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सोलापूरिव� ापीठ,सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १०1 �या बैठकीचाकाय�वृ� ातं

शिनवार, िद.18 फे�वुारी, २०१७ दुपारी ०१:०० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १०१ वी बठैक शिनवार, िद.18 फे�वुारी, २०१७ रोजी दुपारी ०१:०० 

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�याचेनांव पद

1) �ा. डॉ. मालदार एन. एन. - मा. कुलगु� अ�य�

2) मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण) पणेु यांचे �ितिनधी डॉ. देशपांडे एस.

एम., िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू 

सद�य 

3) डॉ. घनवट ए. ए. सद�य

4) �ाचाय� � ी. पाटील आर. वाय. संचालक, म. व िव. िव. मं. सद�य

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

6)
� ी. पाटील बी. पी., परी� ा िनयं� क तथा �. कुलसिचव 

कायम िनमंि� त 

तथा सिचव  

�वागत:

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

अनुप��थती:

�यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस डॉ. नंदनवार डी. आर., �भारी सहसंचालक, (तं�  िश� ण)

पणेु मा. संचालक (तं�  िश� ण) यांचे �ितिनधी यांनी दूर�वनी� ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली 

होती. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता दे�यात आली.मा. अवर मु�य सिचव, उ�च व तं�  

िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई हे �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.
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सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े

[01] 24 जानेवारी, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

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

ठराव : २4 जानेवारी, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातंात

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

आली. 
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[0२] महारा�� िव� ापीठे कायदा १९९४ कलम २8 (ए�स) नुसार �यव�थापन पिरषदेस 

मा. कुलगु�  यानंी सादर करावयाचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर.

(िटपणी: महारा�� ् िव� ापीठे कायदा 1994 कलम २८ (ए�स) नुसार मा. कुलगु�  

याचंा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर करणे आव�यक आहे. �यानुसार 

मा.कुलगु�  याचंा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर).

ठराव : महारा�� िव� ापीठे कायदा 1994 कलम 28 (ए�स) नुसार मा.कुलगु� यानंी

सादर केल�ेया िद.08/01/2017 पासून िद.31/०1/201७ पय�त�या आढावा 

अहवालाची न�द घे�यात आली.
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[03] � ंथालय सिमती�या िद.२८/12/2016 रोजी झाल�ेया बैठकीचा काय�वृ� ांत

�यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव.

(िटपणी: � ंथालय सिमतीची िद.28/12/2016 रोजी बठैक झाली. िवषय पि� केवर 

� ंथालय व अ�यास क�� ाचा वा�षक अहवाल RUSA Phase-II मधून �ा�त होणा�या 

अनुदानातनू खच�ची तरतूद व � ंथालयाकडून िव� ा�य�ना दे�यात येणा�या ��टआऊट 

सेव�ेया शु�काम�ये १ � पयाने कपात कर�याबाबत इ. िवषय िवचाराथ� होते.

सबब, � ंथालय सिमती�या िद.28/12/2016 रोजी झाले�या बठैकीचा 

काय�वृ� ांत महारा�� ् िव� ापीठ कायदा १९९४ मधील कलम ७५(१) (ग) (तीन) व (चार) 

अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव).

ठराव: � ंथालय सिमती�या िद.२८/12/2016 रोजी झाल�ेया बैठकी�या काय�वृ� ातंास

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[04] िव� ापीठ पिरसरातील एम. एड. अ�यास� म शै. वष�2016-17 पासून बंद

कर�याची िव� ा पिरषदेने िद.१२/०१/२०१७ रोजी�या बैठकीत ठराव � .७३(७) 

नुसार केललेी िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठ पिरसरातील िश� णशा�  सकूंल अतंग�त एम. एड.

अ�यास� म सन2005-06 पासून सु�  कर�यात आलेला आहे. सदर अ�यास� माची 

�वशे � मता ४० इतकी आहे. 

िश� णशा�  सकुंलात पवू� सु�  असलेला एक वष�चा एम. एड. अ�यास� म 

एन. सी. टी. ई. �या धोरणानुसार शै. वष� २०१५-16 पासून दोन वष�चा कर�यात आला 

असूनसदरील दोन वष�चा नवीन अ�यास� म सु�  कर�यास िद.०७/१०/२०१५ �या 

सुधािरत मा�यता िमळाली आहे. सुधािरत मा�यते�या अनुषंगाने एन. सी. टी. ई. भोपाळ या 

काय�लयाकडून Self appraisal Form भ� न पाठिव�या�या सचूना िव� ापीठास �ा�त 

झाली आहे. �याम�ये सधुािरत दोन वष��या एम. एड. अ�यास� मासाठी एन. सी. टी. ई. 

भोपाळ�या िनयमा�माणे िश� कीय पदे अ�य सुिवधा िवषयाची सव� मािहती �याम�ये नमूद 

करणे आव�यक अस�याने िद.१२/०१/२०१५ �या शपथप� ाम�ये नमू के�या�माणे �यां�या 

अटी पणू� न झा�याने �यांनी िव� ापीठास िद.२७/१०/२०१६ रोजीचे प�  � .WRC/

APW02016 /125026/MH/2016/175194 व १७५१९५ अ�वये कारणे दाखवा नोिटस 

पाठवून शपथप� ातील अट�ची पतू�ता २१ िदवसां�या आत करणे आव�यक आहे. अ�यथा 

याब�ल आपले काही �हणणे नाही, असे समजून एम. एड. अ�यास� माची मा�यता काढून 

घे�यात येईल, असे कळिवले आहे. 

