapur University)   

असे नांव छपाई क न याव े लागणार आहे. सदरील छपाई करतेवळेी स थतीत 

असले या मागील वष या पदवी माणप ामधील कलर, िडझायीन व Font म ये बदल 

करने आव यक आहे. दर यान या कालावधीत परी ा व मू यमापन मंडळाची बठैक 

िनयोिजत नस याने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 48(2) 

मधील तरतुदीनुसार मा.कुलगु  महोदयानंी, परी ा व मू यमापन मंडळा या वतीने 

मा. यव थापन पिरषदेसमोर तातडीची बाब हणनू िवषय सादर कर यास 

िद.20/11/2019 रोजी या िटपणी अ वये मा यता िदलेली आहे. 

 सबब, तुत िव ापीठा या 15 या दी ातं समारंभापासनू िव ा य ना दे यात 

येणा या पदवी, पदवीका माणप ावर Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur 

University (Formerly Solapur University)   असे नांव, छपाई करते वळेी स : थतीत 

असले या मागील वष या पदवी माणप ातील कलर, िडझायन व Font म ये बदल 

क न सोबत जोडले या नमू या माणे न याने पदवी माणप  छपाई क न घे याची  

बाब िवचाराथ). 
 

ठराव: तुत िव ापीठा या 15 या दी ांत समारंभापासनू िव ा य ना दे यात येणा या पदवी, 
पदिवका माणप  छपाई करते वळेी स : थतीत असले या मागील वष या पदवी 

माणप ातील कलर, िडझायन व Font याम ये बदल क न, माणप ा या मसू ाम ये 
खालील माणे दु या क न पदवी / पदिवका माणप  छपाई क न घे यास 
सव नुमते मा यता दे यात आली. 

 1) िव ापीठाच े पणू नाव: Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, 
Solapur  

 2) माणप ातील (Regular Mode) हा श द वगळ यात यावा.  
 ३) माणप ातील Examination in Second Class in the year March 2019 या 

वा यातील the year हे श द वगळ यात यावते. 
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[ 33 ] यव थापन पिरषदेने िज ासाठी सां कृितक व िव ाथ  क याण काय माचे िज हा 

सम वयक हणनू नामिनदशन कर याची बाब फेरिवचाराथ. 
 

 (िटपणी: महािव ालये पिरसं था व िव ापीठ िवभाग या या मधील िविवध सां कृितक 

काय माची आखणी कर यासाठी व याचे अवे ण कर यासाठी महारा  िव ापीठ 

अिधिनयम, 2016 या कलम 55 (1) अ वये िव ाथ  िवकास मंडळ थापन केल े आहे. 

यासाठी महारा  िव ापीठ अिधिनयम 2016 या कलम 55 (2) मधील (छ) अ वये 

िज हयासाठी सां कृितक व िव ाथ  क याण काय माचे िज हा सम वयक हणनू  

नामिनदशन कर यासाठी िद.27/08/2019 रोजी यव थापन पिरषदे या बठैकीत िवषय 

 7(5) अ वये ठेव यात आला आसता खालील माणे ठराव कर यात आला होता. 

ठराव: िव ापीठाच े काय े  हे एक िज हापरुते मय िदत अस याने िव ाथ  क याण 

काय माचे व रा ीय सेवा योजना िवभागाच े िज हा सम वयक पद र  कर यात याव े

अस ेसव नूमते ठरल.े 

 यानंतर िद.19/09/2019 रोजी या यव थापन पिरषदे या बठैकीत 

िद.27/08/2019 रोजी या बठैकीतील कायवतृातं वाचून कायम करताना िवषय .1 वर 

दु तीसह ठराव कर यात आला. 

ठराव: िव ापीठाच े काय े  हे एक िज हापरुते मय िदत अस याने िव ाथ  क याण 

काय माचे व रा ीय सेवा योजना िवभागाचे िज हा सम वयक पद िर त ठेव यात यावे 

अस ेसव नूमते ठरल.े 

 यानूसार िज हा सम वयका या िर त पदासाठी न याने नामिनदशन 

कर याची बाब पनु : यव थापन पिरषदे या महािव ालये पिरसं था व िव ापीठ िवभाग 

यां या मधील िविवध सां कृितक काय माची आखणी कर यासाठी व याचे अवे ण 

कर यासाठी महारा  िव ापीठ अिधिनयम 2016 या कलम 55 (1) अ वये िव ाथ  

िवकास मंडळ थापन केल े आहे. यासाठी महारा  िव ापीठ अिधिनयम 2016 या 

कलम 55 (2) मधील (छ) अ वये िज हयासाठी सां कृितक व िव ाथ  क याण 

काय माचे िज हा सम वयक हणनू डॉ. वसंत कोरे यांचे नामिनदशन कर यात आल े

होते.  स : थतीत डॉ. वसंत कोरे यांच े िव ापीठा या िव ाथ  िवकास मंडळाच े

संचालक हणनू िनयु ती झाली असनू तूत िव ापीठातील िव ाथ  क याण 

काय माचे िज हा सम वयक पद िर त झाल ेअसून िज हा सम वयक पदासाठी न याने 

नामिनदशन कराव े लागणार आहे. यानुसार िव ाथ  क याण काय माचे िज हा 

सम वयक हणनू नामिनदशन कर याची बाब फेरिवचाराथ). 
 

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

 

  



यव थापन पिरषदेची 128 वी बठैक शु वार, िद.13 िडसबर, २019 कायवृ ांत  51/73 

 
[ 34 ] तुत िव ापीठा या िव ापीठ संघाम ये सहभाग घेवून रा य तरीय, रा ीय तरावर िवशेष 

नैपु य ा त के यानंतर या खेळाडंूची आतंररा ीय तरावरील पधकिरता भारतीय सघंात 
िनवड झाललेी आहे अशा खेळाडंूना संबंिधत पधत सहभागी हो याकिरता िवशेष सहा य 
व पात .10,000/- इतकी आ थक मदत दे याची बाब िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: ी. सिुशलकुमार शदे िश णशा  महािव ालयाम य े बी.पी.एड ि तीय वष त 
िशकणारी कु. साधना ल मण भोसले िहची आंतररा ीय (एिशयन गेम) बसे बॉल पधसाठी 
भारतीय संघात िनवड झाललेी आहे. तरी या पधस चीन येथे उप थत राह याकिरता 
आ थक मदत िमळावी हणनू महािव ालयाचे ाचाय यांनी िव ापीठाशी प  यवहार केललेा 
आहे.  
 तसेच ी. सिचन मा ती गायकवाड (िसनेट सद य, पअुहोसािवसो) यांनी  
कु. साधना ल मण भोसल ेिहने रा य तरीय, रा तरीय पधत चांगली कामिगरी बजावली 
असून आंतररा ीय पधसाठी तीची आतापयत संभा य िटम म ये िनवड झालेली होती. या 
वष  चीन येथे होणा या आंतररा ीय बसे बॉल पध या भारतीय संघाम य ेकु. साधना भोसल े
िहची िनवड झाललेी असून ितला सदर या पधस उप थत राह याकिरता .50,000/- 
इतकी र कम लागणार असनू याकिरता आ थक मदत हणनू िमळावी अशा आशयाच े प  

ा त झाल ेआहे.  
तुत िव ापीठाशी संल नीत असणा या िविवध महािव ालयातील िव ाथ  हे 

िव ापीठ संघाम य े सहभाग न दवून िविवध कार या रा य तरीय व रा ीय तरावरा या 
पधम ये सहभाग न दवत असतात व याम य े िवशेष ािव य िमळवत असतात अशा सव 

िवशषे ािव य ा त करणा या खेळांडूकिरता िव ापीठामाफ रा ीय ीडा िदन (29 ऑग ट 
रोजी) ब ीस िदल ेजाते. सदर या ब ीसाची र कम ही िव ापीठाकडील ीडा िनयमावली 
(handbook) म ये उ खे केललेी आहे. परंत ुसदर या िनयमावलीम ये आंतररा ीय तरावर 
खेळणा या िव ा य किरता मदत कर यािवषयी अथवा कॉलरिशप दे यािवषयीची कोणतीही 
िनयमावली तयार कर यात आललेी नाही.  

