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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 141 या िनयिमत बैठकीचा कायवृ ातं 

गु वार, िद. 16 स टबर, २०21 दुपारी 12:00 वा.  
 

 

तुत िव ापीठा या यव थापन पिरषदेची १41 वी बैठक गु वार, िद. 16 स टबर, २०२1 रोजी 

दुपारी 12:0० वा. Google Meet Application ारे हडीओ कॉ फर स गने मा.कुलगु  महोदया यां या 

अ य तेखाली आयोिजत कर यात आली होती. 

Google Meet Application ारे हडीओ कॉ फर स गने उप थत असलेल ेसद य खालीलमाणे: 

अ. . सद याचे नांव पद 

1) डॉ. मणृािलनी फडणवीस - मा. कुलगु  अ य ा  

2) डॉ. देबे नाथ िम ा - मा. -कुलगु  सद य 

3) ा. म. म. माने सद य 

4) डॉ. िव. ल. कदम सद य 

5) ाचाय डॉ. श.ं िक. पाटील सद य 

6) ा. डॉ. िव. भा. घुटे सद य 

7) ाचाय डॉ. अ. बा. शगाडे सद य 

8) ाचाय डॉ. स.ं िव. कोटी सद य 

9) डॉ. ह. कृ. आवताडे सद य 

10) ी. अ. िक. आवळे सद य 

11) डॉ. ब. पा.ं र गे सद य 

१२) कु. अ. च.ं च हाण सद या 

13) डॉ. ता. ना. कोळेकर सद य 

14) डॉ. रा. व.ै बावगे, िवभागीय सहसचंालक (उ.िश.), सोलापरू  
(मा.सिचव, उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई याचंे ितिनधी) 

सद य 

15) सीए णेीक शहा - िव  व लखेा अिधकारी  िनमंि त 

16) डॉ. िश. स.ु गणापूर - संचालक, परी ा व मू यमापन मंडळ िनमंि त 

17) डॉ. स.ु िक. पवार - .कुलसिचव सद य-सिचव 
 

वागत: 

. कुलसिचव यांनी मा. अ य  व सव स माननीय सद यांच े वागत केल.े तसचे डॉ. िश. स.ु 

गणापरू - संचालक, परी ा व मू यमापन मंडळ व डॉ. सु. िक. पवार - .कुलसिचव यांची ही पिहलीच बैठक 

अस याने याचंे यव थापन पिरषदे या वतीने वागत कर यात आल.े 

अनुप थती:  

ॲड. नी. सु. मंकणी यांनी दुर वनी ारे अनुप थत राह याबाबत िवनंती केली होती. यां या 

अनुप थतीची न द घऊेन मा यता दे यात आली. तसेच डॉ. एस. सी. मांडे - सचंालक, नॅशनल सटर फॉर 

सेल साय ससे, पणेु िव ापीठ कॅ पस, पुणे, डॉ. ध. र. माने, मा. िश ण सचंालक (उ च िश ण), उ च िश ण 

संचालनालय, पुणे व डॉ. द. यं. जाधव, िवभागीय सहसचंालक, (तं  िश ण), पुणे हे यव थापन पिरषदे या 

या बैठकीस अनुप थत होते. 
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सदर  बठैकीत खालील माणे कामकाज झाल.े 
 

िवषय  .1 िद. 30 ऑग ट, 2021 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 140 या बठैकीचा 
कायवृ ांत वाचनू कायम करणे. 

 
 .कुलसिचव यानंी िद. 30 ऑग ट, 2021 रोजी झाले या बठैकीचा कायवृ ातं वाचनू 

दाखिवला असता, सव नुमते खालील दु तीसह ठराव पािरत कर यात आला. 

 

ठराव िद. 30 ऑग ट, 2021 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या बठैकीचा कायवृ ांत 
खालील दु तीसह सव नुमते वाचनू कायम कर यात आला. 
 पान . 12 व िवषय . 10 मधील ठरावात खालील माणे दु ती कर यात आली. 

