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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १1० �या (तातडी�या) बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.१९ िडस�बर, २०१७ सकाळी ०८:३० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १1० वी (तातडीची) बठैक मंगळवार, िद.१९ िडस�बर, २०१७ रोजी 

सकाळी ०8:3० 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. िनतीन आर. करमळकर - मा. � . कुलगु� अ�य�

2) �ाचाय� डॉ. पजुारी डी. डी. �भारी अिध�ठाता,

(वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखा)

सद�य

3) डॉ. ए. ए. घनवट  सद�य

4) डॉ. कोळेकर टी. एन. सद�य

5) � ीमती शेख एस. आय. सद�या

6) डॉ. देशपांडे एस. एम., िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू

मा. सिचव, उ�च व तं�  िश� ण यांचे �ितिनधी, मं� ालय, मंुबई  

सद�य

7) डॉ. माने डी. आर. , मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण), पणेु सद�य

8) डॉ.नंदनवार डी. आर., � . सहसंचालक, तं� िश� ण संचालक यांचे

�ितिनधी, िवभागीय काय�लय, िशवाजी नगर, पणेु.

सद�य

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

10) � ी. रोकडे एम. एस., � . सचंालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ कायम िनमंि� त 

11) डॉ. मंझा जी. आर., कुलसिचव सद�य सिचव

�वागत:

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

अनुप��थती:

�यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस �ा. ई. एन. अशोककुमार हे �यव�थापन पिरषदे�या या 

बठैकीस अनुप��थत होते.
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सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े

[ 01 ] • २२ जून २०१७, (२) १८ जुल ै२०१७, (३) १० ऑग�ट २०१७, (४) 19 ऑग�ट, २०१७ 

रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या बठैकी�या काय�वृ� ांतावरील केल�ेया 

काय�वाही�या अहवालाची न�द घेणे.

• ३१ ऑ�टोबर, २०१७ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू 

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

ठराव: • २२ जून २०१७, (२) १८ जुल ै२०१७, (३) १० ऑग�ट २०१७, (४) 19 ऑग�ट, २०१७ 

रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या बठैकी�या काय�वृ� ांतावरील केल�ेया 

काय�वाही�या अहवालाची न�द घे�यात आली.

• ३१ ऑ�टोबर, २०१७ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत खालील 

दु� �तीसह वाचनू सव�नुमते कायम कर�यात आला.

1) पान � .49 व ५0 वर िवषय � .38 व ३9 मधील ठरावात खालील�माणे दु� �ती 

करावी.

त�ता अ

�यव�थापन पिरषदे�या ठराव � .३८ व ३९ नुसार � .१०,०००/- व �यावर पीएफ,

ईएसआय, सेवा शु�क व सेवा कर (GST) िद.01/12/2017 पासून परुवठादारास दे�यात 

यावा. 

अ.� . तपिशल संगणक लखेिनक

१) एकि� त वतेन � पये १०,000.00

२) भिव�यिनवाह� िनधी �धान िनयु��याचा 

िह�सा १३.15% (अ.� .१ X १३.15 %)

1,315.00

३) ई. एस. आय. �धान िनय�ु�याचा 

िह�सा 4.75% (अ.� .१ X 4.75 %) 

475.00

4) परूवठादाराच ेसेवा शु�क � .1.99 �ित कम�चारी �ित िदवस 

(िकमान ३० िदवसाकिरता � .97.7 )

5) सेवा कर (GST) 2,139.78

6) िव� ापीठाने आदा करावयाच ेएकूण 

� . (1+2+3+4+5)

14,027.48
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[ 0२ ] Goods Service Tax (GST) ची पतू�ता कर�याकरीता माच�- 2018 पासून परी� ा 

शु�काम�ये 20% वाढ कर�याची बाब परी� ा व मू�यमापन मंडळाने केललेी िशफारस 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: ऑ�टो / नो�ह�. 2017 या परी� ा हंगामातील पिरप� क � .23 / 2017

िद.12/07/2017 अ�वये सव� िव� ाशाखां�या परी� ा आवदेन प�  भर�या�या तारखा व 

परी� ा शु�काचा उ� ेख कर�यात आलेला आहे. परी� ा शु�क वाढ सिमती�या 

िद.16/07/2013 रोजी�या ठरावा�वये परी� ा शु�काम�ये ऑ�टो / नो�ह�. 2013 पासनू 

10% वाढ कर�यात आलेली आहे. �यांनी ठरवून िदले�या फी �माणे पिरप� क � .23 /

2017 म�ये नमूद क� न �या�माणे परी� ा शु�क संबिंधत िव� ा�य�कडून भ� न घे�यात 

येत आहे. 

