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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १20 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

बुधवार, िद.20 फे�वुारी, २०१9 सकाळी 1१:0० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १20 वी बठैक बधुवार, िद.20 फे� ुवारी, २०१9 रोजी सकाळी 1१:0० 

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�याचे 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) �ाचाय� डॉ. � ीमती के. ए. पांडे सद�या

5) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे सद�य

6) डॉ. जी. एस. कांबळे सद�य

7) �ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे सद�य

8) डॉ. बी. एन. आदटराव सद�य

9) डॉ. एच. के. आवताडे सद�य

10) � ी. ए. के. आवळे सद�य

11) डॉ. बी. पी. र�गे सद�य

१२) � ीमती एन. एस. मंकणी सद�या

१३) कु. ए. सी. च�हाण सद�या

१४) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य

१५) डॉ. सरैु�या शेख सद�या

१६) डॉ. एस. आर. कोकरे, संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ िनमंि� त

17) डॉ. एस. आय. पाटील, � . िव�  व लेखा अिधकारी िनमंि� त

18) �ा. डॉ. �ही. बी. घुटे, �भारी कुलसिचव सद�य सिचव

िद.14/02/2019 रोजी पलुवामा येथे झाले�या दहशतवादी ह� ाचा िनषेध क� न ह�याम�ये 

शहीद झाले�या जवानांना �यव�थापन पिरषद बठैकीम�ये � � ांजली वाह�यात आली.

बठैकीची सु� वात िव� ापीठ गीताने कर�यात आली.

�वागत:

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

अनुप��थती:

�ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी यांनी ई-मेल� ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली होती.

�यां�या अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता दे�यात आली.डॉ. एस. सी. मांडे, संचालक, नॅशनल स�टर 

फॉर सेल साय�ससे, पणेु िव� ापीठ कॅ�पस, पणेु, अवर मु�य सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग,

मं� ालय, मंुबई, डॉ. डी. आर. माने, मा. िश� ण सचंालक (उ�च िश� ण), उ�च िश� ण संचालनालय, पणेु

व डॉ. डी. आर. नंदनवार, �भारी सहसचंालक, (तं�  िश� ण) पणेु, मा. संचालक (तं�  िश� ण) यांच े

�ितिनधी हे �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.
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सदर बठैकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े

[ 01 ] 16 जानेवारी, २०१9 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू कायम 

करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे.

ठराव 16 जानेवारी, २०१9 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत खालील 

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

घे�यात आली.

पान � .12 वर िवषय � .09 मधील ठरावात खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पवू�चा ठराव

मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.

तसेच Annual Quality Assurance Report (AQAR) ची �त �यव�थापन 

पिरषदे�या सद�यांना ईमेलवर पाठिव�यात याव ेअसे ठरल.े

दु� �त केललेा ठराव

मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.

तसेच Annual Quality Assurance Report (AQAR) ची �त �यव�थापन 

पिरषदे�या सद�यांना ईमेलवर पाठिव�यात याव ेअसे ठरल.े

�याच�माणे Annual Quality Assurance Report (AQAR) म�ये दु� ��या 

अस�याने �याम�ये दु� ��या क� न �या आगामी �यव�थापन पिरषदेसमोर सुधािरत 

Annual Quality Assurance Report (AQAR) सादर करावा असे ठरल.े

पान � .19 वर िवषय � .11(4) मधील ठरावात खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली

पवू�चा ठराव

वग� ड मधील (िशपाई संवग� वगळता) �या पदांना पदो� ती�या सधंी उपल�ध नाहीत, अशा 

सेवकांनी पदनामात बदल (Cader Change) क� न िमळ�याबाबतचा ��ताव शासनास 

सादर करावा असे सव�नुमते ठरल.े तसेच या�यितिर�त आणखी काही कम�चा�यांना 

पदनामात बदल क� न �यावयाचे अस�यास तसाही ��ताव तयार क� न शासनास 

पाठिव�यात याव ेअसे ठरल.े

दु� �त केललेा ठराव

वग� ३ व ४ मधील �या पदांना पदो� ती�या सधंी उपल�ध नाहीत, अशा सेवकांनी 

पदनामात बदल (Cader Change) क� न िमळ�याबाबतचा ��ताव शासनास सादर 

करावा अस ेसव�नुमते ठरल.े तसेच या�यितिर�त आणखी काही कम�चा�यांना पदनामात 

बदल क� न �यावयाच ेअस�यास तसाही ��ताव तयार क� न शासनास पाठिव�यात याव े

असे ठरल.े

पान � .29 वर िवषय � .11(11) मधील ठरावात “अ.� .3) डॉ. बी. पी. र�गे - सद�य”

ऐवजी “अ.� .3) डॉ. टी. एन. कोळेकर - सद�य” अशी दु� �ती कर�यात आली.
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[ 0२ ] िव� ापीठ अनुदान आयोगाने प�  � .No.F.22-1/2017 (AC), िद.२८ नो�ह�बर, २०१८ रोजी�या 

प� ा�वये रयत िश� ण सं�था संचिलत, कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपूर या 

महािव� ालयास शै� िणक वष� २०१९-२० ते २०२८-२९ या दहा वष�किरता �वाय� ता दज� �दान 

के�याची बाब िव� ापीठास कळवून सदर बाबत यो�य ती अिधसूचना / आदेश िव� ापीठाने िनग�िमत 

कर�याबाबत केल�ेया सूचने�या अनुषंगाने मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  ्साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही 

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: िद.०८ ऑ�टोबर, २०१८ रोजी�या प�  � .११३९ /18-19 अ�वये रयत िश� ण सं�था 

संचिलत, कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपूर यांचा �वाय� ता िमळ�याबाबतचा 

��ताव िव� ापीठास �ा�त झाला होता.

सदर ��ताव महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ नुसार कलम १२२ (१) 

िव� ा पिरषदे�या िशफारशीनुसार �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर क� न िव� ापीठ अनुदान 

आयोगाकडे पुढील काय�वाहीसाठी पाठिवणे आव�यक आहे. परंतू निजक�या काळात िव� ा पिरषद 

व �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीच े�योजन नस�याने महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

२०१६ कलम १२ (७) नुसार िव� ा पिरषदे�या व �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा.

कुलगु� महोदयांची मा�यता घेवून िव� ापीठ अनुदान आयोगास िद.२०/११/२०१८ रोजी प�  � .

Ref.No. SUS/ A. R & D / Affi / 9190 अ�वये ��ताव सादर केला होता.

उपरो�त ��तावास अनुस� न िव� ापीठ अनुदान आयोगाने िद.२८ नो�ह�बर, २०१८ 

रोजीच ेप�  � . No. F. 22-1 / 2017 (AC) अ�वये रयत िश� ण सं�था संचिलत, कम�वीर भाऊराव 

पाटील महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालयास शै� िणक वष� २०१९-२० ते २०२८-२९ या दहा 

वष�किरता �वाय� ता दज� �दान केला आहे व याबाबत िव� ापीठ अनुदान आयोगाने यो�य ती 

अिधसूचना / आदेश िनग�िमत कर�याबाबत िव� ापीठास सूिचत केले आहे.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२२ (१) म�ये 

महािव� ालयास �वाय� ता दज� �दान कर�याबाबत खालील�माणे तरतूद आहे.

कलम १२२ (१) �वाय�  दज� िमळिव�यासाठी, िव� ापीठ िवभाग �कवा पिरसं�था, संल�न 

महािव� ालय �कवा मा�यता�ा�त पिरसं�था यांना िव� ापीठाकडे अज� करता येईल. �यव�थापन 

पिरषदेस, िव� ा पिरषदे�या िशफारशी व� न �वाय�  दज� �दान करता येईल.

परंतु निजक�या काळात �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीच े �योजन नस�याने िव� ापीठ 

अनुदान आयोगा�या सूचनेनुसार रयत िश� ण सं�था संचिलत, कम�वीर भाऊराव पाटील 

महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालयास शै� िणक वष� २०१९-२० ते २०१८-२९ या दहा 

वष�किरता �वाय� ता दज� दे�याबाबतची अिधसूचना / आदेश िनग�िमत कर�याबाबत 

मा. कुलगु� महोदयांनी िव� ा पिरषदे�या िशफारशी नुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२(७) अ�वये मा�यता िद�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 0३ ] िद.06/12/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीतील िशफारशीनुसार 

आ�थापना िवभागा�या कामकाजाचा वा�षक �गती अहवाल मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठातील वग� 1 ते 4 संवग�तील पा�  कम�चा�यांना िवभागीय पदो� ती 

सिमती�या िशफारशीनुसार िद.25/07/2018 व िद.01/08/2018 रोजी�या आदेशा�वये 

पदो� ती िद�याची बाब िद.21/08/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत 

मािहती�तव सादर केली असता, �यावर खालील�माणे िनण�य घेतला आहे.

"िव� ापीठातील �शासकीय सेवकांना पदो� ती�या को� ातील िर�त असल�ेया

पदावर पदो� ती दे�याकिरता िवभागीय पदो� ती सिमतीने केल�ेया िशफारशीनुसार 

पदो� ती िद�या बाबतची न�द घे�यात आली.तसेच याबाबत खालील�माणे सिमती गठीत 

कर�यात आली ही सिमती कम�चा�यां�या पदो� तीबाबत आल�ेया त� ार अज�वर िवचार 

करेल अस े ठरल.े 1) �ा. एम. एम. माने   2) डॉ. एच. के. आवताडे   3) डॉ. बी. एन. 

