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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १19 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

बुधवार, िद.16 जानेवारी, २०१9 दुपारी ०१:0० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १19 वी बठैक बधुवार, िद.16 जानेवारी, २०१9 रोजी दुपारी 0१:0० 

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

आली होती. 

बठैकीस खालील�माणे उप��थती होती.   

अ.� . सद�याचे नांव पद

1) डॉ. 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. पांडे सद�या

5) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे सद�य

6) डॉ. जी. एस. कांबळे सद�य

7) �ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे सद�य

8) �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी सद�य

9) डॉ. बी. एन. आदटराव सद�य

10) डॉ. एच. के. आवताडे सद�य

11) � ी. ए. के. आवळे सद�य

१२) डॉ. बी. पी. र�गे सद�य

१३) � ीमती एन. एस. मंकणी सद�या

१४) कु. ए. सी. च�हाण सद�या

१५) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य

१६) डॉ. सरैु�या शेख सद�या

17) डॉ. एस. आर. कोकरे, संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ िनमंि� त

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

19) �ा. डॉ. �ही. बी. घुटे, �भारी कुलसिचव सद�य सिचव

�वागत:

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

पाटील, � . कुलगु�  व डॉ. एस. आर. कोकरे, संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ या पदावर � जू 

झा�यानंतर �यांची �यव�थापन पिरषदेची ही पिहलीच बठैक अस�याने मा. कुलगु�  यां�या ह�ते 

प�ुपगु�छ देवून �यांच े�वागत कर�यात आले.

अनुप��थती:

डॉ. एस. सी. मांडे, संचालक, नॅशनल स�टर 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) यांच े �ितिनधी हे �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस 

अनुप��थत होते.
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सदर बठैकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े

[ 01 ] 06 िडस�बर, २०१८ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू कायम 

करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे.

ठराव: 06 िडस�बर, २०१८ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत खालील 

दु� �तीसह सव�नुमते वाचनू कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द 

घे�यात आली.

पान � .11 वर िवषय � .08 मधील ठरावात खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पूव�चा ठराव 

िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या व मुल��या वसितगृहासाठी �वतं�  पु� ष गृहपाल व मिहला 

गृहपाल िनयु�त के�याबाबतची न�द घे�यात आली.

दु� �त केललेा ठराव

िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या व मुल��या वसितगृहासाठी �वतं�  पु� ष गृहपाल व मिहला 

गृहपाल िनयु�त के�याबाबतची न�द घे�यात आली. तसेच मे, २०१९ पासून मुलां�या व मुल��या 

वसितगृहासाठी ��येकी ०२ गृहपाल िनयु�त कर�यात याव ेव �यासाठी `4,000/- इतके मानधन 

दे�यात याव ेअसे ठरल.े

पान � .16 वर िवषय � .13 मधील िवषयातील मजकूरात “अनुसूिचत जाती�या” ऐवजी 

“अनुसूिचत �वग��या” असा बदल कर�यात यावा असे ठरल.े

पान � .20 वर िवषय � .14 म�ये खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

8) तं� � ान संकुल

अ.

� .

िवभाग एकूण िव� ाथ� 

सं�या

एकूण जमा 

शु�क � .

कं� ाटी सहायक 

�ा�यापक 

िनय�ुती सं�या

वा�षक  

वतेनापोटी 

खच�

1) 5 year Integrated
course in Cosmetic
Technology

भाग १ 06 72,000/- 02 72,000/-

एकूण 06 72,000/- 02 72,000/-

शै� िणक वष� 2018-19 चा एकूण वा�षक जमा : 06 X 12,000 = 72,000/-

पान � .29 वर िवषय � .22 मधील ठरावात खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पूव�चा ठराव

लोकशाहीर आ�णा भाऊ साठे अ�यासना�या ��तावाचा गठीत सिमतीने सादर केललेा मसुदा 

शासनाची मा�यता िमळ�या�तव पाठिव�याकिरता िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

तसेच ��ताव शासनाकडे सादर करताना आ�थक अनुदाना�या अिधन राहून मा�यता 

दे�यात आली.

दु� �त केललेा ठराव

लोकशाहीर आ�णा भाऊ साठे अ�यासना�या ��तावा�या गठीत सिमतीने सादर केल�ेया मसु� ास 

शासनाची मा�यता व अनुदान िमळ�यासाठी िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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पान � .38 वर िवषय � .31 मधील ठरावात खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पूव�चा ठराव

अवर सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यांनी िद.16/08/2018 व 

िद.24/08/2018 रोजी�या शासन प� ाची न�द घे�यात आली.

दु� �त केललेा ठराव

अवर सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यांनी िद.16/08/2018 व 

िद.24/08/2018 रोजी�या शासन प� ानुसार संबंिधतांकडून र�कम वसुल कर�यात यावी असे 

ठरल.े

पान � .43 वर िवषय � .34 मधील िवषयातील मजकूरात “शासन िनण�य” या श�दा�या ऐवजी 

“शासन िनण�य � मांक: संकीण�-2018/� .� .151/िविश-3” असा बदल कर�यात यावा असे 

ठरल.े
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[ 02 ] सामािजक आिण शै� िणक मागास (एसईबीसी) वग�किरता आर� णा�या तरतुदीनुसार

सरळसेवा भरतीसाठी सुधािरत �बदुनामावली िविहत करणेबाबतचा शासन िनण�य

मािहती�तव.

(िटपणी: उपरो�त शासन िनण�या�वये सामािजक आिण शै� िणक मागास (एसईबीसी)

(मराठा) वग�किरता भारतीय रा�य घटने�या कलम 15(4), 15(5), 16(4), व 46 नुसार 

सामािजक आिण शै� िणक मागास वग� (एसईबीसी) (Socially and Educationally 

Backward Classes) (SEBC) असा नवीन वग� तयार कर�यात आला असनू, या वग�त 

मराठा समाजा�या वग�साठी रा�या�या लोकसेवांमधील िनमशासकीय सेवते सरळसवेा 

भरती�या पदांम�ये 16 ट�के आर� ण िविहत कर�यात येत अस�याच ेव �यानुसार शासन 

िनण�य सामा�य �शासन िवभाग � . बीसीसी 1097 / � . � .2 / 97 / 16-ब, 

िद.29/03/1997 अ�वये िविहत कर�यात आलेली �बदुनामावली सधुािरत कर�यात येत 

अस�याच ेकळिवले आहे.

तसेच सदर �ि� या कशी राबवावी याबाबत सदर शासन िनण�यात माग�दश�क 

सूचना दे�यात आले�या आहेत.

सबब, सामािजक आिण शै� िणक मागास (एसईबीसी) वग�किरता आर� णा�या

तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सधुािरत �बदुनामावली िविहत कर�याबाबतचा 

शासन िनण�य मािहती�तव).

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

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 03 ] सामािजक आिण शै� िणक मागास (एसईबीसी) वग�किरता आर� णा�या तरतुदीनुसार

सरळसेवा भरतीसाठी सधुािरत �बदुनामावली िविहत कर�याबाबतची बाब (शु�दीप� क)

मािहती�तव.

(िटपणी: उपरो�त शासन शु�दीप� का�वये सामािजक आिण शै� िणक मागास (एसईबीसी)

(मराठा) वग�किरता िद.05/12/2018 अ�वये �िस�द झाले�या शासन िनण�यामधील 

पिरिश�ट क िनरिसत कर�यात येत असनू, �याऐवजी पिरिश�ट क सोबत जोड�या�माणे 

वाच�यात याव ेअस ेकळिवले आहे व भरती �ि� या राबिवतांना सदर सुधािरत पिरिश�ट 

क �माणे िदले�या काय�प�दतीनुसार काय�वाही कर�यात यावी अशा सूचना दे�यात 

आ�या आहेत.

तसेच सदर शासन शु�दीप� क रा�यातील सव� शासकीय, िनमशासकीय 

काय�लये, सेवामंडळे, महानगरपािलका, नगरपािलका, शै� िणक सं�था, �थािनक 

�वरा�य सं�था, िज�हा पिरषदा, महामंडळे, शासकीय अनुदान �ा�त सं�था, िव� ापीठे,

सहकारी सं�था, शासकीय उप� म व शासना�या अिधप�याखालील �कवा शासनाने 

अनुदान िदलेली मंडळे इ�याद�ना लागू राहील असे कळिवले असनू, याबाबत सव� 

�शासकीय िवभागांनी �यां�या अिधन�त असले�या सव� � ेि� य काय�लयांना /

आ�थापनांना सदर शु�दीप� क तातडीने िनदश�नास आण�या�या ��टीने यो�य ते आदेश 

िनग�िमत करावते अशा सूचना दे�यात आले�या आहेत.

सबब, सामािजक आिण शै� िणक मागास (एसईबीसी) वग�किरता आर� णा�या

तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधािरत �बदुनामावली िवहीत कर�याबाबतची बाब 

(शु�दीप� क) मािहती�तव).

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

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 04 ] शासन सेवते सरळसेवा भरतीसाठी समांतर आर� ण काय���वत कर�याबाबत�या

काय�प�दतीबाबत शासन शु�दीप� क मािहती�तव.

(िटपणी: उपरो�त शासन शु�दीप� का�वये, शासन पिरप� क � मांक एसआर�ही 1012 /

� . � .16 / 12 / 16-ब, िद.13 ऑग�ट, 2014 मधील पिर�छेद "अ - �थम ट�पा: खु�या 

�वग�तून समांतर आर� णाची पदे भरतांना, गुणव� े�या िनकषानुसार खु�या �वग�तील 

उमेदवारांची िनवड यादी करावी (या िठकाणी खु�या �वग�त गुणव� े�या आधारावर 

मागासवग�य उमेदवारांचाही समावशे होईल.) या यादीत समांतर आर� णानुसार 

आव�यक खु�या �वग��या उमेदवारांची स�ंया पय��त असेल तर कोणताही ��  

उ� वणार नाही आिण �यानुसार पदे भरावीत. जर या यादीत समांतर आर� णानुसार 

आव�यक खु�या �वग��या उमेदवारांची सं�या पय��त नसेल तर खु�या �वग�साठी 

राखीव समांतर आर� णाची पदे भर�याकरीता सदर यादीतील आव�यक पय��त 

सं� येइतके शेवटच े उमेदवार वगळून समांतर आर� णास पा�  उमेदवारांपकैी केवळ 

खु�या �वग�चचे आव�यक पय��त सं�येइतके उमेदवार घेणे आव�यक आहे."