• परी� ा मंडळा�या िद.15/04/2015 रोजी�या बठैकीतील ठराव � .12(2)

खालील�माणे :-

(अ)  शै. वष� 2015-16 पासून परी� ा शु�कात 10% वाढ कर�यात यावी.

(ब)  यापढेु ��येक २ स� ानंतर (�ती वष�) परी� ा शु�कात 10% वाढ कर�याची 

िशफारस �यव�थापन पिरषदेस कर�यात आली.

• �यव�थापन पिरषदे�या िद.28/04/2015 रोजी�या बठैकीतील ठराव � .05

खालील�माणे:

ऑ�टो / नो�ह�. 2015 �या परी� ेपासून िव� ापीठीय परी� ा शु�कात �ती वष� 

(��येक दोन स� ानंतर) 10% वाढ कर�याची परी� ा मंडळाने केलेली िशफारस 

��वका� न �यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

वरील �यव�थापन पिरषदे�या ठरावानुसार �ती वष� (��येक दोन स� ानंतर)

10% वाढ कर�यात येत आहे. �या�माणे या वष� स�ुदा ऑ�टो / नो�ह�. 2017 �या परी� ा 

शु�कात 10% वाढ क� न संबिंधत महािव� ालयास कळिव�यात आले असून �या�माणे 

काय�वाही सु�  आहे. �याम�ये Goods Service Tax (GST) ही नवीन �णाली सव� 

भारताम�ये िद.01/07/2017 पासून अंमलात आली अस�याने िव� ापीठ परी� ा शु�कात 

वाढ कर�याबाबतचा िवषय परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या िद.28/08/2017 रोजी�या 

बठैकीत ठेवला असता, ठराव � .१४(१) अ�वये खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आलेला आहे. 

ठराव 

� .१४(१)

GST ची पतू�ता कर�याकरीता स� ��थतीत असल�ेया परी� ा शु�काम�ये 

२०% वाढ करावी व सदर अमंलबजावणी माच�-2018 पासनू कर�याची 

िशफारस �यव�थापन पिरषदेस कर�यात आली.

सबब, Goods Service Tax (GST) ची पतू�ता कर�याकरीता माच�-2018 पासून 

परी� ा शु�काम�ये 20% वाढ कर�याची बाब परी� ा व मू�यमापन मंडळाने केलेली 

िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: Goods Service Tax (GST) ची पतू�ता कर�याकरीता माच�- 2018 पासून परी� ा 

शु�काम�ये 20% वाढ कर�याबात एकूण परी� ेचे उ�प�  व खच� याबाबतचा आढावा 

घे�याकिरता हा िवषय परी� ा व मू�यमापन मंडळाकडे फेर िवचाराथ� पाठवावा अस े

सव�नुमते ठरल.े
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[ 0३ ] िद.19/09/2017 रोजी सपं�  झाल�ेया िवशेष क�  �थायी सिमती�या बठैकीचा 

काय�वृ� ांत िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.19/09/2017 रोजी िवशेष क�  �थायी सिमतीची बठैक संप�  झाली. सदर 

बठैकीचा काय�वृ� ांत िशवाजी िव� ापीठ दंडक � मांक १५८(५) अ�वये �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ� ठेवणे गरजचेे आहे.

             सबब, उ�त�माणे िवशेष क�  �थायी सिमती�या बठैकीचा काय�वृ� ांत 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िद.19/09/2017 रोजी सपं�  झाल�ेया िवशेष क�  �थायी सिमती�या बठैकीचा 

काय�वृ� ांतास िवषय � .४ वगळून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.



�यव�थापन पिरषदेची ११० वी (तातडीची) बैठक मंगळवार, िद.१९ िडस�बर, २01७ काय�वृ� ांत 5/12

[ 0४ ] � ान� ोत सिमती�या िद.05/12/2017 रोजी झाल�ेया बठैकीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन 

पिरषदे�या मा�यते�तव.