पवू चा ठराव 
िव ापीठाचा शै िणक वष 2019-20 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक / सी.डी. 
व पात) तयार केललेा 16 वा वा षक अहवाल अिधसभते सादर कर यासाठी 
यव थापन पिरषदे या वतीने ा. डॉ. िव. भा. घुटे यांचे सव नुमते नामिनदशन कर यात 

आल.े 
दु त केललेा ठराव 

िव ापीठाचा शै िणक वष 2019-20 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक / सी.डी. 
व पात) तयार केललेा 16 वा वा षक अहवाल अिधसभते सादर कर यासाठी 
यव थापन पिरषदे या वतीने डॉ. स.ु िक. पवार यांच े सव नुमते नामिनदशन कर यात 

आल.े 
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िवषय .2 शै िणक वष 2021-22 पासून नवीन अितिर त जलदगती तुकडी िविश ट िव ाशाखांकिरता 

सु  कर यासाठी ा त झाले या तावावर शासन िनणय िद.04/07/2017 नुसार केललेी 
कायवाही व महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109 (8) नुसार नवीन 
अितिर त जलदगती तुकडीच े ताव शासनाकडे पाठिव याकिरता, मा. कुलगु  महोदया 
यांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) नुसार यव थापन 
पिरषदे या वतीने िदललेी मा यता मािहती तव. 

 

 (िटपणी: िद.04/07/2017 रोजी या शासन िनणया वय े "असामा य पिर थतीत िविश ट 

िव ाशाखां या नवीन अितिर त तकु ांना मंजुरी दे याबाबतची जलदगती कायप दती 

आिण यासबंंधीचे िनकष िविहत कर यात आलेल े आहेत." यास अनुस न शै िणक वष 

2021-22 पासून सोबत जोडले या त या माणे संल नत महािव ालयांकडून नवीन 

अितिर त जलदगती तकुडी सु  कर यासदंभ त ताव िव ापीठास ा त झाललेे आहेत. 

 उपरो त शासन िनणयास अनुस न शै िणक वष 2021-22 पासून नवीन अितिर त 

जलदगती तुकडी सु  कर यासदंभ त ा त झाले या तावावर िव ापीठ तरावर िविहत 

कायवाही क न मा. कुलगु  महोदया यानंी सोबत जोडले या त या माणे िशफारस 

केलेली आहे व या माणे संबिंधत महािव ालयांना पा  व अपा  कळिव यात आले आहे. 

 िद.04/07/2017 या शासन िनणयातील तरतदुी या अनुषंगाने नवीन अितिर त 

जलदगती तुकडी सु  कर यासाठी परवानगी िमळणेकामी शासनाकडे ताव पाठिव याची 

तारीख या या वष या 10 ऑग ट पयत असते. तथािप, रा याम ये कोिवड-19 चा 

ादुभ वा या पा भमूीवर ी.सुयश दुसाने, शासन अिधकारी, िश ण संचालनालय (उ च 

िश ण), पणेु यांचा िद.10/08/2021 रोजी या प ानुसार शासनाकडे ताव सादर 

करणेसाठी िद.20 ऑग टपयत मदुतवाढ िदली. 

 तथािप, यव थापन पिरषदेची बैठक िद.07/08/2021 रोजी झाली अस याने व 

नजीक या काळात बठैक तािवत नस याने, िद.12/08/2021 रोजी काय लयीन िटपणी 

अ वये मा.कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) 

अ वये यव थापन पिरषदे या वतीने त कालीन थतीत मा यता िदलेली आहे. 

 शै िणक वष 2021-22 पासून नवीन अितिर त जलदगती तुकडी िविश ट 

िव ाशाखाकंिरता सु  कर यासाठी ा त झाले या तावावर शासन िनणय 

िद.04/07/2017 नुसार िविहत कायवाही क न, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 109(8) नुसार िद.24/08/2021 रोजी उपरो त ताव शासनाकडे सादर 

कर यात आल ेआहेत. 

 सबब, सदरील बाब मािहती तव). 
 