सदर नोिटशीवर कोणती काय�वाही करावी याब�ल आदेशाथ� मा. कुलगु�  

महोदयांना िद.२१/११/२०१६ रोजी िटपणी सादर केली असता, सदर 

अ�यास� मासंदभ�त िनण�य घे�याकिरता सिमती गठीत क� न सिमती�या िनण�यानुसार 

काय�वाही करावी असे आदेश मा. कुलगु� महोदयांनी िदले आहेत.

सदर आदेशा�वये िद.२३/११/२०१६ रोजी सिमतीची बठैक आयोिजत 

कर�यात आली होती. सदर  बठैकीम�ये  स� ��थतीत  सलं��नत महािव� ालयातील व 
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िव� ापीठातील िव� ाथ� �वशे पिर��थती पाहता एम. एड. अ�यास� म िव� ापीठ 

पिरसराम�ये चालू ठेवणे इ�ट होणार नाही. एम. एड. हा अ�यास� म बदं कर�यासाठीची 

�ि� या सु�  करावी, अशी िशफारस कर�यात आली होती. 

�यानुसार महारा�� ् िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ मधील कलम ९२(४) अ�वये 

एम. एड. अ�यास� म सन २०१६-17 पासून बदं कर�याबाबत िद.१२/०१/२०१७ रोजी�या 

िव� ा पिरषदे�या बठैकीत िवषय � .७३(७) नुसार ठेवता असता, िव� ा पिरषदेने खालील 

ठराव पािरत केला आहे. 

ठराव 

� .७३(७)

"िव� ापीठ पिरसरातील एम. एड. अ�यास� म शै� िणक वष� २०१६-17 पासून 

बदं कर�याबाबत सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न �यव�थापन पिरषदेस 

मा�यतेची िशफारस केली आहे."

सबब, िव� ा पिरषदे�या ठरावानुसार एम. एड. अ�यास� म शै� िणक वष� 

2016-17 पासून बदं कर�याची िव� ा पिरषदेने िद.१२/०१/२०१७ रोजी�या बठैकीत 

ठराव � .७३(७) नुसार केलेली िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील एम. एड. अ�यास� म शै. वष�2016-17 पासून बंद

कर�याची िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात

आली. 
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[05] सोलापूर िव� ापीठात तौलािनक सािह�या�यासाचा िवभाग सु� कर�याबाबत

शासनास ��ताव पाठिवणे संदभ�त िव� ा पिरषदेने महारा�� ् िव� ापीठ अिधिनयम 

१९९४ कलम ३०(क) अ�वये �यव�थापन पिरषदेस िशफारस के�याची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. डॉ. इरेश सदािशव �वामी माजी कुलगु� , ��तूत िव� ापीठ व डॉ. मीर 

इसहाक शेख यांनी िद.१९/०८/२०१६ रोजी�या िनवदेना� ारे मा. कुलगु� महोदयांना 

िवनंती केली आहे की, सोलापरू शहरचा नुकताच "�माट� िसटी" म�ये समावशे झाला 

आहे. �या��टीने िव� ापीठात भाषा िवभाग सु�  �हावा व तोही "तौलािनक 

सािह�या�यासाच"े क��  िव� ापीठात सु�  �हाव,े अशी आ�हा सव� भाषा� ेिमकांची इ�छा 

आहे. सोलापरूात मराठी, क� ड, उदू�, तेलगू अशा िविवध भाषा बोल�या जाता. या 

भाषेतील तौलािनक अ�यास होणे आव�यक आहे. �यासाठी �ा�यापकां�या नेमणकूा 

�हा�यात व या िवभागातफ� संशोधनाच े काय� �हाव,े या��टीने आपण यो�य ती पावले 

उचलावीत, अशी िवनंती केली आहे. 

उपरो�त िनवदेनानुसार िद.१२ जानेवारी, २०१७ रोजी�या िव� ा पिरषदे�या 

बठैकीत िवषय � .२७ अ�वये िवषय ठेवले असता, िव� ा पिरषदेने खालील ठराव पािरत 

केला आहे. 

"सोलापरू िव� ापीठात तौलािनक सािह�या�यासाचा िवभाग सु�  कर�याबाबत 

शासनास ��ताव पाठिव�यास महारा�� ् िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ कलम ३९(क) अ�वये 

�यव�थापन पिरषदेस मा�यतेची िशफारस कर�यात आली."

सबब, उ�तबाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सोलापूर िव� ापीठात तौलािनक सािह�या�यासाचा िवभाग सु� कर�याबाबत

शासनास ��ताव पाठिव�यासंदभ�त िव� ा पिरषदेने महारा�� ् िव� ापीठ

अिधिनयम १९९४ कलम ३०(क) अ�वये केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते

मा�यता दे�यात आली. 
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[06] िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या िद.३० जून, २०१० �या अिधसूचनेतील पिर�छेद

� .५.६.१(d) मधील �ाचाय� पदा�या पाच वष��या कालावधी नंतर�या

पुन�िनयु�ती�या िनवड सिमती बाबत�या िनयमावलीतील चौथी दु� �तीची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. सिचव, िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी यांचे प�  � .D.O.F.No.