वरील माणे आंतररा ीय तरावरील पधकिरता भारतीय संघाम य े िनवड 
झाले या िव ा य किरता मदत कर यािवषयी बाबतची बाब मा. कुलगु  महोदय यां या 
आदेशाथ ठेवली असता, मा. कुलग  महोदयांनी अशा खेळाडंूकिरता .10,000/-  
(अ री पय े दहा हजार) इतकी र कमेची तरतदू असावी अस े आदेश केल े आहेत. (सोबत 

शासकीय मा यता) 
 सबब, तुत िव ापीठा या िव ापीठ संघाम य ेसहभाग घेवनू रा य तरीय, रा ीय 
तरावर िवशेष नैपु य ा त के यानंतर या खेळाडंूची आतंररा ीय तरावरील पधकिरता 

भारतीय संघात िनवड झाललेी आहे अशा खेळाडंूना संबधंीत पधत सहभागी हो याकिरता 
िवशषे सहा य व पात .10,000/- इतकी आ थक मदत दे याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: तुत िव ापीठा या िव ापीठ संघाम ये सहभाग घेवून रा य तरीय, रा ीय तरावर िवशेष 
नैपु य ा त के यानंतर या खेळाडंूची आतंररा ीय तरावरील पधकिरता भारतीय सघंात 
िनवड झाललेी आहे अशा खेळाडंूना संबंिधत पधम ये सहभागी हो याकिरता िवशेष सहा य 
व पात ₹10,000/- इतकी आ थक मदत दे यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[ 35 ] ीडा िवभागा या िवकासासाठी तुत िव ापीठाम ये Sport Authority of India (SAI) 

यांच े िश ण क  सु  कर याची बाब मािहती तव. 
 

 (िटपणी: ीडा िवभागा या िवकासासाठी तुत िव ापीठाम ये Sport Authority of 

India (SAI) यांचे िश ण क  सु  कर यािवषयची सुचना अिधसभा सद यानंी 

अिधसभे या बठैकीम ये य त केली होती. यास अनुस न तुत िव ापीठाम ये Sport 

authority of India यांचे िश ण क  सु  कर यािवषयी व याबाबतचा संपणू अ यास 

कर याकिरता शारीिरक िश ण अिध ठाता यां या अ य तेखाली एक तीन सद यीय 

सिमती मा. कुलगु  महोदय यां या मा यतेने तयार कर यात आलेली असनू  

सदरची बाब मािहती तव). 

 

ठराव: ीडा िवभागा या िवकासासाठी तुत िव ापीठाम ये Sport Authority of India (SAI) 
यांच े िश ण क  सु  कर यात आ या बाबतची न द घे यात आली.  
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[ 36 ] िव ापीठातील िश कांना िविवध सं थाकडून ा त होणा या क पा या “अिध यय” 

(Overhead Charges) या वाटपात दु ती कर याची बाब िवचाराथ. 
 

 (िटपणी:  िव ापीठातील िश कांना िविवध अनुदान देणा या सं थाकडून ( याम ये DST, 

CSIR, UGC यांचा समावशे आहे) क पासाठी अनुदान दे यात यतेे.  या अनुदानाम ये 

अिध यय (Overhead Charges) साठी वगे या रकमेची तरतुद केली आहे.  अशा 

संशोधन क पा या अिध यय या िवतरीकरणास िद.14 जून 2007 या यव थापन 

पिरषदे या बठैकीतील ठराव .5 अ वये खालील माणे मा यता दे यात आली आहे. 

1) पाणी व वीज खच साठी     - 10% 

2) कुलसिचव काय लयातील कमचारी  - ५% 

3) बी. सी. यु. डी. िवभागातील कमचारी  - 5% 

4) िव  व लेखा िवभागातील कमचारी  - २०% 

5) संबिंधत अिधिवभागातील कमचारी   - २०% 

6) संबिंधत िवभागास आव यक असणारी परुक सािह य खरेदीसाठी  -  38% 

7)  ऑडीट फी     - 2% 

 सबब, िवभागातील इतर खच त होणारी वाढ ल ात घेता, वरील खच या 

वाटपात दु ती करणे गरजचेे आहे. यानुसार िव ापीठातील िश कांना िविवध 

सं थाकडून ा त क पा या “अिध यय” (Overhead Charges) या िवतरीकरणात 

दु ती कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: िव ापीठातील िश कांना िविवध सं थाकडून ा त होणा या क पा या “अिध यय” 
(Overhead Charges) या वाटपात खालील दु तीसह सव नुमते मा यता दे यात 
आली.  

 1) पाणी व वीज खच साठी      - 10% 

2) कुलसिचव काय लयातील कमचारी    - ५% 

3) िव  व लखेा िवभागातील कमचारी    - 5% 

4) संबिंधत अिधिवभागातील कमचारी    - २०% 

5) संबिंधत िवभागास आव यक असणारी परुक सािह य खरेदीसाठी -   58% 

6) ऑडीट फी       - 2% 
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[ 37 ] िव ापीठा या आरो य क  िवभागा या इमारतीकडे जा यासाठी र ता तयार करणे या 

कामास व अदंाजप कास मा. कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, 2016 कलम 100 (7) अ वये इमारत व बांधकाम सिमती या वतीने िदललेी 
मा यतेची बाब िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: िव ापीठा या न याने आरो य क  इमारतीचे बांधकाम पणू झाल े असून सदर 

इमारतीकडे जा यासाठी र ता तयार क न घेणे आव यक आहे. तसेच िद.26 ते 30 

िडसबर, 2019 रोजी िव ापीठात ि डा महो सव आयोजन कर यात आल ेआहे.  यामुळे 

सदर र याचे काम यापवू  क न घेणे अ याव यक आहे.  सदर र ता तयार करणे 

कामासाठी एस. एस. आर 2019-20 माणे अंदाज े .2,79,000/-( पये दोन लाख 

एकोनऐंशी हजार फ त) इतका खच अपेि त आहे. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 100 (5) नुसार नमूद 

केलेली तरतूद िवचारात घेता, सव लहान आिण मो ा बाधंकामा या संदभ त, 

यव थापन पिरषदेस िशफारस करील आिण शासकीय मा यता आिण खच स मंजुरी 

दे याची बाब इमारत व बाधंकाम सिमतीची अस याचे नमूद केल ेआहे. 

 परंत,ू दर यान या कालावधीत इमारत व बाधंकाम सिमती या बठैकीचा िदनांक 

िनि त झाला नसून सदरील सिमतीचे अ य  हे मा. कुलगु  महोदय आहेत.  सदर काम 

हे ि डा महो सव 2019 या िनयोजनाथ िविहत वळेेत पणू क न घेणे अ यंत आव यक 

आहे. यामुळे सदर कामास व अंदाजप कास शासकीय मा यता िमळवून पढुील 

कायवाही कायवाही आव यक आहे. 

 याअनुषंगाने सदर काम वळेेत पणू कर यासाठी महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम 2016 मधील कलम 100 (7) नुसार तातडीची बाब अस याने मा. कुलगु  

महोदयांनी इमारत व बाधंकाम सिमती या वतीने मा यता िदलेली आहे. 

 सबब, िव ापीठा या आरो य क  िवभागा या इमारतीकडे जा यासाठी र ता 

तयार करणे या कामास व अदंाजप कास मा. कुलगु  महोदयानंी महारा  सावजिनक 

िव ापीठ अिधिनयम, 2016 अिधिनयम 100 (7) अ वये इमारत व बाधंकाम सिमती या 

वतीने िदलेली मा यतेची बाब िवचाराथ). 
 

ठराव: िव ापीठा या आरो य क  िवभागा या इमारतीकडे जा यासाठी र ता तयार करणे या 
कामास व अदंाजप कास मा. कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, 2016 कलम 100 (7) अ वये इमारत व बाधंकाम सिमती या वतीने केले या 
कायवाहीस सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[ 38 ] आरो य िव ान सकुंल व कमवीर भाऊराव पाटील महािव ालय, पढंरपरू यां यात 

शै िणक सहचय करार कर यास मा यता दे याबाबत. 
 

 (िटपणी: कमवीर भाऊराव पाटील पंढरपरू यानंी ततु िव ापीठा या आरो य िव ान 

संकुलासोबत शै िणक सहचय करार कर याची इ छा य त केलेली आहे.  सदर 

शै िणक सहचय उि टे खालील माणे आहेत. 

1) To promote and enhance academic interest between KBPMP and 

University. 

2) To take advice for implementation of quality of education at KBPMP 

3) To encourage bright students of KBPMP to go for post gradation at 

University. 

4) To promote interdisciplinary research activities between KBPMP and 

University. 

 सदर शै िणक सहचय करार के यास आरो य िव ान संकुलास व िव ापीठास 

पढुील वष  तािवत NAAC Visit म ये फायदा िमळू शकेल अस े वाटते. याच माणे 

आरो य िव ान संकुलातील सु  असणा या अ यास मांचे वशे वाढ यास आिण 

संशोधना मक उप म राबिव यासाठी उपयोग होईल. 

 सबब, आरो य िव ान संकुल व कमवीर भाऊराव पाटील महािव ालय, पंढरपरू 

यां यात शै िणक सहचय करार कर यास मा य दे याची बाब िवचाराथ). 
 