ठराव : शै िणक वष 2021-22 पासून नवीन अितिर त जलदगती तुकडी िविश ट िव ाशाखांकिरता 
सु  कर यासाठी ा त झाले या तावावर शासन िनणय िद.04/07/2017 नुसार केललेी 
कायवाही व महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109 (8) नुसार नवीन 
अितिर त जलदगती तुकडीच े ताव शासनाकडे पाठिव याकिरता, महारा  सावजिनक 
िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा. कुलगु  महोदयांनी यव थापन 
पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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िवषय .3 यशवतंराव च हाण महािव ालय, करमाळा येथील बधंक कैलास वसंतराव देशमुख 

यांना पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, सोलापरू माफत दे यात 
आललेा उ कृ ठ िश के र कमचारी परु कार र  क न कैलास देशमुख यांनी 
महािव ालयात जू झालपेासून िव ापीठ व महािव ालयात केले या सव 
गैरकारभारची व टाचाराची सखोल चौकशी कर याची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: उपरो त संद भय िवषया वये यशवतंराव च हाण महािव ालय, करमाळा या 

महािव ालयातील ा.गोवधन जग ाथ चवरे पाटील, रा यशा  िवभाग यांचा 

िद.10/07/2021 रोजीचा त ार अज स अनुस न िव ापीठाने महािव ालयाच े ाचाय 

व सं थेचे अ य  याचंेकडून व तुिन ठ अहवालाची मागणी केलेली होती. याबाबतचा 

व तुिन ठ अहवाल ाचाय, यशवतंराव च हाण महािव ालय, करमाळा व सं थेच ेअ य , 

िव ा िवकास मंडळ, करमाळा यां याकडून ा त झाला आहे. तो सदर िटपणी सोबत 

अवलोकनाथ सादर केलेला आहे. 

1. ा. गोवधन जग ाथ चवरे पाटील यांनी महािव ालयातील बधंक कैलास वसंतराव 

देशमुख यां यावर गैरकारभाराची व टाचारासंबंधी केलेले सव आरोप खोटे व 

िनराधार असलेबाबत सदर अहवालाम ये नमूद केललेे आहे. तसेच ी.गोवधन 

जग ाथ चवरे पाटील या महािव ालयात कायरत नाहीत. तसचे ी. चवरे पाटील 

याचंेवर िविवध आरोपासंदभ त सं थेने यानंा िद.28/02/2014 ते 21/09/2015 या 

कालावधीत िनलबंीत केललेे होते. यानंी सदर आरोप िबनशत माफी मागून मा य 

के यामुळे यानंा परत सेवते घेतले होते. तथािप, यां या वतनात सधुारणा झाललेी 

नाही. ी. चवरे पाटील हे वारंवार िविवध आ थापनात खोटया त ारी करत असतात 

असे सदर अहवालात नमूद केलेले आहे.  

2. त ारदार ी. चवरे पाटील यानंाही िव ापीठाकडून बधंक ी. कैलास वसतंराव 

देशमुख व सं थेचे सिचव याचंेवर केले या आरोपाबाबत यां याकडे ज ेपरुाव ेआहेत 

ते वरीत व ापीठास सादर करावते. तदनंतर यां या अज ची सखोल चौकशी 

क न दोष वर कायवाही करणे सोईचे होईल अस े यानंा या काय लयाकडील प  

जा. .पअुहोसोिवसो/िशमा/2020-21/5529, िद.04/08/2021 अ वये 

कळिव यात आलेल ेहोते.  

3. याअनुषंगाने िद. 19/08/2021 रोजी या ई.मेल ारे ा त प ात ा.गोवधन 

जग ाथ चवरे पाटील यानंी ाचाय, ल मण पाटील, यशवतंराव च हाण 

महािव ालय, करमाळा याचंी 7 जून 2019 रोजी िव ापीठा या सिमतीने केललेी 

िनवड ही वधै नाही अस े िश ण सहसचंालक, सोलापरू यानंी 



यव थापन पिरषदेची 141 वी बठैक गु वार, िद.16 स टबर, २021 कायवृ ांत  5/12 

जा. .िवसस/ंउिश/सोिवसो/2021/780, िद.01/06/2021 या प ा वये यानंा 

लेखी कळिवलेले आहे. िव ापीठास यानंी अ ापपयत कळिवलेले नाही हे यानंी 

कळिवणे गरजचेे होते. तरी या ाचाय चा पगार िश ण सहसंचालक, सोलापरू यांनी 

िडसअलाउड केलेला आहे. तसेच 10 मे 2019 या शासन िनणयानूसार उपरो त 

ाचाय ची िनवड वधै नाही याची गांभीय ने चौकशी क न ाचाय ची िनवड 

बकेायदेशीर अस यामुळे िव ापीठाने ाचाय ची िनवड वधै नाही असे यां या 

प ाम ये नमूद केले आहे. तसेच मा. -कुलगु  महोदयानंा िद. 02/08/2021 रोजी 

य  भेटून िनवदेनही िदललेे अस याचे व याची आपण ता काळ न द यावी. सदर 

करणाची आपण दखल न घेत यास मी आप या उ च िश ण सहसंचालक, 

सोलापरू याचं े िव द उ च यायालयात दाद मागणार अस याचे प ाम ये नमूद 

केले आहे. 