आदटराव   ४) कु. ए. सी. च�हाण"

�यव�थापन पिरषदेने घेतले�या िनण�या�या अनुषंगाने गठीत सिमती�या 

िद.24/09/2018, िद.24/10/2018, िद.30/10/2018 व िद.01/11/2018 अशा 

एकूण 04 बठैका संप�  झाले�या आहेत. �यानुसार सिमतीने सादर केलेला अंितम 

अहवाल िद.06/12/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत िवचाराथ� सादर 

केला असता, सिमतीचा अहवाल ��वका� न सव�नुमते मा�यता िदली आहे.  सदर 

अहवालाम�ये सिमतीने अ.� .7 अ�वये खालील�माणे िशफारस केलेली आहे.

िशफारस: सव� कम�चा�यांची सेवाप�ु�तके, जातवधैता �माणप�  व पदो� तीसाठी आव�यक 

असणारी शै� िणक अह�ता व �याचा �ितपतू� अहवाल ��येक वष� फे�वुारी मिह�या�या 

�यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेसाठी / मािहतीसाठी ठेव�यात यावात. अथ�त आ�थापना 

िवभागाचा वा�षक अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु मांड�यात यावा.

सदर िशफारशी�या अनुषंगाने आ�थापना िवभागाचा अहवाल खालील�माणे 

सादर कर�यात येत आहे.

1. �बदू नामावली तपासणी संदभ�त मा. रा�यपाल िनयु�त �यव�थापन पिरषद सद�य 

�ा. महेश एम. माने हे �वत: िद.07/01/2019 रोजी मागासवग� क� , पणेु येथे जाऊन 

आले असून मावक, पणेु यांचेकडून �बदूनामावली सदंभ�त नवीन नमूना तयार 

कर�यासाठी िदला असनू �यानुसार पढुील काय�वाही सु�  आहे.
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2. िव� ापीठाने िद.25/07/2018 व िद.01/08/2018 रोजी�या आदेशा�वये पदो� ती 

िदले�या अिधकारी / कम�चारी यां�या वतेन िनि� तीस मा. िवभागीय सहसंचालक 

(उ.िश.), सोलापरू िवभाग, सोलापरू तसेच मा.लेखािधकारी, उ�च िश� ण, सोलापरू 

यांची मा�यता िमळाली असून वतेन िनि� ती�माणे �याचे वतेन आदायगी सु�  आहे.

3. वग� 1 व 2 संवग�तील पा�  कम�चा�यांना िवभागीय पदो� ती सिमती�या 

िशफारशीनुसार आदेश � .सोिवसो/आ�था/का.आ./2019/926, िद.31/01/2019 

अ�वये पदो� ती दे�यात आलेली आहे. �यानुसार ते पदो� ती िदले�या पदावर � जू 

झाले आहेत. 

4. िव� ापीठात काय�रत असले�या अिधकारी / कम�चारी यांची िद.01 जानेवारी, 2018 

ते 31 िडस�बर, 2018 या कालावधीची यो�य �या बदलासह सेवाज�ेठता यादी तयार 

कर�याचे काम सु�  आहे.

5. िव� ापीठात काय�रत असले�या अिधकारी / कम�चारी यां�या सेवाप�ु�तका यो�य �या 

न�दीसह अ� ावत कर�यात आले�या असून �यांची बांधणी (Buiding) कर�याचे काम 

सु�  आहे.

6. वग� ड मधील िशपाई संवग�तील सेवकांना `1,300/- व� न `1,600/- �माणे � ेड 

वतेनात सधुारणा क� न �या�माणे वतेन आदायगी कर�यात येत आहे.

7. िद.16 जानेवारी, 2019 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या ठरावानुसार वग� ड 

संवग�तील (िशपाई वगळता) �या पदांना पदो� ती�या संधी उपल�ध नाहीत अशा 

पदावर काय�रत सेवकांकडून ��ताव सादर कर�यासाठी पिरप� क िनग�िमत 

कर�यात आले आहे. �यानुसार तसा ��ताव तयार क� न शासनास सादर कर�यात 

येईल. 

सबब, वरील�माणे आ�थापना िवभागाचा वा�षक �गती अहवाल �यव�थापन 

पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: िद.06/12/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीतील िशफारशीनुसार 

आ�थापना िवभागा�या कामकाजाचा वा�षक �गती अहवाल सिव�तर तयार क� न 

आव�यक �या कागदप� ासह पढुील �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत सादर कर�यात 

यावा अस ेठरल.े
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[ 04 ] � ान� ोत सिमती�या िद.०३/०१/२०१९ रोजी झाल�ेया बठैकीचा काय�वृ� ांत मा�यते�तव.

(िटपणी: � ान� ोत सिमतीची िद.०३/०१/२०१९ रोजी बठैक संप�  झाली. या बठैकीतील 

िवषय पि� केवर � ान� ोत क�� ाकडील २५ लाकडी कपाटे िनल�िखत करणे, � ान� ोत 

क�� ाम�ये एक संगणक त�  भरणे, झेरॉ�स व �कॅ�नगचे दर िनि� तीबाबत, � ान� ोत क��  

व अ�यासक�� ाचा �गती अहवाल, RUSA Phase- II अतंग�त प�ुतके, िनयतकािलके व 

Software खरेदीबाबत इ. िवषय िवचाराथ� होते.

सबब, � ान� ोत सिमती�या िद.०३/०१/२०१९ रोजी झाले�या बठैकीचा 

काय�वृ� ांत मा�यते�तव).

ठराव : � ान� ोत सिमती�या िद.०३/०१/२०१९ रोजी झाल�ेया बठैकीचा काय�वृ� ांत खालील 

दु� �तीसह ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

ठराव � .3 � ान� ोत क�� ाम�ये MCA, MCM, M. Sc. Computer, BE (Computer

Science), ME (Computer Science), BE (IT) & ME (IT) यापकैी 

कोणतेही एक पदवी �ा�त केललेा एक संगणक त�  आ�थापना 

िवभागाकडून जािहरात देऊन भ� न घे�याबाबत मा�यता दे�यात आली.
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[ 05 ] ��तूत िव� ापीठातील िवभागीय सशंोधन िश�यवृ� ी (DRF) �ा�त सव� संकुलातील 

िव� ा�य�चा संशोधन िश�यवृ� ी�या रकमेत वाढ कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��ततू िव� ापीठातील िवभागीय संशोधन िश�यवृ� ी �ा�त सशंोधक िव� ाथ� 

� ी. मुधकर ज�कन व � ी. महेश देशपांडे यांनी िद.०८/०१/२०१९ �या अज��वये संशोधन 

िश�यवृ� ीची र�कम दरमहा िकमान `२५,०००/- दे�यात यावी अशी िवनंती केली आहे.

��तूत िव� ापीठात पवू� िवभागीय सशंोधन िश�यवृ� ी �ा�त िव� ा�य�ना 

`५,०००/- इतकी र�कम दे�यात येत होती. सदरील र�कम वाढिव�याबाबत िव� ा�य�नी 

केले�या िवनंती अज�स अनुस� न िद.२४/06/2014 �या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत 

सदरील र�कम वाढवून `१०,०००/- इतकी कर�यास मा�यता दे�यात आली असनू 

स� ��थतीत सदरील िव� ा�य�ना `१०,०००/- एवढी िश�यवृ� ीची र�कम िदली जाते.

� ी. मधुकर ज�कन व � ी. महेश देशपांडे या िवभागीय सशंोधन िश�यवृ� ी �ा�त 

िव� ा�य�नी अज�� ारे िवनंती केली आहे की, सदरील `१०,०००/- दरमहा ही र�कम 

अ�य�प असून इरत िश�यवृ� ीसाठी दरमहा `२५,०००/- ते `४०,०००/- इतकी र�कम 

िदली जाते. �यामूळे िश�यवृ� ी�या रकमेत वाढ क� न दरमहा `२५,०००/- इतकी 

िश�यवृ� ी दे�यात यावी अशी िवनंती केलेली आहे. 

सबब, िव� ापीठ सकुंलातील िवभागीय संशोधन िश�यवृ� ी �ा�त िव� ा�य�नी 

िवनती अज��वये िश�यवृ� ी रकमेत वाढ कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव : ��तूत िव� ापीठातील िवभागीय सशंोधन िश�यवृ� ी (DRF) �ा�त सव� संकुलातील 

िव� ा�य�चा संशोधन िश�यवृ� ी�या रकमेत वाढ कर�याची िवनंती अमा�य कर�यात 

आली.
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[ 06 ] ��तुत िव� ापीठातील िश� क / िश� केतर सेवकांना, संल�नीत महािव� ालयास /

िश� कांना परी� े�या व इतर कामासाठी दे�यात येणा�या अ� ीम र�कमे�या

समायोजना�या अनुषंगाने दंड�याजाची आकारणी कर�याबाबतची िनयमावली िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठातील िश� क/िश� केतर सेवकांना, संल�नीत महािव� ालयास/

िश� कांना परी� े�या व इतर कामासाठी तसचे काय�लयीन कामे/ खरेदीसाठी मा. िवभाग 

�मुखां�या िशफारसीनुसार अ� ीम र�कम दे�यात येते. तथापी अस ेिनदश�नास आले आहे 

की, संबिंधतांस दे�यात आले�या अ� ीम र�कमेचे �यां�याकडून वळेेत समायोजन होत 

नस�याने याबाबत संवधैानीक लेखापरी� क व महालेखाकार, मंुबई यांनी �यां�या 

लेखापरी� ण अहवालाम�ये वळेोवळेी आ� ेप उप��थत के�याने व याबाबत �यव�थापन 

पिरषद व अिधसभेम�ये चच� झालेली अस�याने. िद.11 स�ट�बर, 2018 रोजी झाले�या 

बठैकीत �यव�थापन पिरषदेने ठराव � .8 अ�वये तसलमातीतून खच� वजा जाता र�कम 

सात िदवसां�या आत जमा करणे बधंनकारक असनू, ती जमा न के�यास �यावर 

दंड�याजाची आकारणी कर�याबाबत िनयमावली तयार कर�यासाठी खालील �माणे 

सिमती गठीत कर�यात आली होती.