1-2/2009(EC/PS), िद.२९/११/२०१६ रोजी�या प� ा�वये िव� ापीठ अनुदान 

आयोगा�या ३० जून, २०१० �या अिधसचूनेनुसार िद.१८ स�ट�बर, २०१० रोजी�या 

अिधसूचनेतील पिर�छेद � .५.६.१.(d) मधील तरतूदीनुसार �ाचाय� पदा�या पाच वष��या 

कालावधीनंतर दुस�या पाच वष��या कालावधीसाठी�या िनवड �ि� येबाबत 

िनयमावलीतील चौथी दु� �ती सदर प� ा�वये कळिवली आहे.

महारा��  ् शासन, उ�च व तं�  िश� ण िवभागाच े शासन िनण�य � .संिकण�-

२०११(२५/११) िविश-१, िद.१५/02/2011 रोजी�या शासन िनण�या�वये व िव� ापीठ 

अनुदान आयोगा�या िद.३० जून, २०१० �या अिधसचूनेतील िविनयमा�या पिर�छेद 

� .5.1.6 (d) म�ये �ाचाय� पदास ५ वष��या (एका मुदतीसाठी) कालावधीकिरता िव� ापीठ 

िवहीत िनवड सिमतीमाफ�त पनु�नय�ुतीस पा�  अस�याबाबत िद.१5/02/2011 नंतर�या 

सव� संल��नत महािव� ालयातील �ाचाय��या मा�यता प� ात कळिवले आहे.

सबब, िव� ापीठ अनुदान आयोगाची चौथी दु� �तीनुसार �ाचाय� पदा�या 

पनु�िनय�ुती बाबतची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या िद.३० जून, २०१० �या अिधसूचनेतील पिर�छेद

� .५.६.१(d) मधील �ाचाय� पदा�या पाच वष��या कालावधी नंतर�या

पुन�िनयु�ती�या िनवड सिमती बाबत�या िनयमावलीतील चौथी दु� �ती बाबतची 

न�द घे�यात आली. 
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[07] मे. ए-वन से�युिरटी ॲ�ड लबेर कॉ�� �ॅटर, सोलापरू या खाजगी कं� ाटदाराकडून

दरप� क सिमती�या िशफारशीनुसार � ित कम�चारी � ित िदन � .५.७०/- या दराने

िद.01/03/2017 पासून िद.28/02/2018 पय�त सुर� ा र� क घे�याकिरता मा. कुलगु�

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

(िटपणी: िव� ापीठास सुर� े�या कामासाठी कं� ाटी प�दतीने सुर� ा र� क न�दणीकृत 

परुवठादार / ठेकेदारांकडून घे�याकिरता िद.17/12/2016 रोजी�या ई-िनिवदेस 

अनुस� न �ा�त झाले�या ई-िनिवदा परुवठादार / ठेकेदारां�या तांि� क बाबी तपासणी 

कर�याकिरता मा. कुलगु� महोदयांनी गठीत केले�या सिमतीचा अहवाल, दरप� क 

सिमती समोर सादर कर�यात आला. �याच�माणे दरप� क सिमतीसमोर ऑनलाईन 

Financial Bid िद.07/02/2017 रोजी दु.३:०० वा. उघड�यास मा. कुलगु� महोदयांनी 

मा�यता िदली आहे.

�यानुसार िद.07/02/2017 रोजी दरप� क सिमतीसमोर Financial Bid

उघड�यात आले असून, सदर सिमतीने कमीत कमी सेवा शु�क आकारणारे फम� L1

मे. ए-वन स�ेयुिरटी ॲ�ड लेबर कॉ�� ॅ�टर, �यु पा�छा पेठ, साईबाबा चौक, सोलापरू 

यां�याकडून � ित कम�चारी � ित िदन � .5.70/- या दराने सेवा घे�यास िशफारस केली 

आहे. सदर सिमती�या िशफारशीनुसार मे. ए-वन स�ेयुिरटी ॲ�ड लेबर कॉ�� �ॅटर, �य ु

पा�छा पेठ, साईबाबा चौक, सोलापरू यां�याकडून � ित कम�चारी � ित िदन � .5.70/- या 

दराने िद.01/03/2017 ते िद.28/02/2018 या कालावधीकिरता सेवा घे�याकिरता 

संबिंधतास परुवठा आदेश दे�यास मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदली आहे. �यानुसार 

मे. ए-वन स�ेयुिरटी ॲ�ड लेबर कॉ�� ॅ�टर, �यु पा�छा पेठ, साईबाबा चौक, सोलापरू 

यांना िद.09/02/2017 रोजी परुवठा आदेश दे�यात आला आहे. 