याऐवजी खालील�माणे वाच�यात यावे

"अ - �थम ट�पा: खु�या �वग�तील (अराखीव पदे) उमेदवारांची गुणव� े�या िनकषानुसार 

िनवड यादी तयार करावी. या यादीत खु�या �वग�त गुणव� े�या आधारावर मागासवग�य

उमेदवारांचाही (अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती, िव. जा. भ. ज., िव. मा. � .,

इ. मा. व. व एसईबीसी) समावशे होईल. या यादीत समांतर आर� णानुसार उमेदवारांची 

सं�या पय��त असेल तर कोणताही �� उ� वणार नाही आिण �यानुसार पदे भरावीत. जर 

या यादीत समांतर आर� णानुसार आव�यक उमेदवारांची सं�या पय��त नसेल तर 

समांतर आर� णाची पदे भर�याकरीता सदर यादीतील आव�यक पय��त सं� येइतके

शेवटच े उमेदवार वगळून पा�  उमेदवारांपैकी आव�यक पय��त सं� येइतके समांतर 

आर� णामधील गुणव� ेनुसार पा�  उमेदवार घेणे आव�यक आहे".  

हे शासन शु�दीप� क िनग�िमत झा�या�या िदनांकापासनू अंमलात येईल, अस े

कळिवले आहे. 

सबब, शासन सेवते सरळसेवा भरतीसाठी समांतर आर� ण काय���वत

कर�याबाबत�या काय�प�दतीबाबत शासन शु�दीप� क मािहती�तव).

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

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 05 ] रयत िश� ण सं�था संचिलत, कम�वीर भाऊराव पाटील, महािव� ालय, पंढरपरू या 

महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याकिरता �ा�त झाल�ेया ��तावावर 

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

अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: रयत िश� ण सं�था संचिलत, कम�वीर भाऊराव पाटील, महािव� ालय, पढंरपरू 

या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याबाबतचा ��ताव �ा�त झालेला आहे.

महारा��  शासनाने िद.१९/०१/२०१३ रोजी�या शासन िनण�या�वये रा�यातील 

अकृषी िव� ापीठाने �यां�या अख�यािरतील उ�च िश� ण देणा�या महािव� ालयाने /स�ंथा 

/ िव� ापीठ िवभाग यांना �वाय� ता दे�याबाबत काय�वाही कर�यासंदभ�तील शासन 

िनण�य िनग�िमत केले आहे. सदरील शासन िनण�यात खालील�माणे मु�े नमूद केले 

आहेत. 

1) िव� ापीठांनी �यां�या अख�यािरत काय�रत असणा�या व उ�कृ�ट उ�च शै� िणक सेवा 

देणा�या १०% महािव� ालये / सं�था / िव� ापीठ िवभाग यांना �वाय� ता दे�याबाबत 

काय�वाही करावी.

2) िव� ापीठा�या पिर� े� ातील जी महािव� ालये / स�ंथा / िव� ापीठ िवभागास 

�वाय� ता (Autonomy) �दान कर�या�या ��टीने स� म आहेत. अशा महािव� ालये /

सं�था / िव� ापीठ िवभागांना उ� ु�त क� न �या िश� ण सं�थांच े ��ताव िव� ापीठ 

�तराव� न सव� िनकषांची तपासणी क� न िव� ापीठ �ािधकरणा�या मा�यतेने 

आव�यक ते ��ताव शासना�या मा�यतेसाठी सादर कराव.े

3) महािव� ालयांना �वाय� ता दे�यासंदभ�त िव� ापीठ अनुदान आयोगाने िदले�या 

सूचनांनुसार िव� ापीठांना �यां�या पिरिनयम अ� ावत केले नस�यास सदर पिरिनयम 

िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या िदले�या सूचनांनुसार �थम िव� ापीठांच े पिरिनयम 

अ� यावत कर�याबाबतची काय�वाही करावी.

4) िव� ापीठांनी �यां�या अख�यांिरतील उ�च िश� ण देणा�या महािव� ालये / सं�था /

िव� ापीठ िवभाग यांना �वाय� ता दे�याबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

मा. रा�यपाल तथा कुलपती यांना सादर करावा.

तसेच दर�यान�या कालावधीत महारा��  ् शासनाने िद.२३/०२/२०१७ रोजी�या 

राजप� ा�वये महारा�� साव�जिनक अिधिनयम, २०१६ हा कायदा िद.०१/०३/२०१७ पासनू 

अंमलात आणला असनू �यातील कलम १२२ (१) म�ये खालील�माणे तरतूद आहे.
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�वाय� ता दज� िमळिव�यासाठी िव� ापीठ िवभाग �कवा पिरसं�था, संल�न 

महािव� ालय �कवा मा�यता�ा�त सं�था यांना िव� ापीठाकडे अज� करता येईल.

�यव�थापन पिरषदेस, िव� ा पिरषदे�या िशफारशीव� न �वाय� ता दज� �दान करता 

येईल. 

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ नुसार �वाय� ता दे�याची बाब 

�थमत: िव� ा पिरषदेसमोर त� नंतर �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर करणे आव�यक 

आहे. 

रयत िश� ण सं�था संचिलत, कम�वीर भाऊराव पाटील, महािव� ालय, पढंरपरू 

या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याकिरता �ा�त झाले�या ��तावास 

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

मधील तरतूदीनुसार �यां�या �ा�त अिधकारात िव� ा पिरषदे�या व �यव�थापन पिरषदे�या 

वतीने मा�यता िदलेली आहे.

उ�त महािव� ालया�या �वाय� े िमळ�यासंदभ�त �ा�त झालेला ��ताव 

मा. कुलगु� महोदयांनी िव� ा पिरषदे�या वतीने �वीका� न �यव�थापन पिरषदेकडे 

िशफारस के�याची बाब िद.29/10/2018 रोजी�या िव� ा पिरषदे�या बठैकीत िवषय 

� .८२ नुसार मािहती�तव सादर कर�यात आला आहे.

सबब, दर�यान�या काळात �यव�थापन पिरषदेची बठैक आयोिजत नस�याने,

रयत िश� ण सं�था संचिलत, कम�वीर भाऊराव पाटील, महािव� ालय, पंढरपरू या 

महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याकिरता �ा�त झाले�या ��तावावर 

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

अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केलेली काय�वाही मािहती�तव).

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

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 06 ] महािव� ालयात िव� ाथ� �वशेा�यावळेी अपघात िव�याची र�कम जमा केली जाते परंत ु

पवू� �वशे �ि� या झा�यानंतर महािव� ालयाकडून िव� ाथ� िव�याची र�कम संबिंधत 

कंपनीकडे जमा केली जाते. दर�यान�या काळात काही अपघात झा�यास महािव� ालय 

अडचणीत येते �यामूळे पैस ेिवमा कंपनीकडे भर�यानंतरच िवमा संर� ण सु�  होईल असा 

िनयम कर�यात यावा अशी अिधसभेने केललेी िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�.

(िटपणी: अिधसभा सद�य डॉ. सी. एस. च�हाण यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी 

आपली सचूना पाठिवली आहे.  

“महािव� ालयात िव� ाथ� �वशेा�यावळेी अपघात िव�याची र�कम जमा केली जाते परंत ु

पवू� �वशे �ि� या झा�यानंतर महािव� ालयाकडून िव� ाथ� िव�याची र�कम संबिंधत 

कंपनीकडे जमा केली जाते. दर�यान�या काळात काही अपघात झा�यास महािव� ालय 

अडचणीत येते �यामूळे पैस ेिवमा कंपनीकडे भर�यानंतरच िवमा संर� ण सु�  होईल असा 

िनयम कर�याची िशफारस अिधसभेने �यव�थापन पिरषदेस केलेली आहे.”

�यास अनुस� न सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास � ी. एस. बी. पाटील यांनी 

अनुमोदन िदले. �यानंतर सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आलेला आहे.

सबब, महािव� ालयात िव� ाथ� �वशेा�यावळेी अपघात िव�याची र�कम जमा 

केली जाते परंतु पवू� �वशे �ि� या झा�यानंतर महािव� ालयाकडून िव� ाथ� िव�याची 

र�कम सबंिंधत कंपनीकडे जमा केली जाते. दर�यान�या काळात काही अपघात झा�यास 

महािव� ालय अडचणीत येते �यामूळे पसैे िवमा कंपनीकडे भर�यानंतरच िवमा सरं� ण 

सु�  होईल असा िनयम कर�यात यावा अशी अिधसभेने केलेली िशफारस �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: महािव� ालयात िव� ाथ� �वशेा�यावळेी अपघात िव�याची र�कम जमा केली जाते परंत ु

पवू� �वशे �ि� या झा�यानंतर महािव� ालयाकडून िव� ाथ� िव�याची र�कम संबिंधत 

कंपनीकडे जमा केली जाते. दर�यान�या काळात काही अपघात झा�यास महािव� ालय 

अडचणीत येते �यामूळे पैस ेिवमा कंपनीकडे भर�यानंतरच िवमा संर� ण सु�  होईल असा 

िनयम कर�यात यावा अशी अिधसभेने केल�ेया िशफारशीचा अ�यास क� न िनयमावली 

तयार कर�याबाबत खालील�माणे सिमती गठीत कर�यात आली.

1) डॉ. बी. एन. आदटराव : अ�य�  

2) �ाचाय� डॉ. के. ए. पांडे : सद�या

3) डॉ. टी. एन. कोळेकर  :  सद�य
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[ 07 ] Three Year B. Voc. Food Processing and Management आिण Five Year

Integrated  M. Tech. Course in Cosmetic Technology अशी दोन पदवी व 

पद�यु� र नवीन अ�यास� म सु� कर�यात आललेी अस�याने सदर अ�यास� मा�या

परी� ांसाठी परी� ा शु�क िनि� त के�याची बाब परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने

िदललेी मा�यता �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठाशी संल��नत असले�या कम�वीर भाऊराव पाटील 

महािव� ालय, पंढरपरू या महािव� ालयात Three Year B. Voc. Food Processing

and Management व ��तुत िव� ापीठातील रसायनशा�  सकुंलाम�ये Five Year

Integrated M. Tech. Course in Cosmetic Technology अशी एकूण दोन पदवी व 

पद�यु� र नवीन अ�यास� म सु�  कर�यात आलेली आहेत.

