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पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर 
यव थापन पिरषदे या १27 या बैठकीचा कायवृ ातं 
गु वार, िद.19 स टबर, २०१9 दुपारी 03:0० वा.  

 

 

यव थापन पिरषदेची १२7 वी बठैक गु वार, िद.19 स टबर, २०१9 रोजी दुपारी 03:0० 
वाजता यव थापन पिरषद सभागृहात मा. कुलगु  महोदय यां या अ य तेखाली आयोिजत कर यात 
आली होती. 

बठैकीस खालील माणे उप थती होती. 
अ. . सद याच ेनांव पद 

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

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

 

 बैठकीची सु वात िव ापीठ गीताने कर यात आली.  
वागत: 

मा. कुलसिचव यांनी मा. अ य  व सव स माननीय सद यांच े वागत केल.े 
 डॉ. मृणािलनी फडणवीस, मा.कुलगु  यांचे चीन येथे होणा या भारतीय व चायनीज िव ापीठ 
पिरषदेत सहभागी हो यासाठी िनवड झा याने याचंे अिभनंदन कर यात आल.े तसेच ी ए. के. आवळे याचं े
सािह यस ाट अ णाभाऊ साठे यां या दोन पुत यांच े मॉ को शहरातील िरटामाग टीटो ंथालय आिण 
पु कन िव ापीठात अनावरण व रिशयातील दोन िदवसीय जागितक मातंग पिरषदेत सहभागी हो यासाठी 
िनवड झा याने अिभनंदन कर यात आल.े 
 

अनुप थती:  
 ाचाय डॉ. ीमती के. ए. पांडे व ी.  ए. के. आवळे यानंी यानंी प ा ारे / दुर वनी ारे 
अनुप थत राह याबाबत िवनंती केली होती.  यां या अनुप थतीची न द घेऊन मा यता दे यात आली. 
तसेच डॉ. एस. सी. मांडे, सचंालक, नॅशनल सटर फॉर सेल साय ससे, पणेु िव ापीठ कॅ पस, पणेु, अवर 
मु य सिचव, उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई, डॉ. डी. आर. माने, मा. िश ण संचालक (उ च 
िश ण), उ च िश ण संचालनालय, पुणे व डॉ. डी. आर. नंदनवार, भारी सहसंचालक, (तं  िश ण) पणेु, 
मा. संचालक (तं  िश ण) याचंे ितिनधी हे यव थापन पिरषदे या या बठैकीस अनुप थत होते. 



यव थापन पिरषदेची 127 वी बठैक गु वार, िद.19 स टबर, २019 कायवृ ांत  2/56 

 
 
सदर बठैकीत खालील माणे कामकाज झाल.े  
 

[  01  ] 27 ऑग ट, 2019 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या बठैकीचा कायवृ ांत वाचनू 
कायम करण.े  

 

ठराव 27 ऑग ट, 2019 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या बठैकीचा कायवृ ांत खालील 
दु तीसह वाचनू सव नुमते कायम कर यात आला. 

 पान .१४ वर ठराव .7 (५) म ये खालील माणे दु ती कर यात आली. 
 पवू चा ठराव  
 िव ापीठाचे काय े  हे एका िज ापरुते मय िदत अस याने िव ाथ  क याण 

काय माचे व रा ीय सेवा योजना िवभागाचे िज हा सम वयक हे पद र  कर यात याव े
असे सव नुमते ठरले. 

 दु त केललेा ठराव  
 िव ापीठाचे काय े  हे एका िज ापरुते मय िदत अस याने िव ाथ  क याण 

काय माचे व रा ीय सेवा योजना िवभागाच े िज हा सम वयक हे पद िर त ठेव यात 
याव ेअस ेसव नुमते ठरल.े 

 पान .22 वर शेवट या वा याम ये रा गीतानंतर मा. कुलगु  यां या परवानगीने नंतर 
"सव चे आभार मानून" या वा याचा समावशे कर यात आला. 
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[  02  ] महािव ालय, िव ाथ  व इतर संबिंधतां या चकुांमुळे (अ यादेश 7 म ये नमुद केललेे) जर 
िनकालाम ये दु ती करावी लाग यास अशा दु तीसाठी आकारल े जाणारे शु क 
वाढिव या या संदभ त िद.26/06/2019 रोजी िटपणी अ वये महारा  सावजिनक 
िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(7) नुसार मा. कुलगु  महोदयांनी परी ा व 
मू यमापन मंडळा या वतीने केललेी कायवाही मािहती तव. 

  

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

केलेल)े िनकालामधील दु तीसाठी महािव ालय कवा िव ाथ  यां याकडून चिलत 

प दतीनुसार .100/- शु क आकारले जात होते.  तसचे िनकालातील गुणाचंी दु ती 

अ यादेश (Ordinance 7) नुसार कर यात यतेे. अ यादेश 7 खालील माणे आहे. 

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

examination has been affected by errors, the controller of examinations 

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

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

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

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

detected thereafter shall be placed before the Board of Examination.  

Error Means :  

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

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

ledger / register. 

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

connected with evaluation, moderation and result preparation 

 सदर शु क वाढिव याची बाब िद.23/06/2019 रोजी या परी ा व मू यमापन 

मंडळा या बठैकीसमोर सादर केली असता सदर मंडळाने खालील माणे ठराव पािरत 

केले आहे. 

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

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

 दु तीसाठी ती दु ती .100/- घे याचे सव नुमते ठरल.े 

 सबब, उपरो त माणे परी ा व मू यमापन मंडळाने केलेली कायवाही 

मािहती तव). 
 

ठराव: सदरचा िवषय सिव तर मािहती घेवून पनु : सादर करावा अस ेठरल.े 
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[  03  ] सव िव ाशाखेतील िव ा य करीता E-Transcript & E-Verification शु क परी ा व 
मू यमापन मंडळाने िनि त के याची बाब मािहती तव. 

  
 (िटपणी: तुत िव ापीठाचे िव ाथ  िविवध कारणा तव उदा. परेदशातील 

अ यास मास वशे, िविवध सं थाम ये िश णासाठी वशे, नोकरी इ. साठी गुणपि का 

व पदवी माणप  पडताळणी Transcript व Verification साठी अज सादर करतात. सन 

2015 या वष पासनू E-Transcript व E-Verification या सुिवधाबाबत Truecopy 

Credentials या सं थेशी झाले या करारानुसार खालील माणे शु क आकारले जात 

होते. 

सामंज य करारानुसार िव ा य कडून खालील माणे शु क आकारले जात होते. 
 Parameter Charges Solapur 

University 
Truecopy Remark 

Transcript 
Application Fee 

1120 920 200 This is one time fee. 

Per  
E-Transcript 
Delivery 

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

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

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

 For Verification 

 Parameter Charges Solapur 
University 

Truecopy Remark 

Verification 
Fee 

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

  सदर कराराची मुदत िद.13/07/2019 रोजी संपणार होती. त नंतर ही ि या 

एम.के.सी.एल. यां यामाफत राबिव यात येणार होती. एम.के.सी.एल. यां यामाफत 

ि या काय वत कर यापवू  उ त माणे सधुारीत शु क िनि त करणे आव यक होते. 

  शु क िनि ती परी ा व मू यमापन मंडळाकडून क न घेणे आव यक 

अस याने, ततु करण िद. 23/07/2019 रोजी या परी ा व मू यमापन मंडळ सिमती 

समोर िवषय . 25 अ वये िवचाराथ सादर कर यात आले होते. सदर सिमतीने ठराव 

. 25 नुसार खालील माणे सव िव ाशाखेतील िव ा य करीता Transcript & 

Verification शु क खालील माणे िनि त केललेी आहे. सोबत संद भत ठराव जोडलेला 

आहे. 
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Parameter Charges Remark 
Transcript 
Application Fee 

1120 This is one time fee. 

Per E-Transcript 
Delivery 

1300 This include electronic delivery to 
the destination university. 

Paper Copy 700 --- 
 

For Verification 
 

Parameter Charges Remark 
Verification Fee 1000 Approved verification report is 

sent to Verifier / Employer on 
email 

 सबब सव िव ाशाखेतील िव ा य करीता E-Transcript & E-Verification 

शु क परी ा व मू यमापन मंडळाने उ त माणे िनि त के याची बाब मािहती तव. 

 

ठराव: सदरचा िवषय सिव तर मािहती घेवून पढुील बठैकीम ये पनु : सादर करावा असे ठरल.े  
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[  04  ] तुत िव ापीठात कायरत असले या िद यांग कमचा यांना शासन िनणयानुसार 

सहा यक तं ान / उपकरणे िव ापीठ फंडातून उपल ध क न दे याची बाब व सदर 
उपकरणे खरेदी करणेकामी झाले या खच ची र कम ितपतू साठी मागणी 
कर यासाठीचा ताव शासनास पाठिव याची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: ततु िव ापीठातील खालील त यात नमूद केले या िद यागं कमचा यानंी 

महारा  शासन, सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभागा या शासन िनणयानुसार 
सहा यक तं ान / उपकरणे उपल ध क न िमळणेबाबत शासनास िवनतंी केली आहे. 

 अ. 
. 

शासकीय कमचा यांच ेनाव पदनाम िद यांगाच े कार 
व ट केवारी 

मागणी केले या 
सहायक तं ान / 

उपकरणे 
1) ी. काळे महादेव क डीबा योगशाळा सहायक अ थ यंग 54% कुटर वईुथ 

ॲड शन 2) ी. शेख सलीम अ. रहीमान किन ठ िलिपक अ थ यंग 59% 
3) ी. शदे गणेश खंडू िशपाई अ थ यंग 58% 

  उ च व तं  िश ण िवभागाचे प  .अपंग-2011/ . .1/2011/आ था-2, 
िद.20/05/2013 अ वये शासकीय / िनमशासकीय सेवते िनयु त झाले या / होणा या 
अंध / ीण टी / मुकबधीर व अ थ यंग कमचा यानंा सहा यक तं ान / उपकरणे 
उपल ध क न देणेबाबतचे शासन िनणय . अपंग-2012/ . .32/अ.क.-2, 
िद.16/05/2103 नुसार िदनांक 03/06/2011 व 20/07/2011 रोजी या शासन 
िनणया वये िस द कर यात आले या परुवठादारां या यादीसह िदनांक 31/03/2014 
पयत मुदतवाढ िद याचे व यां या आ थापनेवरील अपंग कमचा यानंा परुवावयाची 
उपकरणे यां या अथसंक पीय तरतूदीतनू परुवठादार/उ पादक यांचेकडून थेट 
प दतीने खरेदी कर याबाबत नमूद केले आहे. तसेच सामािजक याय व िवशेष सहा य 
िवभागाचे शा.िन. .अपंग-2012/ . .32/अ. .2, िद.08/02/2013 मधील 
अ. .1(क) म ये कुटर वुईथ ॲड शन उपकरणाची कमत .50,000/- पे ा जा त 
अस यास िवभागाने / काय लयाने अपंगाकिरता राखीव ठेव यात आले या आ थक 
तरतुदीनुसार .50,000/- मंजूर करावी व उविरत र कम मागणीधारक कमचा यास 
वाहन अ ीम (Vechicle Advance) या व पात मंजूर कराव े व सदर वाहन अि माची 
र कम संबिंधत कमचा याकंडून समान ह यात वसूल करावी असे नमूद केलेले आहे. 
 सबब, तुत िव ापीठात कायरत असले या िद यागं कमचा यानंा शासन 
िनणयानुसार सहा यक तं ान / उपकरणे िव ापीठ फंडातून उपल ध क न दे याची 
बाब व सदर उपकरणे खरेदी करणेकामी झाले या खच ची र कम ितपतू साठी मागणी 
कर यासाठीचा ताव शासनास पाठिव याची बाब यव थापन पिरषदे या िवचाराथ). 

 

ठराव: तुत िव ापीठात कायरत असले या िद यांग कमचा यांना शासन िनणयानुसार 
सहा यक तं ान / उपकरणे िव ापीठ फंडातून उपल ध क न देऊन व सदर उपकरणे 
खरेदी करणेकामी झाले या खच ची र कम ितपतू साठी मागणी कर यासाठीचा 

ताव शासनाकडे पाठिव यास सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[  05  ] देशाबाहेरील परी कांना पीएच. डी. शोध बधं मू यमापनाचे मानधन िन ीत कर याची 

बाब िवचाराथ.  
 

 (िटपणी: चिलत प दतीनुसार पीएच.डी. शोध बधं संशोधक िव ा य कडून ा त 

झा यानंतर मू यमापनासाठी महारा ातील एक व महारा ाबाहेरील एका परी काकडे 

पाठिव यात येतात. बधं मू यमापनासाठी परी कांना .1,500/- व मागदशक यांना 

.500/- मानधन दे यात येते.  तथािप, नवीन प दतीनुसार पीएच.डी. शोध बधं 

मू याकंनासाठी देशाबाहेरही पाठिवले जाणार आहेत. देशाबाहेरील परी कांना 

पीएच.डी. शोध बधं मू यमापनासाठी िकती मानधन दे यात याव े याबाबतचा उ ेख 

िदसून येत नाही. यामुळे सदरील मानधन िनि त करणे आव यक आहे. तसेच 

देशाबाहेरील परी कानंा मानधन हे डॉलर चलनाम ये ाव ेलागणार आहे. सदरील बाब 

मू यमापनाशी िनगडीत अस यामुळे परी ा व मू यमापन मंडळासमोर िवचाराथ ठेवावी 

लागेल व नंतर यव थापन पिरषदेसमोर िवचाराथ सादर करावी लागेल. तथािप, 

स : थतीत परी ा मंडळाची बठैक िनयोिजत नस यामुळे महारा  िव ापीठे अिधिनयम 

2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  महोदयांनी ा त अिधकारात परी ा व मू यमापन 

मंडळाचे वतीने मा यता िदलेली आहे. सदरील िवषय यव थापन पिरषदेसमोर िवचाराथ 

ठेव यात येईल व नंतर परी ा व मू यमापन मंडळाच ेमािहती तव सादर कर यात येईल. 

 सबब, देशाबाहेरील पीएच. डी. शोध बधं परी कांना मानधन िनि त 

करणेची व सदर मानधन डॉलर चलनाम ये दे याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: देशाबाहेरील पीएच. डी. शोध बधं परी कांना मू यमापनासाठी US $100 (शंभर 
अमेिरकन डॉलर) मानधन दे यास सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[  06  ] पीएच. डी. करणा या िव ा य ना आकारल ेजाणारे शु क व दंड  यो य ते आकारणेची 

बाब िवचाराथ. 
 