सबब, मे. ए-वन स�ेयुिरटी ॲ�ड लेबर कॉ�� ॅ�टर, �य ु पा�छा पठे, साईबाबा 

चौक, सोलापरू या खाजगी कं� ाटदाराकडून दरप� क सिमती�या िशफारशीनुसार � ित 

कम�चारी � ित िदन � .5.70/- या दराने िद.01/03/2017 ते िद.28/02/2018 पय�त 

सुर� ा र� क घे�याकिरता मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता िद�याची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मे. ए-वन से�युिरटी ॲ�ड लबेर कॉ�� �ॅटर, सोलापरू या खाजगी कं� ाटदाराकडून

दरप� क सिमती�या िशफारशीनुसार � ित कम�चारी � ित िदन � .५.७०/- या दराने

िद.01/03/2017 पासून िद.28/02/2018 पय�त सुर� ा र� क घे�याकिरता मा. कुलगु�

महोदयांनी मा�यता िद�या�या बाबीची न�द घे�यात आली. 
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मा. कुलगु� तथा अ�य�  महोदया�ंया परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय:  

[8(1)] िव� ापीठास मनु�यबळ पुरवठा करणा�या ठेकेदारामाफ�त दरमहा एकि� त 

वतेनावर नेमल�ेया ३ कम�चा�या�ंया वतेनात वाढ कर�याची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठास मनु�यबळ परुवठा करणा�या ठेकेदारामाफ�त दरमहा एकि� त 

वतेनावर नेमले�या ३ कम�चा�यां�या वतेनात वाढ कर�याबाबत िवनंती अज� काय�लयास 

सादर केले होते. �या अनुषंगाने या काय�लया�या िद.०८/01/2016 रोजी�या िटपणीवर 

झाले�या आदेशानुसार िव� ापीठास मनु�यबळ परुवठा करणा�या ठेकेदारामाफ�त दरमहा 

एकि� त वतेनावर नेमले�या ३ कम�चा�यां�या वतेनात वाढ कर�याची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ� सादर कर�यात आले होते. �यावर �यव�थापन पिरषदेने 

िद.२०/०१/२०१६ �या बठैकीत खालील�माणे िनण�य घेतलेला आहे.

"िनयिमत कम�चा�यांची भरती झा�यानंतर सदरचा िवषय पनु� : सादर करावा 

असे ठरले."

िनयिमत कम�चा�यांची भरती �ि� या पणू� झाले असनू, पढुील�माणे दश�िवले�या 

पदावर कम�चारी � जू झालेले आहेत. किन�ठ िलिपक-17, सां��यकी सहायक-1,

लघुटंकलेख-१, �योगशाळा सहायक-२, � ंथालय पिरचर-१, �योगशाळा पिरचर-१ व 

िशपाई-6 अस े एकूण 29 कम�चारी िनयिमत पदावर � जू झालेले आहेत. (सोबत � जू 

झाले�या कम�चा�यांची यादी जोडले आहे.)

उपरो�त व�तु��थती िवचारात घेता िव� ापीठास मनु�यबळ परुवठा करणा�या 

ठेकेदारामाफ�त दरमहा एकि� त वतेनावर नेमले�या ३ कम�चा�यां�या वतेनात वाढ 

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

ठराव: िव� ापीठास मनु�यबळ पुरवठा करणा�या ठेकेदारामाफ�त दरमहा एकि� त 

वतेनावर नेमल�ेया ३ कम�चा�या�ंया वतेनात कोणतीही वाढ कर�यात येवू नये 

असे ठरल.े
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[8(2)] महारा��  ् शासन, उ�च व तं�  िश� ण िवभागा�या िद.२०/०१/२०१७ रोजी�या 

पिरप� का�वये िद.२७ फे�वुारी, २०१७ रोजी � ी. िव. वा. िशरवाडकर उफ� कुसूमा� ज 

यांचा ज�मिदन "मराठी भाषा गौरविदन" �हणनू साजरा कर�याची व �यासाठी येणा�या 

खच�साठी अदंाजप� कीय तरतूद कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा�� शासन, उ�च व तं�  िश� ण िवभागा�या िद.२०/०१/२०१७ रोजी�या 

पिरप� कानुसार िद.२७ फे�वुारी हा � ी. िव. वा. िशरवाडकर उफ� कुसूमा� ज यांचा 

ज�मिदन मो� ा �माणावर साजरा कर�याबाबतचे शासनाचे िनद�श िव� ापीठास �ा�त 

झालेले आहेत. 

मातृभाषेचा गौरव �हणनू � ी. िव. वा. िशरवाडकर, उफ� कुसूमा� ज यांचा िद.२७ 

फे�वुारी हा ज�मिदन "मराठी भाषा गौरविदन" �हणनू साजरा कर�यासाठी काय उपाय 

योजना करता येतील व �याम�ये कोणकोण�या िवभागाचा ��य�  समावशे राहील व 

कोण�या िवभागाने िनि� त केलेले कोणते उप� म राबवावते याबाबतची पवू� तयारी 

कर�यासाठी मा. मं� ी, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग यांनी (मराठी भाषा, शालेय िश� ण, 

सां�कृितक काय�� म इ�यादी) िद.13/01/2017 रोजी�या बठैकीम�ये िव� ापीठांना 

�यां�या कॅ�पस ऐवजी कॅ�पस बाहेर शहरा�या ऐितहािसक िठकाणी / सां�कृितक 

सभागृहे इ�यादी म�यवत� िठकाणी काय�� माचे आयोजन कराव े अस े िनद�श बठैकीत 

िदलेले आहेत. तदनंतर महारा��  शासन, उ�च व तं�  िश� ण िवभागा�या

िद.२०/०१/२०१७ रोजी�या पिरप� कानुसार िद.२७ फे�वुारी हा � ी. िव. वा. िशरवाडकर 

उफ� कुसूमा� ज यांचा ज�मिदन मो� ा �माणावर साजरा कर�याबाबतच े शासनाच े

िनद�श िव� ापीठास �ा�त झालेले आहेत.