(िटपणी: � ान� ोत सिमतीची िद.05/12/2017 रोजी बठैक झाली. िवषय पि� केवर 

� ान� ोत क�� ाने UGC XIIth Plan Development Assistance Scheme या अंतग�त 

खरेदी केलेली प�ुतके, सन (जानेवारी-िडस�बर) 2018 या कॅल�डर वष�किरता दहा (१०) 

वाढीव परदेशी िनयतकािलकांची खरेदी / नुतणीकरणाबाबत, � ान� ोत क��  व 

अ�यासक�� ाचा �गती अहवाल, अ�यासक�� ात मुल�ना वाचन क� ाची �यव�था व 

�वशे� ारावर आिण आतम�ये सी. सी. टी. �ही. कॅमेरे बसिव�याबाबत इ. िवषय िवचाराथ� 

होते.  

सबब, � ान� ोत सिमती�या िद.05/12/2017 रोजी झाले�या बठैकीचा 

काय�वृ� ांत महारा��  साव�जिनक िव� ापीठे अिधिनयम, 2016 मधील कलम 96(३) अ�वये 

�यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव).

ठराव: � ान� ोत सिमती�या िद.05/12/2017 रोजी झाल�ेया बठैकीचा काय�वृ� ांतास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 05 ] �यव�थापन पिरषदे�या िद.31/10/2017 रोजी�या बैठकीतील ठराव � .29 नुसार ��तुत

िव� ापीठातील सुर� ा र� क यां�यावर िनयं� ण ठेव�यासाठी कं� ाटी त�वावर � ी. लांडे नागनाथ 

वासुदेव यांची सुर� ा अिधकारी �हणनू दरमहा � .14,000/- वतेन व �यावर िनयमानुसार सेवाकर,

पीएफ व ईएसआय  व सेवा शु�क इ�यादीसह मे. गोदावरी एटंर�ायजेस, नांदेड यां�यामाफ�त 

नेमणूक के�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: �यव�थापन पिरषदे�या िद.31/10/2017 रोजी�या बैठकीतील ठराव � .29 अ�वये 

��तूत िव� ापीठातील सुर� ा र� क यां�यावर िनयं� ण ठेव�यासाठी कं� ाटी त�वावर 11

मिह�यासाठी एक सुर� ा अिधकारी नेम�याकिरता सुर� ा अिधकारी हे पद िनम�ण कर�यास 

मा�यता िदली आहे. (सोबत ठरावाची �त जोडली आहे) सदर ठरावा�या अनुषंगाने 

िद.14/11/2017 रोजी�या मा.कुलगु�  महादेयां�या मा�यते�वये िज�हा सैिनक क�याण 

काय�लय, सोलापूर यां�याकडून िद.15/11/2017 रोजी�या प� ा�वये वग� 2 मधील (JCO) 

दज��या माजी सैिनकांची यादी िमळणेबाबत कळिव�यात आली होती. �यानुसार िज�हा सैिनक 

क�याण काय�लय, सोलापूर यांनी िद.20/11/2017 �या प� ासोबत वग� 2 मधील (JCO) दज��या 

एकूण 15 माजी सैिनकांची यादी पाठिवलेली होती. िव� ापीठास कं� ाटी मनु�यबळ पुरवठा करणारे 

फम� मे. गोदावरी एंटर�ायजेस, नांदेड यांचेमाफ�त सदर यादीतील उमेदवारांची त�डी मुलाखत 

िद.29/11/2017 रोजी घे�याबाबत मा. कुलगु�  महोदयांनी िद.27/11/2017 रोजी�या 

िटपणी�वये मा�यता िदलेली आहे. �या अनुषंगाने िज�हा सैिनक क�याण काय�लयाकडून �ा�त 

यादीतील 06 उमेदवार व आय�या वळेी 02 उमेदवार मुलाखतीस उप��थत होते. सदर 

उमेदवारांमधून खालील �माणे िनवड कर�यात आलेली आहे.

िनवड कर�यात आल�ेया कं� ाटी सुर� ा अिधका�यांच ेयांच ेनाव.