सदर अ�या� मा�या परी� ा � ा िद.29/12/2018 ते िद.03/01/2019 या 

कालावधीत संप�  होत आहेत. सदर अ�यास� माप�की Three Year B. Voc. Food

Processing and Management हा अ�यास� म पदवी अंतग�त येत असनू पदवी 

अ�या� मा�या सव� परी� ांसाठी परी� ा शु�क हे � .750/- (Theory Papar � .500/- व 

Practical Paper � .250/-) िनि� त कर�यात आलेले आहे. तसेच पद�य�ु र 

अ�यास� मा�या सव� परी� ांसाठी परी� ा शु�क � .1,060/- (Theory Paper + Practical

Paper) िनि� त कर�यात आलेले आहेत.

�या�माणे Three Year B. Voc. Food Processing and Management या 

अ�यास� मासाठी परी� ा शु�क � .750/- (Theory Paper � .500/- व Practical Paper 

� .250/-) व Five Year Integrated M. Tech. Course in Cosmetic Technology या 

अ�या� मासाठी परी� ा शु�क � .1,060/- (Theory Paper + Practical Paper) अशी 

आकारणी कर�यास मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 48 (2) नुसार परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने मा�यता िदलेली आहे.

सबब, Three Year B. Voc. Food Processing and Management आिण 

Five Year Integrated M. Tech. Course in Cosmetic Technology अशी दोन पदवी 

व पद�यु� र नवीन अ�यास� म सु� कर�यात आलेली अस�याने सदर अ�यास� मा�या

परी� ांसाठी परी� ा शु�क िनि� त के�याची बाब परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने

िदलेली मा�यता �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: Three Year B. Voc. Food Processing and Management आिण Five Year

Integrated M. Tech. Course in Cosmetic Technology अशी दोन पदवी व पद�य�ु र

नवीन अ�यास� मा�या परी� ा शु�क िनि� त के�याची बाब परी� ा व मू�यमापन मंडळाने 

िदल�ेया मा�यतेस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 08 ] �यु सातारा कॉलजे ऑफ बी. सी. ए. पंढरपरू महािव� ालया�या पंढरपरू िठकाणाचे

�थानांतरणास शासनाची सहमती घेणे कामी शासनास ��ताव सादर कर�याची बाब

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. सिचव, �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी. सी. ए., पंढरपरू यांनी पंढरपरू येथील

बी. सी. ए. हे महािव� ालय स� :��थतीत सु� असून, सदरचे महािव� ालयाचे �थलांतर हे

सं�थे�या मालकी�या मौ. कोट� गट नं. 429 / 1 / ब / 1 येथे �थलांतिरत कर�यास

परवानगी िमळणेबाबत सदर�या ��तावाने िवनंती केली आहे.

याबाबत सादर कर�यात येते की, महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

2016 कलम 118 मधील तरतूद खालील �माणे आहे.

1) उ�च िश� णा�या महािव� ालयाला �कवा पिरसं�थेला, फ�त �याच िज�हयाम�ये

आपले िठकाण बदल�याची परवानगी दे�यात येईल.

2) िव� ापीठाची �यव�थापन पिरषद महािव� ालयाला आपले िठकाण बदल�याची

परवानगी दे�यापवू�, पोट-कलम (3) म�ये िनद�िशलेले मु� े िवचारात घेईल.

3) रा�य शासनाची सहमती घेत�यानंतर परवानगी दे�यात येईल.

परंत-ू

(क) अशा �थानांतरणामुळे महािव� ालय जथूेन �थानांतिरत कर�यात येत असेल �या

िठकाण�या शै� िणक िवकासाला अडथळा येता कामा नये;

(ख) जर असे नवीन िठकाण हे, वा�षक स�यक योजनेत दश�िव�या�माणे, उ�च िश� णाचे

नवीन महािव� ालय �कवा पिरसं�था सु� कर�या�या िठकाणापासून पाच िकलोमीटर�या

पिरघा�या आत अस�यासच, अशा नवीन िठकाणी होणा�या �थानांतरणास मुभा दे�यात

येईल; आिण

(ग) नवीन िठकाणामधील पायाभतू सोयी व अ�य सुिवधा, िविहत मानकांनुसार पय��त

असा�यात;

4) जर महािव� ालय नैस�गक आप� ��या कारणाव� न एका िठकाणाहून दुस�या िठकाणी

�थानांतिरत कर�यात येत असेल, तर �या बाबतीत िव� ापीठाकडून आक��मक

परवानगी दे�यात येईल आिण रा�य शासनाकडून यथावकाश मंजूरी दे�यात येईल.

सबब, मा. सिचव, �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी. सी. ए. पंढरपरू यांनी सदर

महािव� ालय �थलांतरीत कर�यासाठी शासनाची सहमती िमळणेसाठीचा ��ताव

िशफारशीसाठी िव� ापीठास सादर केला असनू, �यास मा�यता दे�याकरीता

िव� ापीठाकडून शासनास िशफारस कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: �यु सातारा कॉलजे ऑफ बी. सी. ए. पंढरपरू महािव� ालया�या पंढरपरू िठकाणा�या

�थानांतरणास शासनाची सहमती घे�यासाठी ��ताव िवहीत नमू�यात व यो�य �या 

शु�कासह घेवून शासनास िशफारस कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 09 ] शै� िणक वष� २०१7-१8 चा Annual Quality Assurance Report (AQAR) नॅक ब�गलोर 

यांना पाठिव�याबाबत महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १2(7) 

अ�वये केललेी काय�वाही �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: शै� िणक वष� २०१7-१8 चा Annual Quality Assurance Report (AQAR) च े

कामकाज �ा. डॉ. आर. एस. हेगडी, संचालक, नॅक-आय�यएुसी यांनी पणू� क� न अंितम 

AQAR या िवभागाकडे सादर केला होता. सदर AQAR Report ची Word फाईलमधील 

सॉ�टकॉपी Track ID व िव� ापीठा�या MHUNGN11268ThirdAQAR2017-18.doc या 

नावासह तयार क� न capuaqar@gmail.com या ई-मेलवर िद.03/01/2019 रोजी 

पाठवणे आव�यक होते.

तथािप, दर�यान �यव�थापन पिरषदेच ेआयोजन नस�याने महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १2(7) अ�वये मा. कुलगु�  महोदयांनी सदर AQAR

Report �वीका� न तो capuaqar@gmail.com या ई-मेलवर पाठव�यास �शासकीय 

मा�यता िदलेली आहे.

सबब, शै� िणक वष� २०१7-१8 चा Annual Quality Assurance Report (AQAR)

नॅक ब�गलोर यांना पाठिव�याबाबत महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016

कलम १2(7) अ�वये केलेली काय�वाही �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

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

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.

तसेच Annual Quality Assurance Report (AQAR) ची �त �यव�थापन 

पिरषदे�या सद�यांना ईमेलवर पाठिव�यात याव ेअसे ठरल.े
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[ 10 ] िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयातील � ी. कसबे िदलीप क�डीबा यांची सहयोगी 

�ा�यापक पदो� तीकिरताची मा�यता �थिगत ठेव�यास मा. कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िद�याची 

बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: च�जेस-इन-�टाफ सिमतीची िद.18/07/2018 रोजी बैठक संप�  झाली असून उपरो�त 

सिमती�या काय�वृ� ांतास दंडक 65 अ�वये �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक 

अस�याने उ�त सिमतीचा काय�वृ� ांत िद.21/08/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेम�ये

ठेव�यात आला होता. �यास �यव�थापन पिरषदेने ठराव � .15 �या अनुषंगाने मा�यता िदलेली 

आहे.      

 परंतु, � ी. कसबे िदलीप क�डीबा यां�या ��तावाम�ये खालील बाबी िनदश�नास आले�या 

आहेत: 

1. � ी. कसबे िदलीप क�डीबा याचंी िद.24/10/1992 ते िद. 03/04/2000 या कालावधीतील 

िद.20/10/1999 रोजीची िनयु�ती आहे.

2. � ी. कसबे िदलीप क�डीबा यांना िव� ापीठ प�  जा. � . सोिवसो/मिविवमं/ िशमा /2010-

11/7617,िद.08/12/2010 अ�वये, िव� ापीठ अनुदान आयोग, महारा��  शासन व मा. उ�च 

�यायालय अनु� मे अिधसूचना, शासन िनण�य व �यायालयीन आदेश यां�या वळेोवळेी होणा�या 

बदला�या आिण िद.30/01/2010 व िद.08/09/2010 रोजी�या महारा��  शासना�या 

िनण�यात नमूद केले�या अटी व शत��या अिधनराहून � ी. कसबे िदलीप क�डीबा यांच े

एम. िफल. िद.29/12/1994 रोजीच े अस�याने �यांना �थम िनयु�ती िद.20/10/1999

पासून िनयिमत मा�यता िमळालेली आहे.

3. � ी. कसबे िदलीप क�डीबा यांची िद.20/10/2011 पासून सहयोगी �ा�यापक �हणनू 

मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापूर िवभाग, सोलापूर यांनी वतेनिनि� ती 

केलेली आहे.  परंतु, िव� ापीठाकडून � ी. कसबे िदलीप क�डीबा यांच े सहा�यक �ा�यापक 

संवग�तून सहयोगी �ा�यापक संवग�त पदो� तीचे मा�यता प�  िदसून येत नाही.

4. � ी. कसबे िदलीप क�डीबा यांची सहयोगी �ा�यापक �हणनू िद.20/10/2011 पासून 

वतेनिनि� ती झालेली आहे.  िद.03/03/2018 रोजी � ी. कसबे िदलीप क�डीबा यांना 

सहयोगी �ा�यापक संवग�त पदो� तीकिरता च�जेस-इन-�टाफ मा�यता िमळणेबाबत 

मा. �ाचाय�नी ��तुत िव� ापीठाकडे ��ताव सादर केलेला आहे. परंतु, उ�त िश� कांनी सदर 

��ताव िवलंबाने सादर केला असून िद.07/09/2011 रोजी�या िव� ापीठ पिरप� का�वये,

िवलंब शु�क भरणे आव�यक असताना उ�त िश� कांनी � .5,000/- िवलंब शु�क भरलेले 

नाही.  