1) �ाचाय� डॉ. एस.�ही. कोटी अ�य�

2) डॉ.बी. एन. आदटराव सद�य

3) डॉ.जी.एस. कांबळे सद�य

4) डॉ.� ीमती एस.आय. शेख सद�या

5) डॉ.बी.सी. शेवाळे सद�य सिचव

सदर सिमतीची बठैक िद.30/11/2018 रोजी िव�  व लेखा िवभागात अयोिजत 

कर�यात आली होती. सिव�तर चच� क� न सिमतीने खालील�माणे िशफारस 

�यव�थापन पिरषदेस केलेली आहे.

- िशफारस - 

��तुत िव� ापीठातील िश� क / िश� केतर सेवकांना, संल��नत महािव� ालयास /

िश� कांना परी� े�या व इतर कामासाठी संबिंधतांना दे�यात आले�या तसलमात 

र�कमेच े वळेेत समायोजन हो�याकिरता वरील तरतदु�चा अवलंब काटेकोरपणे

करणेस व वळेेत िश� क र�कम जमा न करणा-यांकडून महारा�� िव� ापीठे समान 

लेखासंिहता मधील तरतुद 1.86 कलम (6) �माणे दंड�याज वा�षक 12.50%

आकारणी कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदेस कर�यात येत आहे. 

सदरचा िवषय िद.08/01/2019 रोजी िव�  व लेखा सिमती�या बठैकीत ठेवला 

असता खालील�माणे ठराव कर�यात आला.

��तुत िव� ापीठातील िश� क / िश� केतर सेवकांना, संल�नीत महािव� ालयास /

िश� कांना परी� े�या व इतर कामासाठी दे�यात येणा�या अ� ीम र�कमे�या

समायोजना�या अनुषंगाने दंड�याजाची आकारणी कर�याबाबत िनयमावली तयार 

क� न फेर��ताव सादर करावा अस ेठरले.
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उपरो�त ठरावा�माणे खालील�माणे िनयमावली तयार कर�यात आली आहे.

1. िवभाग�मुख / संचालक यांनी कामाची पडताळणी क� न तेवढीच र�कम संबिंधत 

महािव� ालये / अिधकारी / कम�चारी यांना अ� ीम र�कमेची िशफारस करावी. 

2. सदरची अ� ीम र�कम �या कामासाठी घे�यात आलेली आहे �याच कामासाठी 

वापर�यात यावी. 

3. काम संप�यानंतर सात िदवसात (काय�लयीन कामकाजाचे िदवस) िश� क र�कम

जमा क� न अ� ीम र�कमेच े समायोजन कराव.े याची जबाबदारी संबिंधत अ� ीम

घेणारे अिधकारी / कम�चारी यांची राहील. 

4. जे महािव� ालये / अिधकारी / कम�चारी वळेेत अ� ीम र�कमेच ेसमायोजन करणार 

नाहीत �यां�याकडून वा�षक 12.5% दंडाची आकारणी कर�यात येईल. याचे

अिधकार िव�  व लेखा िवभागाकडे राहील. 

5. अपवादा�मक पिर��थतीम�ये दंडाची र�कम कमी अथवा � मािपत कर�याचा

अिधकार मा.कुलगु�  यांना राहील. 

सदरचा िवषय िद.01/02/2019 रोजी िव�  व लेखा सिमती�या बठैकीत ठेवला 

असता खालील�माणे ठराव कर�यात आला.

��तुत िव� ापीठातील िश� क / िश� केतर सेवकांना, संल��नत महािव� ालयास /

िश� कांना परी� े�या व इतर कामासाठी दे�यात येणा�या अ� ीम र�कमे�या

समायोजना�या अनुषंगाने दंड�याजाची आकारणी कर�याबाबत िनयमावली 

�यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव सादर कर�याची िशफारस कर�यात आली.

सबब, अ� ीम र�कमे�या समायोजना�या अनुषंगाने दड�याजाची आकारणी 

कर�याबाबत िनयमावली संबधंी िव�  व लेखा सिमतीची िशफारस िवचाराथ�).

ठराव : ��तुत िव� ापीठातील िश� क / िश� केतर सेवकांना, संल�नीत महािव� ालयास /

िश� कांना परी� े�या व इतर कामासाठी दे�यात येणा�या अ� ीम र�कमे�या

समायोजना�या अनुषंगाने दंड�याजाची आकारणी कर�याबाबत�या िनयमावली संबधंी 

िव�  व लखेा सिमतीने केललेी िशफारस ��वका� न खालील दु� �तीसह मा�यता दे�यात 

आली. 

अ.� .3 - काम संप�यानंतर तीस िदवसात (काय�लयीन कामकाजाचे िदवस) िश� क

र�कम जमा क� न अ� ीम र�कमेच ेसमायोजन कराव.े याची जबाबदारी संबिंधत अ� ीम

घेणारे अिधकारी / कम�चारी यांची राहील. 
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[ 07 ] पदाथ�िव� ान सकुंलातील फ�नचर / उपकरणे इ�यादी सािह�याच े िनल�खन करावयाची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: पदाथ�िव� ान संकुलातील नादु� �त उपकरणे व िनकामी झाले�या फ�नचर 

सािह�य िनल�खन कर�यासाठी मा. सचंालक, पदाथ�िव� ान सकुंल यां�याकडून 

खालील�माणे ��ताव �ा�त झालेला आहे.

अ. � . संकुलाच ेनाव घसारा वजा जाता सािह�यांची 

�कमत (`)

१) पदाथ�िव� ान सकुंल (फ�नचर) `१,११,४६२/-

२) पदाथ�िव� ान सकुंल (उपकरणे) `९८,६७४/-

एकूण (`) `2,10,136/-

सािह�याच े िनल�खन कर�यासाठी िद.०८/०६/२०१२ रोजी�या �यव�थापन 

पिरषदेतील ठराव � .२१ (७) अ�वये िनय�ुत केलेली पडताळणी सिमतीने ��य�  जागेवर 

जावून पडताळणी क� न सदर सािह�य व उपकरणे िनल�खन कर�याची िशफारस केली 

आहे. सोबत अहवाल जोडला आहे. 

िनल�खन कर�यासाठी समान लेखा संिहता (Common Account Code) मधील 

Appendix - I म�ये Financial Delegation Power नुसार अिधकार िदले असनू 

�यामधील I - xvi & 2 (ii) नुसार �यव�थापन पिरषदेने िनल�खन िनयमावलीम�ये 

अनाव�तत बाबीसाठी `५०,०००/- वर अस�याने �यव�थापन पिरषदेस िनल�खन 

��तावास मंजूरी दे�याचा अिधकार दे�यात आलेला आहे.

सबब, पदाथ�िव� ान सकुंलातील नादु� �त उपकरणे व िनकामी झालेली फ�नचर 

सािह�य िनल�खन करावयाची बाब िवचाराथ�).

ठराव : पदाथ�िव� ान संकुलातील फ�नचर / उपकरणे इ�यादी सािह�याच े िनल�खन कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 08 ] िव� ापीठाच े सन २०१८-१९ या आ�थक वष�चे संवधैािनक लखेापरी� ण कर�यासाठी 

लखेा परी� कां�या िनय�ुती बाबतचा ��ताव िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ९४ (६) (f) नुसार 

�यव�थापन पिरषदेने िनयु�त केले�या लेखापरी� कांकडून िव� ापीठा�या ले�याची 

लेखापरी� ा क� न घेणे आव�यक आहे. �या अनुषंगाने सोलापरू िव� ापीठाच े आ�थक 

वष�त झाले�या �यवहाराचे लोखापरी� ण क� न घे�यासाठी संवधैािनक लेखा परी� कांची 

िनयु�ती करावयाची अस�याने िद.06/12/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेतील 

ठराव � .16 नुसार सनदी लेखापाल िनय�ुतीकरीता �ा. एम. एम. माने व 

�ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी यांची सिमती गठीत कर�यात आली आहे.