तसेच मराठी भाषा गौरव िदनी घे�यात येणारे उप� माबाबतची सिव�तर चच� 

कर�यासाठी मा. मं� ी महोदय, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, महारा��  रा�य यां�या 

अ�य� तेखाली िद.02/02/2017 रोजी मंुबई येथे रा�यातील सव� अकृिष िव� ापीठां�या 

कुलसिचव, िव�  व लेखा अिधकारी व सहसचंालक, उ�च व तं�  िश� ण यांची बठैक 

आयोिजत केली होती. सदर बठैकीला िव� ापीठातफ� मा. �. कुलसिचव, � ी. बी. पी. 

पाटील, मा. िव�  व लेखा अिधकारी, डॉ. बी.सी. शेवाळे व मा. सहसचंालक, सोलापरू 

िवभाग, सोलापरू डॉ. सतीश देशपांडे हे उप��थत होते. सदर बठैकीत आयोिजत 

काय�� मासाठी आ�थक तरतदू कर�याच े िनद�श दे�यात आले व �याच�माणे शासनाने 

��येक िव� ापीठासाठी िनि� त केले�या कलापथकाबरोबर मा. �. कुलसिचव, िव�  व 

लेखा अिधकारी व सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांची मंुबई येथेच बठैक 

आयोिजत केलेली होती. �या�माणे सोलापरू िव� ापीठासाठी शासनाने िनि� त केले�या 

कलापथकाचे �मुख � ी. कमलेश भडकमकर यां�यासोबत मा. �. कुलसिचव, िव�  व 

लेखा अिधकारी व सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांची बठैक झाली. सदर 

बठैकीम�ये � ी. कमलेश भडकमकर यांनी "म�हाठी भाषा सुंदरी" या सकं�पनेवर 

आधािरत १७ उप� मांचा संपणू� तपशील व �यासाठी येणा�या � .10 लाख खच�च ेिव�ततृ 

अंदाजप� क िदले. सोबत �यांचे अंदाजप� क जोडले आहे. 
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तसेच शासना�या िद.20/01/2017 रोजी�या पिरप� कानुसार, सदर सां�कृितक 

काय�� मासाठी येणा�या कलापथका�या िनवास व भोजनाची �यव�था, सभागृहाचे भाडे, 

छपाई व �याच�माणे महािव� ालयीन �तरावर आयोिजत � ंथ�दडी व �या�याने यावरील 

खच� िव� ापीठा�या िनधीतनू करावयाचा अस�याने �यासाठी अंदाज े � .२ लाखाची 

तरतूद आव�यक आहे. 

            सबब, िद.27 फे�वुारी, २०१७ रोजी � ी. िव. वा. िशरवाडकर उफ� कुसूमा� ज 

यां�या ज�मिदनी मराठी भाषा गौरविदनािनिम�  सां�कृितक काय�� म हा शासनाने 

िव� ापीठास नेमून िदले�या कलापथकाकडून साजरा करावयाचा अस�याने �या 

काय�� मास � ी. कमलेश भडकमकर यां�या पथका�या � .१० लाख अंदािजत खच�स 

खास बाब �हणनू मा�यता दे�यात यावी. यािशवाय सदर सां�कृितक काय�� मासाठी 

येणा�या कलापथका�या िनवास व भोजनाची �यव�था, सभागृहाच े भाडे, छपाई व 

�याच�माणे महािव� ालयीन �तरावर आयोिजत � ंथ�दडी व �या�याने यां�या 

आयोजनासाठी येणा�या अंदाज े� .2 लाख खच�साठी असे एकूण � . 12 लाख खच�स 

खास बाब �हणनू मा�यता दे�याची व या खच�किरता अदंाजप� कीय तरतूद कर�याची 

बाब िवचाराथ�).

ठराव: 1) महारा��  शासन, उ�च व तं�  िश� ण िवभागा�या िद.२०/०१/२०१७ रोजी�या 

पिरप� का�वये िद.२७ फे�वुारी, २०१७ रोजी मातृभाषेचा गौरव �हणनू � ी. िव. वा. 

िशरवाडकर उफ� कुसूमा� ज यांचा ज�मिदन "मराठी भाषा गौरविदन" �हणनू साजरा 

कर�याची व �यासाठी येणा�या खच�साठी नवीन िशष�क न उघडता, िव� ापीठ 

अनुदान आयोगाकडून १२ �या पंचवा�षक योजनेतून �ा�त झाल�ेया िनधीतनू 

Cultural Activities साठी तरतूद केल�ेया � .२ लाख िनधी�यितिर�त अिधकची 

� .9.80 लाखाची तरतूद Revenue and Corporation Taxes या अदंाजप� कातून 

पनु�िनयोजन असे एकूण � .11.80 लाखाची तरतूद कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.