1. सुबेदार � ी. लांडे नागनाथ वासुदेव 

�ित� ा यादीवरील उमेदवारांच ेनांवे

1. सुबेदार � ी. कटके िदलीप िशवाजी 

2. सुबेदार � ी. तांबुले सूय�कांत शंकर

उपरो�त �माणे िनवड कर�यात आलेले उमेदवार � ी. लांडे नागनाथ वासुदेव यांना 

िद.01 िडस�बर, 2017 पासून घे�यास व एकि� त वतेन � .14,000/- अिधक PF, ESI, सेवा शु�क 

व सेवाकर (GST) इ. मनु�यबळ पुरवठादार मे. गोदवारी एंटर�ायजेस, नांदेड यांना आदा 

कर�याबाबत मा. कुलगु�  महोदयांनी िद.29/11/2017 रोजी�या िटपणी�वये मा�यता िदलेली 

आहे. (सोबत सदर िटपणीची छायांिकत �त जोडली आहे)

सबब, �यव�थापन पिरषदे�या िदनांक 31/10/2017 रोजी�या बैठकीतील ठराव � .29

नुसार ��तुत िव� ापीठातील सुर� ा र� क यां�यावर िनयं� ण ठेव�यासाठी कं� ाटी त�वावर

� ी. लांडे नागनाथ वासुदेव यांची सुर� ा अिधकारी �हणनू दरमहा � .14,000/- वतेन व �यावर 

िनयमानुसार सेवाकर, पीएफ व ईएसआय  व सेवा शु�क इ�यादीसह मे. गोदावरी एंटर�ायजेस,

नांदेड यां�यामाफ�त नेमणकू के�याचीब बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: �यव�थापन पिरषदे�या िद.31/10/2017 रोजी�या बठैकीतील ठराव � .29 नुसार ��तुत

िव� ापीठातील सुर� ा र� क यां�यावर िनयं� ण ठेव�यासाठी कं� ाटी त�वावर � ी. लांडे 

नागनाथ वासुदेव यांची सरु� ा अिधकारी �हणनू दरमहा � .14,000/- वतेन व �यावर 

िनयमानुसार सेवाकर, पीएफ व ईएसआय  व सेवा शु�क इ�यादीसह मे. गोदावरी 

एटंर�ायजसे, नांदेड यां�यामाफ�त नेमणकू के�या�या बाबीची न�द घे�यात आली.
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[ 06 ] मा. उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यांचे सोलापरू िव� ापीठात नो�ह�बर 2011

ते नो�ह�बर 2012 या कालावधीत सरळ सेवनेे भरती झाल�ेया अिधकारी / कम�चा�यांना

सेवािवषयक सव�बाबी �वरीत दे�याबाबतचे प� � . संिकण�2013/� .� .558/13/िविश

-1, िद. 25/09/2017 रोजीचे प� िवचाराथ� सादर. 

(िटपणी: नो�ह�बर 2011 ते नो�ह�बर 2012 या कालावधीत भरती झाले�या कम�चा�यां�या

संदभ�त महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 8 (7) अ�वये

शासनास �ा�त असले�या अिधकारातंग�त शासन प� � . संिकण�-2013 /� .� . 558 /

13/िविश-1 िद.14/09/2015 रोजी�या प� ात नमूद � ी. मेटकरी यु. �ही.,

उपकुलसिचव, � ी. �शदे एस. एन., सहायक कुलसिचव, � ीमती पांढरे डी. एन. क�

अिधकारी व � ी. �हनमाने पी. ए., नळकारागीर यांना वगळून इतर कम�चा�यांना

शासना�या �चिलत िनयमानुसार सेवािवषयक सव� (सेवा िनि� ती, वा�षक वतेनवाढी, 

पदो� ती आिण �यांच े वतेन िनध�रण) लाभ अनु� ये ठरतात. �यानुसार या �करणी

आव�यक ती काय�वाही ता�काळ करावी व केले�या काय�वाहीबाबत शासनास अवगत 

कराव ेअसे उ�त िद.25/09/2017 रोजी�या प� ा�वये कळिवलेले आहे.  