सनदी लेखापाल सं�था, सोलापरू यां�याकडून �ा�त झाले�या यादीनुसार 

िद.21/01/2019 रोजी एकूण 14 सनदी लेखापाल यांना िव� ापीठ काय�लयात सिमती 

समोर चच� कर�यासाठी िनमंि� त कर�यात आले होते. �यापकैी 06 सनदी लेखापाल 

उप��थत होते. सिमतीने सनदी लेखापाल सोबत िव� ापीठ व िश� ण � े� ातील 

लेखापरी� णाचा अनुभव, अपिे� त फी व लेखापरी� ण कर�यासाठी �यां�याकडे असलेला 

सेवक वग� इ�यादी बाबत सखोल चच� क� न िव� ापीठाच े सन 2018-19 या वष�चे 

संवधैािनक लेखापरी� ण कर�यासाठी खालील तीन सनदी लेखापालांची नांव े िनि� त 

क� न िशफारस केली आहे. सोबत अहवाल जोडला आहे. 

Sr.

No.

Name of C. A. Final

1) M/s. SKVM & Company

CA Sachin S. Bhattad

2) M/s. SKI ASSOCIATES

CA Chandrakant R Injamuri

3) M/s. TAP & ASSOCIATES

CA Subhash Mahesh

सबब, िव� ापीठाचे सन २०१८-१९ या आ�थक वष�चे लेखापरी� ण कर�यासाठी 

संवधैािनक लेखापरी� कां�या िनय�ुती बाबतचा ��ताव िवचाराथ�).

ठराव : िव� ापीठाच े सन २०१८-१९ या आ�थक वष�चे संवधैािनक लखेापरी� ण कर�यासाठी 

वरील सिमतीने िदल�ेया बाब�चा िवचार क� न लखेा परी� क �हणनू M/s. SKVM &

Company, CA Sachin S. Bhattad यांची िनयु�ती कर�यात आली.
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[ 09 ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ) मधील 

तरतुदीनुसार संचालक, नवोप� म, नवसंशोधन व साहचय� या पदा�या िनवड सिमतीवर 

�यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत करावयाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठातील संचालक, नवोप� म, नवसंशोधन व साहचय� या िर�त 

पदाची जािहरात (� .SUS/Estt/2019/04, िद.04/02/2019) िविवध वत�मानप� ाम�ये 

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

आलेली आहे. �याच�माणे सदरची जािहरात िव� ापीठ व महारा��  शासना�या 

संकेत�थळावर ही �िस�द कर�यात आलेली आहे. सदर जािहरातीम�ये आवदेनप�  

सादर कर�याची अंितम मुदत िद.08/03/2019 पय�त आहे.

सदर जािहराती�या अनुषंगाने िविहत काय�वाही क� न संचालक, नवोप� म,

नवसंशोधन व साहचय� या पदासाठी �ा�त होणा�या आवदेनप� ांमधून पा�  ठरणा�या 

उमेदवारांची मुलाखत �यावी लागणार आहे. सदर मुलाखती घे�यासाठी महारा��

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) मधील तरतुदीनुसार िनवड 

सिमती गठीत करावी लागणार आहे.  �याम�ये खालील�माणे तरतुद िविहत केलेली 

आहे. 

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) (ङ) - “�यव�थापन

पिरषदेने नामिनद�िशत करावयाचा, �यव�थापन पिरषदेचा सद�य असलेला एक 

िनव�िचत �ाचाय� �कवा अ�यापक;”

उपरो�त तरतुदी�या अनुषंगाने संचालक, नवोप� म, नवसंशोधन व साहचय�

पदा�या िनवड सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेचा सद�य असलेला एक िनव�िचत �ाचाय�

�कवा अ�यापक यांचे �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�शन करणे आव�यक आहे.

सबब, महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ)

मधील तरतुदीनुसार संचालक, नवोप� म, नवसंशोधन व साहचय� या पदा�या िनवड

सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत करावयाची बाब िवचाराथ�).

ठराव : महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ) मधील 

तरतुदीनुसार संचालक, नवोप� म, नवसंशोधन व साहचय� या पदा�या िनवड सिमतीवर 

�यव�थापन पिरषद सद�य डॉ. बी. एन. आदटराव यांच ेनामिनद�शन कर�यात आल.े
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[ 10 ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ) मधील 

तरतुदीनुसार िव�  व लखेा अिधकारी या पदा�या िनवड सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने 

नामिनद�िशत करावयाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठातील िव�  व लेखा अिधकारी या िर�त पदाची जािहरात 

(� .SUS/Estt/2019/03, िद.04/02/2019) िविवध वत�मानप� ाम�ये तसेच AIU, New

Delhi यां�या University News या सा�तािहकेत �िस�द कर�यात आलेली आहे.

�याच�माणे सदरची जािहरात िव� ापीठ व महारा��  शासना�या सकेंत�थळावर ही 

�िस�द कर�यात आलेली आहे. सदर जािहरातीम�ये आवदेनप�  सादर कर�याची अंितम 

मुदत िद.08/03/2019 पय�त आहे.

सदर जािहराती�या अनुषंगाने िविहत काय�वाही क� न िव�  व लेखा अिधकारी या 

पदासाठी �ा�त होणा�या आवदेनप� ांमधून पा�  ठरणा�या उमेदवारांची मुलाखत �यावी 

लागणार आहे.  सदर मुलाखती घे�यासाठी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 105 (2) मधील तरतुदीनुसार िनवड सिमती गठीत करावी लागणार आहे.  

�याम�ये खालील�माणे तरतदु िविहत केलेली आहे.

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) (ङ) - “�यव�थापन 

पिरषदेने नामिनद�िशत करावयाचा, �यव�थापन पिरषदेचा सद�य असलेला एक 

िनव�िचत �ाचाय� �कवा अ�यापक”

उपरो�त तरतुदी�या अनुषंगाने िव�  व लेखा अिधकारी पदा�या िनवड सिमतीवर 

�यव�थापन पिरषदेचा सद�य असलेला एक िनव�िचत �ाचाय��कवा अ�यापक यांचे

�यव�थापन पिरषदेने नामिनद�शन करणे आव�यक आहे.

सबब, महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ)

मधील तरतुदीनुसार िव�  व लेखा अिधकारी या पदा�या िनवड सिमतीवर �यव�थापन 

पिरषदेने नामिनद�िशत करावयाची बाब िवचाराथ�).

ठराव : महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ) मधील 

तरतुदीनुसार िव�  व लखेा अिधकारी या पदा�या िनवड सिमतीवर �यव�थापन पिरषद 

सद�य डॉ. ए. बी. �शगाडे यांचे नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[ 11 ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ) मधील 

तरतुदीनुसार अिध�ठाता, िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा या पदा�या िनवड सिमतीवर 

�यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत करावयाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठातील अिध�ठाता, िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा या िर�त 

पदाची जािहरात (� .SUS/Estt/2019/05, िद.04/02/2019) िविवध वत�मानप� ाम�ये 

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

आलेली आहे. �याच�माणे सदरची जािहरात िव� ापीठ व महारा��  शासना�या 

संकेत�थळावर ही �िस�द कर�यात आलेली आहे. सदर जािहरातीम�ये आवदेनप�  

सादर कर�याची अंितम मुदत िद.08/03/2019 पय�त आहे.

सदर जािहराती�या अनुषंगाने िविहत काय�वाही क� न अिध�ठाता, िव� ान व 

तं� � ान िव� ाशाखा या पदासाठी �ा�त होणा�या आवदेनप� ांमधून पा�  ठरणा�या 

उमेदवारांची मुलाखत �यावी लागणार आहे. सदर मुलाखती घे�यासाठी महारा��

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) मधील तरतुदीनुसार िनवड 

सिमती गठीत करावी लागणार आहे.  �याम�ये खालील�माणे तरतुद िविहत केलेली 

आहे. 

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) (ङ) - “�यव�थापन 

पिरषदेने नामिनद�िशत करावयाचा, �यव�थापन पिरषदेचा सद�य असलेला एक 

िनव�िचत �ाचाय� �कवा अ�यापक;”

उपरो�त तरतुदी�या अनुषंगाने अिध�ठाता, िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा

पदा�या िनवड सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेचा सद�य असलेला एक िनव�िचत �ाचाय�

�कवा अ�यापक यांचे �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�शन करणे आव�यक आहे.

सबब, महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ)

मधील तरतुदीनुसार अिध�ठाता, िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा या पदा�या िनवड

सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत करावयाची बाब िवचाराथ�).

ठराव : महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ) मधील 

तरतुदीनुसार अिध�ठाता, िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा या पदा�या िनवड सिमतीवर 

�यव�थापन पिरषद सद�य डॉ. एच. के. आवताडे यांचे नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[ 12 ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ) मधील 

तरतुदीनुसार अिध�ठाता, मानविव� ान िव� ाशाखा या पदा�या िनवड सिमतीवर 

�यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत करावयाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठातील अिध�ठाता, मानविव� ान िव� ाशाखा या िर�त पदाची 

जािहरात (� .SUS/Estt/2019/05, िद.04/02/2019) िविवध वत�मानप� ाम�ये तसचे 

AIU, New Delhi यां�या University News या सा�तािहकेत �िस�द कर�यात आलेली 

आहे.  �याच�माणे सदरची जािहरात िव� ापीठ व महारा��  शासना�या सकेंत�थळावर ही 

�िस�द कर�यात आलेली आहे. सदर जािहरातीम�ये आवदेनप�  सादर कर�याची 

अंितम मुदत िद.08/03/2019 पय�त आहे.