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

सूचना पाठिवली होती. 

"पीएच.डी. करणा या िव ा य ना आकारल े जाणारे शु क तसचे िविहत कालावधीत 

ो ेस िरपोट सादर न के यास, पा ता वळेेत सादर केललेी नस यास आकारला 

जाणारा दंड अवाजवी अस याने िव ा य वर अ याय होतो आहे. यामुळे यानंा आकारल े

जाणारे शु क व दंड यो य ते आकारल े जाव े अशी िशफारस ही अिधसभा यव थापन 

पिरषदेस करत आहे ". 

 यास अनुस न िद.30 एि ल 2019 रोजी झाले या अिधसभे या बठैकीत 

.5 अ वये खालील माणे ठराव झाललेा आहे. 

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

 यानंतर सदरचा ठराव सव नुमते मा य कर यात आला. 

 अिधसभेत झाले या वरील ठरावानुसार पीएच.डी. करणा या िव ा य ना 

आकारल ेजाणारे शु क व दंड यो य ते आकारणेची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: पीएच. डी. करणा या िव ा य ना शु क व दंड आकार यास खालील माणे सव नुमते 
मा यता दे यात आली.  

 अ.
. 

तपशील कालावधी दंडाची  सुधािरत केललेी 
र कम 

 1 सहामाही गती अहवाल सहा मिहने .1,000/- (Per Term per 
Progess Report) 

 2. पीएच.डी शु क वा षक 
(जानेवारी/जुल)ै 

येक स ासाठी 
.3,000/- दंड 
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[  07  ] संल नत महािव ालयातील सहा यक ा यापक, सहयोगी ा यापक, ा यापक व 

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

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

सिमतीची बठैक पार पडली. संल नत 27 महिव ालयाकंडून िविवध िव ाशाखा अंतगत 

नवीन िनयु ती, सं था अंतगत बदली आिण पदो ती झाले या 114 िश कांच ेचेजस इन 

टाफ मा यतेकिरता ताव िव ापीठाकडे ा त झाले होते. महारा  सावजिनक 

िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 62 अ वये िव ापीठ Common Statutes आिण 

Ordinance अ ापपयत ा त झाल े नस याने, िशवाजी िव ापीठ, को हापरू यां या 

Orinance framed under the provisions of the Act,1974 मधील दंडक 9 (a) माणे 

चिजस-इन- टाफची सिमती गिठत कर यात आली आहे. गिठत सिमतीने तावाचंी 

छाननी के यानंतर िद. 16/07/2019 रोजी या यव थापन पिरषदे या बठैकीम ये चजसे 

इन टाफ या मा यतेचा ठराव झालेला आहे. परंत ु िद. 09/08/2019 रोजी या 

शासकीय मा य िटपणी वये मा. -कुलगु  महोदयानंी खालील महािव ालयातील 

िश कां या चजसे इन टाफमधील दु या मा. यव थापन पिरषदे या बठैकीम ये 

सादर कर याबाबत सांिगतले आहे.  

 1) संगमे र महािव ालय, सोलापरू 2) वालचंद कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, 

सोलापरू 

 3) क तुरबाई कॉलेज ऑफ 

ए यकेुशन, सोलापरू 

4) ीमान भाऊसाहेब झाडबकेु महािव ालय, 

बाश  

 5) मा तीराव हिरराव महािडक आटस ॲ ड साय स कॉलेज, मोड नब 

  तसेच सागंोला महािव ालय, सांगोला या महािव ालयातील कायरत 

ा.मासाळ ए.आर. याचंा ा यापक पदासाठी चजस इन टाफ मा यतेसाठी ताव ा त 

झाललेा आहे. परंतु ा.मासाळ ए. आर. याचं े सहयोगी ा यापक पदाची िव ापीठ 

मा यता प  आिण सहयोगी ा यापक पदाचे चजसे इन टाफ नाही. याबाबत यांना 

िव ापीठ प ा ारे कळिव यात आले होते. परंतु यानंी िव ापीठ मा यता प  आिण 

चजसे इन टाफच ेप  नस याचे त डी सांिगतले.  सबब, ा. मासाळ ए. आर. यां या 

ा यापक पदा या चजसे इन टाफ या मा यतेबाबत िवचाराथ). 
 

ठराव: सदरचा िवषय पढुील बठैकीम ये सिव तर मािहतीसह पनु : सादर कराव ेअसे ठरले. 
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[  08  ] िव ापीठाम ये माट िसटी अतंगत न याने बसिव यात आले या 150 के हीए सोलार 

जनरेशन िस टीमसाठी 5 वष पयत SCDCL दर करार क न घे याची बाब िवचाराथ. 
  

 (िटपणी: िव ापीठाम ये माट िसटी अंतगत न याने 150 के हीए सोलापरू जनरेशन 

िस टीम बसिव यासाठी 5 वष पयत SCDCL दर करार करणे सदर करारातील अट 

.7 मधील 7.1 माणे सु वाती या 6 मिह याची 65% र कम .5,96,700/- इतकी 

अ ीम हणनू परतावा व पात अदा करणेबाबत कळिवले होते.  यानुसार 

िद.06/12/2018 रोजी या ठराव .35 अ वये यव थापन पिरषदेने मा यता िदललेी 

आहे. 

 िदनांक 20/08/2019 रोजी SCDCL कंपनीने SCDCL या करार प ातील 

अट .7 मधील 7.1 मधील सु वाती या 6 मिह याची 65% र कम .5,96,700/- 

इतकी अ ीम हणनू परतावा व पात अदा करणे ही अट र  केललेी असून सोलार 

िस टीम बसिव यात आ यानंतर 5 वष पयत सोलार िस टीममधून ती मिहना जनरेट 

होणा या युिनटच े65% र कम आदा कर यासाठी सोलापरू िसटी डे हलपमट कॉप रेशन 

िल. यां यासोबत करार क न घे याची बाब िवचाराथ). 
 

ठराव: िव ापीठाम ये माट िसटी अतंगत न याने बसिव यात आले या 150 के हीए सोलार 
जनरेशन िस टीमसाठी 5 वष पयत सोलापरू िसटी डे हलपमट कॉप रेशन िल. 
(SCDCL) यां यासोबत दर करार कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[  09  ] िशवाजी िव ापीठ अ यादेश . 158 (2.1) अ. . ii, v व vi नुसार िव ापीठ ा यापक, 

महािव ालयीन िश क व मिहला ितिनधी िश क व िश के र संवग तील िर त 
झाले या "िवशेष क  थायी सिमती" सद यां या नामिनदशनाची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: िव ापीठ संल नत महािव ालयातील मागासवग य िश क व िश के र 

कमचारी व िव ाथ  यां या क याणासाठी व यानंा िनयमानुसार असले या िवशेष 

सवलती यो य कारे उपल ध हो या या अनुषंगाने िव ापीठात िवशेष क  थायी 

सिमतीच ेगठन होते. 

 याअनुषंगाने िशवाजी िव ापीठ अ यादेश .158 (2.1) मधील तरतुदीनुसार 

यव थापन पिरषदे या िद.13 एि ल, 2018 रोजी या बठैकीतील ठराव .15 पािरत 

ठरावानुसार अ. . ii, v व vi नुसार नामिनदिशत केले या सद या माण े

िद.01/01/2018 ते िद.31/12/2020 या तीन वष या कालावधीसाठी िवशेष क  

थायी सिमती गठीत कर यात आलेली आहे. 

 तथािप, सदर सद यामंधील अ. . ii, v व vi नुसार खालील संवग तील 

नामिनदिशत झालेली पदे िर त झालेली आहेत. 

 अ 
 

संवग सद यांची नाव े िर त हो याच ेकारण पय यी 
नामिनदशन 

ii 2-3 िव ापीठ 
ा यापक 

संवग मधून 

ा. ही. बी. घुटे तुत िव ापीठा या 
कुलसिचवपदी िनयु ती  
झाललेी अस याकारणाने 
िर त 

 

v 1-2 
महािव ालयीन 
िश क 
संवग मधून 

डॉ. चांगदेव 
कांबळे 

िव ापीठ पिर े ाबाहेर 
बदली झाललेी 
अस याकारणाने िर त 

 

vi 2 मिहला 
ितिनधी 

िश क व 
िश के र 
संवग मधून 

ीमती अचना 
साळंुखे 

हे मागील बठैकीस गैरहजर 
होते.  तसचे ते स या 
काय लयास येत नस याचे 
िदसून येते. 

 

  उपरो त माणे संवग नुसार सद यां या नावासमोर दशिवले या कारणाने 

वरील माणे नामिनदशन केललेे पद स : थतीत िर त झालेल ेअस याने यां याऐवजी 

वरील संवग तील सद याचं ेनामिनदशन होवनू िमळणे आव यक आहे.  

 तसेच िव ापीठ अनुदान आयोगा या िद.26 माच, 1988 या प ानुसार 

श यतोपयत या सिमतीवर अनुसूिचत जाती / अनुसूिचत जमातीचे परेुस े ितिनधी व 

असण ेआव यक आहे.  
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  सबब, िशवाजी िव ापीठ अ यादेश . 158 (2.1) अ. . ii, v व vi नुसार िव ापीठ 

ा यापक, महािव ालयीन िश क व मिहला ितिनधी िश क व िश के र संवग तील 

िर त झाले या "िवशेष क  थायी सिमती" सद यां या नामिनदशनाची बाब िवचाराथ). 
 

ठराव: िशवाजी िव ापीठ अ यादेश . 158 (2.1) अ. . ii, v व vi नुसार िव ापीठ ा यापक, 
महािव ालयीन िश क व मिहला ितिनधी िश क व िश के र संवग तील िर त 
झाले या "िवशेष क  थायी सिमती" सद यांचे खालील माणे नामिनदशन कर यात 
आल.े  

 अ. . संवग नामिनदशन 
 ii 2-3 िव ापीठ ा यापक संवग मधून ा. डॉ. जी. एस. कांबळे 
 v 1-2 महािव ालयीन िश क संवग मधून डॉ. बी. एन. आदटराव 
 vi 2 मिहला ितिनधी िश क व िश के र 

संवग मधून 
लिंबत ठेव यात याव े अस े

ठरल.े 
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[  10  ] 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.27 स टबर, 2019 रोजी होणा या बठैकीकिरता  

पाठिवलेले आहेत.  सदर ांची उ रे काय लयाने तयार केलेली आहेत.  2019 चा 

एक प पिरिनयम मांक 4 मधील 6(13) नुसार काय लयाने तयार केले या ाचंी 

उ रे अंितम करावी लागणार आहेत. तसेच 2019 चा एक प पिरिनयम माकं 4 मधील 

6 (16) नुसार यव थापन पिरषदे या वतीने पदिनदिशत केले या सद याकंडून ाचंी 

उ रे ावयाची आहेत. 

 सबब, अिधसभे या सद यानंी िवचारले या ांवर काय लयाने तयार केललेी 

उ रे व सदरची उ रे अिधसभे या बठैकीत दे याकिरता यव थापन पिरषदे या 

सद याचं ेनामिनदशन कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: सोबत जोड या माणे ांची उ रे दु त कर यात आली व अिधसभेम ये या ांची 
उ रे दे यासाठी यव थापन पिरषद सद यांच ेनामिनदशन कर यात आल.े  
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पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापरू 
ो रे 

 

अिधसभा सद यांनी िवचारललेे  व यावर िव ापीठ शासनाने तयार केललेी उ रे  
  

मांक 
                                                                                                                       उ र  

ा. डॉ. एम. बी. देशमुख ाचाय डॉ. एस. ही. कोटी 
1 How many projects are sanctioned for PAH 

Solapur University after accreditation and 
how many depts. are DST (FIST) recognized? 

To P. A. H. Solapur University 07 projects were 
sanctioned after accreditation. 
At present none of the Department is 
recognized under DST (FIST).   

2 How many research papers published by PAH 
solapur University since last accreditation?  
 
Whether PAH Solapur University has made 
special efforts for Campus placements. If so, 
how many placements have been done 
during last academic year 2018-19? 

Academic year No. of Reserech 
papers  

2015-16 35 

2016-17 52 

2017-18 49 

2018-19 63 
Total 199 

Yes, total 42 placements have been done 
during last academic year 2018-19. 

३ University has started several P. G. centers at 
the different colleges. Is there any feedback 
mechanism to check the quality assessment? 

Yes, Internal & External Academic & 
Administrative Audit (AAA) & student feedback 
are taken for improvement of quality education 
as a feedback mechanism.  

ी. ए. बी. संगव े डॉ. एच. के. आवताडे 
४ ऑ ट बर २०१९ म ये होणा या िव ापीठा या 

लेखापरी ा ५ स ात होणार आहेत हे खरे आहे 
का? 

नाही. 

५ वशे व परी ा यांच े िनयोजन कर यासाठी 
पा ता िवभाग, एम. के. सी. एल. व परी ा 
िवभाग आिण सव महािव ालयातील िश के र 
कमचा यांची संयु त बैठक १२ वी परी ांच े
िनकाल लाग यानंतर घेणे श य नाही का? 

बैठक घेता येणे श य आहे. 

६ िव ापीठात भर यात येणारे सव शु क 
िव ापीठा या सॉ टवअेरम ये फीड असताना व 
र कम बरोबर येत असताना परत सव िवभागाची 
सही घे यासाठी महािव ालयीन िश के र 
कमचा यांना का ास िदला जातो? 

महािव ालयाकडून भर यात येणारी शु क ही 
बरोबर आहे का, िवलंब शु काचा समावशे आहे का 
याची खातरजमा व पडताळणी कर यासाठी 
िव ापीठा या िविवध िवभागाकडून वा री घेतली 
जाते व संबंिधत महािव ालयाकडे िव ापीठाची 
िविवध शु काची र कम ही लंिबत अस याची 
देखील पडताळणी व खातरजमा केली जाते. 
यामूळे संबंिधत महािव ालयीन कमचा यांना 
कोणताही ास दे याचा हेतू नाही.  
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मांक 

                                                                                                                       उ र  

ीमती आर. ए. महागावकर ीमती एन. एस. मंकणी 

७ िव ापीठा या “कमवा व िशका” या 

योजनेअंतगत अ ाप िकती िव ा य चे अज 

आले होते? यातील िकती िव ा य ना आपण 

काम िदलेले आहे? या िव ा य ने काम 

मािगतले या येकास काम िदले जाते का? 