ठराव: आरो य िव ान सकुंल व कमवीर भाऊराव पाटील महािव ालय, पढंरपरू यां यात 
शै िणक सहचय करार कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[ 39 ] ए यू शेर क स टंसी पोटी जमा झाले या रकमेतून क स टंसी दे या या िश कांना 

वाटा दे याची बाब िवचाराथ. 
 

 (िटपणी: िव ापीठातील आरो य िव ान संकुलातंगत कौश य िवकास क ाचा ए यू शेर 

माणप  अ यास म िव ापीठ अ यासक  येथे चालिवला जात असून सदर 

अ यास मास विेशत िव ा य ना णतपासणीचा ा यि क अनुभव िमळावा याकिरता 

आठव ातील शिनवार व रिववार अस े दोन िदवस ए यू शेर क स टंसी चालिवली 

जात आहे. माहे माच, 2019 ते स टबर, 2019 पयत सदर क स टंसीपोटी .39,650/- 

इतकी र कम िव ापीठास ा त झाललेी आहे. ए यू शेर माणप  अ यास म हा 

नागपरू येथील ी. साई समथ ए यकेूशनल मेिडकल व िरसच सोसायटी या याशंी 

शै िणक सहचय करारातंगत चाल ू असून सदर क स टंसी ही सदर सं थेचे िश क 

ी. पराग कुलकण  यां यामाफत दे यात यते आहे. 

 सबब, सदर क स टंसी पोटी जमा झाले या .39,650/- इत या रकमेतनू  

ी. पराग कुलकण  यानंा देय रकमेबाबतची बाब िवचाराथ). 
 

 

ठराव: ए यू शेर क स टंसी पोटी जमा झाले या रकमेतून 80% र कम क स टंसी दे या या 
िश कांना व 20% र कम िव ापीठास िवतरीत कर यास सव नुमते मा यता दे यात 

आली. 
 
  



यव थापन पिरषदेची 128 वी बठैक शु वार, िद.13 िडसबर, २019 कायवृ ांत  57/73 

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

 [ 40(१) ] ि डा महो सव 2019 करीता िविवध मैदाने तयार करणे या अनुषंगाने काय रंभ आदेश 
दे यासाठी मा. कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 
कलम 12 (7) अ वये यव थापन पिरषदे या वतीने िदललेी मा यतेची बाब मािहती तव. 

 

 (िटपणी: िद.08/11/2019 रोजी या इमारत व बाधंकाम सिमती या बठैकीत आय या 

वळेेचा िवषय खालील माणे सादर कर यात आल ेहोते. 

 िवषय . 

12/24 

तुत िव ापीठातील ीडा सकुंल व आरो य क ाकरीता ॉस नेेजच े

काम करणे या कामाचे काय रंभ आदेश दे याची बाब िवचाराथ. 

ठराव िव ापीठातील ीडा संकुल व आरो य क ाकरीता ॉस ेनेजचे काम 

करणे या कामासाठी यूनतम दर असलेल े मे. मोरे र एंटर ायजसे, 

सोलापरू यांना काय रंभ आदेश दे यास मा यता देवनू यव थापन पिरषदेस 

िशफारस कर यात आली. 

िवषय . 

12/25 

तुत िव ापीठातील ीडा सकुंलाकरीता लाबं उडी, गोळा फेक व भाला 

फेक मैदान तयार करणे या कामाचे काय रंभ आदेश दे याची बाब िवचाराथ. 

ठराव िव ापीठातील ीडा सकुंलाकरीता लाबं उडी, गोळा फेक व भाला फेक 

मैदान तयार करणे या कामासाठी यूनतम दर असलेले मे.  मोरे र 

एंटर ायजसे, सोलापरू यानंा काय रंभ आदेश दे यास मा यता देवून 

यव थापन पिरषदेस िशफारस कर यात आली. 

िवषय . 

12/26 

तुत िव ापीठातील ीडा संकुल व आरो य क ाकरीता वॉचमन केबीन 

तयार करणे या कामाचे काय रंभ आदेश दे याची बाब िवचाराथ. 

ठराव िव ापीठातील ीडा संकुल व आरो य क ाकरीता वॉचमन केबीन तयार 

करणे या कामासाठी यूनतम दर असलेल े मे.  मोरे र एटंर ायजसे, 

सोलापरू यानंा कामाच े काय रंभ आदेश दे यास मा यता देवून यव थापन 

पिरषदेस िशफारस कर यात आली. 

िवषय . 

12/27 

तुत िव ापीठातील ीडा संकुल व आरो य क ाकरीता गेट तयार करणे 

या कामाचे काय रंभ आदेश दे याची बाब िवचाराथ. 

ठराव िव ापीठातील ीडा संकुल व आरो य क ाकरीता गेट तयार करणे या 

कामासाठी यूनतम दर असलेल े मे. मोरे र एटंर ायजसे, सोलापरू यांना 

काय रंभ आदेश दे यास मा यता देवून यव थापन पिरषदेस िशफारस 

कर यात आली. 
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  वर नमूद के या माणे इमारत व बाधंकाम सिमतीने उ त कामासाठी काय रंभ 

आदेश दे यास मा यता देवनू यव थापन पिरषदेस िशफारस कर यात आली आहे. 

यानुसार सदर सिमतीचा इितवृ ांत िद.22/11/2019 रोजी या यव थापन पिरषदेम ये 

सादर कर यात आल े होते. परंत ु काही तािं क कारणा तव सदर िदवशी यव थापन 

पिरषदेची बठैक झाली नाही. 

 उ त नमूद कामे ही ि डा महो सव 2019 करीता असनू सदरचे काम िद. 26 

िडसबर, 2019 पवू  क न घेणे अ यंत आव यक होते.  तसेच दर यान या कालावधीत 

यव थापन पिरषदेची बठैक िनयोिजत नसनू सदर कामासाठी मा यता िमळ याबाबत 

अंदाज े10 ते 12 िदवस लाग याची श यता असून मा. कुलगु  महोदय हे यव थापन 

पिरषदेचे अ य  आहेत.  कामाची तातडी, वळेेची मय दा व िनकड िवचारात घेता, उ त 

वरील कामास काय रंभ आदेश देवून सदरची सव कामे क न घेणे आव यक अस याने 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12 (7) नुसार मा.कुलगु  

महोदय याचंी मा यता घेणे आव यक होते. 

 वर नमूद कामासाठी काय रंभ आदेश दे यासाठी महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12 (7) नुसार मा.कुलगु  महोदयांनी तातडीची बाब 

अस याने यव थापन पिरषदे या वतीने मा यता मा यता िदली आहे. 

 सबब, ि डा महो सव 2019 करीता िविवध मैदाने तयार करणे या अनुषंगान े

काय रंभ आदेश दे यासाठी मा. कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम, 2016 अिधिनयम 12 (7) अ वये यव थापन पिरषदे या वतीने िदलेली 

मा यतेची बाब मािहती तव). 

 

ठराव: मा. कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (७) 
अ वये केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
 यास डॉ. एच. के. आवताडे, डॉ. टी. एन. कोळेकर, डॉ. बी. एन. आदटराव व 
डॉ. ीमती एस. आय. शेख या सद यांनी िभझ (Dissent) मताची न द केली.  
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[ 40(2) ] शै िणक वष 2020-21 पासनू नवीन महािव ालय इरादाप ाकिरता िविवध सं थाकडून 
ा त झाले या तावावर िद. 15/09/2017 नुसार केललेी कायवाही मािहती तव व 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109 (3) (ग) नुसार सदरचे 
ताव शासनाकडे पाठिव याकिरता मा.कुलगु  महोदय यांनी नवीन महािव ालय 

इरादाप ाच े तावास शासनास पाठिव यास यव थापन पिरषदे या वतीने महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) नुसार केललेी कायवाही 
मािहती तव. 

 

 (िटपणी: शै िणक वष 2020-21 पासून सोबत जोडले या त या माणे नवीन 

महािव ालय सु  करणेकिरता इरादाप ा या संदभ तील ताव िव ापीठास ा त 

झाललेे आहेत. 

 उपरो त शासन िनणयास अनुस न शै िणक वष 2020-21 पासून िविवध 

सं थाकडून पारंपािरक व यावसाियक अ यास मातंगत येणा या महािव ालय सु  

करणेकिरता इरादाप ासाठी ा त झाले या तावावर मा.कुलगु  महोदय यानंी सोबत 

जोडले या त या माणे िशफारस केललेी आहे. 

 सदर ा त तावावंर महारा  शासना या िद.15/09/2017 रोजी या शासन 

िनणयातील तरतूदीनुसार मा.कुलगु  महोदयां या िशफारशीअ वये पा ता संबिंधत 

महािव ालयांना कळिव यात येणार आहे. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 हे िद.01/03/2017 पासून 

अंमलात आणल े आहे. सदर महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

109 (3) (ग) म ये खालील माणे तरतूद नमूद केलेली आहे. 