��तुत �करणाची पा� �भमूी खालील �माणे आहे 

1. िव� ापीठ जािहरात � . सोिवसो/आ�था/32/2010 िद.08/03/2010 नुसार 

िव� ापीठा�या िश� के� र 82 पदे भर�यासाठी िविवध दैिनकांतनू व िव� ापीठ व महारा��  

शासना�या सकेंत�थळावर जािहरात �िस�द केली होती. सदर जािहरातीनुसार िविवध 

पदांना उमेदवारांच ेअज� �ा�त झाले होते. त� नंतर िवहीत �ि� या राबवून उदा: आवदेन 

प� ांची छाननी, छाननीत पा�  उमेदवारांची लेखी परी� ा, लेखी परी� ेत पा�  उमेदवारांची 

�यावसाियक परी� ा, लेखी व �यावसाियक परी� ेत गुणव� ेनुसार पा�  उमेदवारांची 

मुलाखत घेवून पा�  उमेदवारांना िनयु�ती आदेश दे�यात आले. यानुसार उमेदवार 

िनयु�त पदावर िनय�ुत झालेले आहेत.

2. त� नंतर � जू झाले�या कम�चा�यांचे वतेन िनि� तीस मा�यतेचे ��ताव मा. िवभागीय 

सहसंचालक, उ.िश., सोलापरू िवभाग, सोलापरू यां�या काय�लयाकडे संबिंधत सव� 

कागप� ांसह सादर कर�यात आलेले आहेत.  

3. सोलापरू िव� ापीठातील िश� के� र पदांवरील भरती �करणी शासनाकडे गंभीर 

�कार�या त� ारी �ा�त झा�याने शासन िनण�य � . संिकण� 2012/(269/12)/िविश-1 

िद.08 नो�ह�बर, 2012 रोजी�या शासन िनण�या�वये सोलापरू िव� ापीठाने माहे नो�ह�बर,

2011 पासून आतापय�त (या शासन िनण�या�या िदनांकापय�त) केले�या िश� के� र पदां�या 

भरती �ि� या व िनवड सिमतीची सखोल चौकशी कर�यासाठी खालील�माणे सिमती 

गठीत कर�यात आली.

१) डॉ. अभय वाघ, उपसिचव, उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई -    अ�य� ष 

२) डॉ .�. रा.गायकवाड, सचंालक, उ�च िश� ण, महारा��  रा�य, पणेु      -  सद�य

३) � ीमती िनळेकर, िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापरू           - सद�या
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4. उ�त सिमतीने माहे नो�ह�बर 2011 ते नो�ह�बर 2012 म�ये भरती झाले�या िश� के� र 

कम�चा�यांची कागदप�  ेतपासणी क� न अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. तथािप 

सदर अहवाल या काय�लयाकडे अ�ा�त आहे.

5. त� नंतर शासनाने डॉ. अभय वाघ यां�या अहवालास अनुस� न पनु:�  सदर कालावधीत 

भरती झाले�या भरती �ि� येची व िनवड �ि� येची सखोल चौकशी कर�यासाठी 

डॉ. अ� ण िनगवकेर यां�या अ�य� तेखाली सिमती िनयु�त केलेली होती.

6. सदर सिमतीने पनु:�  उ�त कालावधी झाले�या िश� के� र कम�चा�यांचे भरती व िनवड 

�ि� येची सखोल चौकशी क� न अहवाल शासनाकडे सादर केलेला होता. तथािप सदर 

अहवाल या काय�लयाकडे अ�ा�त आहे.

7. यास अनुस� न शासनाने प�  � . सकंीण� 2013/� .� .(558/13)/ िविश-1

िद.14/09/2015 रोजी�या प� ा�वये  � ी. मेटकरी यु. �ही., उपकुलसिचव, � ी. �शदे एस.

एन., सहा. कुलसिचव, � ीमती पांढरे डी. एन., क�  अिधकारी, � ी. �हनमाने पी. ए., 

नळकारागीर हे वगळता उव�रीत कम�चा�यां�या िनय�ुती व�ै  अस�याच े आढळून आले 

अस�याने, �यांचे वतेन िनध�रण िनयिमत कर�यात याव े व �या�माणे वतेन िनि� ती 

कर�यात यावी. अस े मा. संचालक, उ.िश., महारा��  रा�य, पणेु, मा. िवभागीय 

सहसंचालक, उ. िश., सोलापरू िवभाग, सोलापरू व मा. कुलसिचव, सोलापरू िव� ापीठ,

सोलापरू यांना कळिवलेले होते.  