कमवा िशका या योजनेअंतगत सव संकुलाकडून 

एकूण 93 िव ा य नी अज केला होता. यापैकी 

एकूण 27 निवन िव ा य ची िशफारस कर यात 

आली आहे. तसेच एकूण 5 िव ा य ना राखीव 

ठेव यात आले असून राखीव ५ िव ा य ना 

संकुला या मागणीनुसार वग कर यात येणार 

आहेत. सव संकुलाकडील या या संकुलातील 

कामाचा आराखडा व यासाठी लागणारी सं या 

मागणीनुसारच िव ाथ  संकुलाकडे वग कर यात 

येत असतात.  

कु. एस. जे. मोिहते-पाटील ीमती एन. एस. मंकणी 

८ आंतररा ीय िव ा य ना िव ापीठाम ये वशे 

दे यासाठी काय उपाय योजना के या आहेत 

तशी यव था उपल ध केली आहे काय? 

आंतररा ीय िव ा य ना पु य ोक अिह यादेवी 

होळकर सोलापूर िव ापीठ पिरसर संकुलातील 

िविवध पद यु र अ यास मास वशे 

घे यासंदभ त मािहती हो या या उ ेशाने थमच 

िव ापीठाच े पी. जी. वशेाची जािहरात The 

Indian Express आिण Association of Indian 

University या University News म ये िदली 

होती.  

सदर जािहराती या अनुषंगाने संगणकशा  

संकुलात पिह यांदाच परदेशातील िव ा य ने 

वशे घेतला आहे. (पान .10 ते 11) 

ी. एस. टी. सरवदे डॉ. बी. एन. आदटराव 

९ परी ा माद सिमती या कामात य यय 

आण याब ल सदर सिमतीने यव थापन 

पिरषद सद य कु. अि नी च हाण 

यां यािवरोधात केले या त ारीबाबत िव ापीठ 

शासनाने कोणती कायवाही केली आहे? 

त ार ा त झालेली असून चौकशी सु  आहे. 

10 सन 2018-19 व 2019-20 यावष त ीडा व 

िव ाथ  क याण िवभागामाफत िव ाथ  व 

ा यापकांना िद या जाणा या लेझरच े टडर 

िव ापीठा या खरेदी सिमतीमधील सद यां या 

र त संबंधातील य तीस िदले आहे काय? 

िव ापीठाची खरेदी ि या ही महारा  

शासना या िद.01/12/2016 रोजीची शासन 

िनणय तसेच समान लेखा संिहता यामधील 

िनयमांच े पालन क न केली जाते. याम ये 

कोणतेही नातेसंबंध पािहले जात नाहीत.  
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मांक 
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ा. डॉ. जी. डी. िबराजदार ाचाय डॉ. एस. एस. गोरे 
1१ Research Seed Money संदभ त या वष  

िकती ताव आले होते व यांची िवषय 
िनहाय मािहती काय आहे? 

अ. . िवषय एकूण 
तावाचंी 

सं या 
1 मराठी 3 
२ हदी 4 
३ इं जी 3 
४ क ड 2 
५ इितहास 1 
६ इितहास आिण परुात वशा  1 
७ रा यशा  1 
८ मानसशा  2 
९ अथशा  5 

10 ाणीशा  2 
11 रसायनशा  3 
12 पदाथिव ान 5 
13 वन पतीशा  1 
14 सू मजीवशा  1 
15 सं याशा  1 
16 गिणत  1 
17 बायोटे नॉलॉजी 1 
18 फामसी 5 
19 भगूोल 3 
20 पय वरणशा  1 
21 इले ॅािन स इंिजिनअर ग 1 
22 इले ॉिन स ॲ ड 

टेिलक युिनकेशन इंिजिनअर ग 
3 

23 कॉ युटर साय स ॲ ड 
इंिजिनअर ग 

5 

24 मेकॅिनकल इंिजिनअर ग 6 
25 िस हील इंिजिनअर ग 2 
26 वािण य 3 
27 िश णशा  1 
28 शािररीक िश णशा  1 
29 ंथालयशा  3 

एकूण 71 

१2 Ph. D. संशोधक मागदशक पदासाठी Ph. 
D. धारण के यापासून िकमान तीन वष ची 
अट कोण या िनयम व काय ानुसार केली 
आहे? 

काय ानुसार अशी तरतूद िदसून येत नाही. तथािप, 
िद.११/१२/२००८ रोजी झाले या िव ा पिरषद 
बैठकीतील ठराव .40 (९) अ वये याबाबत या 
सुधारीत िनयमावलीस मा यता दे यात आलेली असून 
संशोधक मागदशक पदासाठीची अट यात नमूद 
कर यात आलेली आहे. (पान .12 ते 15)  
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मांक 
                                                                                                                       उ र  

१३ गे या तीन अिधसभे या बैठकांम ये 

सभागृहाने मंजूर केले या ठरावांवर काय 

कायवाही केली आहे? 

एि ल, २०१९ म ये झाले या अिधसभेचा कायवृ ांत 

दे यात आलेला आहे. वळेोवळेी अिधसभे या 

ठरावानुसार मंजूर झालेले ठराव पुढील कायवाहीसाठी 

संबंिधत िवभागाकडे वग कर यात आलेले आहेत. यांची 

सिव तर कायवृ ांत संबंधीत िवभागात पहावयास 

िमळेल. 

ा. डॉ. टी. जे. फुलारी ाचाय डॉ. के. ए. पांडे 

1४ िव ापीठातील ान ोत क ाच े संचालक 

पदाची नेमणकू ि या कोण या कारणामूळे 

रखडली आहे? 

पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठास 

स थतीत संचालक, ान ोत क  हे पद 

शासनाकडून मंजूर कर यात आलेले नाही. 

१५ महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 

2016 अंतगत कलम 59 नुसार गठीत 

कर यात आले या “Board of Research” 

सिमतीतील सद यांची नावे कोणती आहेत व 

ते पा  आहेत काय? 

सदर सिमती सद यां या नावाची यादी सोबत जोडली 

आहे. मा. कुलगु महोदयांनी सदरील नावांचे 

नामिनदशन महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 

2016 अंतगत असले या तरतुदीनुसार केलेल आहे.  

(पान .16 ते 18) 

१६ शहरातील महािव ालयातील online वशे 
ि या राबिव याची आव यकता होती 

काय? 

होय. कारण िद.२१ मे, २०१९ रोजी या िवषय .10 

(१३) वर िव ा पिरषदेने पािरत केले या ठरावानुसार 

शहरातील सव महािव ालया या ाचाय ची बैठक 

िद.२3/05/2019 रोजी सकाळी ११:०० वा. मा. 

कुलगु महोदया यां या अ य तेखाली संप  झाली. 

सदर बैठकीत पदवी थम वष ची वािण य आिण 

साय स वशे ि या ऑनलाईन घे याच े सव नुमते 

ठरले होते.  

(पान .19 ते 21)  

ी. जी. आर. धरणे ाचाय डॉ. एस. ही. कोटी 

1७ परी ा िवभागात सी. सी. टी. ही कॅमेरे 

कायरत आहेत का? सी. ओ. ई. या 

केिबनम ये िदसते का? पेपर तपासणी म ये 

होणारे गैर कार टाळ यासाठी याचा 

उपयोग होतो झाला आहे का? अस यास 

तपशील ावा? 

परी ा िवभागात सी. सी. टी. ही कॅमेरे कायरत आहेत. 

तसेच संचालक यां या केिबनम ये िदसते. तसेच पेपर 

तपासणीच ेकाम परी ा िवभागात चालत नाही. 

१८ फेर तपासणीसाठी यावष  िकती उ रपि का 

आ या? यात अिभयांि की िवभागाच े

िनकाल लागले का? नस यास याच ेकारण 

काय व नस यास संबंिधतावर कारवाई केली 

अस यास तपिशल ावा? 

फेर तपासणीसाठी 3600 इत या उ रपि का ा त 

झाले या आहेत. अिभयांि की िवभागा या िनकालाची 

ि या सु  आहे. 
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ी. ए. एम. शेख ीमती एन. एस. मंकणी 
1९ Centralised Purchase Committee 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 
२०१६ नुसार कोण या तरतुदीनुसार गठीत 
कर यात आले आहे? 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 
मधील कलम 98 (१) अ वये सिमती गठीत कर यात 
आली आहे. 

2० अ कलकोट महािव ालयातील पेपर फुटी 
करणी बिह थ पयवे क यां यावर काय 

कारवाई केली आहे? 

परी ा व मू यमापन मंडळा या िशफारशीनुसार स यता 
पडताळणी सिमती िनयु त केली आहे. या सिमतीचा 
अहवाल अ ा त आहे. 

२१ िव ापीठातील खरेदीची ि या कोण या 
प दतीने होते? 

महारा  शासना या िद.01/12/2016 रोजीचे शासन 
िनणय तसेच समान लेखा संिहता यामधील िनयमाचंे पालन 
क न िव ापीठातील खरेदीची ि या केली जाते. 

ी. एम. एस. डांगरे ाचाय डॉ. एस. एस. गोरे 
२२ गे या अनेक वष पासून िव ापीठ 

पिरसरातील अनेक िवषयांचे अ यास म 
अ ावत कर यात आले नाहीत याच े
कारण? व कधी करणार? 
उदा.- सामािजकशा , इितहास, इं जी, 
रा यशा  इ. 

िव ापीठ पिरसरातील शै िणक वष 2016-17 पासून सव 
संकुलातील िवषयां या पा मात बदल कर यात आला 
आहे. तसेच िव ापीठ पिरसरात सामािजकशा , इितहास 
आिण रा यशा  हे िवषय िशकिवले जात नाहीत. तर 
शै िणक वष 2018-19 पासून एम. ए. इं जी हा 
अिधिवभाग भाषा व वा :मय संकुलातंगत सु  कर यात 
आलेला आहे. इं जी या िवषयाचा पा म 
महािव ालयातील पद यु र तरावर जो िशकवीला जातो 
तसेच पा म िव ापीठ पिरसरातील संबंिधत 
अिधिवभागात िशकिवला जातो.  

2३ पनुमू याकंन ि येत या िव ा य चे १०% 
पे ा जा त गुण वाढल ेआहेत अशा पिर थतीत 
पवू  पेपर तपासणा या ा यापकांवर आजपयत 
केली आहे का? नस यास कारण? 

होय. 

डॉ. सी. एस. च हाण डॉ. बी. एन. आदटराव 
२४ कॅस अंतगत ७ या वतेन आयोगातील 

तरतुदी माणे ोफेसर पदे महािव ालयीन 
तरावरील सहयोगी ा यापकाकंिरता 

दे याकिरता ि या कधी राबिवली जाणार 
आहे? 

कॅस अंतगत ७ वा वतेन आयोगातील तरतुदी माणे 
ोफेसर पदे महािव ालय तरावरील सहयोगी 
ा यापकांकिरता दे याकिरता कायवाही या 

िवभागामाफत सु  आहे. 

2५ मु यमं यां या ह ते के या गेले या 
भमूीपूजना या काय मास अिधसभा 
सद यांना आमंि त का केले गेले नाही? 

भमूीपजुना या काय मास मा. म यमं ी महोदय उप थत 
राहणार की नाही याबाबत अगदी आ या िदवशी 
काय मास काही तास िश क असताना समजले. यामुळे 
काय म िनयोजनास फारसा वेळ िश क न हता. तसेच 
सदर काय मास उप थतीसाठी पासेस अिनवाय होते. 
िव ापीठ सभागृह मतेनुसार मय िदत वशे दे यासंबधंी 
पोलीसांनी सूिचत केले होते. सबब, काय मास केवळ 
िव ाथ , िश क, शासकीय अिधकारी आिण यव थापन 
पिरषद सद य यानंाच आमंि त कर यात आले होते. मा. 
मु यमं ी महोदय िव ाथ  आिण िश क यानंा मागदशन 
करणार अस याने काय मास ामु याने िव ाथ  आिण 
िश क मो ा सं येने उप थत होते. 
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२६ िव ापीठातील ा यापकांच े कॅस अंतगत 
करावयाच े मोशन नुक याच झाले या 
महािव ालयीन ा यापकांकिरता 
भरिवले या कॅ पम ये का केले गेले नाही? 

िव ापीठातील ा यापकांच े कॅस अंतगत करावयाचे 
मोशनची कायवाही सु  आहे. 

ीमती पी. आर. नागणसुरे ाचाय डॉ. एस. ही. कोटी 
२७ आप या िव ापीठाशी संल नत नसले या 

अिभयािं की महािव ालयाचंा सहभाग आप या 
िनयतकािलके या पधत केला आहे काय? 
सहभाग केला असेल तर िव ापीठ काय ा या 
व पिरिनयमा या कोण या कलामानुसार केला 
आहे? 

आप या िव ापीठाशी संल नत नसले या 
अिभयांि की महािव ालयाचा सहभाग आप या 
िनयतकािलके या पधत केला नाही. 

२८ िशवछ पती रंभवन पिरसरात असले या 
आप या िव ापीठा या उपक ात 
िव ाथ नीसाठी अ यासाची सोय वगेळी 
कर यात आललेी नाही का? तसेच ितथे 
असले या साधनगृहात व छता राखली जात 
नाही का? 

अ यासक ाकडे िव ाथ नीसाठी अ यासासाठी वतं  
(वगेळी) सोय कर यात आलेली आहे. तसेच तेथे 
असले या साधनगृहात िदवसातून दोन वळेा व छता 
कर यात येते. 

ी. एस. एम. गायकवाड ाचाय डॉ. ीमती के. ए. पांडे 
२९ रा य ीडा महो सवासाठी गठीत केले या 

फंड रे जग सिमतीची बैठक घे यात आली 
आहे काय? 

रा य तरीय ीडा महो सवा या अनुषंगाने गठीत 
केले या फंड रे जग सिमतीची बैठक िद.31/08/2019 
रोजी दु.1:00 वा. आयोिजत कर यात आलेली आहे. 

३० परी ा िवभागातील गोपनीय िवभागात कं ाटी 
कमचारी िनयु त केले आहेत काय? 

आहे. 

३१ िव ा य चे िरचके ग व फोटो कॉपीसाठी 
िकती िदवसाचा कालावधी िनि त केला 
आहे? 