4. तसेच ाचाय चा पगार मा. िवभागीय सहसचंालक, सोलापरू यांनी िडअलाऊड (बदं) 

केलेबाबतही प ात नमूद केल े आहे. तसेच यानंी डॉ. पाटील यानंी 

िद.18/06/2021 रोजी या प ा वये मा. िश ण संचालक (उ.िश.), पणेु यांचेकडे 

अपील केललेे आहे. अिपलाचा िनणय अ ाप झाललेा नस याचे मा. िश ण 

सहसंचालक, सोलापरू यां या प ाम ये नमूद केल ेआहे. प  सोबत जोडललेे आहे. 

तसेच ा.गोवधन चवरे पाटील यानंी महािव ालयातील वतेन व वतेनेतर अनुदान 

िनध रण अहवाल वष 2016-17 ते 2019-20 मा. िवभागीय सहसचंालक, उ.िश., 

सोलापरू याचंा अहवाल सोबत जोडला असून सदर अहवालात वतेन अनुदान 

िनध रण व वतेनेतर अनुदान िनध रण अंितम करताना अमा य झाले या बाबीचा 

तपशील अहवाल सोबत जोड यात आला आहे. 

 सबब, यशवतंराव च हाण महािव ालय, करमाळा येथील बधंक कैलास 

वसंतराव देशमुख यांना पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, सोलापरू 

माफत दे यात आलेला उ कृ ट िश के र कमचारी परु कार र  क न कैलास देशमुख 

यानंी महािव ालयात जू झालेपासनू सहसचंालक काय लय, सोलापरू, िव ापीठ व 

महािव ालयात केले या सव गैरकारभारची व टाचाराची सखोल चौकशी कर याची 

बाब िवचाराथ). 

 

ठराव : सदरचा िवषय सव नुमते अमा य कर यात आला. 
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िवषय .4 िव ापीठातील ान ोत क ास कमवीर डॉ. मामासाहेब जगदाळे असे नामािभधान कर याची बाब 

िवचाराथ. 
  

 (िटपणी: मा. डॉ. एस. के. पाटील, यव थापन पिरषद सद य व . अिध ठाता, वािण य व 

यव थापन िव ाशाखा तथा ाचाय, बी. पी. सुलाखे कॉलेज ऑफ कॉमस, बाश  यांनी 

िद.04/09/2021 रोजी या ई-मेल वये पाठिवले या अज स अनुस न तुत िव ापीठा या 

ान ोत क ास कमवीर डॉ. मामासाहेब जगदाळे यांच ेनाव देणेबाबत िवनंती केली आहे. 

 मा. कुलगु  महोदयां या आदेशानुसार िव ापीठा या ान ोत क ा या नामािभधाना 

संदभ त िनयमावली करणेबाबत सिमती गठीत कर यात आली होती. सदर सिमती या 

िशफारशीनुसार िद. 15 फे ुवारी, 2021 रोजी या यव थापन पिरषदे या बैठकीत िवषय . 17 

(2) वर खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला आहे.  

ठराव:  िव ापीठा या ान ोत क ा या िनिम ाने िव ापीठातील इतर क  यां या 

नामािभधानासंदभ त िनयमावलीस खालील दु तीसह सव नुमते मा यता दे यात आली. 

 1) संबंिधत य ती/सं थावर कस याही कारच े यायालयीन दाव ेनसावते. 

2) शै िणक, सामािजक, यव थापन, आरो य, ीडा, सां कृितक, औ ोिगक आिण ामीण 
भाग इ. े ात या य तीने (िकमान 25 वष) व सं थेने (िकमान 50 वष) काय केलेल े
असाव.े 

3) ती य ती चािर यसंप  व नैितक अिध ठान असलेली असावी. 