"िविहत केले या उपरो त कालमय देत ा त झाले या अशा सव अज ची अिध ठाता 

मंडळाकडून छाननी कर यात येईल आिण ते अज, यावष  असा अज िव ापीठाला ा त        

झाला असेल या वष या 30 नो हबर रोजी कवा यापवू , यव थापन पिरषदे या 

मा यतेसह रा य शासनाकडे पाठिव यात येतील. िव ापीठ अज सोबत, यव थापन 

पिरषदेला उिचत वाटतील या माणे, सबं द कारणांनी यथोिचतिर या पु टी िदले या 

आप या िशफारशी सादर करील".  

 उपरो त शासन िनणयातील मु ा . 1.16 म ये तरतूद खालील माणे आहे. 

"सव पा  अजदार सं थांचे अज मंजुरी या िशफारशीसह पिरिश ट "अ" व "ब" तसचे 

प  "अ" व यासोबत या सव कागदप ासंह िव ापीठाकडून शासनाकडे िदनाकं 30 

नो हबर रोजी कवा यापवू  सादर कर यात यतेील". 
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 उपरो त तरतूदी या अनुषंगाने नवीन महािव ालया या इरादाप ाकिरता पा  

झाललेे अज परवानगी िमळणेकामी शासनाकडे ताव पाठिव याची तारीख या या 

वष या 30 नो हबर पयत आहेत. यानुसार सदरचे ताव शासनाकडे 30 नो हबर पयत 

पाठिवणे आव यक आहे. 

 यानुसार िद.22/11/2019 रोजी यव थापन पिरषदेची बठैकीसाठी िवषय 

सादर केला असता, सदरील बठैक पार पडललेी नाही. या संदभ त िद.22/11/2019 

रोजी काय लयीन िटपणी सादर केली असता, मा.कुलगु  महोदयानंी महारा  

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये यव थापन पिरषदे या 

वतीने मा यता िदलेली आहे. 

 यानुसार सदरच े नवीन महािव ालया या इरादाप ाकिरता सु  कर यासाठी 

परवानगी िमळणेकामी िद.28/11/2019 रोजी ताव सादर कर यात येणार आहेत. 

 सबब, शै िणक वष 2020-21 पासून नवीन महािव ालय इरादाप ाकिरता 

िविवध सं थाकडून ा त झाले या तावावर िद.15/09/2017 नुसार केलेली कायवाही 

मािहती तव व महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109 (3) (ग) 

नुसार सदरच े ताव शासनाकडे पाठिव याकिरता मा.कुलगु  महोदय यांनी नवीन 

महािव ालय इरादाप ाच े तावास शासनास पाठिव यास यव थापन पिरषदे या 

वतीने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) नुसार केलेली 

कायवाही मािहती तव). 

 

ठराव: मा. कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (७) 
अ वये केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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[ 40(3) ] िहराचदं नेमचंद कॉलजे ऑफ कॉमस, सोलापरू येथील परी ा क ावर उ रपि का जमा न 

के याबाबत यावर कायवाही कर यासाठी गठीत कर यात आले या िवशेष सिमतीचा 
अहवाल महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 48 (2) मधील तरतुदीनुसार 
मा.कुलगु  महोदयांनी, परी ा व मू यमापन मंडळा या वतीने तातडीची बाब हणनू 
यव थापन पिरषदेस िशफारस के याची बाब िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: डॉ. काळदाते नवराज गो वदराव, वरी ठ अंतगत पयवे क, िहराचंद नेमचदं कॉलजे 
ऑफ कॉमस, सोलापरू यां या िद.06/11/2019 रोजी या प ा या अनुषंगाने िहराचदं नेमचंद 
कॉलेज ऑफ कॉमस, सोलापरू येथील परी ा क ावर बी.कॉम. भाग-1, स -1 Financial 
Accounting P-I या िवषयाची परी ा िद.05/11/2019 रोजी दुपारी 03.00 ते 05.00 या 
दर यान होती. यावळेी शखे शहबाज अ युब या िव ा य ने परी ा िदली.  परंत,ू किन ठ 
पयवे कांकडे उ रपि का जमा न के याबाबत त ारीची त ा त झा याने यावर 
कायवाही कर यासाठी िवशेष सिमती गठीत कर यात आली होती. सदरील सिमतीम य े
खालील माणे अ य /सद याचंा समावशे आहे. 

1. डॉ.भगवान आदटराव 
संतोष िभमराव पाटील महािव ालय,मं ुप 

अ य  

2. डॉ. एस. ही. शदे 
िड. ए. ह. वलेणकर कॉलेज ऑफ कॉमस, सोलापरू 

सद य 

3. संचालक, परी ा व मु यमापन मंडळ 
पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर 

सद य/सिचव 

उ त सिमतीने य  घटना थळी भटे देवून यांचा अहवाल या काय सनाकडे 
िद.21/11/2019 रोजी बदं लखो ात सादर केला असून तो वीकार यास 
िद.21/11/2019 रोजी या काय लयीन िटपणी वय े शासकीय मा यता घे यता आलेली 
आहे. 
 सोबत जोडलेला अहवाल परी ा व मू यमापन मंडळा या बैठकीत सादर करणे 
आव यक असून दर यान या कालावधीत परी ा व मू यमापन मंडळाची बैठक िनयोिजत 
नस याने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 48(2) मधील 
तरतदुीनुसार मा.कुलगु  महोदयांनी, परी ा व मू यमापन मंडळा या वतीने यव थापन 
पिरषदेसमोर तातडीची बाब हणनू सादर कर यास िद.21/11/2019 रोजी मा यता िदललेी 
आहे. 
 सबब, िहराचदं नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस, सोलापरू येथील परी ा क ावर 
उ रपि का जमा न के याबाबत यावर कायवाही कर यासाठी गठीत कर यात आले या 
िवशषे सिमतीचा अहवाल महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 48 (2) 
मधील तरतदुीनुसार मा.कुलगु  महोदयांनी, परी ा व मू यमापन मंडळा या वतीने तातडीची 
बाब हणनू यव थापन पिरषदेस िशफारस के याची बाब िवचाराथ). 

 

  

ठराव: िहराचदं नेमचंद कॉलजे ऑफ कॉमस, सोलापरू येथील परी ा क ावर उ रपि का जमा न 
के याबाबत यावर कायवाही कर यासाठी गठीत कर यात आले या िवशेष सिमतीचा 
अहवालाबाबत परी ा व मू यमापन मंडळाची िशफारस वका न सबंंिधत 
महािव ालयाकडून ₹1,00,000/- (एक लाख पये फ त) दंड आकार यात यावा अस े
सव नुमते ठरल.े 
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[ 40(4) ] B. Voc. (Journalism and Mass Communication) हा पदवी अ यास म न याने सु  

कर यात आललेा अस याने सदर अ यास मा या परी ेसाठी परी ा शु क, परी ा व 
मू यमापन मंडळा या वतीने वीका न यव थापन पिरषदेकडे केललेी िशफारस 
िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: B.Voc. (Journalism and Mass Communication) या कोसचा अ यास म 

िद. 26 ऑग ट 2019 पासून सु  कर यात आलेला आहे. 

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

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

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

.250/-) िनि त कर यात आलेले असनू याची त सोबत जोडली आहे. या आधारे  

B. Voc. (Journalism and Mass Communication) या कोस या अ यास माकरीता 

परी ा शु क हे . 750/- (Theory Papar . 500/- व Practical Paper . 250/-) 

अशी आकारणी कर यास महारा  सावजिनक िव ापीठ कायदा 2016 कलम 48 (2) 

मधील तरतूदीनुसार तातडीची अस याने मा.कुलगु  महोदयांनी िदलेली मा यता परी ा 

व मू यमापन मंडळा या वतीने वीका न यव थापन पिरषदेकडे िशफारस केलेली आहे. 

 सबब, B. Voc. (Journalism and Mass Communication) हा पदवी 

अ यास म न याने सु  कर यात आलेला अस याने सदर अ यास मा या परी ेसाठी 

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

केलेली िशफारस िवचाराथ). 