2) तसेच शासनाने सोलापरू िव� ापीठासाठी िनि� त केल�ेया � ी. कमलशे भडकमकर 

यां�या कलापथकास �यां�याशी झाल�ेया सिव�तर चच�नुसार �यांनी िदल�ेया 

सुधािरत � .9 लाखा�या खच�स खास बाब �हणनू सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

3) तसेच शासना�या िद.20/01/2017 रोजी�या पिरप� कानुसार, सदर सां�कृितक 

काय�� मासाठी येणा�या कलापथका�या िनवास व भोजनाची �यव�था, सभागृहाच े

भाडे, छपाई व �याच�माणे िविवध महािव� ालयीन �तरावर आयोिजत � ंथ�दडी व 

�या�याने यासाठी � .२ लाखापय�त�या ��य�  खच�स खास बाब �हणनू सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 
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[8(3)] कुलसिचव या संवधैािनक पदासाठी िनवड सिमतीवर महारा��  ् िव� ापीठ कायदा 

१९९४ कलम ७९(१) (ब) (ii) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या सद�यामंधून दोन 

सद�याचे नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: कुलसिचव या पदाची जािहरात दै. सकाळ व दै. लोकमत या वत�मानप� ाम�ये 

तसेच व AIU New Delhi यां�या University New या सा�तािहकेत �िस�द कर�यात 

आली होती. �याच�माणे सदरची जािहरात िव� ापीठ व महारा��  ् शासना�या 

संकेत�थळावर �िस�द कर�यात आली होती. सदर जािहरातीम�ये आवदेनप�  सादर 

कर�याची अंितम मुदत िद.२४/०१/२०१७ पय�त काय�लयीन वळेेत सादर कराव,े अस े

नमूद केले होते. 

�यानुसार एकूण २० उमेदवारांचे अज� �ा�त झाले असनू िद.३० व ३१/०१/२०१७ 

रोजी छाननी सिमतीची बठैक आयोिजत कर�यात आली होती. सदर बठैकीम�ये एकूण 

२० अज�पैकी १८ अज� पा�  झाले आहेत.

कुलसिचव या पदाची मुलाखत आयोिजत कर�यात येणार असून, �यानुषंगाने 

िनवड सिमतीवर महारा��  ् िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम ७९ (१) (ब) (ii) नुसार 

�यव�थापन पिरषदे�या सद�यांमधून दोन सद�यांच ेनामिनद�शन आव�यक आहे.

सबब, कुलसिचव या पदा�या िनवड सिमतीवर महारा�� ् िव� ापीठ कायदा 

१९९४ कलम ७९ (१) (ब) (ii) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या सद�यांमधून दोन सद�यांच े

नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: कुलसिचव या संवधैािनक पदासाठी िनवड सिमतीवर महारा��  ्िव� ापीठ कायदा 

१९९४ कलम ७९(१) (ब) (ii) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या सद�यांमधून खालील 

दोन सद�याचंे नामिनद�शन कर�यात आल.े

1) मा. िश� ण संचालक, (उ�च िश� ण) पुणे �कवा सहसंचालका�या दज�पे� ा 

कमी नसललेा �ितिनधी / मा. संचालक (तं�  िश� ण), पुणे �कवा 

सहसंचालका�या दज�पे� ा कमी नसललेा �ितिनधी

२) डॉ. ए. ए. घनवट 
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[8(4)] रेकॉड� कीपर िन-िलिपक या पदा�या िनयु�ती संदभ�त मा. उ�च �यायालय, मंुबई येथे 

�लिंबत असल�ेया यािचके�या अनुषंगाने काय�वाही कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठातील िश� के� र पदा�या वग� ३ व ४ संवग�तील िर�त पदां�या भरती �ि� येची 

लेखी परी� ा िद.25/06/2016 व िद.26/06/2016 रोजी घे�यात आलेली असून, रेकॉड� कीपर 

िन-िलिपक या पदासाठी अंितम िनवड झालेले उमेदवार यांना िनयु�ती आदेश अ� ापही िनग�िमत 

केलेले नाहीत. 

रेकॉड� कीपर िन-िलिपक या पदा�या िद.25/06/2016 रोजी झाले�या लेखी परी� ेत व 

िद.23/07/2016 रोजी झाले�या �यावसाियक चाचणीत �ा�त गुणां�या आधारे आिण 

िद.23/08/2016 रोजी उमेदवारांच े मूळ कागदप� े तपासणी अंती मा. उ�च �यायालय, मंुबई 

येथील LPA Stamp No.5410/2011, WP6712/2015 आिण महारा�� ् शासना�या 

िनकाला�या अिधन राहून अंितम िनवड यादी व अंितम �ित� ा यादी �िस�द कर�यात आली 

होती. 

याबाबत काय�लयीन िनवेदन खालील�माणे:

1) रेकॉड� कीपर िन-िलिपक या पदावर यापूव� काय�रत असलेले कम�चारी � ी. शरद एस. पवार 

यां�या सेवा िव� ापीठाने समा�त के�यानंतर �यांनी मा. उ�च �यायालय, मंुबई येथे यािचका 

दाखल केली होती. यािचकेचा िनकाल �यां�या बाजूने लाग�यानंतर िव� ापीठाने या 

िनकालािव� �द मा. उ�च �यायालय, मंुबई येथे LPA Stamp No.5410/2011 अपील 

दाखल केले आहे. अपील �लंिबत असून �याची पुढील सुनावणी िद.13/02/2017 रोजी मा. 

उ�च �यायालय, मंुबई येथे ठेव�यात आली होती. सदर �करण चौकशीसाठी िनघाले नाही.