4) या य तीला/सं थेला देश/िवदेश पातळीवरील मानप , बि से, पुर कार इ. स मान 

ा त झालेले असावते. 

5) ती य ती/सं था यांनी िव ापीठात वतं  इमारत उभा क न दे याची हमी ावी. 

6) या य ती या/सं थे या काय ची मिहमा भिव यात अनेक वष िटकणारी वा िचरकाल 

असावी.  

7) या य त या ित ठानाने कवा सं थेने भिव यात यांच ेकाय आिण वा तू सु व पात पुढे 
चालिवलेली आहे काय? यात नवीन अशी भर घातली आहे काय? हे पाहणेही आव यक 
आहे.  

8) भिव यात िव ापीठातील शासकीय िवभाग, संकुल अथवा िवभाग यांना नामािभधान 
कर याची मागणी कर यात आ यास सदरची िनयमावली लागू राहील. 

  सबब, उपरो त ठरावातील िनयम . 01 ते 07 माणे सवकष चच  क न िव ापीठा या 

ान ोत क ास कमवीर डॉ. मामासाहेब जगदाळे असे नामािभधान कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव : िव ापीठातील ान ोत क ास कमवीर डॉ. मामासाहेब जगदाळे असे नामािभधान कर यासाठी 
ा त झाललेा सदरचा ताव हा वरील िनयमावली तयार हो यापूव  ा त झाललेा अस याने, 

िकमान . 25 ल  (अ री पये पंचवीस लाख फ त) इतकी र कम वका न ान ोत क ाच े
“कमवीर डॉ. मामासाहेब जगदाळे ान ोत क ” असे नामािभधान कर यास सव नुमते मा यता 
दे यात आली. 
 तसेच भिव यात िव ापीठातील कोण याही क /संकुलास नामािभधान कर यासाठी 

ा त होणा या तावासंदभ त वरील िनयमावलीनुसार कायवाही करावी असे सव नुमते ठरले. 
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िवषय .5 UV-VIS Spectrophotometer या उपकरणा या वापराकिरता आव यक शु क िनि त 

कर याची बाब िवचाराथ. 
  

 (िटपणी: भौितकशा  सकुंलाने िव ापीठा या Development Fund या िशषकाखाली 

िव ा य या, िश कां या, संशोधक िव ाथ  व उ ोजक यां या वापराकिरता US-VIS 

Spectrophotometer हे उपकरण खरेदी केल ेआहे. 

 UV-VIS Spectrophotometer या उपकरणां या वापराकिरता काही शु क 

िनि त करणे आव यक आहे.  याचं ेदर खालील माणे आहेत. 

 Rates of 
Department 

Rates for Other 
depts. and 

Affiliated Colleges 

Rates for Academic/ 
Research Insititutes 

other than University 

Rate for 
Industry 

50/- 80/- 100/- 200/- 

  वरील दर अवलोकनी घेता, पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू 

िव ापीठा या भौितकशा  संकुलामधील वरील उपकरण वापर यासाठी शु क िनि त 

कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव : UV-VIS Spectrophotometer या उपकरणा या वापराकिरता सव नुमते खालील माणे 
शु क िनि त कर यात आल.े 
Rates for Department, 

Other depts. and 
Affiliated Colleges 

Rates for Academic/Research 
Insititutes other than P.A.H. 

Solapur University 

Rate for 
Industry 

75/- 125/- 225/- 
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िवषय .6 शै िणक, संशोधन आिण िवकास या िवभागातील कमचारी यांना पूव माणे दे यात आले या 

5% अिध यय (Overhead Charges) वाटपाची बाब िवचाराथ. 
  

 (िटपणी: मा. िव  व लखेा अिधकारी, पु.अ.हो.सोलापूर िव ापीठ, सोलापरू यांच े
िद.10/06/2021 रोजीचे पिरप क अवलोकनाथ सादर. 
 िव ापीठाकडील या क पानंा अनुदान देणा या सं थाकडून अिध यय (Overhead 
Charges) साठी वगेळया र कमेची तरतूद केलेली असून अशा सशंोधन क पा या 
अिध यय या वाटपाबाबत िद. 03 माच 2021 या यव थापन पिरषदे या बैठकीतील ठराव 