सदर जािहराती�या अनुषंगाने िविहत काय�वाही क� न अिध�ठाता, मानविव� ान 

िव� ाशाखा या पदासाठी �ा�त होणा�या आवदेनप� ांमधून पा�  ठरणा�या उमेदवारांची 

मुलाखत �यावी लागणार आहे. सदर मुलाखती घे�यासाठी महारा�� साव�जिनक

िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) मधील तरतुदीनुसार िनवड सिमती गठीत 

करावी लागणार आहे.  �याम�ये खालील�माणे तरतुद िविहत केलेली आहे.

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105 (2) (ङ) - “�यव�थापन 

पिरषदेने नामिनद�िशत करावयाचा, �यव�थापन पिरषदेचा सद�य असलेला एक 

िनव�िचत �ाचाय� �कवा अ�यापक;”

उपरो�त तरतुदी�या अनुषंगाने अिध�ठाता, मानविव� ान िव� ाशाखा पदा�या 

िनवड सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेचा सद�य असलेला एक िनव�िचत �ाचाय��कवा

अ�यापक यांचे �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�शन करणे आव�यक आहे.

सबब, महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ)

मधील तरतुदीनुसार अिध�ठाता, मानविव� ान िव� ाशाखा या पदा�या िनवड सिमतीवर 

�यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत करावयाची बाब िवचाराथ�).

ठराव : महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 105 (2) (ङ) मधील 

तरतुदीनुसार अिध�ठाता, मानविव� ान िव� ाशाखा या पदा�या िनवड सिमतीवर 

�यव�थापन पिरषद सद�य डॉ. टी. एन. कोळेकर यांच ेनामिनद�शन कर�यात आल.े
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[ 1३ ] महारा��  ्साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ९८(२) (घ) नुसार खरेदी 

सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�शन केलले ेिव� ापीठ िवभागाचे �कवा िव� ापीठ 

पिरसं�थेच ेएका िवभाग�मुखांचे नामिनद�शनाबाबत.

(िटपणी: महारा��  ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ९८ (२) (घ)

नुसार खरेदी सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�शन केलेले िव� ापीठ िवभागाचे 

�कवा िव� ापीठ पिरसं�थेचे एका िवभाग�मुखांच े नामिनद�शन करावयाच े असनू 

िद.३१/१०/२०१७ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या ठराव � .०४ अ�वये खालील 

िवभाग�मुखांचे नामिनद�शन कर�यात आलेले आहे.

१) �ा. पी. �भाकर

२) �ा. आर. एस. हेगडी 

तथािप, �ा. पी. �भाकर हे िद.३१ जानेवारी, २०१९ रोजी वयोमानानुसार 

सेवािनवृ�  झालेले असून �यां�या जागी खरेदी सिमतीवर नामिनद�शन होणे आव�यक 

आहे. 

सबब, महारा��  ्साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ९८(२)(घ) 

नुसार खरेदी सिमतीवर िव� ापीठ िवभागाचे �कवा िव� ापीठ पिरसं�थेचे एका 

िवभाग�मुखांचे नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव : महारा��  ्साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ९८(२) (घ) नुसार खरेदी 

सिमतीवर िव� ापीठ िवभागाचे �कवा िव� ापीठ पिरस�ंथेचे एका िवभाग�मुखामधून 

� ीमती डॉ. एम. ज.े पाटील यांचे नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[ १4 ] सन २०१८-१९ चा सुधािरत अथ�सकं�प व सन 2019-20 चा मूळ अथ�संक�पाची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 133 (1) नुसार 

��तुत िव� ापीठाचे सन 2018-19 चा सधुािरत अथ�सकं�प व सन 2019-20 चा मूळ 

अथ�संक�प तयार कर�याकिरता समान लेखा संिहता कलम 2.12 (i) नुसार िव�  व लेखा 

सिमती�या उपसिमतीची िनयु�ती मा.कुलगु�  यांचे मा�यतेने खालील �माणे कर�यात 

आली होती. 

अ.� . सद�यांच ेनांव पद

1. �ा. महेश माने अ�य�

2. �ाचाय� डॉ. के. ए. पांडे सद�या

3. �ा. डॉ. जी. एस. कांबळे सद�य

4. डॉ. बी. सी. शेवाळे सद�य सिचव

उपरो�त उपसिमतीने िद.16/01/2019 ते िद.25/01/2019 रोजी पय�त सव� 

िवभाग व सकुंल�मुख यां�यासमवते बठैक घेऊन अथ�सकं�पीय मस�ु ावर सिव�तर चच� 

केली.  तसचे मागील तीन वष�ची व चालू वष�तील ��य�  जमा-खच� तसेच पढुील 

वष�तील होणारी जमा व खच�चे िनयोजन व उपल�ध िनधी इ�यादीचा आढावा घेऊन सन 

2018-19 चा सुधािरत अथ�संक�प व सन 2019-20 चा मूळ अथ�संक�पाचा मसूदा तयार 

क� न िव�  व लेखा सिमती�या िद.01/02/2019 रोजी झाले�या बठैकीसमोर िवषय � .3

नुसार सादर केला असता, �यावर सव�कष चच� होऊन �यानुसार खालील�माणे ठराव 

कर�यात आला.

ठराव: सन 2018-19 चा सुधािरत अथ�सकं�प व सन 2019-20 चा मूळ अथ�सकं�प 

दु� �तीसह �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली.

सबब, िव� ापीठाचा सन २०१८-१९ चा सधुािरत अथ�सकं�प व सन 2019-20 चा 

मूळ अथ�सकं�प िव�  व लेखा सिमतीने केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव : िव� ापीठाचे सन 2018-19 चे सधुािरत अथ�संक�प व सन 2019-20 चे मूळ 

अथ�संक�पास िव�  व लखेा सिमतीने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते अिधसभेस 

दु� �तीसह िशफारस कर�यात आली.
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मा. कुलगु�  तथा अ�य� ा महोदयां�या परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय:

[ 15(1)] सन २०१८-19 चा सधुािरत अथ�संक�प व सन 2019-20 चा मूळ अथ�संक�प अिधसभेत 

सादर कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सन २०१८-१९ चा सुधािरत अथ�सकं�प व सन २०१९-२० चा मूळ अथ�सकं�प 

आगामी होणा�या अिधसभे�या बठैकीत सादर कर�यात येणार आहे.

सबब, सन २०१८-१९ चा सुधािरत अथ�संक�प व सन २०१९-२० चा मूळ 

अथ�संक�प अिधसभे�या बठैकीत सादर कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव : सन २०१८-19 चा सधुािरत अथ�संक�प व सन 2019-20 चा मूळ अथ�संक�प अिधसभेत 

सादर कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने डॉ. बी. पी. र�गे व डॉ. जी. एस. कांबळे 

यांचे नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[ 15(२)] िव� ापीठातील �शासकीय सेवकांना पदो� ती�या को� ातील िर�त असल�ेया पदावर 

पदो� ती दे�याकिरता िवभागीय पदो� ती सिमतीने केल�ेया िशफारशीनुसार पदो� ती 

िद�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठातील वग� १ व २ संवग�तील पा�  कम�चा�यां�या पदो� तीकिरता गठीत 

कर�यात आलेली िवभागीय पदो� ती सिमतीची बठैक िद.29/01/2019 रोजी दुपारी 

३:०० वाजता आयोिजत कर�यात आलेली होती. परंतू काही अपिरहाय� कारणा��व 

सदरची बठैक िद.31/01/2019 रोजी दुपारी २:३० वाजता �यव�थापन पिरषद

सभागृहाम�ये संप�  झाली. सदर सिमतीने केले�या िशफारशीनुसार वग� १ व २ मधील 

पा�  कम�चा�यांना काय�लयीन आदेश � .सोिवसो / आ�था / का. आ./ २019 / 926, 

िद.31/01/2019 अ�वये पदो� ती दे�यात आली आहे. (सोबत सिमतीचा अहवाल व 

काय�लयीन आदेशाची �त जोडलेली आहे.) 

सबब, िव� ापीठातील �शासकीय कम�चा�यांना पदो� ती�या को� ातील िर�त 

असले�या पदावर पदो� ती दे�याकिरता िवभागीय पदो� ती सिमतीने केले�या 

िशफारशीनुसार पदो� ती िद�याची बाब मािहती�तव).

ठराव : िव� ापीठातील �शासकीय सेवकांना पदो� ती�या को� ातील िर�त असल�ेया पदावर 

पदो� ती दे�याकिरता िवभागीय पदो� ती सिमतीने केल�ेया िशफारशीनुसार पदो� ती 

िद�याबाबतची न�द घे�यात आली.
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[ 15(३)] खु�या �वग�तील आ�थक��� ा दुब�ल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शै� िणक 

सं�थाम�ये �वशेाकिरता १०% जागा आरि� त कर�याबाबत शासन िनण�य मािहती�तव.

(िटपणी: उपरो�त शासन िनण�या�वये, खु�या �वग�तील आ�थक��� ा दुब�ल 

घटकांसाठी शासकीय सेवा व शै� िणक सं�थाम�ये �वशेाकिरता १०% जागा आरि� त 

कर�याबाबत शासन िनण�य िनग�िमत कर�यात आला असून, सदर शासन िनण�यात 

आ�थक��� ा दुब�ल घटकासाठी�या आर� णा�या लाभासाठी आव�यक अटी, पा� ता 

�माणप� ासंबधंातील काय�प�दती व या आर� णाअतंग�त आरि� त �बदू व आर� णाचा लाभ 

लागू हो�याचा िदनांक नमूद केला आहे. 