 

ठराव: B. Voc. (Journalism and Mass Communication) हा पदवी अ यास म न याने सु  
कर यात आललेा अस याने सदर अ यास मा या परी ेसाठी परी ा शु क, परी ा व 
मू यमापन मंडळा या वतीने केललेी िशफारस वीका न सव नुमते मा यता दे यात 
आली. 
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[ 40(5) ] महारा  रा य मराठी िव कोश िनम ती मंडळ डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर मराठवाडा 

िव ापीठ, औरंगाबाद आिण पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, 
सोलापरू यां यात उप- ानमंडळ थापन कर यासाठी करावयाचा करार कर याची बाब 
िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: मराठी िव कोशाचे एकूण तािवत २३ खंडापैकी १ ते २० खंड कािशत झाले 

आहेत. िव कोशाचा पिहला खंड १९७६ साली कािशत झाला असून २० वा खंड २०१५ 

साली कािशत झाला.  िव ान व तं ानात नवनिवन सशंोधनामुळे मो ा माणात भर 

पडली असनू नवनिवन िव ाशाखा िनम ण होत आहेत. मान यशाखांम ये न या 

संक पना, िवचार वाह िनम ण होत असून या सव बदलांची न द घे यासाठी 

िव कोशातील न दी/लेख कालमय िदत पणू करणे काळाची गरज आहे.  महारा ातील 

सव िव ापीठे संशोधन सं था या साहा याने िव कोशातील न दीच/ेलेखांचे लखेन, 

समी ण, संशोधन कर यासाठी या या िवषयातील त ांना व सबंधंीत िवषयातील 

िव ापीठातील ा यापक, संशोधक, त  यावसायीक, िवशेष  यांच े सहा य, य  

सहभागी क न घे याचा उ ेख सामा य शासन िवभागा या व िद.१७ जून १९६४ या 

शासन िनणयात कर यात आला आहे. 

 िव कोशाचे सव खंड पणू कर यास लागले या दीघ कालावधीमुळे 

िव कोशातील अनेक न दी आता कालबा  असून, याम ये सुधारणा करणे आव यक 

आहे. सव िवषयातील/ ानशाखेतील झालेले बदल िवचारात घेता िव कोशाच े

अ यावतीकरण जलद गतीने करणे आव यक आहे. याबरोबरच अ यावतीकरण 

करताना िव कोशाचा मूळ दज  कायम ठेवून अ यावतीकरणाकिरता मािहती व 

तं ाना या सहा याने सव ान े ातील मािहती एकाच वळेी उपल ध क न याच े

समी ण-संपादन क न अंितम न द करणे आव यक आहे. यासाठी िविवध िवषयांशी 

संबिंधत ानमंडळे गठीत कर याचे तािवत आहे.  यासाठी िविवध िव ापीठे/शै िणक 

संशोधन सं था यां या सहकाय ने ानमंडळा या मा यमातून अ यावतीकरणाचे काम 

सु  कर याचा ताव शासना या िवचाराधीन होता. 

 शासन िनणय:- िव कोशातील न दी अ यावत करताना िविवध िवषयां या 

ानमंडळांमाफत ही योजना काय वत क न अ यावतीकरणाच ेकाम वगेाने हो यासाठी 

खालील माणे ानमंडळाची थापना कर यास शासन मा यता दे यात येत आहे. 

 



यव थापन पिरषदेची 128 वी बठैक शु वार, िद.13 िडसबर, २019 कायवृ ांत  64/73 

 ानमंडळाचे व प व रचना:- िविवध िव ापीठे, शै िणक सशंोधन सं थांम ये 

ानमंडळे कायरत असतील, िवषया या या तीनुसार िवषयिनहाय/उपिवषयिनहाय 

एकूण 60 कवा अिधक ानमंडळे कायरत राहतील. एका ानमंडळांम ये िवषयाशी 

सबिंधत 3 ते 5 त , एक सम वयक यांचा समावशे राहील. 

 सव ानमंडळामाफत यानंा नेमून िदले या िवषया या िव कोशातील 

न दीच/ेमािहतीचे संपणू अ यावतीकरण तीन वष त पणू करणे अपेि त असून याच 

मा यमातून भिव यात सात य पूण अ यावतीकरणाची ि या सु  ठेव यात येईल. 

 वरील िवषयास अनुस न मािहती तं ान व संगणक शा  ानमंडळा अंतगत 

उप ानमंडळे थापन कर यासंदभ त िद.४ ऑ टोबर, २०१९ रोजी शासकीय 

काय लय, मंुबई येथे झाले या महारा  रा य मराठी िव कोश िनम ती मंडळा या 

मा.अ य , ी. िदलीप करंबळेकर यां या उप थतीत झाले या बठैकी या अनुषंगाने 

उप ानमंडळे थापने या िनणया या अनुषंगाने मािहती तं ान आिण संगणक िव ान या 

ानमंडळांतगत भौगोिलक संतुलन साध या या टीने िवदभ तील संत गाडगेबाबा 

अमरावती िव ापीठ आिण पि म महारा ातील पु य ोक अिह यादेवी होळकर 

सोलापरू िव ापीठ येथे उप ानमंडळ थापन कर यासाठी सबंिंधत िव ापीठाबरोबर 

सामंज य करार कर यात यावा यासाठी मा यता दे यात आली. या अनुषंगाने आपण 

सामंज य करार कर यासाठी सोबत पाठिवलेला कराराचा नमुना यास शासकीय 

मा यता घे यात आली आहे. 

सदरचा मसुदा सोबत जोडला आहे. हा मसुदा िव ापीठाचे कायदा अिधकारी 

यां याकडुन तपासून घे यात आले असून, सदरचा मसुदा यव थापन सिमतीची मा यता 

घे या तव सादर. 

सबब, महारा  रा य मराठी िव कोश िनम ती मंडळ डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर 

मराठवाडा िव ापीठ, औरंगाबाद आिण पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू 

िव ापीठ, सोलापरू यां यात उप- ानमंडळ थापन कर यासाठी करावयाचा करार 

कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: महारा  रा य मराठी िव कोश िनम ती मंडळ डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर मराठवाडा 
िव ापीठ, औरंगाबाद आिण पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, 
सोलापरू यां यात उप- ानमंडळ थापन कर यासाठी करार कर यास सव नुमते 
मा यता दे यात आली.  
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[ 40(6) ] तुत िव ापीठातील या शासकीय कमचा यांच ेवै िकय ितपतू  देयके शासनाकडून 

मंजूर कर यात आल ेआहेत, अशा शासकीय कमचा यांना िव ापीठ फंडातून वै िकय 
देयकांची र कम दे याची बाब िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: तुत िव ापीठातील बहुताशं शासकीय कमचा यां या वै िकय देयकास 

शासनाकडून मंजूर कर यात आलेल े आहेत.  परंत,ू Plan & Non-Plan योजनेमुळे 

कमचारी यांच े वै िकय ितपतू च े देयक शासनाकडून अ ाप िमळाललेे नाहीत.  बरेच 

कमचा यानंा वै िकय उपचारासाठी नाईलाजा तव याजाने पये घेऊन खच कराव े

लागललेे आहेत.  तसेच संबिंधतांना याचे नाहक याज भराव ेलागत आहे.  यामुळे या 

शासकीय कमचा याचं ेवै िकय देयक शासनाने मंजूर केले आहेत, अशा कमचा यानंा 

सदर वै िकय देयकाची र कम िव ापीठ फंडातून दे याबाबत सहानुभतूीपवूक िवचार 

कर यात यावा.  सदर कमचा यानंा िव ापीठ फंडातून र कम िद यास कमचारी नाहक 

याजरिहत कजमु त होतील.  तसेच सदर वै िकय देयकाची र कम शासनाकडून ा त 

होताच सदरची र कम िव ापीठ फंडात जमा क न घे यात यावी, अशी िवनंती अ य , 

सोलापरू िव ापीठ कमचारी संघटना, सोलापरू व अ य , सोलापरू िव ापीठ चतुथ णेी 

कमचारी संघटना, सोलापरू यांनी केली आहे. 

 याबाबत सादर कर यात येते की, तुत िव ापीठातील बहुताशं कमचा याचं े

वै िकय देयके शासनाकडून मंजूर कर यात आलेल े आहेत.  (सोबत शासकीय 

कमचा याचंे शासनाकडील मंजूर प  े जोडली आहेत.)  अ य , सोलापरू िव ापीठ 

कमचारी संघटना, सोलापरू व अ य , सोलापरू िव ापीठ चतुथ णेी कमचारी संघटना, 

सोलापरू यानंी केलेली िवनंती ही शासकीय कमचा यां या टीने िहताची असनू यामुळे 

कमचा यानंा वै िकय खच चे ितपतू  वळेेत िमळ यास मदत होईल.  तथािप, सदरील 

बाब धोरणा मक अस यामुळे सदरचा िवषय यव थापन पिरषदे या िवचाराथ सादर 

करणे उिचत राहील. 

 सबब, तुत िव ापीठातील या शासकीय कमचा याचं े वै िकय ितपतू  

देयके शासनाकडून मंजूर कर यात आल े आहेत, अशा शासकीय कमचा यांना 

िव ापीठ फंडातनू वै िकय देयकांची र कम दे याची बाब िवचाराथ). 
 

