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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १०8 �या (तातडी�या) बैठकीचा काय�वृ� ातं

शिनवार, िद.१९ ऑग�ट, २०१७ सकाळी ११:३० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १०८ वी (तातडीची) बठैक शिनवार, िद.१९ ऑग�ट, २०१७ रोजी 

सकाळी ११:३० 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. मालदार एन. एन. - मा. कुलगु� अ�य�

2) डॉ. घनवट ए. ए. सद�य

3) डॉ. एस. एम. देशपांडे, िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापरू 

मा. िश� ण सचंालक (उ.िश.) पणेु यांच े�ितिनधी 

सद�य 

4) डॉ. डी. आर. नंदनवार, �.िवभागीय सहसचंालक (उ.िश.) पणेु 

मा. िश� ण सचंालक (तं.िश.) मंुबई यांचे �ितिनधी 

सद�य 

5) �ा. पी. �भाकर, �भारी कुलसिचव सद�य सिचव

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

७) � ी. रोकडे एम. एस., � . संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ कायम िनमंि� त

�वागत:

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

अनुप��थती:

�यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस 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 ] अिध�ठाता मंडळाने महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 107

मधील तरतूदीनूसार शै� िणक वष� 2018-19 ते 2022-23 या पाच वष��या

कालावधीची सोलापूर िव� ापीठाची तयार केललेी सव� समावशेक स�यक योजना 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठाने शै� िणक वष� 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष�चा 

सुधारीत िदघ�कािलन बृहत आराखडा तयार क� न िविवध अिधकार मंडळा�या 

मा�यते अ�वये मा.सिचव, महारा��  रा�य िश� ण पिरषद तथा िश� ण सचंालक,

उ�च िश� ण, पुणे यानंा या काय�लया�या िद. 24/03/2017 रोजी�या प� ा�वये 

मा�यतेसाठी सादर कर�यात आलेला आहे.

दर�यान�या कालावधीत महारा��  शासनाने महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम 2016 िद.01/03/2017 पासून लागू केलेला आहे.

�याच�माणे िद.08/06/2017 रोजी सव� अकृषी िव� ापीठाचंे कुलगु� , � .कुलगु� ,

कुलसिचव, िवधी अिधकारी व इतर अिधका-यासह मा.मं� ी, उ�च व तं�  िश� ण 

िवभाग व मा.अ�पर मु�य सिचव याचंे समवते सहया� ी अितथीगृह मलबार िहल, 

मंुबई येथे झाले�या आढावा बैठकीत मा. उ�च व तं�  िश� ण मं� ी महोदयांनी 

िदले�या आदेशा�माणे महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील 

कलम १०७ (१) अ�वये स�यक योजना तयार कर�याची काय�वाही कर�यासाठी 

आ�थापना िवभागाने िद.17/7/2017 रोजी कळिव�यानूसार काय�वाही 

कर�यासाठी िद.24/7/2017 रोजी िटपणी सादर केली असता, मा.कुलगु�  

महोदयानंी शै� िणक वष� 2018-19 ते 2022-23 या पाच वष� किरता सव� 

समावशेक स�यक योजना (Comprehensive Perspective Plan) तयार 

करणेकामी िद.16/8/2017 पूव� सूचना, ��ताव �कवा िशफारशी जाहीर 

आवाहना� ारे मागिव�यास मा�यता िदलेली आहे. �यानुसार �ा�त झाले�या अ.� .

१ ते १९ सूचना / िशफारशी िवचारात घेवून सव� समावशेक स�यक योजना तयार 

करावयाची आहे). 

सबब, सदरचा िवषय िद.18/08/2017 रोजी�या अिध�ठाता मंडळा�या 

बैठकीत ठेवला असता, �यावर अिध�ठाता मंडळाने खालील �माणे ठराव केलेला 

आहे.     

"महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 107 मधील 

तरतूदीनूसार शै� िणक वष� 2018-19 ते 2022-23 या पाच वष��या कालावधीची 

सोलापूर िव� ापीठाची सव� समावशेक स�यक योजना तयार कर�यासाठी

िद.16/8/2017 पय�त िव� ापीठास खालील िविवध घटकाकडून �ा�त झाल�ेया

सूचना, ��ताव व िशफारशी िवचारात घेवून सव� समावशेक योजना तयार 

कर�यात आललेी आहे. सदर सव� समावशेक योजना �यव�थापन पिरषदेस 

िशफारस कर�यात येत आहे." 
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1.� ी िव� ा िवकास मंडळ, मंगळवढेा

2.� ी हुनमान िश� ण �सारक सं�था, माळिशरस  

3.अ�कलकोट ए�यूकेशन सोसायटी, अ�कलकोट

4.अण�व उ�च मा�यिमक िव� ालय, सासुरे फाटा, वरैाग, ता.बाश�

5.�यू सातारा कॉलजे ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर   

6.ॲड. अिसफ अ.ग� ी ताबंोळी, नगरा�य� , बाश� नगरपिरषद, बाश�.

7.अिवनाश भारत माजंरे, उपसभापती पंचायत सिमती, बाश�.

8.िरप��लकन पाट� ऑफ इिंडया (A) बाश� शहर, बाश�

9.ॲड. िदलीप सोपल, आमदार, बाश�.

10. � ी. राज�� िव� ठल राऊत, माजी आमदार, बाश�.

11. जनरल से�े टरी, � ी िशवाजी िश� ण �सारक मंडळ, बाश�.

12. � ी. िदलीप माने, अ�य� , कै.आमदार ��हदेवदादा माने िश� ण व सामािजक 

�ित�ठान, बेलाटी. 