. 7(2) अ वय े दु तीसह मा यता दे यात आली आहे. (सोबत पिरप काची त जोडली 
आहे). 
 िद. 03 माच 2021 रोजी या यव थापन पिरषदे या बैठकी या ठराव . 7(2) अ वय े
दु तीसह मा यतेम य े शै िणक, सशंोधन आिण िवकास िवभागातील कमचारी-5% यांना 
वगळ यात आल े आहे. शै िणक सशंोधन आिण िवकास या िवभागातील िश क मा यता 
िवभाग-2 (युजीसी) या िवभागासाठी सशंोधन क पासाठी अिध यय (Overhead Charges) 
िवतरीकरण िद. 14 जून 2007 या यव थापन पिरषदे या बठैकीतील ठराव . 5 अ वय े
सन 2019 पयत दे यात यते होते. परंत,ू स : थतीत अिध यय (Overhead Charges) 
िवतरीकरण वगळ यात आल ेआहे. 
 युजीसी या िविवध योजनतगत िश कांना सशंोधनासाठी अनुदान दे याकिरता 
Minor Research Projects, Major Research Project, College for Organizing 
Seminar/Symposia/Conference च े ताव तसचे महािव ालयासाठी असले या इतर 
योजनतगत अनुदान ा तीसाठी ा त ताव जमा क न घे यात येतात.  यावर कायवाही 
क न युजीसीला पाठिव यात येतात. तसेच या िवभागाकडून िव ापीठ सलं नत 
महािव ालये आिण िव ापीठातील िश कांसाठी सशंोधन तावाला अथ सहा य 
दे याकिरता िव ापीठामाफत Seed Money for Research आिण Break through 
Research या अदंाजप कीय िशषकाखाली तरतदू कर यात आलेली असून यानुषगंाने 
िश कांचे सशंोधन क पाचे ताव मागिव यात यऊेन यावर िविहत कायवाही व मा यतेने 
यांना अथ सहा य अदा कर याची ि या केली जाते. 

 िद.10/06/2021 रोजी या िव  व लखेा िवभागा या पिरप का वय े आ थापना 
िवभाग, िव  व लखेा िवभाग व सबंंिधत अिध िवभागातील कमचारी यांना अिध यय वाटपात 
घेत असताना शै िणक, सशंोधन आिण िवकास िवभागास वगळणे हे अनाकलनीय आहे. 
 या तव, िद. 03 माच 2021 रोजी या यव थापन पिरषदे या बैठकीतील ठराव . 7 
(2) अ वय ेवगळ यात आले या शै िणक, सशंोधन आिण िवकास या िवभागातील कमचारी 
यांना पूव माणे दे यात आले या 5% अिध यय वाटपास (Overhead Charges) 
िद.17/07/2021 रोजी या िटपणी वय ेमा. कुलगु  महोदयानंी मा यता िदली आहे. 
 सबब, शै िणक, सशंोधन आिण िवकास या िवभागातील कमचारी यांना पूव माणे 
दे यात आले या 5% अिध यय (Overhead Charges) वाटपाची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव : सदरचा िवषय सव नुमते अमा य कर यात आला. 
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िवषय .7 कोिवड 19 या रोगा या ादुभ वामुळे तुत िव ापीठ संल नत महािव ालय व 

िव ापीठ संकुलात विेशत िव ा य च े शै. वष 2020-21 व 2021-22 करीता पा ता 
अज तील टु ची पतूता कर यासाठी वकार यात येणारे दंड ित िव ाथ  र कम 

.500/- माफ कर याची बाब िवचाराथ. 
  

 (िटपणी: िद.03 माच, 2014 रोजी या यव थापन पिरषद बठैकीतील ठराव .4(4) 

नुसार शै.वष 2013-14 पासून िव ापीठ संल नत महािव ालयातील व िव ापीठ 

संकुलातील विेशत िव ा य या पा ता आवदेन प ातील टु ची पतूता िवहीत मुदतीत 

न के यास .500/- ित िव ाथ  दंड ती वष  आकारला जातो. 