अ यादेश 106 ब नुसार िरचे कग व फोटोकॉपीसाठी 
अज ा त झालेपासून 60 िदवसाचा कालावधी, 
फोटोकॉपीसाठी अज ा त झालेपासून 07 िदवसाचा 
कालावधी िनि त केला आहे. 

ी. आर. एस. गायकवाड ाचाय डॉ. एस. एस. गोरे 
३२ अपा  अिध ठाता िनवडी संदभ त “सुटा” ने 

िदले या प ावर काय कायवाही केली आहे? 
तांि क ा सदरचा  संिद ध व पाचा आहे. 

३३ “Words Maya Skills for 
Communications” या अ यास माला 
कोण या अ यासमंडळाने अथवा ािधकरणाने 
मा यता िदलेली आहे? 

अशा कारचा अ यास म नाही. 

डॉ. एस. के. शदे कु. ए. सी. च हाण 

३४ मा. कुलगु महोदया िव ापीठात कुलगु  या 
पदावर जु झा यापासनू महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ 
मधील कलम १२ (७) चा वापर िकती व 
कोणकोण या कामासाठी केला आहे व याची 
िनकड काय होती? 

मा.कुलगु  महोदय यानंा जर तातडीची कायवाही 
कर यासारखी िनकडीची पिर थती आहे असे रा त 
कारणावं न कवा िव ापीठा या िहतासाठी कोणतीही 
कायवाही करणे आव यक आहे असे वाटल े तर ते 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील 
कलम १२ (७) या आव यकतेनुसार वापर केलेला आहे. 
एखादा िवशेष िवषय सािंगत यास कवा िदनाकं िद यास 
याबाबतीत मािहती देणे सोई कर होईल. 
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३५ रा ीय सेवा योजना िवभागात िज हा 

सम वयक ा. काळदाते यांची िनवड 

कोण या िनकषांवर केली आहे व 

िनय तीवळेी ते िनकष पूण करत होते काय? 

रा य संपक अिधकारी / िवशेष काय अिधकारी, रासेयो 

मं ालय क , मंुबई यांच ेकायालयाकडील िद.१२ माच, 

२००५ रोजी या प ा वये रासेयो िज हा सम वयक यांची 

िनवड िद.03/08/2018 रोजी या मा यतेनुसार 

कर यात आली आहे.  

िज हा सम वयक िनयु तीबाबत रासेयो िवभागाकडून 

ा त क न घेतलेली अ ावत मािहती खालील माणे 

नमूद केलेली आहे. 

िज हा सम वयक यां या िनयु तीबाबत िनकष मािहती 

क न घे यासाठी डॉ. अतुल साळंुके, रा य संपक 

अिधकारी / िवशेष काय अिधकारी, रासेयो मं ालय 

क , मंुबई यां याकडे िद.३१ ऑग ट, २०१9 रोजी 

दुपारी 02:26 वाजता   .  संचालक यांनी 

माण वनीव न संपक केला व यां याकडे िज हा 

सम वयक िनयु ती या िनकषाबाबत िवचारणा केली 

यां याकडून सांग यात आले की, यांची िनयु ती आहे 

यांनी यां या महािव ालयाम ये कमीत कमी तीन वष 

काय म अिधकारी हणनू काम केलेले असाव े तसेच 

िनयु ती वळेी यांनी उ ोधन वग पूण केलेला असला 

पािहज.े 

स थतीत कायरत असले या िज हा सम वयक 

यां या िनयु तीबाबत मािहती खालील माणे (उपल ध 

काय लयीन रेकॉडनुसार) 

१) िज हा सम वयक ा. नवराज काळदाते यांची 

िनयु ती 03 ऑग ट, 2018 रोजी या मा यतेनुसार 

िद.04 ऑग ट, 2018 रोजी काय लयीन आदेश 

.SOL/UTY/NSS/2018-19/16666 अ वये 

केलेली आहे. 

२) िनयु तीवळेी उ ोधन वग पूण केलेला न हता 

तसेच िनयु ती वळेी यांना काय म अिधकारी 

हणनू एक वष कालावधी पूण होता. 

िहराचदं नेमचदं कॉलेज ऑफ कॉमस, सोलापूर या 

महािव ालयाच े काय म अिधकारी हणनू सन  

2017-18 पासून आजतागायत काम करत आहेत. 

३६ रा ीय सेवा योजना िवभागात संचालक 

(सम वयक) हणनू कोणाची िनवड केली 

आहे? 

रा ीय सेवा योजना िवभागात संचालक (सम वयक) हणनू 

डॉ. सरवदे गुणवतं मुकंुद याचंी नामिनदशन आदेश 

.PAHSUS/Estt/AO/2019/6778, िद.31/08/2019 

अ वये िनयु ती कर यात आलेली आहे. 
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डॉ. टी. ही. शदे  ीमती एन. एस. मंकणी  

३७ CAS अंतगत पदो तीच े Camp 

लाव याम ये द तर िदरंगाई होत आहे याची 

कारणे काय आहेत? 

शै िणक, संधोधन आिण िवकास िवभागाकडून 

िश कां या मा. िवभागीय सहसंचालक यांचे ितिनधीच े

नामिनदशन घेवून ि या पूण कर याची कायवाही 

चालू आहे. 

३८ आपले िव ापीठ अंतगत िव ापीठ अपघात 

िवमा या योजनेत परता याच े िकती ताव 

आले आहेत? 

सन 2018-19 या वष त िव ाथ  अपघात मु यूचे ७ 

पालक मृ यांचा एक व मेिडकल खच खच चा १ असे ९ 

िव ापीठास ताव ा त झाले आहेत. 

३९ िव ापीठाम ये ा यापक हेगडी 

(संगणकशा  िवभाग) यांना ा यापक 

पदावर िनयु ती होत असताना UGC या 

ता कालीन िनकषांचे पालन केले आहे काय? 

होय, डॉ. आर. एस. हेगडी यांची िव ापीठाच े िनयु ती 

आदेश .SOL /SUS / Est/ 2011-12 /6248,  

िद.17/10/2011 अ वये संगणकशा  संकुलाम ये 

सहयोगी ा यापक या पदावर िनयु ती कर यात आली 

आहे. या िनयु ती आदेशा या अनुषंगाने डॉ. आर. एस. 

हेगडी हे िद.01/02/2012 रोजी सदर पदावर जू 

झाले आहेत. संबंिधतांना िव ापीठ अनुदान आयोगा या 

िद.30 जून, 2010 रोजी या अिधसूचनामधील िनयमांच े

व महारा  िव ापीठ अिधिनयम, 1994 मधील 

तरतूद चे पालन क न िव ापीठाच ेकाय लयीन आदेश 

.SUS/Estt/CAS/2015/8089, िद.16/12/2015 

अ वये कॅस अंतगत िद.01/02/2015 पासून ा यापक 

पदी पदो ती दे यात आलेली आहे. 

 

*** 
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मा. कुलगु  तथा अ य ा महोदयां या परवानगीने येणारे आय या वळेेचे िवषय: 
 

 [ 11(१) ] शै िणक वष 2019-20 करीता िव ापीठ पिरसरातील सव सकुंलासाठी कं ाटी 
सहायक ा यापकांची ता परुती पदे संबिंधत सकुंलातील कायभाराचा आढावा घेवून 
िनम ण केली असनू, Walk in Interview ारे महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 
2016 या कलम 103 मधील तरतूदीनुसार भरती ीया पणू केललेी बाब मािहती तव. 

 

 (िटपणी: पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ पिरसरातील  

1) पदाथिव ान सकुंल, 2) रसायनशा  सकुंल, 3) भशूा  संकुल, 4) सामािजकशा  े

संकुल, 5) संगणकशा  सकुंल, 6) वािण य व यव थापन संकुल, 7) भाषा व वा .मय 

संकुल व 8) तं ान सकुंल या सकुंलांम ये मागील शै िणक वष माणे संबिंधत 

संकुलातील सु  असले या सव अ यास मां या कायभाराचा आढावा घेवून, िनयिमत 

अ यापकांचा कायभार वगळता उविरत कायभारा या अ यापनाकिरता, महारा  

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 या कलम 103 मधील तरतूदीनुसार थािनक 

िनवड सिम यां या बठैका िव ापीठ काय लयात आयोिजत क न Walk in Interview 

ारे उमेदवारां या मुलाखती घे यात आ या आहेत. थािनक िनवड सिमती या 

िशफारशीनुसार िनवड झाले या उमेदवारांना शै िणक वष 2019-20 करीता कं ाटी 

सहायक ा यापक या पदावर एकि त वतेनावर िनयु ती आदेश पािरत कर यात आल े

आहेत. िनवड झाले या उमेदवारांचा साराशं सोबत जोडले या त यात दशिव या माणे 

आहे.  

 तसेच वािण य व यव थापन सकुंलांतगत एम. बी. ए. या अ यास मास 

AICTE, नवी िद ी यांची शै िणक वष 2019-20 या एका वष किरता मा यता ा त 

झाली आहे. एम. बी. ए. या अ यास मा या अ यापनाकिरता सहायक ा यापक (ता परुते 

पद) अशी दोन अ यापकांची िनयु ती सहा या वतेन आयोगानुसार कर यात आलेली 

आहे.  

 सदरची बाब यव थापन पिरषदे या मािहती तव). 
 

ठराव: शै िणक वष 2019-20 करीता िव ापीठ पिरसरातील सव सकुंलासाठी कं ाटी 
सहायक ा यापकांची ता परुती पदे संबिंधत सकुंलातील कायभाराचा आढावा घेवून 
िनम ण केली असनू, Walk in Interview ारे महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 
2016 या कलम 103 मधील तरतूदीनुसार भरती ीया पणू केले या बाबीची न द 
घे यात आली.   
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 [ 11(2) ] भाषा व वा मय सकुंल, पअुहोसोिवसो अतंगत संकुलात शै िणक वष 2019-20 पासून 
एम. ए. पाली, ाकृत व क ड या तीन िवषयाच े अ यास म न याने सु  कर यास  
िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस यव थापन पिरषदे या मािहती तव. 

 

 (िटपणी: मा. . संचालक, भाषा व वा मय सकुंल, पु य ोक अिह यादेवी होळकर 
सोलापरू िव ापीठ, सोलापरू िव ापीठाम ये शै िणक वष 2018-19 पासून भाषा व 
वा मय संकुलातंगत मराठी, हदी, इं जी, सं कृत व ऊदु या पाच भाषा िवषयाचं े
पद यु र वग सु  कर यात आले आहेत. मा. कुलगु  महोदयां या आदेशा वये शै िणक 
वष 2019-20 पासून क ड, पाली व ाकृत या तीन भाषा िवषयाचंे पद यु र अ यास म 
न याने सु  कर यात आले आहेत. तसेच अ यासमंडळे िवभागामाफत सदर तीन िवषयाचें 
CBCS णाली माणे अ यास म तयार क न घे यात आले आहेत.  

 िव ापीठात कोणताही नवीन अ यास म सु  कर यापवू  चिलत िनयमानुसार 
सदर बाब िव ापीठा या िव ा पिरषद व यव थापन पिरषदे या बठैकीम ये सादर क न 
सदर ािधकरणां या मा यतेने नवीन अ यास म सु  करता यतेात.  

 यानुषगंाने भाषा व वा मय सकुंलात पाली, ाकृत, क ड हे िवषय न याने 
िनयिमतपणे सु  कर यासाठी िविवध ाधीकरणात िवषय ठेऊन मा यता घे यासाठी 
संबिंधत संकुलाने िद.19/07/2019 रोजी आ थापना िवभागास अतंगत काय लयीन 
िटपणी सादर केली असता, आ थापना िवभागाकडील िद.22/07/2019 रोजी या 
िटपणीवर मा. कुलगु  महोदयांनी शै िणक वष 2019-20 पासून एम. ए. पाली, ाकृत व 
क ड या तीन िवषयाचे अ यास म सु  करणेसाठी तातडीची बाब हणनू महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने 
मा यता दान केली आहे.  

 सदरचा िवषय िव ा पिरषदे या िद.20/08/2019 रोजी या बठैकीत 
मािहती तव व यव थापन पिरषदेकडे िशफारस करणेची बाब िवचाराथ ठेवली असता, 
यावर ठराव .21 अ वये पढुील माणे ठराव पािरत कर यात आला आहे. 

          "महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12 (7) अ वये 
मा. कुलगु  महोदयानंी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घेऊन 
यव थापन पिरषदेस िशफारस कर यात आली." 

 सबब, भाषा व वा मय संकुल, पुअहोसोिवसो अंतगत संकुलात शै िणक वष 
2019-20 पासून एम.  ए. पाली, ाकृत व क ड या तीन िवषयाचे अ यास म न याने 
सु  कर यास िव ा पिरषदेने केलेली िशफारस यव थापन पिरषदे या मािहती तव). 

 

ठराव: भाषा व वा मय सकुंल, पअुहोसोिवसो अतंगत संकुलात शै िणक वष 2019-20 पासून 
एम.  ए.  पाली, ाकृत व क ड या तीन िवषयाच े अ यास म न याने सु  कर यास  
िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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 [ 11(३) ] रसायनशा  संकुल, पअुहोसोिवसो अतंगत संकुलात शै िणक वष 2019-20 पासून  
M. Sc. - Medicinal Chemistry हा कोस न याने सु  कर यास िव ा पिरषदेने केललेी 
िशफारस मािहती तव. 

 

 (िटपणी: मा. संचालक, रसायनशा  सकुंल, पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू 

िव ापीठ, सोलापरू िव ापीठाम ये  मा. कुलगु  महोदयां या आदेशा वये शै िणक वष 

2019-20 पासून रसायनशा  सकुंलांतगत M. Sc. - Medicinal Chemistry हा कोस 

न याने सु  करावयाचा होता. सदर कोससाठी 20 िव ाथ  सं या ठरिव यात आली 

आहे. सदर कोस हा िव ा य ना संशोधन व औ ोिगक े ात वाव देणारा अस याने 

िव ा य चा ओढा सदर कोसकडे िदसून येत आहे. सदर कोस हा िव ापीठा या पाच 

वष य बहृत आराखडयात समािव ट असनू, तो सन 2019-20 पासून सु  कर यास  

मा. कुलगु  महोदयाचंी मा यता आहे.  

 िव ापीठात कोणताही नवीन अ यास म सु  कर यापवू  चिलत िनयमानुसार 

सदर बाब िव ापीठा या िव ा पिरषद व यव थापन पिरषदे या बठैकीम ये सादर क न 

सदर ािधकरणां या मा यतेने नवीन अ यास म सु  करता यतेात.  