13. धैय�िशल राज�सह मोिहते-पाटील, अ�य� , िशवर�न िश� ण सं�था, अकलजू. 

14. �ाचाय�, संगमे� र कॉलजे, सोलापूर 

15. अ�य� , सावली बहुउ�ेशीय सेवा सं�था, बाश�, िज.सोलापूर 

16. अ�य� , जय िशवराय �ित�ठान, बाश�

17. � ी.सागर काळे, शहरमं� ी, अिखल भारतीय िव� ाथ� पिरषद, शाखा बाश�.

18.अ�य� , माता एकिवराई बहुउ�ेशीय ि� डा व सा�ंकृितक मंडळ, बाश�,

िज.सोलापूर  

19. अ�य� , उडान फाऊंडेशन, बेदराई ग� ी, कसबा पेठ, बाश�, िज.सोलापूर 

अिध�ठाता मंडळाने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016

कलम 107 मधील तरतूदीनूसार शै� िणक वष� 2018-19 ते 2022-23 या पाच 

वष��या कालावधीची सोलापूर िव� ापीठाची तयार केलेली सव� समावशेक स�यक 

योजना �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 107 मधील तरतूदीनूसार

शै� िणक वष� 2018-19 ते 2022-23 या पाच वष��या कालावधीची सोलापूर 

िव� ापीठाची तयार केललेी सव� समावशेक स�यक योजनेबाबत अिध�ठाता

मंडळाने केललेी िशफारस दु� �तीसह ��वका� न महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम 2016 कलम ३१ (y) नुसार िव� ा पिरषदेस सव�नुमते िशफारस 

कर�यात आली.
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[ 02 ] अिध�ठाता मंडळाने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 107

मधील तरतूदीनूसार शै� िणक वष� 2018-19 या वष�ची सोलापूर िव� ापीठाची

तयार केललेी सव� समावशेक स�यक योजनेशी अनु� प अशी वा�षक योजना 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठाने शै� िणक वष� 2018-19 या वष�चा अ�पकािलन बृहत आराखडा 

तयार क� न िविवध अिधकार मंडळा�या मा�यते अ�वये मा.सिचव, महारा��  रा�य िश� ण पिरषद 

तथा िश� ण संचालक, उ�च िश� ण, पुणे यांना या काय�लया�या िद.24/03/2017 रोजी�या 

प� ा�वये मा�यतेसाठी सादर कर�यात आलेला आहे.

दर�यान�या कालावधीत महारा��  शासनाने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 

2016 िद.01/03/2017 पासून लागू केलेला आहे.  �याच�माणे िद.08/06/2017 रोजी सव� 

अकृषी िव� ापीठांच े कुलगु� , � .कुलगु� , कुलसिचव, िवधी अिधकारी व इतर अिधका-यासह 

मा.मं� ी, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग व मा.अ�पर मु�य सिचव यांच े समवते सहया� ी अितथीगृह  

मलबारिहल, मंुबई येथे झाले�या आढावा बैठकीत मा.कुलगु�  महोदयांनी िदले�या आदेशा�माणे 

काय�वाही कर�यासाठी आ�थापना िवभागाने िद.17/7/2017 रोजी कळिव�यानूसार काय�वाही 

कर�यासाठी िद.24/7/2017 रोजी िटपणी सादर केली असता, मा.कुलगु�  महोदयांनी शै� िणक 

वष� 2018-19 या वष�ची सोलापूर िव� ापीठाची सव� समावशेक स�यक योजनेशी अनु� प अशी 

वा�षक योजना तयार करणेकामी िद.16/8/2017 पूव� सूचना, ��ताव �कवा िशफारशी जाहीर 

आवाहना� ारे मागिव�यास मा�यता िदलेली आहे. �यानूसार �ा�त होणा-या िशफारशी िवचारात 

घेवून सव� समावशेक स�यक योजनेशी अनु� प अशी वा�षक योजना तयार करावयाची आहे.)

          सबब, सदरचा िवषय िद.18/08/2017 रोजी�या अिध�ठाता मंडळा�या बैठकीत ठेवला 

असता, �यावर अिध�ठाता मंडळाने खालील �माणे ठराव केलेला आहे.

"महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 107 मधील तरतूदीनूसार 

शै� िणक वष� 2018-19 ते 2022-23 या पाच वष��या कालावधीची सोलापूर िव� ापीठाची सव�

समावशेक स�यक योजना तयार कर�यात आललेी आहे. या योजनेशी अनु� प अशी शै� िणक वष�

2018-19 या वष�ची वा�षक योजना तयार कर�यात येत असून सदर वा�षक योजना �यव�थापन

पिरषदेस िशफारस कर�यात येत आहे."   

अिध�ठाता मंडळाने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 107 मधील 

तरतूदीनूसार शै� िणक वष� 2018-19 या वष�ची सोलापूर िव� ापीठाची तयार केलेली सव� 

समावशेक स�यक योजनेशी अनु� प अशी वा�षक योजना �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 107 मधील तरतूदीनूसार

शै� िणक वष� 2018-19 या वष�ची सोलापूर िव� ापीठाची तयार केललेी सव�

समावशेक स�यक योजनेशी अनु� प अशा वा�षक योजनेबाबत अिध�ठाता मंडळाने 

केललेी िशफारस दु� �तीसह ��वका� न महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम 2016 कलम ३१ (y) नुसार िव� ा पिरषदेस िशफारस कर�यात आली.

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

                   सही/-            सही/-

सद�य सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