8. तथािप त� नंतर मा. अवर सिचव, महारा��  शासन उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मंुबई यांनी 

प�  � . सकंीण� 2013/� .� .(558/13)/ िविश-1 िद.09/03/2016 नुसार 

िद.14/09/2015 रोजी�या प� ा�वये िदले�या सचूना र� समज�यात या�यात अस े

कळवून, सोलापरू िव� ापीठाने नो�ह�बर 2011 ते िद.08 नो�ह�बर 2012 या कालावधीत 

केले�या िश� के� र अिधकारी / कम�चा�यां�या नेमणकूा, �यांच ेवतेन िनध�रण याबाबतची 

तपासणी क� न आव�यक ती काय�वाही िवहीत िनयमानुसार कर�यात यावी अस ेसूिचत 

केलेले होते.  

9. याअ�वये मा. िवभागीय सहसंचालक, उ.िश., सोलापरू िवभाग यां�या काय�लयाकडून 

उ�त कालावधीत भरती झाले�या कम�चा�यांच े ��य� ात िव� ापीठात उप��थत राहून 

कागदप� ांची तपासणी कर�यात आली असनू �यातील � ी. रोकडे एम. एस., 

उपकुलसिचव, � ी. हराळे डी. टी., क�  अिधकारी � ीमती सावतं पी. एल., व.� ंथालय 

सहायक, � ी. माने एन. डी., �योगशाळा सहायक, � ीमती साखरे ए. एस., �योगशाळा 

पिरचर या कम�चा�यांची ��य� ात सुनावणी घेतली आहे. त� नंतर मा. िवभागीय 

सहसंचालक, उ.िश., सोलापरू िवभाग, सोलापरू यां�या काय�लयाकडून कम�चा�यां�या 

वतेन िनि� तीस मा�यता कळिवलेली नाही.

10. दर�यान�या काळात मा. अवर सिचव, महारा��  ्शासन यां�या प�  � . सकंीण� 2013/� .

� . 558/13/िविश-1/भाग1 िद. 21/03/2016 रोजी�या प� ानुसार नो�ह�बर 2011 ते 

नो�ह�बर 2012 या कालावधीत चार कम�चारी वगळता इतर अिधकारी व कम�चारी यां�या 

बाबतीत िद.09/03/2016 रोजी�या शासन प� ानुसार कर�यात येणा�या तपासणी�या 

अधीन राहून �यांची नाव ेसेवाथ� �णाली म�ये घेणे बाबत आव�यक ती काय�वाही कर�यात 

यावी असे सूिचत के�याने या कालावधीतील सव� कम�चा�यांची नाव े सेवाथ� �णालीत 
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समािव�ट कर�यात आली असून �यांच ेवतेन शासनाकडून आदा होत आहे.

11. त� नंतर शासनाने िद.25/09/2017 रोजी�या प� ानुसार नो�ह�बर 2011 ते नो�ह�बर 

2012 या कालावधीत भरती झाले�या कम�चा�यांना शासन �चिलत िनयमानुसार 

सेवािवषयक सव� लाभ (सेवा िनि� ती, वा�षक वतेनवाढ, पदो� ती आिण �यांच े वतेन 

िनध�रण) अनु� ये ठरतात. �यानुसार आव�यक ती काय�वाही �वरीत करावी व केले�या 

काय�वाहीबाबत शासनास अवगत कराव ेअस ेकळिवलेले आहे.

�ा�त प�  काय�वाही�या मा�यते�तव मा.कुलगु�  महोदय यां�यासमोर िद.25/10/2017

रोजी�या �शासकीय िटपणी�दारे सादर केले असता, �यांनी खालील �माणे आदेश 

िदलेले आहेत.  

"िद.25/09/2017 चे प� ाची न�द घेतली. यातील मु�ा � .02 म�ये म.सा.िव. अिधिनयम

2016 मधील कलम 08 (7) अ�वये िनदेश िदलबेाबत कळिवल े आहे. सदर प� ातील

संदभ�� . (1) चे प�  िद.14/09/2015 नंतर िद. 09/03/2016 चे प� ा�वये शासनाने

�यांच ेिद. 14/09/2015 चे प�  र� समज�यात याव ेअस ेकळवून "वतेन िनध�रण बाबतची

तपासणी क� न आव�यक ती काय�वाही िवहीत िनयमानुसार कर�यात यावी" असे आदेश

िवभागीय सहसंचालक, उ.िश., महारा�� रा�य, पणेु आिण मा. िवभागीय सहसंचालक,

उ.िश., सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांना िदलचेे िनदश�नास येत आहे. �यामुळे सदरबाबत

हा िवषय पढुील �यव�थापन पिरषदेमसोर सादर कर�यास मा�यता आहे."