 यानुषगंाने M. Sc. - Medicinal Chemistry हा कोस न याने सु  कर यासाठी 

िव ापिरषद व यव थापन पिरषदे या िवषय ठेऊन मा यता घे यासाठी सबंिंधत सकुंलाने 

िद.24/04/2019 रोजी आ थापना िवभागास प  सादर केल े असता, आ थापना 

िवभागाकडील िद.22/07/2019 रोजी या िटपणीवर मा. कुलगु  महोदयानंी शै िणक 

वष 2019-20 पासून M.Sc. - Medicinal Chemistry हा कोस न याने सु  करणेसाठी 

तातडीची बाब हणनू महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) 

अ वये िव ा पिरषदे या वतीने मा यता दान केली आहे. 

 सदरचा िवषय िव ा पिरषदे या िद.20/08/2019 रोजी या बठैकीत 

मािहती तव व यव थापन पिरषदेकडे िशफारस करणेची बाब िवचाराथ ठेवली असता, 

यावर ठराव .20 अ वये पढुील माणे ठराव पािरत कर यात आला आहे. 

 "महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12 (7) अ वये  

मा. कुलगु  महोदयानंी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घेऊन 

यव थापन पिरषदेस िशफारस कर यात आली." 

 सबब, रसायनशा  संकुल, पअुहोसोिवसो अंतगत सकुंलात शै िणक वष 

2019-20 पासून M. Sc. - Medicinal Chemistry हा कोस न याने सु  कर यास  

िव ा पिरषदेने केलेली िशफारस मािहती तव). 
 

ठराव: रसायनशा  संकुल, पअुहोसोिवसो अतंगत संकुलात शै िणक वष 2019-20 पासून  
M. Sc. - Medicinal Chemistry हा िवषय न याने सु  कर यास िव ा पिरषदेने केललेी 
िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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 [ 11(4) ] पदाथिव ान संकुल, पअुहोसोिवसो अतंगत संकुलात शै िणक वष 2019-20 पासून M. 

Sc. Physics (Condensed Matter Physics) हा कोस न याने सु  कर यास िव ा 
पिरषदेने केललेी िशफारस मािहती तव. 

 

  (िटपणी: मा. संचालक, पदाथिव ान सकुंल, पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर 

िव ापीठ, सोलापरू यांना पदाथिव ान संकुलाम ये शै िणक वष 2019-20 पासून 

M.Sc. Physics (Condensed Matter Physics) हा कोस न याने सु  करावयाचा होता. 

सदर कोस हा िव ापीठा या पाच वष य बहृत आराखडयात समािव ट असून, हा िवषय 

िव ा य या सशंोधन े ास वाव देणारा आहे. याचबरोबर या िवषयाकिरता िव ा य चा 

ओढा अस याने, सदर कोस सन 2019-20 पासून सु  कर याकिरता Course 

Structure सोबत जोडलेले आहे.  

       िव ापीठात कोणताही नवीन अ यास म सु  कर यापवू  चिलत िनयमानुसार 

सदर बाब िव ापीठा या िव ापिरषद व यव थापन पिरषदे या बठैकीम ये सादर क न 

सदर ािधकरणां या मा यतेने नवीन अ यास म सु  करता यतेात.  

        यानुषगंाने M.Sc. Physics (Condensed Matter Physics) हा कोस न याने सु  

कर यासाठी िव ापिरषद व यव थापन पिरषदे या िवषय ठेऊन मा यता घे यासाठी 

संबिंधत संकुलाने िद.24/04/2019 रोजी आ थापना िवभागास प  सादर केल ेअसता, 

आ थापना िवभागाकडील िद.22/07/2019 रोजी या िटपणीवर मा. कुलगु  महोदयानंी 

शै िणक वष 2019-20 पासून M.Sc. Physics (Condensed Matter Physics) हा 

कोस न याने सु  करणेसाठी तातडीची बाब हणनू महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने मा यता दान केली आहे. 

        सदरचा िवषय िव ा पिरषदे या िद. 20/08/2019 या बठैकीत मािहती तव व 

यव थापन पिरषदेकडे िशफारस करणेची बाब िवचाराथ ठेवली असता, यावर ठराव . 

19 अ वये पढुील माणे ठराव पािरत कर यात आला आहे. 

         "महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12 (7) अ वये  

मा. कुलगु  महोदयानंी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घेऊन 

यव थापन पिरषदेस िशफारस कर यात आली." 

        सबब, पदाथिव ान संकुल, पअुहोसोिवसो अंतगत सकुंलात शै िणक वष  

2019-20 पासून M.Sc. Physics (Condensed Matter Physics) हा कोस न याने सु  

कर यास िव ा पिरषदेने केलेली िशफारस मािहती तव). 
 

ठराव: पदाथिव ान संकुल, पअुहोसोिवसो अतंगत संकुलात शै िणक वष 2019-20 पासून  
M. Sc. Physics (Condensed Matter Physics) हा िवषय न याने सु  कर यास  
िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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 [ 11(5) ] शै िणक वष 2019-20 पासून तुत िव ापीठात संगीत, नाटय व ललीतकला संकुल (School 

of Performing Fine Arts) न याने सु  कर यास व सदर संकुलाम ये एम. ए. संगीत, एम. ए. 
ना शा  व Fine Arts या िवषयाचा एक वष चा पदिवका अ यास म न याने सु  कर यास 
िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस यव थापन पिरषदे या मािहती तव. 

 

  (िटपणी: मा. . संचालक, संगीत, नाटय व ललीतकला संकुल, पु य ोक अिह यादेवी होळकर 
सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर िव ापीठाम येशै िणक वष 2019-20 पासून तुत िव ापीठात 
संगीत, नाटय व ललीतकला संकुल (School of Performing Fine Arts) न याने सु  कर यास व 
सदर संकुलाम ये एम. ए. संगीत, एम. ए. नाटयशा  व Fine Arts या िवषयाचा एक वष चा 
पदिवका अ यास म न याने सु  कर यास मा. कुलगु  महोदयांनी मा यता दान केली आहे.   
 िव ापीठात कोणताही नवीन अ यास म सु  कर यापूव  चिलत िनयमानुसार सदर 
बाब िव ापीठा या िव ा पिरषद व यव थापन पिरषदे या बैठकीम ये सादर क न सदर 

ािधकरणां या मा यतेने नवीन अ यास म सु  करता येतात.  
 यानुषंगाने शै िणक वष 2019-20 पासून तुत िव ापीठात संगीत, नाटय व 
ललीतकला संकुल (School of Performing Fine Arts) न याने सु  कर यास व सदर 
संकुलाम ये एम. ए. संगीत, एम. ए. नाटयशा  व Fine Arts या िवषयाचा एक वष चा पदिवका 
अ यास म न याने सु  कर यासाठी िविवध ाधीकरणात िवषय ठेऊन मा यता घे यासाठी 
संबंिधत संकुलाने िद.24/07/2019 रोजी आ थापना िवभागास अंतगत काय लयीन िटपणी सादर 
केली असता, आ थापना िवभागाकडील िद.22/07/2019 रोजी या िटपणीवर मा. कुलगु  
महोदयांनी शै िणक वष 2019-20 पासून शै िणक वष 2019-20 पासून तुत िव ापीठात 
संगीत, नाटय व ललीतकला संकुल (School of Performing Fine Arts) न याने सु  कर यास व 
सदर संकुलाम ये एम. ए. संगीत, एम. ए. नाटयशा  व Fine Arts या िवषयाचा एक वष चा 
पदिवका अ यास म न याने सु  कर यासाठी तातडीची बाब हणनू महारा  सावजिनक 
िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये िव ापिरषदे यावतीने मा यता दान केली आहे.  
 सदरचा िवषय िव ा पिरषदे या िद.20/08/2019 रोजी या बैठकीत मािहती तव व 
यव थापन पिरषदेकडे िशफारस करणेची बाब िवचाराथ ठेवली असता, यावर ठराव . 18 

अ वये पुढील माणे ठराव पािरत कर यात आला आहे. 
 "महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12 (7) अ वये मा. 
कुलगु  महोदयांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घेऊन यव थापन 
पिरषदेस िशफारस कर यात आली." 
 सबब, शै िणक वष 2019-20 पासून तुत िव ापीठात संगीत, नाटय व ललीतकला 
संकुल (School of Performing Fine Arts) न याने सु  कर यास व सदर संकुलाम ये एम. ए. 
संगीत, एम. ए. नाटयशा  व Fine Arts या िवषयाचा एक वष चा पदिवका अ यास म न याने सु  
कर यास िव ा पिरषदेने केलेली िशफारस यव थापन पिरषदे या मािहती तव). 

 

ठराव: शै िणक वष 2019-20 पासून तुत िव ापीठात संगीत, ना  व ललीतकला संकुल (School 
of Performing Fine Arts) न याने सु  कर यास व सदर संकुलाम ये एम. ए. संगीत, एम. ए. 
ना शा  व Fine Arts या िवषयाचा एक वष चा पदिवका अ यास म न याने सु  कर यास 
िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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 [ 11(6) ] तुत िव ापीठाम ये शासकीय / िनमशासकीय सेवेतून सेवािनवृ  झाले या अिधका यां या सेवा 

करार प दतीने घे यासाठी थेट मुलाखती ारे िनवड केले या ी. सितश अनंत नारकर यांची 
िवशेष काय सन अिधकारी हणून 11 मिह यासाठी केले या िनयु तीस मुदतवाढ दे याची बाब 
फेर िवचाराथ.   

 

  (िटपणी: महारा  शासन, सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय .संकीण-2715/ . ./ 
100/13, िद.17 िडसबर, 2016 या शासन िनणयानुसार तुत िव ापीठातील नॅक, सा 
अंतगत िविवध कामे व िव ापीठातील इतर िवभागातील कामासाठी शासकीय / िनमशासकीय 
सेवतूेन सेवािनवृ  झाले या अिधका यां या सेवा करार प दतीने घे यासाठी िवशेष काय सन 
अिधकारी या पदाची  जािहरात िद.14/06/2018 रोजी दैिनक पुढारी या वतमानप ाम ये िस द 
कर यात येऊन िद.04/07/2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता थेट मुलाखत (Walk-in-
Interview) चे आयोजन कर यात आलेले होते. 

सदर जािहरातीस अनुस न िद.04/07/2018 रोजी उप थत उमेदवारां या मुलाखती 
घेऊन, िनवड सिमतीने गुणानु मे यादी तयार के या माणे ी. सितश अनंत नारकर यांची िनवड 
केली होती. 

उपरो त बाबीस अनुस न ी. नारकर यां या िनयु ती व मानधना बाबतचा िवषय  
िद.21/08/2018 रोजी या मा. यव थापन पिरषदे या बैठकीत सादर केले असता खालील माणे 
िनणय झालेला होता. 

 

 तुत िव ापीठाम ये शासकीय / िनमशासकीय सेवेतून सेवािनवृ  झाले या  
अिधका यां या सेवा करार प दतीने घे यासाठी थेट मुलाखती ारे िनवड केले या  

ी. सितश अनंत नारकर यांची िवशेष काय सन अिधकारी हणनू 11 मिह यासाठी िनयु त 
कर यास व यांना दरमहा .35,000/- एकि त मानधन व कामकाजाच ेउ रदािय व दे यास 
सव नुमते मा यता दे यात आली. 

उपरो त ठरावास अनुस न या काय लयाचे प  . सोिवसो/ आ था/ 2018/9090, 
िद.16/10/2018 अ वये ी. नारकर यांना िवशेष काय सन अिधकारी या पदाची िनयु ती आदेश 
दे यात आलेले आहे. तसेच सदर िनयु ती आदेशास अनुस न ी. नारकर हे िवशेष काय सन 
अिधकारी या पदावर िद.17/10/2018 रोजी म यानपुव जु झाले आहेत. 

उपरो त िनयु ती आदेशास अनुस न ी. नारकर यांची 11 मिह याची मुदत ही  
िद.16/09/2019 रोजी संपणार अस यामुळे सदरचा िवषय िद.27/08/2019 रोजी या 
यव थापन पिरषदे या बैठकीत िवषय . 7(6) अ वये सादर केले असता यव थापन पिरषदेने 

सदरचा िवषय पुढील बैठकीत सादर कर यात यावा असे ठराव पािरत केलेला आहे.   
 सबब, तुत िव ापीठाम ये शासकीय / िनमशासकीय सेवेतून सेवािनवृ  झाले या 
अिधका यां या सेवा करार प दतीने घे यासाठी थेट मुलाखती ारे िनवड केले या ी. सितश 
अनंत नारकर यांची िवशेष काय सन अिधकारी हणनू 11 मिह यासाठी िनयु तीस मुदतवाढ 
दे याची बाब फेर िवचाराथ). 

 

ठराव: ी. सितश अनंत नारकर यांना 06 मिह यासाठी मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली. तसेच 
ी. सितश अनंत नारकर यांची "िवशेष काय सन अिधकारी" ऐवजी " सा सहा यक" असे पदनाम 

दे यात याव ेअसे सव नुमते ठरले. 
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[ 11(7) ] सन 2013-14 व 2014-15 या शै िणक वष म ये एम. ई. अ यास मा या िविवध 

शाखेम ये विेशत िव ाथ ना एम. ई. अ यास म स  - IV मधील सशंोधन शोधिनबधं 
सादर कर यास मुदतवाढी या संदभ त परी ा व मू यमापन मंडळाने केले या 
कायवाहीचा बाब मािहती तव. 

 

  (िटपणी: िविवध महािव ालयातील एम. ई. अ यास मा या िविवध शाखेम ये सन  

2013-14 व 2014-15 या शै िणक वष म ये विेशत ज ेिव ाथ  एम. ई. सेिम टर I, II, 

III परी ा उ ीण झालेले आहेत. अशा िव ा य ना एम. ई. अ यास मास स - IV मधील 

संशोधन शोधिनबधं सादर कर यास मुदतवाढीची मागणी महािव ालयाने केली आहे. 

 सव महािव ालयाची मागणी परी ा व मू यमापन मंडळा या िद.23/07/2019 

रोजी झाले या बठैकीत ठेव यात आली होती. 

 सदर बठैकीम ये परी ा व मू यमापन मंडळाने खालील माणे ठराव केला आहे. 