सदरचा शासन िनण�य शासकीय / िनमशासकीय सवेा, मंडळे / महामंडळे, 

नगरपािलका / महानगरपािलका, िज�हा पिरषदा, शासकीय िव� ालये, महािव� ालये,

शासकीय शै� िणक सं�था, खाजगी िव� ालये, महािव� ालये, शै� िणक सं�था, अनुदािनत 

/ िवना अनुदािनत िव� ालये, महािव� ालये व शै� िणक स�ंथा आिण �यांना आदेश 

दे�याचा अिधकार शासनाला आहे, अशी इतर सव� �ािधकरणे, सेवा व सं�था यांना लागू 

राहतील. तसेच आ�थक��� ा दुब�ल घटकांसाठीच े १०% आर� ण रा�यात अंमलात 

ये�याचा िद.01/02/2019 हा राहील अस ेनमूद केले आहे. 

सबब, खु�या �वग�तील आ�थक��� ा दुब�ल घटकांसाठी शासकीय सेवा व 

शै� िणक सं�थाम�ये �वशेाकिरता १०% जागा आरि� त कर�याबाबत शासन िनण�य 

मािहती�तव).

ठराव : खु�या �वग�तील आ�थक��� ा दुब�ल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शै� िणक सं�थाम�ये 

�वशेाकिरता १०% जागा आरि� त कर�याबाबत�या शासन िनण�याची न�द घे�यात आली.
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[ 15(4)] खाजगी कं� ाटदार मे. थड� आय स�ेयुिरटी स��हसेस, सिुम� ा नगर, ताडोबा रोड, तकूुम,

चं� परू यांना सुर� ा र� क व मे. गोदावरी ए�टर�ायजसे, मनु�यबळ परुवठादार, नांदेड 

यांना मनु�यबळ परुिव�यासाठी ई-िनिवदा �ि� या पणू� होईपय�त अथवा तीन मिहने यापैकी 

ज े अगोदर घडेल �या कालावधीसाठी पवू��या सेवाशत�वर मुदतवाढ दे�याची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठास खाजगी ठेकेदाराकडून सरु� �ेया कामासाठी सुर� ा र� क व 

काय�लयीन कामासाठी मनु�यबळ परुिव�याकिरता िद.16/01/2018 रोजी दै. सकाळ व 

दै. संचार या वत�मानप� ात, िव� ापीठा�या http://su.digitaluniversity.ac व महारा��  ्

शासना�या www.mahatenders.gov.in या सकेंत�थळावर ई-िनिवदेची जािहरात 

�िस�द कर�यात आली होती. �याम�ये सुर� ा र� क परुिव�याकिरता कमीत कमी सवेा 

शु�क आकारणारे फम� मे. थड� आय स�ेयुिरटी स��हससे, सिम� ा नगर, ताडोबा रोड, 

तुकूम, च�ं परू यांना िद.28/02/2018 रोजी�या परुवठा आदेशा�वये िव� ापीठास 

िद.01/03/2018 व िद.28/02/2019 या कालावधीकिरता सरु� ा र� क परुवठा 

कर�याबाबत कळिव�यात आले आहे. सदर सरु� ा र� क परुवठाचा कालावधी 

िद.28/02/2019 रोजी संपणार आहे. तसेच ��ततू िव� ापीठातील िविवध िवभाग /

संकुलाकडील काय�लयीन कामासाठी िविवध पदनामाचे मनु�यबळ परुिव�याकिरता 

कमीत कमी सेवा शु�क आकारणारे फम� मे. गोदावरी ए�टर�ायजसे, मनु�यबळ 

परुवठादार, नांदेड यांना िद.28/02/2018 रोजी�या परुवठा आदेशा�वये िद.01 एि�ल,

2018 ते िद.३१ माच�, २०१९ या कालावधीकिरता मनु�यबळ परुवठा कर�याबाबत 

िद.28/02/2018 अ�वये कळिव�यात आले आहे. सदर मनु�यबळ परुवठाचा कालावधी

िद.३१/03/2019 रोजी संपणार आहे. 

उपरो�त खाजगी मनु�यबळ परुवठादार यांची मुदत संपत अस�याने ई-िनिवदेची 

�ि� या कर�यासाठी मा. कुलगु�  महोदय यां�या मा�यतेने िव�  व लेखा िवभागास �यांच े

पिरप� क � . सोिवसो / िव. व ले. िवभाग / 927, िद.२२/01/2019 नुसार Purchase 

and Stores Unit माफ�त ई-िनिवदेची �ि� या पणू� क� न पढुील काय�वाहीसाठी या 

िवभागास संबिंधत फम�च ेनाव कळिव�यात याव ेअस ेिद.04/02/2019 रोजी�या अंतग�त 

काय�लयीन िटपणी�वये कळिव�यात आले होती. परंतू िव�  व लेखा िवभागाने 

िद.08/02/2019 रोजी िटपणी�वये सदरची �ि� या ही आ�थापना िवभागामाफ�त 

कर�याबाबत मनु�यबळ परुवठा संदभ�तील मूळ ��ताव आ�थापना िवभागास परत 

पाठिवले आहेत. 
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मे. थड� आय से�युिरटी स��हसेस, सुिम� ा नगर, ताडोबा रोड, तुकूम, च�ं परू 

यांनी सरु� ा र� क परुवठा करत असनू �यांची मुदत िद.28/02/2019 रोजी संपणार 

आहे. तर काय�लयीन कामासाठी मनु�यबळ परुवठा करणारे फम� मे. गोदावरी 

एंटर�ायजसे, नांदेड यांची मुदत िद.31/03/2019 रोजी संपणार अस�याने, ई-िनिवदेची 

�ि� या पणू� कर�यासाठी एक मिह�याचा कालावधी लागणार आहे.

सबब, मे. थड� आय स�ेयुिरटी स��हससे, सुिम� ा नगर, ताडोबा रोड, तकूुम, 

चं� परू व मे. गोदावरी एंटर�ायजसे, नांदेड यांना ई-िनिवदेची �ि� या पणू� होईपय�त 

अथवा तीन मिहने यापकैी ज े अगोदर घडेल या कालावधीसाठी पवू��या सेवाशत�वर 

मुदतवाढ दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव : खाजगी कं� ाटदार मे. थड� आय स�ेयुिरटी स��हसेस, सिुम� ा नगर, ताडोबा रोड, तकूुम,

चं� परू यांना सुर� ा र� क व मे. गोदावरी ए�टर�ायजसे, नांदेड यांना मनु�यबळ 

परुिव�यासाठी संबिंधत फम�ला तीन मिहने अथवा ई-िनिवदा �ि� या पणू� होईपय�त यापैकी 

ज ेअगोदर घडेल �या कालावधीसाठी पवू��या सेवाशत�वर मुदतवाढ दे�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 15(5)] सोलापूर िव� ापीठातील ��तािवत बँक ऑफ महारा�� �या शाखेम�ये मुदत ठेवी ठेव�यासाठी 

सोलापूर शहरातील नॅशलाईज बँकांनी िदल�ेया अिधकतम �याजदरात बँक ऑफ महारा�� ासाठी 

0.1 ते 0.05% सवलत दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ३१(M) नुसार सोलापूर 

पिरसरात बॅक ऑफ महारा�� ाची शाखा �कवा इतर सोय��या बॅकेची शाखा व �या बॅकेच ेएटी. एम. 

सु�  कर�यास व िव� ापीठ आवारातील एक खोली ता�पुर�या �व� पात िनयमानुसार भाडे त�वावर 

दे�यास िद.07/03/2017 रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीत ठराव � .२(४) मा�यता 

दे�यात आली आहे. �यास अनुस� न सोलापूर िव� ापीठ पिरसरात बॅक ऑफ महारा�� ाची शाखा व 

एटी.एम. सु� कर�याची काय�वाही सु�  आहे. यासाठी झोनल मॅनेजर बॅक ऑफ महारा�� ,

सोलापूर झोन यां�याशी प�  �यवहार सु�  असून सदर �ि� या अंितम ट�यात आहे.

या अनुषंगाने डे�यूटी झोनल मॅनेजर, बॅक ऑफ महारा�� , सोलापूर झोन यांनी 

िद.14/02/2019 रोजी�या प� ा�वये ��तुत िव� ापीठात बॅक ऑफ महारा�� �ची शाखा सु�  

कर�यासाठी 10 कोटी बचत खा�यावर ठेवणे आव�यक अस�याच ेकळिवले असून तसे हमीप�  

िव� ापीठाने � ाव े अशी िवनंती केलेली आहे. तसेच �यांनी �या�ंया िद.24/05/2018 �या प� ात 

अनुस� न िव� ापीठातील अिधकारी / कम�चारी यांची खाती अ� ाप आप�या बँकेत काढलेली 

नस�याने �यांना Business Analysis कर�यास अडचण येत अस�याच े कळिवलेले होते. �यास 

अनुस� न िद.१४/०२/२०१९ रोजी बँक ऑफ महारा�� चे अिधकारी व मा. � . कुलगु�  यांची 

सिव�तर चच� झालेली असून सदर चच�स अनुस� न खालील मु�े डे�यूटी झोनल मॅनेजर, बँक 

ऑफ महारा�� , सोलापूर झोन यांना िद.१४/०२/२०१९ रोजी�या प� ा� ारे कळिव�यात आले आहे.