सबब नो�ह�बर 2011 ते नो�ह�बर 2012 या कालावधीत भरती झाले�या

कम�चा�यांच ेसेवा िवषयक सव� लाभ दे�याबाबतच ेशासन प� � . सकंीण�2013/� . � .

558/13/िविश-1,िद.25/09/2017 रोजी�या प� ानुसार सेवािवषयक लाभ (वतेन 

िनि� ती, वा�षक वतेनवाढी व वतेन िनध�रण) दे�या संदभ�तील प� िवचाराथ�).

ठराव: नो�ह�बर 2011 ते नो�ह�बर 2012 या कालावधीत भरती झाल�ेया कम�चा�यांचे सेवा

िवषयक सव� लाभ दे�याबाबतच े शासन प� � . संकीण�2013/� . � . 558/13/िविश-

1,िद.25/09/2017 रोजी�या प� ानुसार सेवािवषयक लाभ (वतेन िनि� ती, वा�षक

वतेनवाढी व वतेन िनध�रण) दे�याबाबतची काय�वाही कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.  
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[ ०7 ] सोलापरू िव� ापीठा�या नामिव�ताराबाबत मा. िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.) सोलापरू 

िवभाग सोलापरू व �यव�थापन पिरषद सद�य यां�याकडून �ा�त ��ताव िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. िवभागीय सहसंचालक (उ. िश.) सोलापरू िवभाग व �यव�थापन पिरषदेच े

स�माननीय सद�य यांनी �यांचे िद.१९/१२/२०१७ रोजी�या प� ा�वये सोलापरू 

िव� ापीठाचा नामिव�ताराबाबतचा ��ताव ये�या आगामी �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत 

सादर करावा व �यव�थापन पिरषदे�या िशफारशीसह सदर ��ताव महारा��  शासनास 

पढुील काय�वाही�तव अ� ेिषत करावा अशी िवनंती केली आहे.

आजपय�त या काय�लयास एकूण ३० ��ताव �ा�त झालेले आहेत. ��तावांची 

यादी सोबत जोडली आहे. तसेच या काय�लयाने यापवू� अिधसभा व �यव�थापन 

पिरषदे�या बठैकीत यासंबधंीचा ��ताव सादर क� न �यांचा ठराव महारा��  शासनास 

अ� ेिषत केलेला आहे.

सबब, वरील बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सोलापूर िव� ापीठा�या नामिव�तारासंदभ�त वारंवार िनवदेने �ा�त होत आहेत.

�याबाबत िद.१५/११/२०१४ �या अिधसभते काही िनवदेनावंर चच� झाली. सव� 

व�तु��थतीचा िवचार केला असता, जा�तीत जा�त िनवदेने पु�य� ोक 

अिह�यादेवी होळकर याचंे नाव िव� ापीठाला दे�याबाबत िदसून येतात. �यामुळे 

सोलापूर िव� ापीठाचा नामिव�तार कर�याबाबत �यव�थापन पिरषदेम�ये 

सांगोपांग चच� झाली. �यानुसार सोलापूर िव� ापीठाचा नामिव�तार क� न �यास 

“पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर” असे नाव 

दे�याबाबत महारा��  शासनास िशफारस कर�यात यावी.   
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[ ०8 ] �यव�थापन पिरषद ठराव क. 08(२) िद.10 ऑग��  2017 रोजीचा � ी. र�व�  महादेव 

कोरे यांना रेकॉड�-िकपर-िन-िलिपक या पदावर � जू क� न घे�याबाबतचा ठराव म. सा. 

िव. अिधिनयम 2016 कलम 12 (६) अ�वये फेर िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. िवभागीय सहसचंालक, उ. िश. सोलापरू िवभाग यांनी प�  � . िशससं /उिश

/ सोिव/2017/1509-11, िद.28/07/2017 अ�वये � ी. कोरे र�वद यांना रेकॉड�-िकपर-

िन-िलिपक या पदावर �वरीत � जू क� न घेवून तसा अहवाल काय�लयास 

संचालनालयास व शासनास सादर करावा असे कळिवलेले होते. या अनुषंगाने काय�वाही 

कर�यासाठी सदर प�  िद.10 ऑग�ट, 2017 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेसमोर िवषय 

� .8(२) अ�वये सादर केला असता, सदर बठैकीत खालील�माणे ठराव पारीत कर�यात 

आला आहे.