उ�त मु�े अवलोकनी घेतले असता िद.24/10/1992 ते िद.03/04/2000 या 

कालावधीम�ये िनयु�त झाले�या 98 िश� कांम�ये � ी. कसबे िदलीप क�डीबा यांचे �करण 

अस�याने � ी. कसबे िदलीप क�डीबा यांच े च�जेस-इन-�टाफ मा�यता �थिगत ठेव�यास मा.

कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िदलेली आहे.

सबब, िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयातील � ी. कसबे िदलीप क�डीबा

यांची सहयोगी �ा�यापक पदो� तीकिरताची मा�यता �थिगत ठे�यास मा. कुलगु�  महोदयांनी 

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

ठराव: िव� ान महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयातील � ी. कसबे िदलीप क�डीबा यांची सहयोगी 

�ा�यापक पदो� तीकिरताची मा�यता �थिगत ठेव�यास मा. कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िद�याची 

बाबीची न�द घे�यात आली. तसेच सदर िवषयाचा फेर आढावा घे�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या 

खालील सद�यांना आमंि� त कर�यात यावे असे ठरल.े

१) डॉ. बी. पी. र�गे      २) डॉ. एच. के. आवताडे        ३) डॉ. बी. एन. आदटराव
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मा. कुलगु�  तथा अ�य� ा महोदयां�या परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय:

[ 11(१)] मे. िर�दी इटंर�ायझेस यांची कुिरअरची सेवा िद.३१/१२/२०१८ रोजी संपत अस�याने,

तातडीची बाब �हणनू मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

२०१६ कलम १२ (७) मधील तरतूदीनुसार � ी. माऊली कुिरअर स��हसेस, सोलापरू 

यां�याकडून दरकरार कर�यास मा�यता िद�याच बाब �यव�थापन पिरषदे�या 

मािहती�तव.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठाशी संल��नत महािव� ालय, महारा��  शासन, िव� ापीठ 

अनुदान आयोग व इतर संबिंधत काय�लय यांना टपाल िवहीत वळेेत पाठिवणे आव�यक 

असून याकामी कुिरअर सेवचेी आव�यकता आहे. �यानुसार िव� ापीठास कुिरअरची सेवा 

परुिव�यासाठी वा�षक दर करार करणे या कामाकिरता संबिंधतांकडून दरप� के 

मागिव�यासाठी िव� ापीठा�या सकेंत�थळावर िद.03/12/2018 रोजी िनिवदा �िस�द 

कर�यात आली होती. िनिवदा ��वकृतीची अंितम िद.१५/१२/२०१८ या तारखेपय�त होती.

िवहीत मुदतीत एकूण ०३ (तीन) कुिरअर सेवा फम�कडून िनिवदा �ा�त झा�या हो�या.

�याच तांि� क िनिवदा व दराची िनिवदा िद.२१/१२/२०१८ रोजी फम��या �ितिनधी समोर 

उघड�यात आली असून �यांचा तुलना�मक त�ता तयार केला असता, � ी. माऊली 

कुिरअर स��हसेस, सोलापरू यांचे दर �युनतम अस�याने व सन २०१९ किरता 

�यां�याकडून सेवा �यावी लागणार आहे.

��तूत िव� ापीठास परुिव�यात येणारी मे. िर�दी इंटर�ायझेस यांची कुिरअरची 

सेवा िद.३१/१२/२०१८ रोजी संपत अस�याने, तातडीची बाब �हणनू मा. कुलगु�  

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

तरतूदीनुसार � ी. माऊली कुिरअर स��हसेस, सोलापरू यां�याकडून दरकरार कर�यास 

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

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

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 11(२)] सोलापूर िव� ापीठाने िर�त पदे भर�यासाठी िदललेी जािहरात � . सोिवसो/ आ�था/ 2015 /06,

िद.02/06/2015 मधील वग� -3 व वग�4 पदां�या भरती �ि� येस मा. अवर सिचव, महारा��

शासन यांनी प� � .संकीण�-2015/� .� .689/15/िविश-1, िद.10/10/2018 अ�वये मा�यता 

िद�यानुसार सव� संबंिधत कम�चारी यांना सेवािवषयक लाभ दे�यासंदभ�त केललेी काय�वाही 

मािहती�तव.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठाने िद.02/06/2015 व िद.03/06/2015 रोजी�या जािहरातीनुसार सन 

2016-17 म�ये सरळसेवनेे वग� 03 व वग� 04 संवग�तील गुणव� नुेसार पा�  कम�चा�यांची िनयु�ती 

केलेली आहे.  यास अनुस� न संबंिधत कम�चा�यांच े वतेन िनि� तीस मा�यता िमळ�याच े ��ताव 

मा.िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर िवभाग, सोलापूर यां�याकडे सादर कर�यात आल े

होते.  

मा. िश� ण संचालक, उ�च िश� ण, महारा��  रा�य, पुणे यां�या माग�दश�नानुसार शासन 

िनण�य 2 जून 2015 नुसार पद भरतीवरील िनब�ध असताना सदर बाब िवचारात न घेता सोलापूर 

िव� ापीठाने पदभरती केलेली िदसते, असे कळवून कम�चा�यांच े वतेन िन� तीच े मूळ ��ताव 

संबंिधत कागद� ांसह परत या िव� ापीठाकडे परत पाठिवले होते.

या अनुषंगाने या िव� ापीठाकडून उ�त कालावधीत िनयु�त केले�या कम�चा-यां�या वतेन 

िनि� ती�या ��तावांना मा�यता िमळ�याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा सु�  होता.

मा. अवर सिचव, महारा��  शासन प�  � . संकीण� 2015/� .� .689/िविश-1, 

िद.10/10/2018 अ�वये सामा�य �शासन िवभाग, शासन िनण�य िद.16/07/2015 मधील 

पिर�छेद 6 (4) मधील तरतूदी �वयं�प�ट आहेत. �यानुसार सोलापूर िव� ापीठाने वग� 3 व वग� 4

मधील िर�त पदे भर�यासाठी िद.02/06/2015 व िद.03/06/2015 रोजी जािहरात िदली 

अस�याने, सदर भरती �ि� येत उ�त नमूद शासन िनण�याची कोण�याही �कारची बाधा पोहचत 

नाही, �यामुळे या भरती �ि� येतून िनवड झाले�या व िनयु�ती दे�यात आले�या कम�चा�यांचे वतेन 

िनि� ती कर�यास कोणतीही अडचण नाही असे कळवून सदर प� ाची �त मा.संचालक, उ�च 

िश� ण, महारा��  रा�य, पुणे व मा. िवभागीय सहसंचालक (उ. िश.), सोलापूर िवभाग, सोलापूर 

यां�या काय�लयाकडे अ� ेिषत केलेली आहे. या अनुषंगाने या काय�लयाने िद.11/10/2018

रोजी संबंिधत सव� कम�चा�यांना सेवा िवषयक लाभ दे�यासंदभ�त काय�वाही करणेकामी (वेतन 

िनि� ती, वा�षक वतेनवाढी व सेवते कायम करणे, व इतर अनुषंिगक लाभ) िटपणी सादर केली 

असता, वतेिन नि� तीचे ��ताव मा. िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर िवभाग, सोलापूर 

यांचकेडे सादर करावते व �यानंतर सदरचा िवषय �यव�थापन पिरषदेम�ये मािहतीसाठी सादर 

कराव ेअसे आदेश िदले आहेत. 

मा. कुलगु�  महोदय यांचे आदेशानुसार 33 कम�चा�यांचे वतेनिनि� तीच े ��ताव 

मा.िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर िवभाग, सोलापरू यांचकेडे या काय�लयाच े प�  

� .सोिवसो/आ�था/2018/9158, िद.19/10/2018 अ�वये पाठिव�यात आले होते. �यानुसार 

�यांचकेडून प�  � .िवससं/उिश/सोिवसो/2018/2511, िद.28/11/2018 अ�वये 28

कम�चा�यां�या वतेन िनि� तीस मा�यता िमळालेली असून मा.लेखािधकारी (उ.िश.), सोलापूर 

िवभाग, सोलापूर यांनी सदर वतेनिनि� ती �मािणत क� न िदलेली आहे. �यानुसार या 

काय�लयाच े प�  � .सोिवसो/आ�था/2018/10919, िद.21/12/2018 अ�वये मा�यता 

िमळाले�या खालील 28 कम�चा�यांना सेवा िवषयक लाभ दे�याची काय�वाही कर�यात यावी, अस े

िव�  व लेखा अिधकारी यांना कळिव�यात आले आहे.

अ.� . �शासकीय सेवकांचे नाव पदनाम 

1) � ीमती क�तुरे रेखा काका किन�ठ िलिपक

2) � ीमती चवरे अि� नी गेना किन�ठ िलिपक

3) � ी. चौरे िकशोर बाबुराव किन�ठ िलिपक
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4) � ी. मुडगी मि� काजु�न बाबुराव किन�ठ िलिपक

5) � ी. संभारम अिनल कृ�णाहरी किन�ठ िलिपक

6) � ी. हावळे आितश मनोहर किन�ठ िलिपक

7) � ी. देवकेर �मोद िभमराव किन�ठ िलिपक

8) � ी. खंडागळे अमोल � ीरंग किन�ठ िलिपक

9) � ी. बानकरी एजाज िपरअहमद किन�ठ िलिपक

10) � ीम. नाईकवाडी फैजु� ीसा म.हिनफ किन�ठ िलिपक

11) � ी. शेख सलीम अ�दुल रिहमान किन�ठ िलिपक

12) � ीमती मोिहते धन� ी दामाजी किन�ठ िलिपक

13) � ीमती जाधव सुि�या सुिनल किन�ठ िलिपक

14) � ी. आलदार नामदेव बीरा किन�ठ िलिपक

15) � ीमती नीळ अिनता भागवत किन�ठ िलिपक

16) � ी. शेख इमरान मुबारक किन�ठ िलिपक

17) � ीमती मंुढे सुवण� िदगंबर किन�ठ िलिपक

18) � ीमती कोकाटे मोनाली शाहू किन�ठ िलिपक

19) � ी. गोवध�न मंगेश नवनाथ किन�ठ िलिपक

20) � ी. शेख मु�तार मनसुर सां��यकी सहायक

21) � ी. सोनवणे रोिहत सुिनल लघुटंकलेखक

22) � ी. काळे महादेव को�डबा �योगशाळा सहायक

23) � ीम.वडावराव सिवता संभाजी � ंथालय पिरचर

24) � ी. मठ संगमे� र म� �या िशपाई

25) � ी. घंटे भागवत शंकर िशपाई

26) � ी. वाघमोडे सागर पांडुरंग िशपाई

27) � ी. दुधारे गौतम पांडुरंग िशपाई

28) � ी. �शदे गणेश खंडू िशपाई

सबब, सोलापूर िव� ापीठाने िर�त पदे भर�यासाठी िदलेली जािहरात � . सोिवसो/ 

आ�था /2015 /06, िद.02/06/2015 मधील वग�- 3 व वग� 4 पदां�या भरती �ि� येस 

मा. अवर सिचव, महारा��  शासन यांनी प� � .संकीण�-2015/� .� .689/15/िविश-1, 

िद.10/10/2018 अ�वये मा�यता िद�यानुसार सव� संबंिधत कम�चारी यांना सेवािवषयक लाभ 

दे�यासंदभ�त केलेली काय�वाही मािहती�तव).