ठराव: तुत िव ापीठातील या शासकीय कमचा यांची वै िकय ितपतू  देयके 
शासनाकडून मंजूर कर यात आली आहेत, अशा शासकीय कमचा यां या देयकाची 
र कम शासनाकडून ा त झा यानंतर िव ापीठाकडे जमा कर या या अटीवर, मंजूर 
र कम िव ापीठ फंडातून दे यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[ 40(7) ] 15 या दी ांत समारंभाकिरता माच/एि ल 2019 अखेर सव िव ाशाखे या परी ेम ये उ ीण 

झाले या व ऑ टोबर/नो हबर/िडसबर 2019 अखेर पयत िव ावाच पती पदवी संपािदत 
करणा या नातकांना पद या, पदिवका माणप  े दान कर याची बाब िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: तुत िव ापीठा या वतीने घे यात आले या परी मे ये जे िव ाथ  उ ीण झालले े
आहेत, अशा िव ा य ना पद या, पदिवका माणप े, िव ावाच पती पदवी दान करणे याबाबत 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 या कलम 128 (1) म ये खालील माणे तरतदु 
आहे.  

कलम  
128 (1) 

" यव थापन पिरषदेस, िव ापिरषदेकडून िशफारस कर यात येतील अशा 
पद या,पदिवका, माणप े व िव ािवषयक इतर िवशेषोपाधी सु  करता येईल 
आिण दान कर यात येतील." 

 उपरो त तरतुदी या अनुषंगाने कायवाही करणेकामी िदनांक 20 ऑग ट, 2019 
रोजी या िव ापिरषदे या बैठकीत िवषय सादर केला असता यावर िव ापिरषदेने खालील माणे 
ठराव केलेला आहे. 
 " तुत िव ापीठा या 15 या दी ांत समारंभाकिरता माच / एि ल 2019, अखेर सव 
िव ाशाखे या परी ेम ये उ ीण झाले या व ऑ टोबर / नो हबर / िडसबर 2019 अखेर पयत 
िव ावाच पती पदवी संपािदत करणा या नातकांना दी ांत समारंभा आधी कवा नंतर पद या, 
पदिवका, माणप े िमळणेसाठी अज सादर केला अस यास यांना पद या, पदिवका, माणप  े 

दान कर यात यावीत अशी यव थापन पिरषदेस िशफारस कर यात आली"  
 परंत ु तुत िव ापीठामाफत दे यात येणा-या पदवी माणप ावर दी ांत समारंभ 1 ते 
14 पयत िव ा य ला दे यात आले या पदवी माणप ावर या- या दी ांत समारंभाचा िदनांक, 
मिहना व वष यांची छपाई केलेली अस याने उपरो त माणे ठराव झाला अस याने िव ा य ने 
दी ांत समारंभाआधी पदवी माणप  मागणी के यास सदर िव ा य ला दे यात येणा-या पदवी 

माणप ावर कोणता िदनांक, मिहना व वष छपाई कराव े याबाबत अडचण िनम ण झाली 
अस याने सदर िवषयाचा ठराव िनयिमत दी ांत समारंभा माणे दु त क न िमळ यासाठी 
िदनांक 26 नो हबर 2019 रोजी या िव ापिरषदेम ये िवषय फेरसादर केला असता खालील 

माणे िनणय झाला आहे. 
 "15 या दी ांत समारंभाकिरता माच / एि ल, 2019 अखेर सव िव ाशाखे या 
परी ेम ये उ ीण झाले या व ऑ टोबर / नो हबर / िडसबर 2019 अखेर पयत िव ावाच पती 
पदवी संपािदत करणा या नातकांना पद या, पदिवका, माणप े दान कर यात यावी अशी 
यव थापन पिरषदेस िशफारस कर यात आली. तसेच उ ीण झाले या िव ा य ना Provisional 

Degree Certificate दे यात याव ेअसे ठरल"े 
 सबब, माच / एि ल, 2019 अखेर सव िव ाशाखे या परी ेम ये उ ीण झाले या व 
ऑ टोबर / नो हबर / िडसबर 2019 अखेर पयत िव ावाच पती पदवी संपािदत करणा या 
नातकांना पद या, पदिवका, माणप े दान कर याची बाब महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 128 (1) मधील तरतूदीनूसार िव ा पिरषदेची िशफारस िवचाराथ). 
 

ठराव: 15 या दी ांत समारंभाकिरता माच / एि ल 2019 अखेर सव िव ाशाखे या परी ेम ये उ ीण 
झाले या व ऑ टोबर / नो हबर / िडसबर 2019 अखेर पयत िव ावाच पती पदवी संपािदत 
करणा या नातकांना पद या, पदिवका माणप े दान कर यास िव ा पिरषदेने केललेी 
िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[ 40(8) ] सा िनधी अतंगत िव ापीठ पिरसरातील रसायनशा  संकुल इमारती या दु तीच े

कामकरणे या कामासाठी य झाले या Excess Item व Extra Item या माणास व 
खच स महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 100 (7) नुसार  
मा. कुलगु  महोदयांनी इमारत व बांधकाम सिमती या वतीने िदललेी मा यतेची बाब 
िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: तुत िव ापीठ पिरसरातील रसायनशा  संकुल इमारती या दु तीचे काम 
करणेच ेकाम मे. आनंद िशवल ग सकुळे, सोलापरू यानंा दे यात आल ेआहे. सदरील काम 
करत असताना Excess Item . 2,07,651/- व Extra Item . 2,29,558/- या माणे 
एकूण . 4,37,209/- इतके वाढीव काम झा याने यास मा यता दे यात यावी अशी िवनंती 
संबिंधत ठेकेदारानंी िद.04/12/2019 रोजी या प ातुन या काय लयास केली आहे. याबाबत 
या कामाचे ोजे ट मॅनेजमट क सलटंट मे. एस. पी. मोहोळकर यांना या काय लयाकडुन 
िद.05/12/2019 रोजी या जा. .9184 अ वये प  पाठवनु सबंिंधत ठेकेदारा या सदर 
कामाची तपासणी क न याचा सु प ट अहवाल िव ापीठास सादर करावा असे कळिवले 
होते. या ोजे ट मॅनेजमट क सलटंट यानंी याबाबत िद.05/12/2019 रोजी या काय लयास 
प  पाठवनु सदर काम किरत असताना काही अितिर त काम (Extra Work) व वाढ काम 
(Excess work) झाललेे आहे असा उ ेख केललेा आहे.  याचा तपशीलखालील माणे आहे. 

 Excess Statement 
Sr. 
No 

Description Tender 
Quantity 

Rate I RA Bill II RA 
Bill 

III RA Bill Total 
Quatity 

Difference in 
Quatity 

Total 

1 Removing cenent tiles or marble 280.56 23.10 309.63  170.25 479.88 199.32 4,604.29 
4 Providing and fixing 75 mm PVC 

Pipe 
65.30 373.80  94.20  94.20 28.90 10,802.82 

8 Providing and fixing 50 mm CPVC 
Pipe 

41.00 582.75  17.85 25.00 42.85 1.85 1,078.09 

10 Wall Tiles 92.39 1,096.60 94.09  87.53 181.62 89.23 97,849.62 
    92.39 1,118.25 97.45  28.26 125.71 33.32 37,260.09 

11 Providing and fixing C.P. Angular 
Stop clock 

6.00 992.25  7.00  7.00 1.00 992.25 

17 Providing and laying telephone 
black 

       - 

    5.25 4,288.60 5.17  0.61 5.78 0.53 2,272.96 
    - 4,331.35 7.97   7.97 7.97 34,520.86 

20 Providng and fixing PVC Flush pipe 12.00 3,370.50 12.00 12.00  24.00 12.00 40,446.00 
23 Providing and applying washeble 

Oil Bound Distemper 
150.32 37.80  174.71  174.71 24.39 921.94 

                Total 230,748.92 
        Below 

10.01 % 
23,097.96/- 

        Total 2,07,651/- 

 Extra Statement 

 Sr. 
No 

Description Tender 
Quantity 

Rate I RA bill II RA Bill III RA Bill Tender 
Quantity 

Total 
Amount 

1 Removing  wash basin  53.55 24.00  37.00 61.00 3,266.55 
2 Removing W.C. Pan  110.25 12.00   12.00 1,323.00 
3 Dismontillingcoba  1,023.75 12.00   12.00 12,285.00 
4 Providing water protting  357.00 16.08  2.92 19.00 6,783.00 
5 Providng granite partation        
  GF  4,139.00  6.00  6.00 24,834.00 
  FF  4,189.00  6.00  6.00 25,134.00 
7 Removing A.C. Pipe  13.65  333.95 227.74 561.69 7,667.06 
8 Providing F.R.P Door  4,657.80  31.89 5.43 37.32 173,799.24 
         Total 255,091.85 
       Below 