मा. िवभागीय सहसंचालक, उ. िश. सोलापरू िवभाग यांनी िनद�िशत के�यानुसार 

� ी. कोरे यांना रेकॉड�-िकपर-िन-िलिपक या पदावर मा. उ�च �यायालय, मंुबई येथील 

यािचका � .LPA/49/2011 व RPWST/13304/2016 चे अधीन राहून रेकड�-िकपर-

िन-िलिपक या पदावर � जू क� न घे�यास मा�यता दे�यात आली.

उ�त ठरावानुसार काय�वाही कर�यासाठी आदेशाथ� िटपणी िद.16/08/2017

रोजी सादर कर�यात आली असता सदर िटपणीवर मा. कुलगु�  महोदय यांनी 

खालील�माणे प�ृठांकन केलेले होते.

“हा फो�डर सदर ठराव पढुील �यव�थापन पिरषदेम�ये मागील सभेचा 

काय�वृ� ांत मंजूर झालेनंतर िवचाराथ� प�ुहा सादर करावा.”

त� नंतर “िद.31/10/2017 रोजी �यव�थापन पिरषदेची सभा संप�  झालेली 

आहे. सदर सभेत िद.10/08/2017 व 19 ऑग�ट, 2017 रोजचा काय�वृ� ात खालील 

दु� �तीसह वाचनू सव�नुमते कायम कर�यात आला. पान � .19 वर िद.10 ऑग�ट,

2017 �या बठैकीतील िवषय � .8(९) म�ये वासुदेव ऐवजी ”वासुदेवराव”अशी दु� �ती 

कर�यात आली.”

िद.10/08/2017 रोजीचा �यव�थापन पिरषदेचा काय�वृ� ांत िद.31/10/2017

�या बठैकीत कायम कर�यात आलेला अस�याने िद.10/08/2017 रोजी�या बठैकीत 

ठराव � .8(२) नुसार काय�वाही करणेकिरता मा. कुलगु� महोदय यांनी िद.16/08/2017
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रोजी�या िटपणीवरील प�ृठांकनानुसार िदले�या आदेशा�वये पनु� : िटपणी सादर 

कर�यात आली असता मा. कुलगु� महोदयांनी खालील�माणे िशफारस केलेली आहे.

“Solapur University should defer implementation of above decision taken by M. C.

as I am of opinion that the same is not the interest of the University. Please refer

back this item to M. C. for reconsideration as per Maharashtra Public University

2016, section 12(6), with the following reasons:

1) The matter is sub-judice.

2) There are no provisions in rules / regulations to accommodate resigned

Employees after a lapes of more than 90 days.

3) Matter has to be reviewed; so that precedence is not created for special

consideration.

सबब, �यव�थापन पिरषद ठराव � .08(२) िद.10 ऑग�ट, 2017 रोजीचा 

� ी. र�व�  महादेव कोरे यांनी रेकॉड�-िकपर-िन-िलिपक या पदावर � जू क� न 

घे�याबाबतचा ठराव म. सा. िव. अिधिनयम 2016 कलम 12(६) अ�वये फेर िवचाराथ�).

ठराव: �यव�थापन पिरषद ठराव � .08(२) िद.10 ऑग�ट, 2017 रोजीचा 

� ी. र�व�  महादेव कोरे यांनी रेकॉड�-िकपर-िन-िलिपक या पदावर � जू क� न 

घे�याबाबत�या ठरावावर म. सा. िव. अिधिनयम 2016 कलम 12(६) अ�वये फेर िवचार 

क� न � ी. र�व�  महादेव कोरे यांना रेकॉड�-िकपर-िन-िलिपक या पदावर मा. उ�च 

�यायालय, मंुबई येथील यािचका � .LPA/49 / 2011 व RPWST / 13304 / 2016 च े

अधीन राहून रेकॉड�-िकपर-िन-िलिपक या पदावर � जू क� न घे�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.

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

                 सही/-            सही/-

सद�य सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