1) ��तूत िव� ापीठातील सव� िश� क, अिधकारी, कम�चारी तसेच िव� ापीठ संकुलाम�ये िश� ण 

घेत असले�या िव� ा�य�ची खाती िव� ापीठात सु�  होणा�या शाखेत तातडीने काढ�यात 

येतील. 

2) � सा (RUSA) योजनेतंग�त �ा�त होणारा िनधी आप�या बँकेतील बचत खा�याम�ये ठेव�यात 

येईल. स� ��थतीत अंदाजे ६ कोटी इतका िनधी � सा अंतग�त अ�य बँके�या बचत खा�यावर 

िश� क असून सदरची र�कम कोण�याही वळेी कमी जा�त होवू शकते.

3) स� ��थतीत सु�  असलेली १७ बचतखाती ०४ चालू खाती असे िमळून २१ इतकी खाती 

न�याने सु�  होणा�या आप�या शाखेत वग� करता येईल.

4) �याच�माणे BoM म�ये मुदत ठेवी ठेव�यासाठी सोलापूर शहरातील नॅशनलाईज बँकांनी 

िदले�या अिधकतम �याजदरात बँक ऑफ महारा�� ासाठी ०.१ ते ०.०५% सवलत दे�याचा 

��ताव आगामी �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीत सादर कर�यात येईल व �यव�थापन 

पिरषदे�या मा�यतेनंतर इतर बँकेतील ठेवीची मुदत संपतील तशा आप�या बँकेकडे वरील 

िनयमा�या अिधन राहून मुदत ठेवी वग� कर�यात येईल. स�या िव� ापीठा�या मुदत ठेवी िविवध 

बँकत ठेवले�या आहेत

सबब, सोलापूर िव� ापीठातील ��तािवत बँक ऑफ महारा�� �या शाखेम�ये मुदत ठेवी 

ठेव�यासाठी सोलापूर शहरातील नॅशनलाईज बँकांनी िदले�या अिधकतम �याजदरात बँक ऑफ 

महारा�� साठी ०.१ ते 0.05% सवलत दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव : सोलापूर िव� ापीठातील ��तािवत बँक ऑफ महारा�� �या शाखेम�ये मुदत ठेवी ठेव�यासाठी 

सोलापूर शहरातील नॅशलाईज बँकांनी िदल�ेया अिधकतम �याजदरात बँक ऑफ महारा��  यांना 

`.05 सवलत दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. तसेच �याजामधील अिधक सवलतीसाठी 

बँक ऑफ महारा�� ा�या ��तावाबाबतीत िनण�य घे�याच ेअिधकार मा.कुलगु�  यांना दे�यात आल.े
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[ 15(6)] सव� िव� ाशाखेच े अिध�ठाता, सहयोगी अिध�ठाता, ��ततू िव� ापीठातील सव� शै� िणक 

संकुलाचे संचालक व मा. संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ यांनी सव� संल��नत 

महािव� ालये व िव� ापीठ शै� िणक संकुल े यां�याकिरता शै� िणक वष� २०१९-२० �या 

स�  आरंभ व स�  समा�ती�या िनि� त केल�ेया तारखा ��वका� न िव� ा पिरषदेने केललेी 

िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: शै� िणक वष� 2019-20 किरता स�  आरंभ व स�  समा�ती�या तारखा िनि� त 

कर�यासाठी मा. �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील, िवशेष काय�सन अिधकारी, शै� िणक, सशंोधन 

आिण िवकास, सोलापूर िव� ापीठ तथा अ�य�  अिध�ठाता मंडळ यां�या अ�य� तेखाली सव� 

िव� ाशाखेचे अिध�ठाता, सहयोगी अिध�ठाता, ��तूत िव� ापीठातील सव� शै� िणक संकुलाच े

संचालक व मा. संचालक, परी� ा व म�ूयमापन मंडळ याचंी बैठक िद.३१/१२/२०१८ रोजी 

िव� ापीठात आयोिजत केली होती. सदर�या बठैकीम�य े शै� िणक वष� २०१9-20 साठी स�  

आरंभ व स�  समा�ती�या तारखा खालील�माणे िनि� त केले�या आहेत.

शै� िणक वष� 2019-20 करीता स� आरंभ व स� समा�ती�या तारखा खालील�माणे

िनि� त क� न िव� ा पिरषदेस िशफारस कर�यात आ�या.

शै� िणक वष� 2019-20 साठी स�  आरंभ व स� समा�ती�या तारखा खालील �माणे तयार 

कर�यात आल�ेया आहेत.

अ.

� .

िव� ाशाखा �थम स� ि� तीय स�

�ारंभ समा�ती �ारंभ समा�ती

१) कला, वािण�य, िव� ान,

सामािजकशा� ,े (पदवी व 

पद�यु� र संल��नत महािव� ालये 

व िव� ापीठातील शै� िणक 

संकुले)

२० जून,

२०१९ 

२२ 

ऑ�टोबर,

२०१९ 

१३ 

नो�ह�बर,

२०१९ 

३० 

एि�ल,

२०२० 

२) िवधी (पदवी व पद�यु� र) २० जून,

२०१९ 

२२ 

ऑ�टोबर,

२०१९ 

१३ 

नो�हेबर,

२०१९ 

३० 

एि�ल,

२०२० 

३) िश� णशा�  (बी. एड., 

बी. पीएड., एम. एड., एम. पी. 

एड., एम. ए. ए�युकेशन इ. पदवी 

व पद�यु� र संल��नत 

महािव� ालये)

20 जून,

२०१९ 

२२ 

ऑ�टोबर,

२०१९ 

१३ 

नो�ह�बर,

२०१९ 

३० 

एि�ल,

२०२० 

४) अिभयांि� की, तांि� क,

आ�कटे�चर, फाम�सी,

�यव�थापन (अ�यास� म एम. बी. 

ए., एम. एस. ड��यू इ. (पदवी व 

पद�यु� र संल��नत 

महािव� ालये)

01 जुलै,

२०१९ 

30

नो�ह�बर,

२०१९ 

0१ 

जानेवारी, 

२०20 

2०

मे,  

२०२० 

िटप: स� ारंभ व स� स�पाती�या तारखांम�ये महािव� ालयास बदल करता येणार नाही.

स� ारंभा�या िदवशी महािव� ालयाची सा�तािहक सु� ी �कवा साव�जिनक सु� ी येत अस�यास 

�या�या दुस�या िदवशी स� ारंभास सु� वात करवी. स�  समा�ती�या िदवशी महािव� ालयाची 

सा�तािहक सु� ी �कवा साव�जिनक सु� ी येत अस�यास �या�या अगोदरचा िदवस स�  समा�तीचा 

िदवस राहील.
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स�  आरंभ व स�  समा�ती�या तारखांना महारा��  ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

२०१६ कलम ३३(१) नुसार (प) नुसार �थम िव� ा पिरषदेसमोर सादर क� न मा�यता �यावी 

लागते व त� नंतर �यव�थापन पिरषदेसमोर सदर�या तारखा मा�यतेसाठी सादर करणे 

आव�यक आहे.

कला, वािण�य, िव� ान, सामािजकशा� ,े (पदवी व पद�यु� र सलं��नत महािव� ालय ेव 

िव� ापीठातील शै� िणक संकुले) या अ�यास� मा�ंया महािव� ालयांची शै� िणक वष� 2018-19

ची स�  समा�ती िद.01/05/2019 रोजी होणार आहे. िद.01 मे, 2019 पूव� शै� िणक वष� 2019-

20 �या स�  आरंभ व स�  समा�ती�या तारखांना िव� ापीठ काय� ातील तरतूदी�माणे अिधकार 

मंडळाची मा�यता घेवून सव� संल��नत महािव� ालय तथा िव� ापीठातील सव� शै� िणक 

संकुलांना कळिवणे आव�यक आहे.

उ�त बाबीला अनुस� न सदर िवषय िद.३०/01/2019 रोजी�या िव� ा पिरषदे�या 

बैठकीम�ये सादर केला असता, शै� िणक वष� 2019-20 किरता�या स�  आरंभ व स�  

समा�ती�या तारखांना िव� ा पिरषदेने �यव�थापन पिरषदेला िशफारस केलेली आहे.

सबब, सव� िव� ाशाखेच े अिध�ठाता, सहयोगी अिध�ठाता, ��तूत िव� ापीठातील सव� 

शै� िणक संकुलांच ेसचंालक व मा. संचालक, परी� ा व म�ूयमापन मंडळ यांनी सव� सलं��नत 

महािव� ालये व िव� ापीठ शै� िणक संकुले या�ंयाकिरता शै� िणक वष� 2019-20 �या स�  आरंभ 

व स�  समा�ती�या िनि� त केले�या तारखा ��वका� न िव� ा पिरषदेने केलेली िशफारस 

िवचाराथ�).

ठराव : सव� िव� ाशाखेच ेअिध�ठाता, सहयोगी अिध�ठाता, ��तूत िव� ापीठातील सव� शै� िणक सकुंलाच े

संचालक व मा. सचंालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ यानंी सव� सलं��नत महािव� ालये व 

िव� ापीठ शै� िणक संकुल े यां�याकिरता शै� िणक वष� २०१९-२० �या स�  आरंभ व स�  

समा�ती�या िनि� त केल�ेया तारखेबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न खालील 

दु� �तीसह सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

अ.