10.01% 
25534.69/- 

       Total 2,29,557/- 
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  सदर कामासाठी िनयु त केले या ोजे ट मॅनेजमट क सलटंट ी. एस. पी. मोहोळकर, 

सोलापूर यांनी यां या िद. 05/12/2019 रोजी या प ा वये सदर कामासाठी य  जागेवरील 

पिर थती माणे Excess Item व Extra Item वाढीव काम करणे आव यक अस याने यास मा यता 

िमळावी असे कळिवले आहे. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 100 (5) नुसार नमूद केलेली 

तरतूद िवचारात घेता, सव लहान व आिण मो ा बांधकामा या संदभ त, यव थापन पिरषदेस 

िशफारस करील आिण शासकीय मा यता आिण खच स मंजुरी दे याची बाब इमारत व बांधकाम 

सिमतीची अस याचे नमूद केले आहे.  परंतू, दर यान या कालावधीत इमारती व बांधकाम 

सिमतीची बैठकीचा िदनांक िनि त झाला नसून सदरील सिमतीच ेअ य  हे मा. कुलगु  महोदय 

आहेत. सदर काम हे सा िनधी अंतगत असून सदरचे काम िविहत मुदतीत पूण क न याव े

लागणार आहे. यामुळे सदर कामा या य  झाले या Excess Item व Extra Item या माणास 

व खच स मा. कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 100 (7) 

नुसार इमारत व बांधकाम सिमती या वतीने मा यता िदली आहे. 

 सबब, सा िनधी अंतगत िव ापीठ पिरसरातील रसायनशा  संकुल इमारतीच ेदु तीचे 

काम करणे या कामासाठी य  झाले या Excess Item व Extra Item या माणास व खच स 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 100 (7) नुसार मा. कुलगु  महोदयांनी 

इमारत व बांधकाम सिमती या वतीने िदलेली मा यतेची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: सा िनधी अतंगत िव ापीठ पिरसरातील रसायनशा  संकुल इमारतीचे दु तीच ेकाम करणे या 
कामासाठी य  झाले या Excess Item व Extra Item या माणास व खच स  
मा. कुलगु महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम 100 (७) अ वये 
इमारत व बांधकाम सिमती या वतीने केले या कायवाहीस सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[ 40(9) ] सा िनधी अतंगत िव ापीठातील संगणकशा सकुंलाम ये िल टकरीता लागणारे 

बांधकाम करणे या कामासाठी य  झाले या Excess Item व Extra Item या 
माणास व खच स महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 100 (7) 

नुसार मा. कुलगु  महोदयांनी इमारत व बांधकाम सिमती या वतीने िदललेी मा यतेची 
बाब िवचाराथ. 

 

 िटपणी: - तुत िव ापीठातील संगणकशा  संकुलाम ये िल टकरीता लागणारे 
बांधकाम करणेच ेकाम मे. बी. ही. राठोड, सोलापरू यानंा दे यात आल ेआहे. सदरील 
ठेकेदारानंी यां या िद.26/07/2019 रोजी या प ा वये कामकरीत असताना Excess 
Item ₹1,97,607.62/- व Extra Item ₹75,245/- या माणे एकूण ₹2,72,852/- 
इतके वाढीव काम  झा याने यास मा यता दे यात यावी अशी िवनंती  केली आह. याचा 
तपशील खालील माणे आहे. 

 Construction of Staircase & Lift Block of Computer Science Building  

 Extra Items 

 S. 
N. 

Decrpition Quantity 
Executed 
Quantity 

Rate Unit Total 

 1 Dismantling R.C.C Beam   1.4 502 Cum 703 

 2 Filling Plinth with Murum  57.04 255 Cum 14,545 

 3 Rebairing 12 M.M. Bar  368 130 No 47,840 

           Total ₹63,088 

      
Above 
19.27%  

₹12157/- 

      Total ₹75,245/- 

 Excess Statement 

 S. 
N 

Description Estimate 
Quantity 

Actual 
Quantity 

Difference 
in Quantity 

Rate Excess 

 1 Dismentling brick 
masony 

10.38 13.23 2.85 135.45 386.03 

 2 Excavation hard 
rock 

1.89 22.53 20.64 693 14303.52 

 3 PCC M-10 1.65 10.16 8.51 4285.79 36472.07 

 4 Cement Concrete 
M-20 

2.59 14.68 12.09 5619.82 67943.62 

 5 R.C.C. Colums M-20 2.91 4.07 1.16 8242.84 9561.69 

 6 R.C.C slabs M-20 9.15 10.81 1.66 9252.72 15359.52 

 7 B.B.M Providing 18.29 19.22 0.93 5926.51 5511.65 

 8 Plaster externally 249.74 265.34 15.6 433.1 6756.36 

 9 Kota Stone slabs 50.36 54.77 
 

4.41 
 

1036.95 4572.95 

 10 M.S. Rail 95.4 135.66 40.26 119.56 4813.49 

      Total ₹165680.91 

      Above 
19.27% 

₹31926.71/- 

      Total ₹1,97,607.62/- 
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  सदर कामासाठी िनयु त केले या ोजे ट मॅनेजमट क सलटंट ी. एस. पी. 

मोहोळकर, सोलापरू यांनी यां या िद.२२/११/२०१९ रोजी या प ा वये सदर कामासाठी 

य  जागेवरील पिर थती माणे Excess Item व Extra Item वाढीव काम करणे 

आव यक अस याने यास मा यता िमळावी अस ेकळिवले आहे. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १०० (५) नुसार नमूद 

केलेली तरतूद िवचारात घेता, सव लहान व आिण मो ा बांधकामा या संदभ त, 

यव थापन पिरषदेस िशफारस करील आिण शासकीय मा यता आिण खच स मंजूरी 

दे याची बाब इमारत व बाधंकाम सिमतीची अस याचे नमूद केल ेआहे. परंतू दर यान या 

कालावधीत इमारत व बाधंकाम सिमतीची बठैकीचा िदनाकं िनि त झाला नसून सदरील 

सिमतीचे अ य  हे मा. कुलगु  महोदय आहेत. सदर काम हे सा िनधी अंतगत असनू 

सदरच े काम िवहीत मुदतीत पणू क न याव े लागणार आहे. यामूळे सदर कामा या 

य  झाले या Excess Item व Extra Item या माणास व खच स  

मा. कुलगु महोदयानंी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १०० (७) 

नुसार इमारत व बांधकाम सिमती या वतीने मा यता िदली आहे.  

 सबब, सा िनधी अंतगत िव ापीठातील संगणकशा  सकुंलाम ये िल टकरीता 

लागणारे बांधकाम करणे या कामासाठी य  झाले या Excess Item व Extra Item 

या माणास व खच स महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 100 (7) 

नुसार मा. कुलगु  महोदयांनी इमारत व बांधकाम सिमती या वतीने िदलेली मा यतेची 

बाब िवचाराथ). 
 

ठराव: सा िनधी अतंगत िव ापीठातील संगणकशा  संकुलाम ये िल टकरीता लागणारे 
बांधकाम करणे या कामासाठी य  झाले या Excess Item व Extra Item या 

माणास व खच स मा. कुलगु महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 
२०१६ कलम 100 (७) अ वये इमारत व बांधकाम सिमती या वतीने केले या कायवाहीस 
सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[ 40(10) ] सा िनधी अतंगत िव ापीठ पिरसरातील पदाथ िव ान संकुल इमारतीच े दु तीच े

कामकरणे या कामासाठी य  झाले या Excess Item व Extra Item या माणास व 
खच स महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 100 (7) नुसार  
मा. कुलगु  महोदयांनी इमारत व बांधकाम सिमती या वतीने िदललेी मा यतेची बाब 
िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: ततू िव ापीठ पिरसरातील पदाथिव ान सकुंल इमारती या दु तीच े काम 
करणेचे काम मे. आनंद िशवल ग सुकळे, सोलापरू यानंा दे यात आले आहे. सदरील 
काम करत असताना Excess Item .1,86,772/- व Extra Item .3,56,942/- 
या माणे एकूण पये 5,43,714/- इतके वाढीव काम झा याने यास मा यता दे यात 
यावी अशी िवनतंी संबंिधत ठेकेदारांनी िद.04/12/2019 रोजी या प ातुन या 
काय लयास केलेले आहे. या बाबत या कामाचे ोजे ट मॅनेजमट क सलटंट मे. एस. पी. 
मोहोळकर यांना या काय लयाकडुन िद.05/12/2019 रोजी या जा. .9184 अ वये प  
पाठवुन संबिंधत ठेकेदारा या सदर कामाची तपासणी क न याचा सु प ट अहवाल 
िव ापीठास सादर करावा अस ेकळिवले होते. या ोजे ट मॅनेजमट क सलटंट यानंी या 
बाबत िद.05/12/2019 रोजी या काय लयास प  पाठवुन सदर काम करीत असताना 
काही अितरी त काम (Extra Work) व वाढ काम (Excess work) झालेल े आहे असा 
उ ेख केलेला आहे. याचा तपशील खालील माणे आहे. 