 तथािप, शै.वष 2019-20 पासून जगात कोिवड 19 या रोगाचा ादुभ वाची 

पिर थती ल ात घेता, मा.कुलगु  महोदयांनी शै.वष 2019-20 म ये िव ापीठ 

संल नत महािव ालये व िव ापीठ संकुलाम ये विेशत िव ा य ना दंड लागू न 

करणेबाबत तातडीची बाब हणनू महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 

कलम 12(7) नुसार मा यता िदलेली होती व यव थापन पिरषदेने ठराव .2, 

िद.03/03/2021 अ वये मा. कुलगु  महोदया यानंी केले या कायवाहीची न द घेतललेी 

होती. या अनुषंगाने शै.वष 2019-20 म ये विेशत िव ा य ना पा ता टुीसाठी 

िव ापीठाकडून आकार यात येणारा ित िव ाथ  . 500/- दंड हा िव ापीठाकडून 

माफ कर यात आलेला होता. 

 सबब, स : थतीत कोिवड 19 या रोगाचा ादुभ व कमी न होता तीसरी लाट 

ये याची श यता नाकारता येत नाही. तसचे कोराना ादुभ व थती तशीच आहे. 

या तव, पनु : िव ा य या आ थक व शै िणक िहताचा िवचार क न तुत िव ापीठ 

संल नत महािव ालय व िव ापीठ संकुलात विेशत िव ा य च े श.ै वष 2020-21 व 

2021-22 करीता पा ता अज तील टु ची पतूता कर यासाठी वकार यात येणा या 

ित िव ाथ  .500/- दंडाची र कम माफ कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव : कोिवड 19 या रोगा या ादुभ वामुळे तुत िव ापीठ संल नत महािव ालय व 
िव ापीठ संकुलात विेशत िव ा य च े शै. वष 2020-21 व 2021-22 करीता पा ता 
अज तील टु ची पतूता कर यासाठी वकार यात येणारे दंड ित िव ाथ  र कम 

.500/- माफ कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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िवषय .8 अिधसभा सद यांनी िवचारले या ांवर काय लयाने तयार केललेी उ रे व सदरची 

उ रे अिधसभे या बठैकीत दे याकिरता यव थापन पिरषदे या सद यांच े नामिनदशन 
कर याची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: अिधसभा सद यानंी िद.28 स टबर, २021 रोजी होणा या बठैकीकिरता  

पाठिवलेले आहेत. सदर ांची उ रे काय लयाने तयार केलेली आहेत. २०१९ चा 

एक प पिरिनयम मांक ४ मधील िनयम . 6(१३) नुसार यव थापन पिरषद, 

अिधसभे या बठैकीत यानंा ावयाची उ रे तयार करील.  

 सबब, अिधसभे या सद यानंी िवचारले या ांची काय लयाने तयार 

केलेली उ रे िवचाराथ व सदर ांची उ रे अिधसभे या बठैकीत दे याकिरता 

यव थापन पिरषदे या सद याचंे नामिनदशन कर याची बाब िवचाराथ). 

 
ठराव : सोबत जोड या माणे ांची उ रे िनि त कर यात आली व अिधसभेम ये या ांची 

उ रे दे यासाठी यव थापन पिरषद सद यांचे खालील माणे नामिनदशन कर यात 
आल.े 

 

 मा. कुलगु , मा. -कुलगु  व सव स माननीय सद याचं े आभार मानून बठैक संप याच े

.कुलसिचव यानंी जाहीर केले. 

 
        सही/-        सही/- 
सद य सिचव 

 यव थापन पिरषद 
 अ य  

यव थापन पिरषद 
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पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर  

ो रे  
 

 

अिधसभा सद यानंी िवचारलले े  व यावर िव ापीठ शासनाने तयार केललेी उ रे  

  
मांक 

                                                                                                                       उ र  

ी. सु. तु. सरवदे          ाचाय डॉ. अ. बा. शगाडे 
1 सन 2019 ते 2021 या कालावधीत 

िव ापीठ िवरोधात कोणकोण या 
यायालयीन यािचका दाखल झा या 

आहेत? 

तुत िवभागाकडे उपल ध असले या मािहतीनुसार सन 
2019 ते 2021 या कालावधीतील तुत िव ापीठािव द 
मा.उ च यायालय, मंुबई येथे एकूण 18 यािचका दाखल 
झा या आहेत. 

2 सन 2017-18 या आ थक वष त या 
िव ापीठात िश क िनधी िकती होता 
आिण िद.01 ऑग ट, 2021 पयत 
आप या िव ापीठात िकती िव ापीठ 
िनधी िश क आहे? 