ठराव: सोलापूर िव� ापीठाने िर�त पदे भर�यासाठी िदललेी जािहरात � . सोिवसो/ आ�था/ 2015 /06,

िद.02/06/2015 मधील वग� -3 व वग�4 पदां�या भरती �ि� येस मा. अवर सिचव, महारा��

शासन यांनी प� � .संकीण�-2015/� .� .689/15/िविश-1, िद.10/10/2018 अ�वये मा�यता 

िद�यानुसार सव� संबंिधत कम�चारी यांना सेवािवषयक लाभ दे�यासंदभ�त केललेी काय�वाहीची 

न�द घे�यात आली.
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[ 11(३)] मा. �काश आमटे यां�या आनंदवन (हेमलकसा) येथील 10 िदवसां�या िशिबरासाठी दरवष� 100

िव� ाथ� व 05 काय�� म अिधकारी सहभागी �हाव े व �यासाठी लागणारी र�कम सोलापरू 

िव� ापीठा�या फंडातून कर�याबाबत चा अिधसभेतील ठराव �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठा�या िद.29/09/2018 रोजी झाले�या अिधसभेतील िवषय �ं .10 अ�वये 

अिधसभा सद�य डॉ. टी. �ही. �शदे यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सूचना पाठिवली 

आहे.  

याबाबत सोलापूर िव� ापीठाशी संल�न महािव� ालयातील रा�� ीय सेवा योजने�या

िनवडक 100 िव� ाथ� / िव� ाथ�न�ना व 05 काय�� म अिधका�यांनी मा.�काश आमटे यां�या 

आनंदवन (हेमलकसा) येथील 10 िदवसां�या िशिबरासाठी दरवष� सहभागी �हाव े व �यासाठी 

लागणारी र�कम सोलापूर िव� ापीठा�या फंडातून कर�याची िशफारस ही अिधसभा �यव�थापन 

पिरषदेस करीत आहे.  

याबाबतचा ठराव:  सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास डॉ.बी.एन.आदटराव यांनी अनुमोदन िदले.

�यानंतर सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला.)

याबाबत काय�लयीन िनवदेन: �यानुषंगाने उ�त िशबीरामधील सहभागाबाबत व 

�याकिरता होणा�या खच�बाबतचा तपिशल खालील�माणे नमुद आहे तो अवलोकनाथ�.

सहभागाबाबत तपिशल: उ�त िशबीराम�ये सहभागी हो�याकिरता �ित िव� ाथ� � .2000/- इतके 

न�दणी शु�क 10 िदवसांकिरता आयोजकांकडून आकार�यात येते. �यानुसार 100 िव� ाथ� X

2000/- = 200000/- इतके न�दणी शु�क होते. सदर�या न�दणी शु�कामधून आयोजकांकडून 

सहभागी �वयंसेवकांची राह�याची सोय, चहा,ना�टा, भोजनाची सोय व राह�या�या िठकाणापासून 

िशबीर�थळी जा�याचा व ये�याचा �वास खच� कर�याची तरतूद आहे. तसेच सहभागी होणा�या 

एकुण 100 िव� ाथ� व 05 काय�� म अिधकारी यांचा सोलापूर ते आनंदवन (हेमलकसा) येथे 

जा�याचा व परत ये�याचा �वास खच� ��तुत िव� ापीठास अदा करावा लागणार आहे. सदरच े

िशबीर साधरणता दरवष� माहे - म� म�ये असते व �याकिरता न�दणी अगोदर करावी लागते न�दणी 

झा�यानंतर आयोजकांकडून िनवड�यात आलेले �वयंसेवकांचाच सहभाग िनि� त होतो. तसेच 

ये�याचा व जा�याचा �वास खच� व न�दणी शु�काम�ये संभा�य वाढ होऊ शकते. सदरची मािहती 

संचालक,रासेयो यांनी रा�� ीय सेवा योजना िवभाग, सािव� ीबाई फुले पुणे िव� ापीठ, पुणे 

यांचकेडून � मण�वनीव� न संपक� क� न घेतली आहे.

            सबब, अिधसभेमधील झाले�या ठरावानुसार सदरची बाब �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�).

ठराव: मा. �काश आमटे यां�या हेमलकसा (गडिचरोली) येथील 10 िदवसां�या िशिबरासाठी दरवष� 100

िव� ाथ� व 05 काय�� म अिधकारी सहभागी �हाव े व �यासाठी लागणारी र�कम सोलापूर 

िव� ापीठा�या फंडातून कर�याबाबत अिधसभेने केललेी िशफारशीस खालील�माणे सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.

1) ��येक महािव� ालयातून 01 िव� ाथ� व िव� ापीठ पिरसरातून ०५ िव� ाथ� सदर उप� मास 

पाठिव�यात याव.े

2) सदर िव� ा�य�चा खच� हा �या-�या महािव� ालया�या NSS फंडातून कर�यात यावा.

3) मा. �काश आमटे या�माणेच सामािजक काय� करणा�या िविवध सं�थांना भेट दे�यासाठी सु�दा 

िव� ा�य�ना पाठिव�यात यावते.
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[ 11(४)] वग� ड मधील (िशपाई संवग� वगळता) �या पदांना पदो� ती�या सधंी उपल�ध नाहीत, अशा 

सेवकांनी पदनामात बदल (Cader Change) क� न िमळणेसाठी सादर केलले े अज� 

िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठातील �शासकीय अिधकारी / कम�चारी यांना दे�यात आले�या 

पदो� ती संदभ�त �ा�त झाले�या त� ारी�या अनुषंगाने चौकशी कर�यासाठी 

िद.21/08/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेने मा.कुलपत�च ेनामिनद�िशत �यव�थापन 

पिरषदेच े सद�य �ा. महेश एम. माने यां�या अ�य� तेखाली, चौकशी सिमती गिठत 

कर�यात आली होती. सदर सिमतीने अहवाल सादर केला असून �याम�ये एकाकी 

पदांवरील काय�रत कम�चा�यां�या संदभ�त खालील�माणे िशफारस केली आहे.

सिमतीची िशफारस: वग� ड मधील एकाकी पदांवरील काय�रत कम�चारी यां�याकडून 

पदनाम बदल (Cader Change) याबाबतच े ��ताव �या �या वळेी सामा�य �शासन 

िवभाग, महारा��  शासन, मं� ालय, मंुबई यांचकेडे अिभ�ायाथ� पाठवावा.

सदर चौकशी सिमतीने केले�या िशफारशी �यव�थापन पिरषदेने िदनांक 

06/12/2018 रोजी�या बठैकीत �वीका� न सव�नुमते मा�यता िदलेली आहे. �यानुसार 

काय�वाही सु�  असताना सिमतीचे अ�य�  तथा �यव�थापन पिरषद सद�य �ा. महेश एम. 

माने व � ीमती आि� नी च�हाण यांनी वग� 4 संवग�तील तांि� क पदावरील ज े कम�चारी 

पदनामात बदलासाठी इ�छूक आहेत, �यांचेकिरता काय�लयाकडून पिरप� क पािरत 

क� न �ा�त झालेले अज� हे आगामी �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर करावते, अस े

सांिगतले.

सिमतीने केलेली िशफारशीनुसार तसचे �ा. महेश एम. माने व � ीमती आि� नी 

च�हाण यांनी त�डी सांिगत�या�माणे काय�वाही कर�यासाठी िटपणी सादर केली असता,

मा.कुलगु�  महोदय यांनी तांि� क पदावरील काय�रत कम�चा�यां�या पदनामात 

बदलासाठी पिरप� क काढून �याअनुषंगाने �ा�त झालेले अज� हे �यव�थापन पिरषदेसमोर 

सादर करावते असे िद.31/12/2018 रोजी�या िटपणीवर आदेशीत केले आहे. �यानुसार 

या काय�लयाच ेपिरप� क � .सोिवसो/आ�था/2019/100, िद.05/01/2019 अ�वये �या 

सेवकांना (िशपाई संवग� वगळून) पदनाम बदल (Cader Change) क� न हवा आहे �यांच े

अज� मागिव�यात आले होते. �यानुसार खालील सेवकांचे अज� �ा�त झालेले आहेत.

अ.