2) वरील LPA Stamp No.5410/2011 �या अंितम िनण�या�या अिधन राहून � ी. र�व�  कोरे 

यांची नेमणकू कर�यात आली होती. � ी. र�व�  कोरे यानंी राजीनामा िद�याने तो 

िव� ापीठाने मंजूर केला आहे. सदरचा राजीनामा परत घे�याबाबत �यांनी पुन� : िवनंती 

केली असता, िव� ापीठाने �यांची िवनंती अमा�य के�याने �यांनी मा. उ�च �यायालयात 

यािचका � .6712/2015 दाखल केली होती. मा. उ�च �यायालयाने िद.25/04/2016 रोजी 

�यांची यािचका फेटाळली आहे. त� नंतर � ी. र�व�  कोरे यांनी पुन� :

RPWST/13304/2016, िद.30/04/2016 �माणे न�याने िपटीशन मा. उ�च �यायालय,

मंुबई येथे दाखल केलेली असून ते �लंिबत आहे.

3) � ी. र�व�  कोरे यांनी मा. मं� ी, उ�च व तं�  िश� ण यांचकेडे अज� दाखल केला आहे.

याबाबत मा. मं� ी महोदयां�या प� ानुसार मा. कुलगु� महोदयांनी �वत: सुनावणी घेवून 

मं� ालयात अहवाल पाठिवला आहे.

सबब, सदर पदाबाबत स� ��थतीत दोन िरट यािचका मा. उ�च �यायालयाम�ये 

�लंिबत आहेत. सदर बाब िद.24 जानेवारी, २०१७ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीत 

ठेवली असता, खालील�माणे ठराव झाला आहे.

ठराव: सदरचा िवषय पुढील बैठकीत सादर करावा असे ठरले.

सबब, सदरची बाब पुन� : िवचाराथ� सादर).

ठराव: सदरचा िवषय पढुील बठैकीत सादर करावा अस ेठरल.े
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[8(5)] एम. सी. ए. अ�यास� मास अिखल भारतीय तं� िश� ण पिरषद, नवी िद� ी यांची मा�यता

घे�यासाठी मािहती अपलोड करणे व पाठिव�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने

मा. कुलगु� महोदयांनी केललेी काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: उ�च व तं�  िश� ण िवभागाच ेप�  � .िवस� .2016/� .� .१२२/तंिश४, िद.23 मे, 2016 �या 

प� ानुसार एम. सी. ए. अ�यास� मास अिखल भारतीय तं� िश� ण पिरषद, नवी िद� ी यांची मा�यता 

असणे अिनवाय� अस�याबाबत महारा�� ् शासनाने कळिवले आहे. �याअनुषंगाने मा. संचालक, 

बीसीयुडी यांनी प�  � .सोिवसो / मिवमंिव/संल�नता / 5485, िद.13 जून, 2016 �या प� ानुसार 

संकुलास कळिवले आहे. अिखल भारतीय तं� िश� ण पिरषद, नवी िद� ी यां�या शै. वष� 2016-17

�या मा�यतेसाठी ऑनलाईन अज� भरावयाची मुदत िद.05/03/2016 रोजी संपु�टात आली होती. 

�यानुसार िव� ापीठाने माग�दश�नासाठी संदभ� � .सोिवसो/कु.का/6653, िद.16 जुलै, 2016 �या 

प� ा�वये अिखल भारतीय तं� िश� ण पिरषद, नवी िद� ी यांना िवचारणा केली होती.

िशवाजी िव� ापीठा�या सोलापरू येथील पद�यु� र क�� ाम�ये उ�च व तं�  िश� ण िवभाग 

मंुबई यांचे प�  � .युकेजी-1499/(230/99)/ िविश-5, िद.10/01/2000 नुसार सन 1998-99 

पासून एम. सी. ए. अ�यास� म सु�  कर�याची महारा�� ् शासनाची मा�यता िमळालेली आहे.

स� ��थतीत एम. सी. ए. हा अ�यास� म संगणकशा�  संकुलात काय�रत आहे. संकुलामधील 

संगणक �योगशाळेम�ये 190 संगणक उपल�ध आहेत. तसेच एम. सी. ए. या अ�यास� मासाठी 

एकूण ७ िश� ण वग� उपल�ध आहेत. �यामूळे या अ�यास� मा�या AICTE �या मा�यतेसाठी इतर 

जा�तीचा खच� होणार नाही.

शै. वष� 2017-18 �या एम. सी. ए. अ�यास� मा�या अिखल भारतीय तं� िश� ण पिरषद,

नवी िद� ी यां�या मा�यतेची �ि� या िद.05/01/2017 पासून सु�  झाली. ऑनलाईन अज� भर�याची 

शेवटची तारीख िद.04/02/2017 अशी होती.  

सबब, वरील�माणे �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक अस�याने नजीक�या 

काळात �यव�थापन पिरषदेची बैठक आयोिजत नस�याने व तसेच AICTE �या Web Portel वर 

िद.04/02/2017 पय�त अज� अपलोड करणे गरजेच ेअस�याने मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन 

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

ठराव: एम. सी. ए. अ�यास� मास अिखल भारतीय तं� िश� ण पिरषद, नवी िद� ी यांची मा�यता

घे�यासाठी मािहती अपलोड करणे व पाठिव�याबाबत मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने मा�यता िद�या�या बाबीची न�द घे�यात आली.
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[8(6)] िद.15/02/2017 रोजी संप�  झाल�ेया िव�  व लखेा सिमतीने िशफारस केललेी 

िद.३१/01/2017 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ातं �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.31/01/2017 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला 

आहे. तो General Statutes No.S.324 नुसार िव�  व लेखा सिमतीस तसचे 

�यव�थापन पिरषदेस मा�यतेसाठी ठेवणे आव�यक आहे.