 Repairs of Physics building 

 Excess Statement 

 Sr.  
No 

Description  Tender 
Quantity  

 Rate   I RA 
bill  

 II RA Bill   III RA 
Bill  

 Total  Differenc
e in 

Quantity 

 Total  

 8 Providing and fixing 
25 mm CPVC 

     50.41      346.50       71.45   22.70   94.15  43.74 15,155.91 

 10 Providing and laying 
Antiskid ceramic tiles 

                           
-   

             -   

          21.00  1,036.35   46.24      46.24  25.24 26,157.47 

 18 Granite GF        4.85  4,288.60      6.88    6.88  2.03 8,705.86 

 19 Providing and 
applying pearl/ 
luster finish point 

    160.00  224.70     214.39    214.39  54.39 12,221.43 

 23 Providing and fixing 
Orissa  

       4.00  2,924.25     4.00       1.00   1.00   6.00  2.00     5,848.50 

 25 Providing and 
applying washable 
Oil Bound Distemper 

     39.73       37.80     118.16    118.16      78.43) 2,964.65 

 30 Providing and 
applying 2 coats of 
flat oil paint  

     10.00       52.50       10.26       10.26  0.26 13.65 

 32 Providing and laying 
vitrified tiles 

                           
-   

             -   

         170.66  1,251.60      235.84   235.84  65.18  81,579.29 

 33 Providing and fixing 
heavy duty  

    227.00     857.85     230.67     230.67  3.67 3,148.31 

 34 Providing and laying 
cement concrete in 
M-10  

     27.00  3,868.20       38.60     38.60  11.60 44,871.12 

 35 Excavation for 
foundation earth soil 

     27.00     183.75       38.60       38.60  11.60     2,131.50 

 36 Providing and fixing 
mild steel grill work  

     55.95  1,380.75      59.39    59.39  3.44     4,749.78 

             
  

   Total  207,547.48 

       
 

 Below 
10.01% 

20,771/- 

       
 

 Total 1,86,772/- 
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 Repairs of Physics building  

 Extra item 

 Sr. 
No 

Description Tender 
Quantity 

Rate I RA 
bill 

II RA Bill III RA 
Bill 

Total 
Quatity 

Total 

 1 Removing Urinal 
wash basin 

         
53.55  

  20.00       6.00           
7.00  

          
33.00  

      
1,767.15  

 2 Removing W.C. 
Pan 

       
110.25  

   4.00       1.00           
1.00  

            
6.00  

         
661.50  

 3 Dismantlingcoba     
1,023.75  

   8.00       2.00           
2.00  

          
12.00  

     
12,285.00  

 4 Providing water 
potting 

       
357.00  

  19.05       4.36           
4.36  

          
27.77  

      
9,913.89  

 5 Providing granite 
partition 

    
4,189.50  

      -      13.20  
 

          
13.20  

     
55,301.40  

   FF     
4,331.35  

             
9.61  

            
9.61  

     
41,624.27  

 6 Iron Pipe          
13.65  

   173.15          
47.50  

         
220.65  

      
3,011.87  

 7 Ladies Urinal     
4,494.00  

   5.00                  
5.00  

     
22,470.00  

 8 Providing F.R.P 
Door 

    
4,657.80  

     40.82          
12.77  

          
53.59  

   
249,611.50  

                Total    
396,646.59  

        Below 
10.01% 

39,107/- 

        Total 3,56,942/- 

 

  सदर कामासाठी िनयु त केले या ोजे ट मॅनेजमट क सलटंट ी. एस. पी. 
मोहोळकर, सोलापूर यांनी यां या िद.22/11/2019 रोजी या प ा वये सदर कामासाठी य  
जागेवरील पिर थती माणे Excess Item व Extra Item वाढीव काम करणे आव यक अस याने 
यास मा यता िमळावी असे कळिवले आहे. 

           महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 100 (5) नुसार नमूद केलेली 
तरतूद िवचारात घेता, सव लहान व आिण मोठया बांधकामा या संदभ त, यव थापन पिरषदेस 
िशफारस करील आिण शासकीय मा यता आिण खच स मंजुरी दे याची बाब इमारत व बांधकाम 
सिमतीची अस याच ेनमूद केले आहे. परंतु दर यान या कालावधीत इमारती व बांधकाम सिमतीची 
बैठकीचा िदनांक िनि त झाला नसून सदरील सिमतीच े अ य  हे मा. कुलगु  महोदय आहेत. 
सदर काम हे सा िनिध अंतगत असून सदरचे काम िविहत मुदतीत पूण क न याव ेलागणार 
आहे. यामुळे सदर कामा या य  झाले या Excess Item व Extra Item या माणास व 
खच स  
मा. कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 100 (7) नुसार 
इमारत व बांधकाम सिमती या वतीने मा यता िदली आहे. 
          सबब, सा िनधी अंतगत िव ापीठ पिरसरातील पदाथिव ान संकुल इमारतीच े दु तीचे 
काम करणे या कामासाठी य  झाले या Excess Item व Extra Item या माणास व खच स 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 100 (7) नुसार मा. कुलगु  महोदयांनी 
इमारत व बांधकाम सिमती या वतीने िदलेली मा यतेची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: सा िनधी अतंगत िव ापीठ पिरसरातील पदाथिव ान सकुंल इमारतीच ेदु तीचे काम 
करणे या कामासाठी य  झाले या Excess Item व Extra Item या माणास व 
खच स मा. कुलगु महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम 
100 (७) अ वये इमारत व बांधकाम सिमती या वतीने केले या कायवाहीस सव नुमते 
मा यता दे यात आली. 
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[ 40(11) ] पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ व कल फॅ टरी लिनग ाय हेट 

िलिमटेड, पणेु या कंपनी बरोबर 1) Certificate Course in Cyber Security  
2) Diploma in Digital Ethical Hacking 3) Advanced Diploma in Network 
Penetration Testing या तीन अ यास माचा MoU (सामंज य करार) कर याची बाब 
फेर िवचाराथ.  

 

 (िटपणी: तुत िव ापीठात कौश य िवकास क ांतगत कल फॅ टरी लिनग ाय हेट 

िलिमटेड, पणेु यांनी 1) Certificate Course in Cyber Security 2) Diploma in Digital 

Ethical Hacking 3) Advanced Diploma in Network  Penetration Testing हे तीन 

अ यास म Online ारे सगंणकशा  संकुलात सु  कर याबाबतचा Syllabus सह 

ताव सादर केललेे आहेत. िव ापीठ बाहेरील सं था बरोबर MoU (सामंज य करार) 

कर याबाबतचे िनयम ठरिव यात आल ेआहेत. यानुसार कल फॅ टरी लिनग ाय हेट 

िलिमटेड, पणेु यानंी 3 अ यास माबातचा ताव व Syllabus िदलेल े आहेत.  

1) Certificate Course in Cyber Security 2) Diploma in Digital Ethical Hacking            

3) Advanced Diploma in Network  Penetration Testing या तीन अ यास माचा 

MoU (सामंज य करार) करणे बाबतचा आय या वळेेचा िवषय .11 (17) अ वये  

िद.19 स टबर, 2019 या यव थापन पिरषेद या िवचाराथ सादर कर यात आला होता. 

या िवषयावर यव थापन पिरषदे या ठरावानुसार सबंिंधत िवषय िव ा पिरषेद या 

बठैकीत सादर क न यव थापन पिरषदे या पढुील बठैकीत पनु : सादर कर यात 

यावा असे सव नुमते ठरले आहे. 

 सबब, पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ व कल फॅ टरी 

लिनग ाय हेट िलिमटेड, पणेु या कंपनी बरोबर 1) Certificate Course in Cyber 

Security 2) Diploma in Digital Ethical Hacking 3) Advanced Diploma in 

Network Penetration Testing या तीन अ यास माचा MoU (सामंज य करार) 

कर याची बाब फेर िवचाराथ). 
 

ठराव: पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ व कल फॅ टरी लिनग ाय हेट 
िलिमटेड, पणेु या कंपनी बरोबर 1) Certificate Course in Cyber Security  
2) Diploma in Digital Ethical Hacking 3) Advanced Diploma in Network 
Penetration Testing या तीन अ यास माचा MoU (सामंज य करार) कर यास 
सव नुमते मा यता दे यात आली 

  

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

यानंी जाहीर केल.े 

 
                    सही/-                                         सही/- 

सद य सिचव 
 यव थापन पिरषद 

 अ य  
यव थापन पिरषद 

 