�

सेवकाच ेनांव काय�रत मूळ 

पद 

पदनाम 

बदलानंतरच े

पद 

यापूव� पदनामात 

बदल कर�यात 

आलेला आहे / नाही 

1) � ीमती माने अच�ना खंडेराव � ंथालय पिरचर किन�ठ िलिपक --

2) � ी. सूय�वशंी महादेव � ानदेव � ंथालय पिरचर किन�ठ िलिपक --

3) � ीमती वडावराव सिवता 

संभाजी 

� ंथालय पिरचर किन�ठ िलिपक --

4) � ीमती राख जनाबाई सुदाम �योगशाळा 

पिरचर 

किन�ठ िलिपक यापवू� िशपाई सवंग�तून 

�योगशाळा पिरचर या 

सवंग�म�ये बदल
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5) � ी. मंुडफणे िनतीन संिदपान �योगशाळा 

पिरचर 

किन�ठ िलिपक --

6) � ी. वाघमारे सुधीर क� �पा �योगशाळा 

पिरचर 

किन�ठ िलिपक --

7) � ीमती साखरे अंजली शैलेश �योगशाळा 

पिरचर 

किन�ठ िलिपक --

8) � ी. पोटे संदीप हानवता �योगशाळा 

पिरचर 

किन�ठ िलिपक --

9) � ी. मोटे रामच�ं  गोवध�न �योगशाळा 

पिरचर 

किन�ठ िलिपक --

10) � ी. हु�कीरे रिवकांत गु� नाथ झेरॉ�स 

ऑपरेटर 

किन�ठ िलिपक --

11) � ी. माशाळे संतोष तार�पा झेरॉ�स 

ऑपरेटर 

किन�ठ िलिपक --

12) � ी. िच�का ल�मण हरी �व�छक िशपाई --

सबब, वग� 4 मधील (िशपाई संवग� वगळता) �या पदांना पदो� ती�या संधी 

उपल�ध नाहीत, अशा सेवकांनी पदनामात बदल (Cader Change) क� न िमळणेसाठी 

सादर केलेले अज� िवचाराथ�).

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

सेवकांनी पदनामात बदल (Cader Change) क� न िमळ�याबाबतचा ��ताव शासनास 

सादर करावा असे सव�नुमते ठरल.े तसेच या�यितिर�त आणखी काही कम�चा�यांना 

पदनामात बदल क� न �यावयाचे अस�यास तसाही ��ताव तयार क� न शासनास 

पाठिव�यात याव ेअसे ठरल.े
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[ 11(5)] रयत िश� ण सं�था संचिलत, कम�वीर भाऊराव पाटील पंढरपरू या �वाय�

महािव� ालया�या Governing Body म�ये िव� ापीठा�या �ितिनधीचे सद�यपदी

नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ अनुदान आयोग नवी िद� ी यांच े प�  � . No.F.22-1 / 2017 (AC)

िद.28/11/2018 प� ा�वये रयत िश� ण सं�था सचंिलत, कम�वीर भाऊराव पाटील,

महािव� ालय, पंढरपरू या महािव� ालयास शै� िणक वष� 2019-20 ते 2028-29 या दहा 

वष�करीता �वाय�  दज� �ा�त झालेला आहे, �यास अनुस� न �वाय�  महािव� ालयास 

Governing Body साठी एका िव� ापीठा�या �ितिनधीचे यांचे नामिनद�शन हो�याबाबत 

महािव� ालयाने िद.18/12/2018 जा.�  1530 प� ा�वये िवनंती केली आहे.

उपरो�त बाबत University Grants Commissions (Government of

Autonomous Status Upon College and measures for maintenance of Standard in

Autonomous college) regulations, 2018 मधील तरतूद खालील�माणे आहे.

13.3 GOVERNING BODY:
A) Constitution of Governing Body of Private / Self Financing College / Constituent
College run by Trust/Society

Sr.
No

Number Category Nature

1 5 Members Management Trust or management as per the
constitution or byelaws, with the
Chairman or President/Director as
the chairperson

2 2 Members Teachers of the
College

Nomination by the Principal based on
Seniority by rotation

3 1 Members Educationist or
industrialist

Nomination by the management

4 1 Members UGC Nominee Nomination by the UGC

5 1 Members State Government
Nominee

Academician not below the rank of
professor or State Government
official of Directorate of Higher
Education/State Council of Higher
Education

6 1 Members University Nominee Nomination by the University

7 1 Members Principal of College Ex- Officio

उपरो�त �माणे 13.3 (A) मधील � .6 म�ये नमुद �माणे रयत िश� ण स�ंथा 

संचिलत, कम�वीर भाऊराव पाटील पढंरपरू या �वाय�  महािव� ालया�या Governing

Body म�ये िव� ापीठा�या �ितिनधीच ेसद�यपदी नामिनद�शन कर�याचीबाब �यव�थापन 

पिरषद�या िवचाराथ�).

ठराव: रयत िश� ण सं�था संचिलत, कम�वीर भाऊराव पाटील पंढरपरू या

�वाय� महािव� ालया�या Governing Body म�ये िव� ापीठ �ितिनधी �हणनू 

डॉ. एच. के. आवताडे यांचे नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[ 11(6)] िव� ापीठात बठैकीसाठी कारने उप��थत राहणा-या सद�यांना वाहन खच�पे� ोल �ित

िक. मी. `12/- व िडझेल �ित िक. मी. `10/- दराने कर�याबाबतचा ��ताव िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.11/09/2018 रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत ठराव

� .13(11) िव� ापीठात बठैकीत कारने उप��थत राहणा�या सद�यांना वाहन खच�पे� ोल

�ित िक. मी. `12/- व िडझेल �ित िक. मी. `10/- कर�याबाबत िवषय ठेव�यात आला

होता, �यावर झाले�या ठरावात िद.06/12/2018 रोजी झाले�या बठैकीत ठरावात

दु� �ती कर�यात आलेली आहे. सदर दु� �त केलेला ठराव खालील�माणे :

ठराव: िव� ापीठात बठैकीसाठी कारने उप��थत राहणा-या सद�यांना वाहन खच�

पे� ोल �ित िक.मी. � .12/- व िडझेल �ित िक.मी. � .10/- दराने

कर�याबाबतचा ��ताव �यव�थापन पिरषदे�या पढुील बठैकीत सादर

कर�याबाबत िव� व लेखा िवभागास कळिव�यात यावे असे ठरले.

याबाब सादर कर�यात येते की, सहा�या वतेन आयोग लागू झा�यानंतर महारा��

शासना�या िव� िवभागाकडून दैिनक व �वास भ�या�या दराम�ये सुधारणा कर�यात आली

आहे. �यानुसार िव� ापीठात दे�यात येणा�या दैिनक व �वास भ�यां�या दराम�ये सुधारणा

कर�याकरीता िद.19/05/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषद म�ये िवषय सादर केला

असता, �यास ठराव � .17(5) अ�वये पे� ोल �ित िक. मी. `9/- व िडझेल �ित

िक. मी. `7/- या �माणे मा�यता दे�यात आली व �यानुसार आज पय�त वाहनाचे भाडे आदा

कर�यात येत आहे. त� नंतर महारा�� शासना�या िव� िवभागाकडून दैिनक व �वास

भ�या�या दराम�ये अ� ाप पय�त सुधारणा कर�यात आलेली नाही. िद.08/01/2019

रोजी�या िव� व लेखा सिमतीम�ये सदरचा िवषय ठेवला असता, खालील�माणे ठराव

झालेला आहे.

महारा�� शासनाने दैिनक व �वास भ�या�या दराम�ये अ� ाप सुधारणा केलेली नाही.

�यावळेी महारा�� शासन यासंदभ�त सुधािरत आदेश िनग�िमत करेल, �यावळेी सुधािरत

दराचा ��ताव �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव सादर कर�याची काय�वाही करावी

असे ठरले.

सबब, उपरो�त व�तु��थतीचा िवचार करता पे� ोल व िडझेल दराम�ये वाढ

करावी �कवा क से याबाबत िनण�य घे�याकिरता सदरचा िवषय �यव�थापन पिरषदे�या

िवचाराथ�).

ठराव: सदरचा िवषय माहे एि�ल, २०१९ पय�त �थिगत ठेवावा असे ठरल.े
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[ 11(7)] छो� ा संवग�तील मागासवग�यांकिरता आरि� त पदे भर�याबाबत�या काय�प�दतीबाबत

शासन पिरप� क मािहती�तव.

(िटपणी: उपरो�त शासन पिरप� का�वये िद.29 मे, 2017 व सम� मांक शु�दीप� क 

िद.25 जुलै, 2018 सोबत जोडले�या अनुसचूी-ब म�ये सधुारणा क� न सुधारीत 

अनुसचूी-ब सोबत जोड�यात आली आहे. �यानुसार सरळसेव�ेया बाबतीत शासन 

पिरप� क िद.29 मे, 2017 मधील सचूना िवचारात घेऊन सोबत जोडले�या अनुसूची-ब 

नुसार पद भर�याबाबत काय�वाही कर�यात यावी अशा सचूना दे�यात आ�या आहेत.

अनुसूिचत जमातीसाठी वाढीव आर� ण असले�या पालघर, नािशक, धुळे, 

नंदुरबार, यवतमाळ, रायगड, चं� परू व गडिचरोली या आिदवासी बहुल िज�� ांसाठी 

छो� ा संवग�त �बदूनामावली तपासणीबाबत �वतं�  अनुसूिचत जोडलेली आहे.

तरी सदर शासन पिरप� क सव� �ाशसकीय िवभागांनी �यां�या अिधप�याखाली 

असले�या सव� िवभाग �मुखां�या / िनयु�ती �ािधका�यां�या िनदश�नास आण�या�या 

��टीने यो�य ते आदेश िनग�िमत करावते अशा सचूना दे�यात आले�या आहेत.

सबब, छो� ा संवग�तील मागासवग�यांकिरता आरि� त पदे भर�याबाबत�या

काय�प�दतीबाबत शासन पिरप� क मािहती�तव).

ठराव: छो� ा संवग�तील मागासवग�यांकिरता आरि� त पदे भर�याबाबत�या काय�प�दतीबाबत

शासन पिरप� काची न�द घे�यात आली.
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[ 11(8)] ��तूत िव� ापीठा�या दी� ांत समारंभािदवशी मा. �यव�थापन पिरषद सद�य,

मा. िव� ा पिरषद सद�य व मा. अिध�ठाता यांची �यासपीठावरील बठैक �यव�थेची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ �थापनेपासून ��तूत िव� ापीठा�या दी� ांत समारंभािदवशी 

�यासपीठावर मा. �यव�थापन पिरषद सद�य, मा. िव� ा पिरषद सद�य व मा. अिध�ठाता 

यांची बठैक �यव�था केली जाते. परंतु या बठैक �यव�थेबाबत इतर िव� ापीठाम�ये 

िवचारणा केली असता (� मण�वनी� ारे) खालील�माणे अिभ�ाय �ा�त झालेले आहेत.