सबब, िद.15/02/2017 रोजी संप�  झाले�या िव�  व लेखा सिमतीने िशफारस 

केलेला िद.31/01/2017 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�).

ठराव: िव�  व लखेा सिमतीने िद.15/02/2017 �या बैठकीम�ये िद.३१/01/2017 रोजी

झाल�ेया खरेदी सिमती�या बैठकी�या काय�वृ� ातंाबाबत केललेी मा�यतेची 

िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[8(7)] िद.15/02/2017 रोजी संप�  झाल�ेया िव�  व लखेा सिमतीने िशफारस केललेी 

िद.13/02/2017 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ातं �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.१3/02/2017 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला 

आहे. तो General Statutes No.S.324 नुसार िव�  व लेखा सिमतीस तसचे 

�यव�थापन पिरषदेस मा�यतेसाठी ठेवणे आव�यक आहे.  

सबब, िद.१५/02/2017 रोजी संप�  झाले�या िव�  व लेखा सिमतीने िशफारस 

केलेला िद.13/02/2017 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�).

ठराव: िव�  व लखेा सिमतीने िद.15/02/2017 �या बैठकीम�ये िद.13/02/2017 रोजी

झाल�ेया खरेदी सिमती�या बैठकी�या काय�वृ� ांताबाबत केललेी मा�यतेची 

िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[8(8)] सोलापूर िव� ापीठा�या पदाथ�िव� ान, रसायनशा� , भशूा�  व संगणकशा�  

संकुलातील पिरिव� ाधीन कालावधी पूण� केल�ेया अ�यापकानंा सेवते कायम 

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी : ��तुत िव� ापीठा�या पदाथ�िव� ान, रसायनशा� , भशूा�  व संगणकशा�  

संकुलातील खालील त��यात दश�िव�या�माणे अ�यापकांचा पिरिव� ाधीन कालावधी पणू� 

झालेला असून, �यां�या नावासमोर िदनांक दश�िवलेले आहेत.

अ.

� .

अ�यापकाचे नाव धारण 

केलले ेपद 

� जू िदनांक पिरिव� ाधीन 

कालावधी संपत 

असललेा िदनांक 

१ डॉ. पाटील िवकास 

बाबरुाव 

�ा�यापक िद.09/02/2016

म�या�हो� र

िद.08/02/2017

२ डॉ. घनवट अिनल अजू�न सहयोगी 

�ा�यापक

िद.10/02/2016

म�या�हपवू�

िद.09/02/2017

3 डॉ. कुलकण� धवल 

द� ा� य

सहायक 

�ा�यापक

िद.15/02/2016

म�या�हपवू�

िद.14/02/2017

4 � ी. गाड� च�ं कांत गोपाळ सहायक 

�ा�यापक

िद.16/02/2016

म�या�हपवू�

िद.15/02/2017

अ�यापकांच े पिरिनयम 270 (३) नुसार सचंालक / िवभाग�मुख यांचकेडून 

�यां�या अिधप�याखाली काय�रत असले�या उ�त अ�यापकांना ��तुत िव� ापीठा�या 

सेवते कायम कराव े�कवा नाही याबाबत “Definite Remarks and recommendation”

मागिवले आहेत. �यानुसार संबिंधत सकुंला�या सचंालकांनी �यां�या अिधप�याखालील 

अ�यापकांना सेवते कायम कराव ेअसे गोपनीय प� ा�दारे कळिवले आहे.

तसेच अ�यापकांच ेपिरनियम 270 (४) अ�वये �थम व ��दतीय सहामाही अहवाल 

संबिंधत संकुला�या सचंालकांनी पाठवून िदले असून ते मा. कुलगु�  महोदय यांनी 

पनु�वलोकन केलेले आहेत.

सबब, डॉ. पाटील �ही. बी., डॉ. घनवट ए. ए., डॉ. कुलकण� डी. डी. व � ी. गाड� 

सी. जी. यांना �यांचा पिरिव� ाधीन कालावधी पणू� होत असले�या नमूद िदनांकापासून 

��तुत िव� ापीठा�या सेवते कायम कर�याची बाब िवचाराथ�).
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ठराव: सोलापरू िव� ापीठा�या पदाथ�िव� ान, रसायनशा� , भशूा�  व संगणकशा�  संकुलातील 

पिरिव� ाधीन कालावधी पणू� केल�ेया खालील अ�यापकांना सेवते कायम कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

अ.

� .

अ�यापकाचे नाव धारण 

केलले ेपद 

� जू िदनांक पिरिव� ाधीन 

कालावधी संपत 

असललेा िदनांक 

१ डॉ. पाटील िवकास 

बाबरुाव 

�ा�यापक िद.09/02/2016

म�या�हो� र

िद.08/02/2017

२ डॉ. घनवट अिनल अजू�न सहयोगी 

�ा�यापक

िद.10/02/2016

म�या�हपवू�

िद.09/02/2017

3 डॉ. कुलकण� धवल 

द� ा� य

सहायक 

�ा�यापक

िद.15/02/2016

म�या�हपवू�

िद.14/02/2017

4 � ी. गाड� चं� कांत 

गोपाळ 

सहायक 

�ा�यापक

िद.16/02/2016

म�या�हपवू�

िद.15/02/2017

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

सही/-                          सही/- 

सिचव

�यव�थापनपिरषद

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