 सन 2013-14 व 2014-15 या शै िणक वष म ये एम. ई. अ यास मा या 

िविवध शाखेम ये विेशत िव ाथ ना एम. ई. अ यास म स - IV मधील संशोधन 

शोधिनबधं सादर कर यास मुदतवाढ दे याचे व यासाठी चिलत िनयमा माणे तीवष 

.5,000/- माणे शु क आकार याचे सव नुमते ठरल.े 

 सबब, वरील माणे परी ा व मू यमापन मंडळाने केलेली कायवाही 
मािहती तव). 

 

ठराव: सन 2013-14 व 2014-15 या शै िणक वष म ये एम. ई. अ यास मा या िविवध 
शाखेम ये विेशत िव ाथ ना एम. ई. अ यास म स  - IV मधील सशंोधन शोधिनबधं 
सादर कर यास मुदतवाढी या संदभ त परी ा व मू यमापन मंडळाने केले या 
कायवाहीची न द घे यात आली.  
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[ 11(8) ] िव ापीठाकडील अितथीगृह वापरासंदभ त सवकष िनयमावली तयार कर यासाठी 

गठीत कर यात आले या सिमतीचा अहवाल िवचारारथ्. 
 

  (िटपणी:िव ापीठाकडील अितथीगृह उपल ध क न देतेवळेी संबधंीत य तीकडून फॉम 

भ न घे यासाठी फॉमचा नमूना तयार करणे, अितथीगृहासाठी नवीन िनयमावली तयार 

करणे, िव ापीठातील संवधैािनक अिधकारी यां या वाहनासाठी बोड तयार करणे, 

िव ापीठ वाहन वापरासाठी िनयम तयार करणे व गेटपास इ. संदभ त सवकष 

िनयमावली तयार कर यासाठी िद.११ माच, २०१९ रोजी या यव थापन पिरषद ठराव 

.8 (१३) अ वये खालील माणे सिमती गठीत कर यात आली होती. 

 १) डॉ. एच. के. आवताडे अ य   

 २) ीमती एन. एस. मंकणी  सद या  

 ३) ी. ए. के. आवळे सद य  

  वर नमूद के या माणे सिमतीने िव ापीठ अितथीगृह व वाहन वापराबाबत 

सवकष िनयमावली तयार कर या या अनुषंगाने िद.01/04/2019 रोजी पिहली बठैक 

घेतली व यानंतर अितथीगृह वापरासंदभ त िनयमावली तयार कर यासाठी  

िद.30 ऑग ट, 2019 रोजी (दुसरी) ३१ ऑग ट, 2019 रोजी (ितसरी) व 

िद.05/09/2019 रोजी (चौथी) या माणे एकूण ४ बठैका घेत या. यास अनुस न सदर 

सिमतीने अितथीगृह वापरासंदभ त िनयमावलीचा अहवाल तयार क न 

िद.05/09/2019 रोजी िव ापीठ काय लयास सादर केला आहे. 

 सबब, िव ापीठाकडील अितथीगृह वापरासंदभ त सवकष िनयमावली तयार 

कर यासाठी गठीत कर यात आले या सिमतीचा अहवाल िवचाराथ). 

 

ठराव: िव ापीठाकडील अितथीगृह वापरासंदभ त सवकष िनयमावली तयार कर यासाठी 
गठीत कर यात आले या सिमतीचा अहवाल वका न खालील माणे दु तीसह 
सव नुमते मा यता दे यात आली.  

 अ. . िनवासाचा कार तूत िव ापीठा या 
काय लयीन कामासाठी 

येणारे अितथी 

तूत िव ापीठा या 
काय लयीन कामासाठी येणारे 

अितथीसाठी सधुारीत दर 
 1) ही. आय. पी. म ₹200/- ₹50/- 
 2) ए. सी. म ₹100/- ₹50/- 
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[ 11(9) ] िव ापीठ मालकीची वाहन . एमएच 13 एसी 5446 टाटा इिंडगो सीएस व वाहन 

मांक एमएच 13 एसी 6735 टाटा इिंडका यरुो हे दोन वाहन िव ी कर याची बाब 
िवचाराथ 

 

  (िटपणी : िव ापीठ मालकीची वाहन . एमएच 13 एसी 5446 टाटा इंिडगो सीएस व 

वाहन माकं एमएच 13 एसी 6735 टाटा इंिडका युरो हे दोन वाहनाचंा तपशील 

खालील माणे आहे. 
अ. 

. 
वाहन मांक खरेदी कमत व 

खरेदी िदनांक 
दु तीसाठी 
झाललेा खच 

धाव सरासरी 
ित िलटर 

घसारा 
कमत 

1 एमएच 13 एसी 
5446 टाटा 
इंिडगो सीएस 

.4,43,154/- 
िद.2/7/2009 

.2,70,345 1,71,871 
िक.मी. 

10.97 ित 
िकमी 

1,63,102 
िद.31/3/19 

अखेर 
2 एमएच 13 एसी 

6735 टाटा 
इंिडका युरो 

.3,62,159/- 
िद.10/3/2010 

.3,32,432/- 1,30,944 
िक.मी. 

12 ित 
िकमी 

1,32,768/- 
िद.31/3/19 

अखेर 

 वर नमूद के या माणे व तु थती िवचारात घेता, स थतीत सदर दो ही 

वाहनांवर दु तीसाठी अ. 1 अ वये वाहनाकरीता .79,498/- अ. . 2 अ वये 

वाहनाकरीता .70,573/-इतका खच अपेि त अस याचे मे. टिलग मोटस, सोलापूर 

यानंी कळिवल ेआहे. मे. ट लग मोटस, सोलापरू यांनी कळिवले या अंदाजप का माणे 

काम क न घेत यास यापढेु सदरचे वाहन यव थत राहील कवा नाही याबाबची 

साशंकता आहे. यापढेु सदर वाहनांची सरासरी कमी होत अस याने भिव यात 

दु तीसाठी जा त खच हो याची श यता नाकारता येत नाही. सदर दो ही वाहनाची 

िव याचीमुदत िद.10/10/2019 पयत आहे. सदर वाहनांचे चालू बाजार भावानुसार 

कमत ठरवून देणेबाबत िद. िद.26/8/2019 रोजी या प ा वये कळिवले होते. या 

अनुषंगाने मा. उप ादेिशक पिरवहन अिधकारी, सोलापरू या काय लयाने यां या 

िद.03/09/2019 रोजी या प ा वये वाहन . एमएच 13 एसी 5446 टाटा इंिडगो 

सीएस या वाहनाचे बाजार मू य अंदाज े .1,15,000/- व  वाहन मांक एमएच 13 एसी 

6735 टाटा इंिडका यरुो या वाहनाच े बाजार मू य अंदाज े .1,05,000/- इतकी 

अस याचे कळिवले आहे.  

       सबब, िव ापीठ मालकीची वाहन . एमएच 13 एसी 5446 टाटा इंिडगो सीएस व 

वाहन मांक एमएच 13 एसी 6735 टाटा इंिडका युरो हे दोन वाहन िव ी कर याची 

बाब िवचाराथ). 
 

ठराव: िव ापीठ मालकीच ेवाहन . एमएच 13 एसी 5446 टाटा इिंडगो सीएस व वाहन माकं 
एमएच  13 एसी 6735 टाटा इिंडका यरुो ही दोन वाहने िललाव ि ये ारे िव ी 
कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[ 11(10) ] ी िशवपावती सावजिनक िवकास ट, शंकरनगर-अकलजू संचिलत ीन फगस 

कॉलजे ऑफ कॉ युटर ॲ ड टे नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलजू या महािव ालयातील 
एम. सी. ए. हा अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून बदं कर याबाबत  
िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस वका न शासनास िशफारस कर याची बाब 
िवचाराथ. 

 

  (िटपणी: मा. सहसिचव, ी िशवपावती सावजिनक िवकास ट, शंकरनगर-अकलजू 

याचंेकडून सं थेच े संचिलत ीन फगस कॉलेज ऑफ कॉ यटुर ॲ ड टे नॉलॉजी, 

शंकरनगर-अकलूज या महािव ालयातील एम.सी.ए. हा अ यास म शै िणक वष 

2019-20 पासून बदं कर याबाबतचा ताव ा त झाला आहे. 

सं थेचे नाव महािव ालयाचे नाव बंद 
करावयाचा 
अ यास म 

बंद 
करावयाचे  

वष 

अनुदानाचा  
कार 

ी िशवपावती 
सावजिनक िवकास 

ट, शकंरनगर-
अकलूज.  

ता. माळिशरस,  
िज. सोलापूर. 

ीन फगस कॉलेज ऑफ 
कॉ यटुर ॲ ड 

टे नॉलॉजी, शकंरनगर-
अकलूज,  

ता. माळिशरस,  
िज. सोलापूर. 

एम. सी. ए. 
शै िणक 

वष 2019-
20 पासून 

कायम 
िवनाअनुदािनत 

 ीन फगस कॉलेज ऑफ कॉ युटर ॲ ड टे नॉलॉजी, शकंरनगर-अकलूज,  

ता. माळिशरस या महािव ालयातील एम.सी.ए. या अ यास मास शासन प  . 

एनजीसी 2008/(238/08)/मिश-3, िद.03/07/2008 अ वये महारा  शासनाची 

शै िणक वष 2008-09 पासून कायम िवनाअनुदािनत त वावर मा यता िमळाली होती. 

तुत िव ापीठाने महारा  शासना या मा यतेस अनुस न एम.सी.ए. या अ यास मास 

शै िणक वष 2008-09 पासनू कायम िवनाअनुदािनत त वावर मा यता िदलेली होती. 

 परंत ु सं थेला आ थक अडचणीमुळे ए.आय.सी.टी.ई. ची मा यता घेणे अश य 

अस याने, सं थेने ीन फगस कॉलजे ऑफ कॉ यटुर ॲ ड टे नॉलॉजी, शंकरनगर-

अकलूज या महािव ालयातील एम.सी.ए. अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासनू 

बदं कर याचा िनणय घेतला अस याचे ा त तावात नमुद केले आहे. 

          अ यास म बदं कर याबाबत ा त तावावर संबिंधत महािव ालयाला भेट 

देऊन आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी महारा  

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 121(3) अ वये थािनक चौकशी सिमती 

िनयु त कर याच े अिधकार िव ापिरषदेस आहेत. परंत ु िव ापिरषदेची बठैक 

िद.30/01/2019 रोजी संप  झाली असून नजीक या काळात सदर बठैक आयोिजत 
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हो याची श यता न हती व सं थेने सदर अ यास म बदंचा ताव िव ापीठाकडे 

िद.11/03/2019 रोजी सादर केलेला आहे. यामुळे सदर अ यास म शै िणक वष 

2019-20 पासून बंद कर याची कायवाही िविहत वळेेत हो या तव पढुील यो य ती 

कायवाही कर याकामी महािव ालयास भटे देवून सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी 

मा.कुलगु  महोदय यां या अिधकारात महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 

कलम 12(7) अ वये िव ापिरषदे या वतीने खालील माणे थािनक चौकशी सिमती 

सद याचं ेनामिनदशन केललेे आहे. 

1. डॉ. आर. एस. मते (अ य ) 

2. डॉ. डी. एस. सु ाव े (सद य) 

3. डॉ. ीमती ॲनी जॉन (सद य) 

            सदर सिमतीने उपरो त महािव ालयास भेट देवनू सिव तर अहवाल 

िव ापीठाकडे सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने ीन फगस कॉलजे ऑफ 

कॉ युटर ॲ ड टे नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज या महािव ालयातील एम.सी.ए. हा 

पद यु र अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून बदं कर याची िशफारस केललेी 

आहे. 

           महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 121 (3) (4) मधील 

तरतुदीनुसार, सदर अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून बदं कर यासंदभ त 

िनयु त थािनक चौकशी सिमतीने केललेी िशफारस िद.20/08/2019 रोजी या  

िव ा पिरषदेने ठराव .03 अ वये वका न यव थापन पिरषदेस केली आहे. 

          सबब, ी िशवपावती सावजिनक िवकास ट, शंकरनगर-अकलूज संचिलत 

ीन फगस कॉलेज ऑफ कॉ यटुर ॲ ड टे नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज या 

महािव ालयातील एम. सी. ए. हा अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून बदं 

कर याबाबत िव ा पिरषदेने केलेली िशफारस वका न शासनास िशफारस कर याची 

बाब िवचाराथ). 
 

ठराव: ी िशवपावती सावजिनक िवकास ट, शंकरनगर-अकलजू संचिलत ीन फगस 
कॉलजे ऑफ कॉ युटर ॲ ड टे नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलजू या महािव ालयातील 
एम. सी. ए. हा अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून बदं कर याबाबत  
िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस वका न शासनाकडे िशफारस कर यास सव नुमते 
मा यता दे यात आली.  
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[ 11(11) ] संल नत महािव ालयांकडून ा त झालले े शै िणक वष 2018-19 पयतच े

महािव ालय िवकास सिमती च े अहवाल महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 
2016 कलम  97 (5) (द) अ वये िवचाराथ. 

 

  (िटपणी: महारा  शासन, उ च व तं  िश ण िवभागाने िद.01/03/2017 पासनू 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 लागू केलेला आहे. यानूसार 

िद.19/08/2019 रोजी या पिरप का वये सव संल नीत महािव ालयाकडून शै िणक 

वष 2018-19 या वष चा (30 जून 2019 रोजी संपणा या वष चा) "महािव ालय िवकास 

सिमतीचा" अहवाल मागिव यात आलेला होता.  यानुसार संल नत वगेवगेळया 

महािव ालयांकडून महािव ालय िवकास सिमतीचे अहवाल (College Development 

Committee) चे खालील माणे अहवाल ा त झाललेे आहेत. 

                                         महािव ालय िवकास सिमती अहवाल ा त महािव ालयेमहािव ालय िवकास सिमती अहवाल ा त महािव ालये  
अअ..  

..  
महािव ालयाचे नाव महािव ालयाचे नाव   शैशै..  

वषवष  
अअ..  

..  
महािवमहािव ालयाचे नावालयाचे नाव  

शैशै..  
वषवष  

1 
ए. आर. बुल  मिहला विर ठ 
महािव ालय, सोलापूर. 

2018-19 2 
वालचंद इ टटयटू ऑफ 
टे नॉलॉजी, सोलापूर. 

2018-19 

3 
डी.बी.एफ. दयानंद कॉलेज 
ऑफ आट  ॲ ड साय स, 
सोलापूर.  