सन 2017-18 या आ थक वष अखेर िव ापीठ िनधी 
खा याम ये र कम .39,25,07,130/- व िद.01/08/2021 
रोजी िव ापीठ िनधी खा याम ये र कम .47,22,78,963/- 
इतकी िश क आहे. 

ी. स. मा. गायकवाड         ाचाय डॉ. शं. िक. पाटील 
1 माजी क ीय मं ी आदरणीय 

खासदार ी. शरदचं  पवार साहेब 
यांना पु य ोक अिह यादेवी 
होळकर सोलापूर िव ापीठाची मानद 
डी.िलट. पदवी दे याचा िसनेटम ये 
सव नुमते मंजूर झाले या ठरावाबाबत 
पुढे काय कायवाही झाली? 

िद. 15 माच 2021 रोजी झाले या अिधसभे या ठराव . 9 
या अनुषंगाने सदरील िवषय िद. 10 जुल,ै 2021 रोजी या 

िव ा पिरषदेम ये ठेव यात आला असता, महारा  शासन 
राजप , असाधारण भाग चार-ब, असाधारण मांक 360 
अ वये िद.10 ऑ ट बर, 2018 रोजी िस द केलेला 2018 
चा एक प पिरिनयम मांक 3 'महारा  सावजिनक िव ापीठ 
(स मा य पद या आिण िव ािवषयक िवशेषोपाधी) एक प 
पिरिनयम, 2018' म ये स मा य पद या कवा िव ािवषयक 
िवशेषोपाधी दान कर याची कायप दती िवषद कर यात 
आली आहे. 
 सदर पिरिनयमानुसार सदरचा ताव नस यामुळे 
िद.10 जुल,ै 2021 रोजी या िव ा पिरषदेने अिधसभेने 
िशफारस केलेला ताव सव नुमते मागे घेतलेला आहे. 

ा. डॉ. तु. िव. शदे         ॲड नी. सु. मंकणी 
1 2019 ते 2021 या कालावधीत या 

िव ापीठातून कोणकोण या 
िश के र कमचा यांची पदावनती 
कर यात आलेली आहे? 

1) डॉ. कांबळे सूयकांत नंदकुमार 
2) ी. हैनाळकर मलकारिस द महादेव 
3) ी. राठोड  िवकास िमठू 
4) ी. शदे रिवराज राणोजी 
5) ी. हनमंते शेषराव िव लराव 
6) ी. चाकूरकर िवशाल िशवाजीराव 
7) ी. िग हे रमेश िगरजाजी 
8) ी. शदे िम लद मनोहर 
9) ीमती वाघमारे आि नी िदनेश 

10) ी. िदलपाके उ म िगरज पा 
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मांक 

                                                                                                                       उ र  

ा. डॉ. सु. कु. शदे         डॉ. िव. ल. कदम 
1 स या िव ापीठामाफत घेत या 

जाणा या पदवी व पद यु र 

ऑनलाईन परी ेसाठी संबंिधत 

कंपनीला ती पि का िकती 

दरप क िनि त कर यात आले 

आहे? 

स या िव ापीठामाफत घेत या जाणा या पदवी व पद यु र 

ऑनलाईन परी ेसाठी संबंिधत कंपनीला ती िव ाथ , ती 

पेपर .35/- इतके दर िनि त कर यात आले आहे. 

2 िद. 08 जुलै, 2019 या शासन 

आदेशानुसार दर मिह याला कॅस 

ि येच े कॅ प आयोिजत केले जात 

आहेत का? 

मा. िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर िवभाग, सोलापूर 

यांच े िद.03/05/2021 रोजी या प ा वये आदेिशत 

के या माणे महािव ालया या तरावर कॅस ि या आयोिजत 

कर याबाबत या काय लयाचे प  .पुअहोसोिवसो/िशमा-2/ 

2020-21/5058, िद.14/07/2021 रोजी या पिरप का वये 

महािव ालयास कळिवले आहे. 

3 स या सु  असले या िव ापीठा या 

ऑनलाईन परी ेबाबत कामा या 

िनिवदा मागवून दरप क िनि त केले 

आहे काय? 

होय. 

 
 

          सही/- 
सद य सिचव 

यव थापन पिरषद 
 
 

 