अ.� . िव� ापीठाच ेनाव िव� ापीठाचा अिभ�ाय

१) �वामी रामानंद तीथ� मराठवाडा 

िव� ापीठ, नांदेड  

दी� ांत समारंभािदवशी �यासपीठावर 

मा. �यव�थापन पिरषद सद�य व 

मा. अिध�ठाता यांची बैठक �यव�था केली 

जाते. 

२) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा 

िव� ापीठ, औरंगाबाद 

३) सािव� ीबाई फुले पुणे िव� ापीठ, पुणे

४) किविय� ी बिहणाबाई चौधरी उ� र 

महारा�� ् िव� ापीठ, जळगाव 

५) संत गाडगेबाब अमरावती िव� ापीठ,

अमरावती 

६) रा�� संत तुकडोजी महाराज नागपूर 

िव� ापीठ

७) िशवाजी िव� ापीठ, को�हापूर दी� ांत समारंभािदवशी �यासपीठावर 

मा. �यव�थापन पिरषद सद�य, मा. िव� ा 

पिरषद सद�य व मा. अिध�ठाता यांची बैठक 

�यव�था केली जाते.

सबब, ��तूत िव� ापीठा�या 14 �या दी� ांत समारंभापासनू, दी� ांत 

समारंभािदवशी मा. �यव�थापन पिरषद सद�य, मा. िव� ा पिरषद सद�य व 

मा. अिध�ठाता यांची �यासपीठावरील बठैक �यव�थेची बाब �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�).

ठराव: ��तूत िव� ापीठा�या दी� ांत समारंभािदवशी मा. �यव�थापन पिरषद सद�य व 

मा. अिध�ठाता यांची �यासपीठावर बठैक �यव�था कर�यात यावी व िव� ा पिरषद सद�या 

यांची मंडपाम�ये अ� �थानी (सुरवातीस पिह�या रांगेत) बठैक �यव�था कर�यात यावी अस े

ठरल.े
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[ 11(9)] सोलापरू िव� ापीठा�या िव�तारासाठी संपािदत कर�यात आल�ेया ४८२ एकर 

जिमनीम�ये न�याने बांध�यात येणा�या मु�य �शासकीय इमारत आिण परी� ा भवन या 

इमारतीचे मे. िडझाईन � ुप, मंुबई यां�याकडून �ा�त झाल�ेया सुधािरत डीएसआर 

दरा�माणे `544,190,221/- इत�या र�कमे�या अदंाजप� कास �शासकीय मा�यता 

दे�याबाबत महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 12 (७) 

अ�वये तातडीची बाब �हणनू स�माननीय कुलगु� महोदयांनी बांधकाम सिमती�या वतीने 

�यव�थापन पिरषदेस केललेी िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठा�या िव�तारासाठी संपािदत कर�यात आले�या 482 एकर

जिमनीम�ये न�याने बांध�यात येणा-या मु�य �शासकीय इमारत आिण परी� ा भवन या 

इमारतीच े मे.िडझाईन � ुप, मंुबई यांनी सन 2011 साली िव� ापीठास सादर केले�या

� .22,72,05,099/- इत�या र�कमे�या अंदाजप� कास िद.13/09/2011 रोजी 

झाले�या बांधकाम सिमती�या बठैकीत ठराव � .2 नुसार मा�यता देऊन सदरचा िवषय 

�यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस कर�यात आला होता. �या अनुषंगाने �यव�थापन

पिरषदेने देखील बांधकाम सिमतीची िशफारस ��वका� न �यास मा�यता िदली आहे. 

�यानंतर सदरील िनयोिजत इमारतीची कामे साव�जिनक बांधकाम खा�याकडून

तांि� क मा�यता िमळाली नस�यामुळे आजतागायत पणु� होऊ शकली नाहीत. परंतु

स�य��थतीम�ये सदरील इमारतीसाठी लागणारा िनधी मंजूर क� न घे�याबाबतची

काय�वाही िव� ापीठ �शासनाकडून सु�  आहे. �यामुळे िव� ापीठ �शासनाचा िनधीचा 

आिण तांि� क मा�यता िमळिव�याचा �य�न सु� अस�याने िव� ापीठासमोरील अडचण 

सुट�यास मदत होणार अस�यामुळे सोलापरू िव� ापीठा�या िव�तारासाठी संपािदत 

कर�यात आले�या 482 एकर जिमनीम�ये मु�य �शासकीय इमारत आिण परी� ा भवन 

या इमारती�या बांधकामाच े सुधािरत डीएसआर �या दरा�माणे मे. िडझाईन � ुप, मंुबई 

यां�याकडून न�याने सव� बाबिनहाय अंदाजप� क िव� ापीठास �ा�त झाले आहे. �यानुसार

सदरीन िनयोिजत इमारती पणु� कर�यासाठी एकूण लागणा�या र�कमेचा तपिशल 

खालील�माणे आहे  

Recapitulation Sheet

1 Civil Work Rs 359,126,089.52

2 Add Royalty Charges Rs 1,430,706.00

3 Add Lab Testing Rs 1040965.00

4 Total Civil Work+Royalty & Lab Testing Rs 361,597,760.52

5 Add 12% GST Rs 43,095,130.74

6 Total (4+5) Rs 404,692,891.26

7 Add Work Contigency @4% on (A+Royalty &Lab
testing)

Rs 14,463,910.42

8 Add Work Computerisation @2% on (A+Royalty
&Lab testing)

Rs 7,231,955.21

9 Add 0.5 % insurance towards labour Rs 2,023,464.46

10 Add for electrification Rs 115,778,000.00

Total Rs Rs 544,190,221.35

Say Rs Rs 544,190,221.00
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वरील�माणे सुधािरत अंदाजप� क मे. िडझाईन � ुप, मंुबई यां�याकडून

िव� ापीठास �ा�त झाले असून सदरील सधुािरत अंदाजप� कास �शासकीय मा�यता

िमळ�याबाबतचा िवषय बांधकाम सिमतीम�ये ठेऊन �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस 

करणे आव�यक होते. परंतु निजक�या काळात बांधकाम सिमती�या बठैकीचा िदनांक 

िनि� त झाला नस�यामुळे आिण सदर �करणी तातडीने काय�वाही पणु� करणे आव�यक

अस�यामुळे महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12(7) 

अ�वये तातडीची बाब �हणनू बांधकाम सिमती�या वतीने �यव�थापन पिरषदेकडे सदरचा 

िवषय िशफारस कर�यास स�मानीय कुलगु�  महोदयांची मा�यता घेऊन संप�  होत 

असले�या �यव�थापन पिरषदेम�ये �शासकीय मा�यतेसाठी सादर करणे आव�यक आहे.  

सबब, उ�त व�तु��थती िवचारात घेता सदर �करणी तातडीने काय�वाही पणु�

करणे आव�यक अस�यामुळे सदरचा िवषय महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 

2016 मधील कलम 12 (7) मधील तरतूदीनुसार बांधकाम सिमती�या वतीने सुधारीत 

अंदाजप� कास �शासकीय मा�यता िमळणेबाबत �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस 

कर�यास मा. कुलगु�ं नी मा�यता िदली आहे. �यामुळे सुधारीत अंदाजप� कास 

�शासकीय मा�यता दे�याचा िवषय �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठा�या िव�तारासाठी संपािदत कर�यात आल�ेया ४८२ एकर 

जिमनीम�ये न�याने बांध�यात येणा�या मु�य �शासकीय इमारत आिण परी� ा भवन या 

इमारतीचे मे. िडझाईन � ुप, मंुबई यां�याकडून �ा�त झाल�ेया सुधािरत डीएसआर 

दरा�माणे `544,190,221/- इत�या र�कमे�या अदंाजप� कास �शासकीय मा�यता 

दे�याबाबत महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 12 (७) 

अ�वये तातडीची बाब �हणनू मा. कुलगु� महोदयांनी बांधकाम सिमती�या वतीने केललेी 

िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 11(10)] सी. बी. खेडगीज कॉलजे, अ�कलकोट या परी� ा क�� ाव� न झाल�ेया गैर�कारबाबत

िद. 14/01/2019 रोजी�या िवषय � . 07, 08 व 09 नुसार परी� ा व मू�यमापन मंडळाने

केललेी िशफारसी िवचाराथ�.

(िटपणी: आ�टो / नो�ह�-2018 �या परी� ा म�ये B.COM.भाग -2 स� III Corporate

accounting या िवषयाचा िदनांक 20/12/2018 रोजीचा पेपर परी� े�या सुरवातीनंतर

एक तासातच सोशल िमडीयावर (Whatsapp) उपल�ध अस�याचे परी� ा िवभागास

त� ारी� ारे कळिव�यात आले. त� नंतर परी� ा िवभगामाफ�त संबिंधत (Whatsapp)

िमडीयावरील सदर �� पि� केची पाहणी केली असता. �या �� पि� केवरील

वाटरमाक�व� न सदरचा पेपर हा सी. बी खेडगीज, अ�कलकोट या परी� ा क�� ाव� न

सोशल िमडीयावर �हायरल झा�याचे िनदश�नास आले. सदर �करणाचे गांिभय�ल� ात

घेता सदर िदवशीचा पेपर र� कर�यात येऊन तो पेपर िदनांक 26/12/2018 रोजी

घे�यात आला.

सदर �करणाचे गांिभय�ल� ात घेता परी� ा व मू�यमापन मंडळाने सदर िवषयी

परी� ा �माद सिमती, कायदा अिधकारी व चौकशी सिमती नेमून �याचा �ा�त अहवाल

िदनांक 14/01/2019 रोजी�या परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या बठैकीतील िवषय � . 7,

8 व 9 नुसार सादर केला असता. सदर िवषयावर खालील�माणे ठराव कर�यात आले व 

�यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आले.

ठराव � . 7

1) � ी. �शांत कुलकण� व � ी सुरज कलशे� ी यांची िनयु�ती ता�परुती अस�याने

�यां�यावर आ�थक बाबीबाबत जबाबदारी घालता येणार नाही. परंतु यापढेु परी� ेचे

कामकाज �यांना देऊ नये.