2018-19 4 
एन.बी. नवले सहगड 
कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, 
केगांव. 

2018-19 

5 
मदन सह मोिहते पाटील 
िव ान महािव ालय, 
मंगळवढेा. 

2018-19 6 
देशभ त संभाजीराव गरड 
महािव ालय, मोहोळ. 

2018-19 

7 
के. एन. िभस ेआटस, कॉमस 
ॲ ड िवनायकराव पाटील 
साय स कॉलेज, कुडूवाडी. 

2018-19 8 
कॉलेज ऑफ इंिजिनअ रग, 
पंढरपूर. 

2018-19 

9 
कॉलेज ऑफ फॉमसी, 
पंढरपूर. 

2018-19 10 
यशवतंभाऊ पाटील 
महािव ालय, भोसे (क.).  

2018-19 

11 
महा मा फुल ेिश णशा  
महािव ालय, सांगोला. 

2018-19 12 
एस.के.एन. सहगड कॉलेज 
ऑफ इंिजिनअ रग, कोट . 

2018-19 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 97 (5) (द) म ये 
खालील माणे तरतूद आहे. 
"(द) 30 जून रोजी संपणा या वष साठी सिमतीने केले या कामाचा वा षक अहवाल 
तयार करील आिण तो अशा महािव ालया या यव थापनास व िव ापीठास सादर 
करील " 
 सबब, उपरो त तरतुदीनुसार संल नत महािव ालयाकडून ा त झाललेे 
महािव ालय िवकास सिमतीचे अहवाल िवचाराथ). 

 

 

ठराव: संल नत महािव ालयांकडून ा त झालले े शै िणक वष 2018-19 पयतच े
महािव ालय िवकास सिमतीच े अहवाल महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 
2016 कलम 97 (5) (द)  अ वये सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[ 11(12) ] ी िव ा िवकास मंडळ, मंगळवढेा या सं थेच ेसंचिलत ी संत दामाजी महािव ालय, 

मंगळवढेा या महािव ालयातील बी. सी. ए. हा अ यास म शै िणक वष 2019-20 
पासून कायम बदं कर याबाबत िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस वीका न शासनास 
िशफारस कर याची बाब िवचाराथ. 

 

  (िटपणी: मा. ाचाय, ी सतं दामाजी महािव ालय, मंगळवढेा या महािव ालयातील  

बी. सी. ए. हा अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून बदं कर याबाबतचा ताव 

ा त झाला आहे. 

सं थेच ेनाव महािव ालयाचे नाव बंद 
करावयाचा 
अ यास म 

बंद करावयाचे 
वष 

अनुदानाचा 
कार 

ी िव ा िवकास 
मंडळ, मंगळवढेा,  

ता. मंगळवढेा,  
िज. सोलापूर 

ी संत दामाजी 
महािव ालय, मंगळवढेा,  

ता. मंगळवढेा, 
िज. सोलापूर 

बी. सी. ए. शै िणक 
वष 2019-20  

पासून 

कायम 
िवनाअनुदािनत 

            ी संत दामाजी महािव ालय, मंगळवढेा, ता. मंगळवढेा या महािव ालयातील 

बी. सी. ए. या अ यास मास शासन प  . एनजीसी 2008/(275/08)/मिश-3  

िद.12/08/2008 अ वये महारा  शासनाची शै िणक वष 2008-09 पासनू कायम 

िवना अनुदािनत त वावर मा यता िमळाली होती. ततु िव ापीठाने महारा  

शासना या मा यतेस अनुस न बी. सी. ए. या अ यास मास वष 2008-09 पासून कायम 

िवना अनुदािनत त वावर मा यता िदलेली होती. 

 परंतु सं थेला िव ाथ  उपल ध होत नस यामुळे सं थेने ी संत दामाजी 

महािव ालय, मंगळवढेा, ता. मंगळवढेा या महािव ालयातील बी. सी. ए. हा अ यास म 

शै िणक वष 2019-20 पासनू बदं कर याचा िनणय घेतला अस याचे ा त तावाम ये 

नमूद केल ेआहे. 

 अ यास म बदं कर याबाबत ा त तावावर संबिंधत महािव ालयाला भेट 

देऊन आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी महारा  

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 121 (3) अ वये थािनक चौकशी सिमती 

िनयु त कर याचे अिधकार िव ा पिरषदेस आहेत. परंत,ु िव ा पिरषदेची बठैक संप  

झाली होती. नजीक या काळात बठैक लवकर आयोिजत हो याची श यता न हती, 

यामुळे सदर अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून बदं कर याची कायवाही िविहत 

वळेेत हो या तव पढुील यो य ती कायवाही करणेकामी महािव ालयास भेट देवनू 
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सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी मा. कुलगु  महोदयां या अिधकारात महारा  

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीन े

खालील माणे थािनक चौकशी सिमती सद याचंे नामिनदशन केललेे आहे. 

1. ाचाय डॉ. डी. एस. ितकटे       (अ य )           

2. डॉ. एस. आर. मते                    (सद य) 

3. डॉ. डी. एस. सु ाव े                 (सद य) 

सदर सिमतीने उपरो त महािव ालयास भेट देवून सिव तर अहवाल 

िव ापीठाकडे सादर केललेा आहे.  सदर अहवालात सिमतीने ी सतं दामाजी 

महािव ालय, मंगळवढेा या महािव ालयातील बी. सी. ए. हा अ यास म शै िणक वष 

2019-20 पासून कायम बदं कर याची िशफारस केलेली आहे.   

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 121 (3) (4) 

मधील तरतूदीनुसार, सदर अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून बदं 

कर यासंदभ त िनयु त थािनक चौकशी सिमतीने केललेी िशफारस िद.20/08/2019 

रोजी या िव ा पिरषदेन े ठराव . 09 अ वये वीका न यव थापन पिरषदेस केली 

आहे.  

           सबब, ी िव ा िवकास मंडळ, मंगळवढेा या सं थेचे संचिलत ी संत दामाजी 

महािव ालय, मंगळवढेा या महािव ालयातील बी. सी. ए. हा अ यास म शै िणक वष 

2019-20 पासून कायम बदं करणेबाबत िव ा पिरषदेने केलेली िशफारस वीका न 

शासनास िशफारस कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: ी. िव ा िवकास मंडळ, मंगळवढेा या सं थेच ेसंचिलत ी संत दामाजी महािव ालय, 
मंगळवढेा या महािव ालयातील बी. सी. ए. हा अ यास म शै िणक वष 2019-20 
पासून कायम बदं कर याबाबत िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस वीका न शासनाकडे 
िशफारस कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[ 11(1३) ] तूत िव ापीठातील कौश य िवकास क ातंगत सु  असणा या िविवध 

अ यास माबाबत तसेच िवभागाशी िनगडीत िविवध िवषयांवर ठराव कर यात आलले े
आहेत या सदर बठैकीचा कायवृ ांत िवचाराथ. 

 

  (िटपणी: ततू िव ापीठात कौश य िवकास क ातंगत िविवध िवषयांचे अ यास म सु  

आहेत. या अ यास मासाठी महािव ालय / सं थाना दर शै िणक वष ला संल नकरण 

व नुतनीकरण देत असतो. यानुसार संल नकरणाचे व नुतनीकरणासाठी िनयम, अटी, 

िव ाथ  पा तेचे िनकष, परी ा व मू यमापन, परी चे व प इ. बाबत िनयम व अटी 

तयार कर यासाठी सिमती नेमली होती. या सिमतीची बठैक िद.19/03/2019 रोजी 

आयोिजत कर यात आली होती. बठैकीत िविवध अ यास म, संल नकरण व 

नुतनीकरणबाबत चच  कर यात आली. तसचे काही सं थासाठी िव ापीठ पिरसराम ये 

MoU (सामंज य करार) अंतगत सु  कर यात येणा या कोस (अ यास म) बाबत िनयम व 

अटी कर यात आ या आहेत. तसचे िव ापीठ बाहेरील सं था बरोबर MoU (सामंज य 

करार) कर याबाबतचे िनयम ठरिव यात आले आहेत. तूत िव ापीठात कौश य 

िवकास क ातंगत सु  असणा या अ यास माबाबत िनयम व अटी ठरिव यात आल े

आहेत. संल नकरणाचे व नुतनीकरणासाठी िनयम, अटी, िव ाथ  पा तेच े िनकष, 

िनयम, परी ा व मू यमापन परी चेे व प इ. िनयम व अटी ठरिव यात आ या आहेत. 

या कायवृ ांतास िद.२२/०३/२०१९ या िटपणी वये मा. कुलगु महोदयाचंी मा यता 

घे यात आली आहे. 

 सबब, सदर बठैकीचा कायवृ ांत िवचाराथ). 

 

ठराव: तूत िव ापीठातील कौश य िवकास क ातंगत सु  असणा या िविवध 
अ यास माबाबत तसेच िवभागाशी िनगडीत िविवध िवषयांवर ठराव कर यात आलले े
आहेत या सदर बठैकीचा कायवृ ांतास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[ 11(1४) ] पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, सोलापरू व  Rajiv Gandhi 

Science and Technology Commission (RGSTC) यांचेम ये सामंज य करार 
Memorandum of Understanding (MoU) कर याची बाब िवचाराथ. 

 

  (िटपणी: Dr. Anil Kakodkar, Chairman, Rajiv Gandhi Science & Technology 

Commission, Mumbai यांनी िद. 18/03/2019 रोजी मा. कुलगु  महोदयानंा प  

पाठवून Assistance for S & T Applications या Scheme म ये सहभागी हो यासाठी 

ताव पाठव याची िवनंती केललेी होती.  

 यास अनुस न मा. कुलगु  महोदयांनी उ त Assistance for S & T 

Applications या Scheme बाबतचा ताव तयार क न संदभ . PAHSUS/VC/308 

िद. 02 मे, २०१९ नुसार Dr. A. V. Sapre, Member Secretary (Officiating) RGSTC 

Mantralaya, Mumbai यांना सादर केललेा होता.  

 उपरो तबाबत Shri. A. S. Manekar, Member Secretary, RGSTC, 

Mantralaya, Mumbai यानंी No.RGSTC/File-2013/CR-68 Dated - 27th 

August, 2019 रोजी प  पाठवून मा. कुलगु  महोदयानंी पाठिवले या तावानुसार 

जर तूत िव ापीठास Assistance for S & T Applications या Scheme चा लाभ 

यायचा असेल तर यासाठी ततू िव ापीठ व RGSTC याचंेम ये सामंज य करार 

करावा लागेल अस ेकळिवलेले आहे. यास अनुस न पु य ोक अिह यादेवी होळकर 

सोलापरू िव ापीठ, सोलापरू व Rajiv Gandhi Science & Technology Commission, 

Mantralaya, Mumbai याचंमे ये Memorandum of Understanding (MoU) कर याची 

बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, सोलापरू व  Rajiv Gandhi 
Science and Technology Commission (RGSTC) यांचेम ये सामंज य करार 
Memorandum of Understanding (MoU) कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[ 11(15) ] ीमती िद ती मोरे, िलपीक-टंकलखेक (हंगामी) यांचे वतेन वाढवून िमळ याबाबत,  
सह सिचवांचे वीय सहा यक उ च व तं  िश ण िवभाग मं ालय, मंुबई यांनी केललेी 
िवनंती िवचाराथ. 

 

  (िटपणी: िस दाथ खरात, सह सिचव, महारा  शासन उ च व तं  िश ण िवभाग 

मं ालय, मंुबई यां या िद.05/07/2019 रोजी या प ा वये ीमती िद ती मोरे,  

िलपीक-टंकलखेक (हंगामी) यांना मा याकडे िद.11 जून, 2019 पासनू िनयु त केली 

आहे. तरी याचंी िनयु ती आप या िव ापीठा या आ थापनेवर िलपीक-टंकलेखक 

(हंगामी) या पदावर िद.11 जून, 2019 पासून िनयु त कर यात यावी, असे उ त प ा वये 

कळिवले आहे. 

 िव ापीठा या िद.२३/०७/२०१९ रोजी या िटपणी वये ीमती िद ती मोरे 

िव ापीठा या िनयमानुसार कं ाटी प दतीने घे याबाबत मा यता िमळाली आहे. 

याअनुषंगाने मनु यबळ परुवठादार मे. महा मा फुल े म टी स हससे, परभणी यानंा 

िद.08/08/2019 रोजी या प ा वये ीमती िद ती मोरे यांना िद.01/07/2019 पासनू 

ितिदन .351.73 इतके िकमान वतेन, पी. एफ. व ईएसआयसह िनयु त कर याबाबत 

कळिव यात आल े आहे. तसेच माहे जुल,ै २०१९ चे वतेन ितिदन .351.73 माणे  

पी. एफ. व ईएसआयसह अदा कर यात आल ेआहे. 

 सह सिचवांच े वीय सहा यक उ च व तं  िश ण िवभाग मं ालय, मंुबई 

िद.31/08/2019 अ वये ीमती िद ती मोरे यांना जुल,ै 2019 चे वतेन .7,584/- 

इतके दे यात आल े असून हे वतेन मुंबई झोन-१ नुसार नाही. तरी याचं े वतेन वाढवून 

िमळाव,े अशी िवनंती केली आहे. 

 सबब, ीमती िद ती मोरे, िलपीक-टंकलेखक (हंगामी) यांच े वतेन वाढवून 

िमळ याबाबत, सह सिचवाचं े वीय सहा यक उ च व तं  िश ण िवभाग मं ालय, मुंबई 

यानंी केललेी िवनंती िवचाराथ). 

 

ठराव: सह सिचवांच े वीय सहा यक उ च व तं  िश ण िवभाग मं ालय, मंुबई यांनी केले या 
िवनंतीनुसार, ीमती िद ती मोरे, िलपीक-टंकलखेक (हंगामी) यांचे वतेन दरमहा 
₹13,000/- कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[ 11(16) ] तूत िव ापीठाम ये महािव ालय व िव ाथ  सहा यता क  सु  कर यासाठी  
एम. के. सी. एल. यां याशी करार कर याची व होणा या खच ची बाब िवचाराथ. 

 

  (िटपणी: ततू िव ापीठात स : थतीत िव ापीठ तरावर फ त िव ाथ  सहा यता 

क  सु  असून, सदर काम पाह याकिरता एका संगणक लखेिनकाची (कं ाटी िलपीक) 

नेमणकू कर यात आली आहे. िव ापीठ काय े ातील महािव ालय व िव ा य च े

वाढती सं या िवचारात घेता, सदर कमचा यावर ताण पडत असून िव ा य या अडचणी 

सोडिव यास िवलंब होत आहे. 