2) �ाचाय�डॉ. एस. सी. आडिवतोट, � ी. कंुभार �ही. सी. व � ी. ढंगे एल. एस. यांना

��येकी � . 50,000/- दंड आकार�यात यावा.

3) पनु� : परी� ा घेत�याने झालेला सव�खच� � . 1,56,292/- व अिधकची 10%

र�कम � . 15,629/- अशी एकूण र�कम � . 1,71921/- महािव� ालयाकडून

वसूल कर�यात यावी.

4) सदर�या महािव� ालयाचे परी� ा क�� �माद सिमतीची िशफारस � . 2 नुसार काढून

घे�यात याव.े

5) �ाचाय�डॉ. एस. सी. आडिवतोट , � ी. �ही. सी कंुभार. व � ी. एल. एस ढंगे., � ी.

सुरज कलशे� ी, � ी. �शांत कुलकण�, � ी. �ही. एच. वाघमारे यांना यापढेु परी� े�या

कामातून कायम�व� पी वगळ�यात याव.े
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ठराव � . 8

सदर सिमतीने केले�या िशफारशी दु� �तीसह �वीका� न याबाबत

1) सी. बी. खेडगीज कॉलेज, अ�कलकोट महािव� ालय येथे परी� ा क��  संदभ�त 

ि� सद�यीय चौकशी सिमती�या िशफारशी � . 1 नुसार संबिंधत महािव� ालयाच े

परी� ा क��  तीन वष�साठी बदं कर�यात याव.े सबंिंधत महािव� ालयातील 

िव� ा�य�ना सोलापरू शहारातील िविवध महािव� ालयात परी� ांसाठी सामावून �याव.े

2) िशफारस � . 2 नुसार व परी� ा �माद सिमतीने िशफारस के�या�माणे सदर 

परी� सेाठी झालेला ��य�  खच� � .1,56,292/- व अिधकची 10% र�कम 

� .15629/- अशी एकि� त र�कम � .1,71,921/- वसूल कर�यात यावी.

3) �भारी �ाचाय� डॉ. एस. सी. आडिवतोट, � ी. �ही. सी. कंुभार व � ी. एल. एस. ढंगे 

यांना ��येकी � . 50,000/- दंड करावा व संबिंधतांना परी� े�या कामातनू कायम 

�व� पी िन�काशीत कर�यात याव.े

4) आयटी सम�वयक � ी. �शांत कुलकण�, िशपाई सुरज कलशे� ी यांना भिव�यात 

परी� चेे कोणतेही काम दे�यात येवू नये.

5) �भारी �ाचाय� डॉ. एस. सी. आडवीतोट यांची �भारी �ाचाय� पदाची मा�यता र� 

करावी �यांना भिव�यात �भारी �ाचाय� पदाची मा�यता दे�यात येवू नये.

6) िव� ापीठ कायदा अिधकारी यां�या अिभ�ाया�ामणे व ि� सद�यीय चौकशी 

सिमती�या िशफारस � मांक 9 नुसार सदरचा गु�हा सायबर � ाईम शी िनगडीत 

अस�याने संबिंधत महािव� ालया�या �ाचाय�नी पोलीसा�या कडे FIR दाखल क� न 

�यांची पोच सचंालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ यां�या कडे दयावीत तसेच सायबर 

� ाईम िवभागाचा सिव�तर अहवाल मागवून �यावा व सदचा अहवाल संचालक,

परी� ा व मू�यमापन मंडळाकडे सादर करावा अस े न झा�यास िव� ापीठ �शासन 

संबिंधत महािव� ालयां�या �ाचाय�वर FIR दाखल करले.

7) परी� ा कामासाठी संबिंधत महािव� ालयातील िश� क व िश� के� र कम�चारी यांनी 

सोलापरू शहारातील िविवध महािव� लयातील नेमूण िदले�या परी� ांचे काम �वास 

व महागाई भ� ा न घेता करावयाचे आहे.

8) संबिंधत महािव� ालयाचे सलं�नीकरण का काढून घे�यात येऊ नये? याबाबतची 

कारणेदाखवा नोटीस दे�यात यावी.

9) बिह�थ: वरी�ठ पय�व�े क � ी. एस. आर. आळंद यां�याबाबत सबंिंधत 

महािव� लयां�या �ाचाय�चा सिव�तर खुलासा घेवून दोषीवर यो�य ती कारवाई 

कर�यात यावी.
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ठराव � . 9

1) कायदा अिधकारी यां�या अिभ�ाय � . 1 नुसार सदर �करणाची पोलीसां�या सायबर

सेल माफ�त चौकशी होणे आव�यक आहे. यासाठी सी. बी. खेडगीज महािव� ालय,

अ�कलकोट या संल��नत महािव� ालयां�या �ाचाय�नी निजकचे पोिलस �टेशन /

चौकशीम�ये FIR दाखल करावा.

2) अिभ�ाय � . 2 नुसार सदर महािव� ालयाची �वतं� चौकशी � ारे चौकशी क� न

िनयमानुसार िश�तभंगाची कारवाई करावी.

3) अिभ�ाय � . 3 नुसार या �करणी कारणीभतू असले�या संबिंधत कम�चा�यांची

मा�यता काढून घे�यात यावी.

 सबब, सी. बी. खेडगीज कॉलेज अ�कलकोट या परी� ा क�� ाव� न झाले�या 

गैर�काराबाबत िद.१४/01/2019 रोजी�या िवषय � .07, 08 व 09 नुसार परी� ा व 

मू�यमापन मंडळाने केले�या िशफारशी �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सी. बी. खेडगीज कॉलजे, अ�कलकोट या परी� ा क�� ाव� न झाल�ेया गैर�कारबाबत

िद. 14/01/2019 रोजी�या िवषय � . 07, 08 व 09 नुसार परी� ा व मू�यमापन मंडळाने केल�ेया

िशफारशीस खालील�माणे मा�यता दे�यात आली.

1) सदर महािव� ालया�या परी� ा क�� संदभ�त ि� सद�यीय चौकशी सिमती�या िशफारस � मांक

1 नुसार परी� ा क�� हे 3 वष�साठी बंद कर�यात यावे व सदर महािव� ालयातील िव� ा�य�ना 

सोलापूर शहरातील िविवध महािव� ालयात परी� ेसाठी सामावून �याव.े

2) चौकशी सिमती�या िशफारस � मांक 2 व परी� ा �माद सिमतीने केल�ेया िशफारशीनुसार 

सदर परी� ेसाठी झाललेा ��य� खच�� पये 1,56,292/- व अिधकची 10% र�कम 15,629/-

अशी एकूण � .1,71,921/- सदर महािव� ालयाकडून वसूल कर�यात यावी.

3) �भारी �ाचाय�एस. सी. आडिवतोट, � ी. कंुभार �ही. सी. व � ी. ढंगे एल.एस. यांना ��येकी

� . 50,000/- दंड करावा व संबंधीतांना परी� े�या कामातून कायम �व� पी िन�काशीत

कर�यात याव.े

4) आय. टी. समवयक � ी. �शांत कुलकण�, िशपाई सुरज कलशे� ी यांना भिव�यात परी� ेचे

कोणतेही काम दे�यात येऊ नये. 

5) � . �ाचाय�एस. सी. आडिवतोट यांची � . �ाचाय�पदाची मा�यता र� करावी �यांना भिव�यात

� . �ाचाय�पदाची मा�यता दे�यात येऊ नये. 

6) िव� ापीठ कायदा अिधकारी यांचा अिभ�ाय व ि� सद�यीय चौकशी सिमतीची िशफारस � मांक

9 नुसार सदरचा गु�हा हा सायबर � ाईमशी िनगडीत अस�याने संबंधीत महािव� ालया�या

�ाचाय�नी पोिलसांकडे FIR दाखल क� न �याची �त मा. संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ

यां�याकडे सादर करावी. सायबर � ाईम िवभागाचा सिव�तर अहवाल मागवून �यावा व

सदरचा अहवाल परी� ा व मू�यमापन मंडळ यांना सादर करावा तसे न के�यास िव� ापीठ

�शासन संबंधीत महािव� ालया�या �ाचाय�वर FIR दाखल करेल.

7) परी� ा कामासाठी संबंधीत महािव� ालयातील िश� क व िश� के� र कम�चारी यांनी सोलापूर

शहरातील िविवध महािव� ालयाम�ये नेमुन िदल�ेया परी� ेचे कामकाज �वास भ� ा व दैिनक 

भ� ा न घेता करावयाचे आहे.

8) संबंिधत महािव� ालयास संल��नकरण काढून घे�यात येऊ नये? याबाबतची कारणे दाखवा

नोिटस दे�यात यावी.
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[ 11(11)] सुवण�पदकासाठी सधुािरत िनयमावली तयार कर�याची बाब िवचाराथ�.

ठराव: िव� ापीठाकडे िविवध देणगीदार सुवण�पदकासाठी देणगी देत आहेत. सदर देणगी 

��वकारत असताना िव� ापीठाकडील िनयमावलीम�ये सुधारणा करणे आव�यक आहे.

�यासाठी खालील�माणे उपसिमती िनयु�त कर�याचे ठरल.े

१) डॉ. एस. आय. पाटील : अ�य�

२) �ा. एम. एम. माने : सद�य

३) डॉ. बी. पी. र�गे : सद�य

४) डॉ. एच. के. आवताडे : सद�य

५) डॉ. बी. एन. आदटराव : सद�य

६) डॉ. एस. आय. शेख :  सद�या

[ 11(12)] उ�च िश� ण सचंालनालया�या अिधप�याखालील अशासकीय अनुदािनत 

महािव� ालयातील िविवध पदवी व पद�यु� र पदवी अ�यास� मांसाठी अ�यांगत /

तािसका त�वावरील अ�यापकांना �दान करावया�या मानधनाचे दर सुधािरत 

कर�याबाबत शै� िणक, सशंोधन व िवकास िवभागाने िद.24/12/2018 रोजी �िस�द 

केलले ेपिरप� क र� कर�याची बाब िवचाराथ�.

ठराव: शै� िणक, संशोधन व िवकास िवभागाने िद.२4/12/2018 रोजी �िस�द केलले ेपिरप� क 

र� कर�यात याव े अस े ठरल.े याबाबत शै� िणक, संशोधन व िवकास िवभागास 

कळिव�यात याव ेअसेही ठरल.े

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

सद�य सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