              यशवतंराव च हाण महारा  मु त िव ापीठ नािशक, मंुबई िव ापीठ, मुंबई, 

एस. एन. डी. टी. मिहला िव ापीठ मंुबई, किवकालीदास सं कत िव ापीठ रामटेक, 

कविय ी बिहणाबाई चौधरी उ र महारा  िव ापीठ, जळगाव व डॉ. बाबासाहेब 

आंबडेकर मराठवाडा िव ापीठ, औरंगाबाद या िव ापीठात संल नय महािव ालय व 

िव ा य या अडचणी सोडिव यासाठी महािव ालय व िव ाथ  सहा यता क  

उभार यात आल ेआहेत. तसेच याकामी सदर िव ापीठानंी एम. के. सी. एल. यां याशी 

करार केलेला आहे. 

                याच धत वर तूत िव ापीठात महािव ालय व िव ा य या अडचणी 

सोडिव यासाठी महािव ालय व िव ाथ  सहा यता क  सु  क न याकिरता एम. के. 

सी. एल. यां याशी करार करणे गरजचेे आहे. याबाबत एम. के. सी. एल. माफत दे यात 

येणा या सुिवधातील ठळक बाबी खालील माणे आहेत.  

Services provided at College & Student Facilitation Center (CFC / SFC)  
(Work as Per Annexure A) 
Services provided to walk-in students in SFC 
1) Student profile correction requests and approval such as name and other 

personal details. 
2) Co-ordination with eligibility department for pending eligibility cases. 
3) Complaint redressal with respective department related to eSuvidha. 
4) Acceptance of application, payment and delivery of following documents 

under guidance of respective department or section if required:  
(phase wise implementation as and when incorporated in eSuvidha) 

a. Admission (Univeristy Departments) 
b. Pending Eligibility Cases. 
c. Exceptional examination forms discrepancy cases. 
d. Hall Tickets for exceptional cases. 
e. Verification and Revaluation. 
f. Photocopy of answer books. 
g. Duplicate statement of marks. 
h. Passing Certificate. 
i. Convocation. 
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 याच माणे सदरील करणे य ात होणा या आ थक बाब चा तपशील एम. के. 

सी. एल. यानंी खालील माणे िदलेला आहे. 

Financials Terms 
The University shall release the payment due to MKCL as per below mentioned 
table for providing services as mentioned above through Net banking mode on or 
before 25th of every month. The monthly compensation shall be revised upwards 
by 10% of the prevailing rates every year as mentioned in following tables. Non 
release of payment of previous mouth within 1 month from the date of invoice 
submission may effect the services to be provided for successive month in right 
spirit.    

 Manpower Monthly 
compensation to 

MKCL for manpower 
provided by MKCL per 

person per month  

Administrative 
Charges payable 
to MKCL@ 15% 

of monthly 
compernsatioin  

No. of 
persons  

Total monthly 
compernsation  

 A B  C (= 15% of B) D E (= (B+C)*D 

 Co-ordinator 
/ Supervisor  

Rs. 13,000/- Rs.1,950/- 01 Rs.14,950/- Plus 
Apolicable Taxes  

 Project 
Associate 

Rs.11,000/- Rs.1,650/- 04 Rs.50,600/- Plus 
Applicable Taxes 

 The payments made by the University shall be subject to Taxes as and if applicable. 
Any additional work other than as agreed (As per Annexure A). will be undertaken 
by MKCL on mutually agreed terms and conditions by both the parties. 

  वरील बाबी िवचाराता घेता, सदरील क ातील Project Associate अतंगत 

तूत िव ापीठाती दोन कं ाटी संगणक लखेिनकांची िनयु ती करणे आव यक आहे. 

 सबब, तूत िव ापीठाम ये महािव ालय व िव ाथ  सहा यता क  सु  

कर यासाठी एम. के. सी. एल. यां याशी करार कर याची व यावरील होणा या खच ची 

बाब िवचाराथ). 
 

ठराव: तूत िव ापीठाम ये महािव ालय व िव ाथ  सहा यता क  सु  कर यासाठी  
एम. के. सी. एल. यां याशी करार कर यास व होणा या खच स सव नुमते मा यता 
दे यात आली.  
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[ 11(17) ] पु य ोक अिह यादेवी होळकर, सोलापरू िव ापीठ व कल फॅ टरी लिनग ाय हेट 
िलिमटेड,पणेु या कंपनी   बरोबर 1) Certificate Course in Cyber Security  
2) Diploma in Digital Ethical Hacking 3) Advanced Diploma in Network  
Penetration Testing या तीन अ यास माचा MoU (सामंज य करार) कर याची बाब 
िवचाराथ.  

 

  (िटपणी: तुत िव ापीठात कौश य िवकास क ांतगत कल फॅ टरी लिनग ाय हेट 

िलिमटेड, पणेु यांनी 1) Certificate Course in Cyber Security 2) Diploma in Digital 

Ethical Hacking 3) Advanced Diploma in Network  Penetration Testing हे तीन 

अ यास म On line ारे संगणकशा  संकुलात सु  कर याबाबतचा Syllabus सह 

ताव सादर केललेे आहेत. िव ापीठ बाहेरील सं था बरोबर MoU (सामंज य करार) 

कर याबाबतचे िनयम ठरिव यात आले आहेत. यानुसार  कल फॅ टरी लिनग ाय हेट 

िलिमटेड, पणेु यानंी 3 अ यास माबातचा ताव व Syllabus िदलेल े आहेत.  

1) Certificate Course in Cyber Security 2) Diploma in Digital Ethical Hacking  

3) Advanced Diploma in Network  Penetration Testing या तीन अ यास माचा 

MoU (सामंज य करार) कर याची बाब िवचाराथ).  

 

ठराव: सदरचा िवषय िव ा पिरषदे या बठैकीत सादर क न यव थापन पिरषदे या पढुील 
बठैकीत पनु : सादर कराव ेअसे सव नुमते ठरले. 
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[ 11(18) ] पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, िव ापीठ तरीय अिव कार 
संशोधन महो सव - 2019 किरता आयोजक महिव ालयास दे यात येणा या अनुदानात 
वाढ कर याची बाब िवचाराथ. 

 

  (िटपणी: िव ा य या सशेंाधन वृतीला चालना दे यासाठी व याचं ेसशंोधन समाजापढेु 

आण याकिरता दरवष  िव ापीठ तरीय,आंतरिव ापीठीय व रा य तरीय संशोधन 

महो सवाचे आयोजन कर यात येते. थम िव ापीठ तरावर अिव कार संशोधन 

महो सवाचे आयोजन क न रा य तरीय पधकिरता संघाची िनवड केली जाते. या तव 

िव ापीठ तरावर अिव कार संशोधन महो सवाचे आयोजन कर यासाठी जा. . 

पअुहोसोिवसो /कौश य िवकास क /2019/6628 िद.28ऑग ट,2019 या प ा वये 

मा.सव ाचाय / ाचाय,सोलापरू िव ापीठाशी संल नत, सव महािव ालये व मा यता 

ा त सं थानंा िव ापीठ तरीय अिव कार संशोधन महो सव-2019 आयोजन करणेबाबत 

िद.13 स टबर,2019 पयत ताव सादर करणेबाबत कळिव यात आल ेहोते. यानुसार 

आजपयत िव ापीठ तरीय अिव कार संशोधन महो सव-2019 आयोजन कर याबाबत 

एकही ताव ा त झाला नाही. या तव काही महािव ालये / सं थां या मा. ाचाय शी 

दुर वनी ारे संपक साधला असता िव ापीठ तरीय अिव कार संशोधन महो सव-2019 

चे आयोजन कर यासाठी येणारा खच हा जवळपास ₹2,00,000/- (अ री .दोन लाख) 

इतका येतो. िव ापीठाकडून दे यात येणारे अनुदान ₹50,000/- (अ री . प ास 

हजार) फ त दे यात येते ते अनुदान खुपच कमी आहे. िव ापीठाकडून दे यात येणारे 

अनुदानात वाढ क न िदली तर िव ापीठ तरीय अिव कार सशंोधन महो सव-2019 

आयोजन कर याची तयारी दशिवली आहे.    

 सबब, िव ापीठ तरीय अिव कार संशोधन महो सव-2019 किरता आयोजक 

महिव ालयास दे यात येणा या अनुदानात वाढ कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, िव ापीठ तरीय अिव कार 
संशोधन महो सव - 2019 किरता आयोजक महािव ालयास दे यात येणा या अनुदानात 
₹50,000/- व न ₹1,50,000/- इतकी वाढ कर यास सव नुमते मा यता दे यात 
आली. 
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[ 11(19) ] परी ा िवभागातील िविवध कामासंदभ त डी. ए. ऐवजी वतं  भ ा व मानधनात वाढ 
दे याबाबत सिमती गठीत कर यात आललेी होती सदर सिमतीने अहवाल सादर केललेा 
होता. सदर अहवाल परी ा व मू यमापन मंडळा या बठैकीत ठर या माणे िव  व लखेा 
िवभागाकडे पाठवून अिभ ाय मागणी केललेी होती. िव  व लखेा िवभागाने 
िद.18/09/2019 रोजी अिभ ाय िदललेा असून सदरची बाब िवचाराथ. 

 

  (िटपणी: िद.11/07/2019 रोजी परी ा िवभागातील िविवध कामासंदभ त डी. ए. ऐवजी 

वतं  भ ा व मानधनात वाढ दे याबाबत सिमती गठीत कर यात आलेली होती. सदर 

सिमतीने अहवाल िद.08/07/2017 रोजी सादर केललेा होता. परी ा व मू यमापन 

मंडळा या बठैकीत खालील माणे ठराव कर यात आललेा आहे. 

1) अहवालातील पान .७ वर टेबल २ म ये िलपीक हे पद व यासाठी र कम 

.100/- इतके मानधन समावशे कराव.े 

2) अहवालातील पान .१२ वर टेबल ई म ये असणा या टेबल या िशषकात दु ती 

क न Marks 51 and above व  Marks 50 and below. 

3) अहवालातील पान .१२ वरील दुस या टेबलम ये िशषक Rate आहे यापढेू (per 

day) अशी दु ती करावी. 

4) अहवालातील पान .13 वर िशफारस केललेा िवशेष भ ा अ. .२ मधील वग २ व ३ 

चे कमचारी यानंा २50/- ऐवजी 300/- व वग ४ च े कमचारी यानंा 150/- ऐवजी 

200/- कर यात याव.े 

5) अहवालातील पान .16 म ये .४ साठी तावीत केलेला ेडपे वतेननुसार 

ेणीक त ता काढून टाकावा. 

              सदर अहवाल वरील माणे दु तीसह िव  व लेखा िवभागाकडे अिभ ायासाठी 

पाठवून यव थापन पिरषदेकडे ठेव यात याव ेअसे ठरल.े 

              िद.18/09/2019 रोजी अतंगत काय लयीन िटपणी अ वये िव  व लखेा 

िवभागाने अस ेकळिवले आहे की, एकूण परी ा िवभागातील िविवध कामासंदभ त D. A. 

ऐवजी वतं  भ ा व मानधनात वाढ क न दे याबाबत या िवभागाची कोणतीही हरकत 

नाही असा अिभ ाय दे यात आलेला आहे.  

              सबब, परी ा िवभागातील िविवध कामासंदभ त डी. ए. ऐवजी वतं  भ ा व 

मानधनात वाढ दे याबाबत सिमती गठीत कर यात आललेी होती. सदर सिमतीने सादर 

केलेला होता. सदर अहवाल परी ा व मू यमापन मंडळा या बठैकीत ठर या माणे िव  

व लखेा िवभागाकडे पाठवनू अिभ ाय मागणी केललेी होती. िव  व लखेा िवभागाने 

िद.18/09/2019 रोजी अिभ ाय िदलेला असनू सदरची बाब िवचाराथ). 
 

ठराव: परी ा िवभागातील िविवध कामासंदभ त डी. ए. ऐवजी वतं  भ ा व मानधनात वाढ 
दे याबाबत गठीत केले या सिमतीचा अहवाल वका न सव नुमते मा यता दे यात 
आली. 
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[ 11(20) ] मा. डॉ. ॲनी जॉन, अ य ा, परी ा माद सिमती व इतर सद य यांच ेिद.25/02/2019 
रोजीचे प  िवचाराथ. 

 

  (िटपणी: मा. डॉ. ॲनी जॉन, अ य ा, माद सिमती व इतर सद य याचं े

िद.25/02/2019 रोजी या प ा वये िद.01/02/2019 रोजी परी ा माद सिमतीची 

बठैक होती. या बठैकी या अगोदर मा. अि नी च हाण यानंी माद सिमती या अ य ानंा 

मोबाईलव न कॉल क न एका िव ा य या कॉपी केस ब ल सिमती सद याबंरोबर 

चच  करायची आहे. मी अध  तासात िव ापीठात आ यानंतर याबाबत िनणय घेवू अस े

कळिवले अस याचे संदभ य प ा वये िनदशनास आणले आहे. 

           यासंदभ त काय लयीन िटपणी सादर केली असता, मा. कुलगु महोदयानंी 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 48 (२) या तरतूदीनुसार 

परी ा व मू यमापन मंडळा या वतीने मा यता िदलेली असून सदरचा िवषय यव थापन 

पिरषदे या िवचाराथ). 

 

ठराव: मा. डॉ. ॲनी जॉन, अ य ा, परी ा माद सिमती व इतर सद य यांच ेिद.25/02/2019 
रोजी या प ावर परी ा व मू यमापन मंडळाने केले या िशफारशीव न स यता 
पडताळणीसाठी खालील माणे सिमती गिठत कर यात आली. 

 1. ा. डॉ. ही. बी. पाटील अ य  
 2. डॉ. एच. के. आवताडे सद य 
 3. डॉ. बी. पी. र गे सद य 
 4. डॉ. बी. एन. आदटराव सद य 
 5. ीमती एन. एस. मंकणी सद या 

 
 रा गीतानंतर मा. कुलगु  यां या परवानगीने सव चे आभार मानून बठैक संप याचे कुलसिचव 

यानंी जाहीर केल.े 

 
 
                     सही/-      सही/- 

सद य सिचव 
 यव थापन पिरषद 

 अ य  
यव थापन पिरषद 

  