� .

िव� ाशाखा �थम स� ि� तीय स�

�ारंभ समा�ती �ारंभ समा�ती

१) कला, वािण�य, िव� ान,

सामािजकशा� ,े (पदवी व पद�यु� र 

संल��नत महािव� ालये व 

िव� ापीठातील शै� िणक संकुल)े

२० जून,

२०१९ 

२२ 

ऑ�टोबर,

२०१९ 

१4

नो�ह�बर,

२०१९ 

01

मे, 

 २०२० 

२) िवधी (पदवी व पद�यु� र) २० जून,

२०१९ 

२२ 

ऑ�टोबर,

२०१९ 

१4

नो�हेबर,

२०१९ 

01

मे, 

 २०२० 

३) िश� णशा�  (बी. एड., 

बी. पीएड., एम. एड., एम. पी. एड., 

एम. ए. ए�युकेशन एम. एस. ड��य ू

इ. पदवी व पद�यु� र संल��नत 

महािव� ालये)

20 जून,

२०१९ 

२२ 

ऑ�टोबर,

२०१९ 

१4

नो�ह�बर,

२०१९ 

01

मे, 

 २०२० 

४) अिभयांि� की, तांि� क,

आ�कटे�चर, फाम�सी, �यव�थापन 

(अ�यास� म एम. बी. ए. इ. (पदवी व 

पद�यु� र संल��नत महािव� ालये)

01 जुल,ै

२०१९ 

30 नो�ह�बर,

२०१९ 

0१ 

जानेवारी, 

२०20 

2० 

मे,  

२०२० 
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[ 15(7)] िव� ापीठा�या वतीने जॉब फेयर (नोकरी महो�सव) साठी SPEED TECH SERVE PVT.

LTD (OPC) या कंपनीस `5,00,000/- व अिधकचे `2,00,000/- असे एकूण

`7,00,000/- खच�स व �ित िव� ाथ�`100/- न�दणी फी आकार�याची बाब िवचाराथ�

(िटपणी: िव� ापीठात सव�सलं�न महािव� ालयाशी संबिंधत िविवध � े� ातनू सन 2015 या

वष�पासून उ� ीण�होवून नोकरी शोधणा-या िव� ा�य�साठी नोकरी�या सधंी उपल�ध

हो�यासाठी सोलापरू िव� ापीठा�या कॅ�पस म�ये जॉब फेयर काय�� माचे आयोजन

कर�यात येणार आहे. या जॉब फेयर म�ये बकॅ�ग, िवमासेवा, आयटी, केमीकल, अशा

िविवध � े� ातील कंप�यांम�ये उपल�ध असले�या नोकरी�या संधी िव� ा�य�ना उपल�ध

क� न दे�यासाठी नोकरी महो�सव (जॉब फेयर) आयोिजत करणा�या िविवध अनुभव �ा�त

स�ह�स एज�ंसीकडून जॉब फेयरचे आयोजन कर�यात येणार आहे. या करीता ई-िनिवदा

(E-Tender) 29 जानेवारी, 2019 इत�या मुदतीत िनिवदा भर�याची जाहीरात

िव� ापीठा�या संकेत�थळावर �िस�द कर�यात आली होती. (सोबत ई ट�डरचे �व� प

जोडले आहे). �यास अनुस� न पढुील �माणे कंपनीनी ई- ट�डर दाखल केले होते.

1) ENTICE TECH MEDIA PVT. LTD

2) OLYMPIS JOB SHOWCASE INDIA PVT. LTD.

3) SPEED TECH SERVE PVT. LTD (OPC)

या ितन स�ह�स एज�ंसीनी िनिवदा दाखल के�या आहेत. �यापकैी L1 असलेली

SPEED TECH SERVE PVT. LTD (OPC) या कंपनीने िनिवदेतील िनयमास अिधन

राहून जॉब फेयर आयोजन कर�याचे दश�िवले आहे. �याकरीता `5,00,000/- पाच लाख

� पये इतकी र�कम �यांनी आयोजनासाठी मागीतली आहे. या र�कमेतसदर कंपनीने

िविवध � े� ातील 35 कंप�यांना सहभागी क� न अंदाजे 1000 ते 1200 इत�या �माणात

रोजगारा�या संधी िव� ा�य�ना उपल�ध क� न देणार आहे. तसेच �या िव� ा�य�ना जॉब

फेयर म�ये नोकरी उपल�ध होणार नाही अशा िव� ा�य�ना 1500 जॉब काड�परुिव�यात

येणार आहे. �ित जॉब काड�̀ 365/- �माणे िव� ा�य�नी खरेदी के�यास या जॉब काड��या

मा�यामातून 365 िदवस, �ित िदवशी काड�धारक िव� ा�य�ना नोकरी संबिंधचे दोन मॅसेज

सदर कंपनी उपल�ध क� न देणार आहे. हे जॉब काड�िव� ा�य�ना एै�छीक �व� पाचे

असेल तसेच स�ह�स एज�सीकडून िव� ा�य�करीता शॉट�टम�� े�नग �ो� ामचे देखील

मोफत आयोजन क� न माग�दश�न करणार आहे. SPEED TECH SERVE PVT. LTD

(OPC) या कंपनीसोबत जॉब फेयर आयोजना�या अनुषंगाने करार कर�यासाठी संबिंधत

कंपनीने �या�या िनिवदेत नमुद के�यानूसार `5,00,000/- इतका खच�अपेि� त आहे.

(सोबत ित�ही कंपनीचे ई-ट�डर जोडले आहे). तसचे जॉब फेयरचे आयोजनासाठी
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जाहीरात, �वयंसेवक िव� ाथ�, सिमती सद�य िश� क िश� के� र कम�चारी व अिधकारी

यांची भोजन �यव�था व कंपनीचे �मुख यांची भोजन व िनवास �यव�था खच�, तसेच

सहभागी िव� ा�य�ना बस�यासाठी मंडप, पाणी �यव�था या सव� बाबीसाठी

`2,00,000/- इतका खच�आव�यक आहे.

सबब, `5,00,000/- SPEED TECH SERVE PVT. LTD (OPC) या कंपनीस

आदा कर�याची व जॉब फेयरचे आयोजनासाठी जाहीरात, �वयंसेवक, िव� ाथ�, सिमती

सद�य, िश� क व िश� के� र कम�चारी व अिधकारी यांची भोजन �यव�था व कंपनीचे �मुख

यांची भोजन व िनवास �यव�था खच�, तसेच सहभागी िव� ा�य�ना बस�यासाठी मंडप, पाणी

�यव�था या सव�बाबीसाठी अंदाजे `2,00,000/- इत�या खच�ची व जॉब फेयर म�ये

सहभागी हो�यासाठी �ित िव� ाथ� `100/- इतकी न�दणी शु�क आकार�याची बाब

िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठा�या वतीने जॉब फेयर (नोकरी महो�सव) आयोजनासाठी अिधकतम (Maximum)

`5,00,000/- व इतर अनुषंिगक खच�̀ 2,00,000/- असे एकूण `7,00,000/- खच�स

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 15(8)] िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील िश� कांचे न�याने (�टेज 3 ते 4) सहा�यक �ा�यापक ते

सहयोगी �ा�यापक व (�टेज 4 ते 5) सहयोगी �ा�यापक ते �ा�यापक यांची कॅस अंतग�त क�� ीय

प�दतीने पदो� तीबाबतची िनयमावली तयार कर�यासाठी गिठत केल�ेया ि� सद�यीय सिमतीने

तयार केललेी िनयमावलीबाबत मु�ा � .4 अ�वये िव� ा पिरषदेची िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या िद.30 जून, 2010 रोजीची अिधसूचना आिण ितस�या व

चौ�या सुधारणे�या अनुषंगाने ��तूत िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील िश� कांचे न�याने

(�टेज 3 ते 4) सहायक �ा�यापक ते सहयोगी �ा�यापक व (�टेज 4 ते 5) सहयोगी �ा�यापक ते

�ा�यापक यांची कॅस अंतग�त क�� ीय प�दतीने पदो� तीबाबतची िनयमावली तयार कर�यासाठी मा.

कुलगु� महोदयांनी ि� सद�यीय सिमती गिठत केलेली होती. सदर सिमती�या िद.27/12/2018,

31/12/2018, 14/01/2019 व िद.22/01/2019 रोजी बैठका संप� झाले�या असून सिमतीने

िनयमावली सोबत�या िविवध नमु�यासह सादर केली आहे. सदर िनयमावलीतील मु�ा � . 4 नुसार

सहयोगी �ा�यापक (�टेज 4- 8000 ते 9000) �थान िनि� ती शु�क 5000/- (अ� री � . पाच हजार

फ�त) व �ा�यापक (�टेज 5- 9000 ते 10000) �थान िनि� ती शु�क 7000/- (अ� री

� . सात हजार फ�त) िनि� त केलेले आहे.

सबब, िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील िश� कांचे न�याने (�टेज 3 ते 4) सहा�यक

�ा�यापक ते सहयोगी �ा�यापक व (�टेज 4 ते 5) सहयोगी �ा�यापक ते �ा�यापक यांची कॅस

अंतग�त क�� ीय प�दतीने पदो� तीबाबतची िनयमावली तयार कर�यासाठी गिठत केले�या

ि� सद�यीय सिमतीने तयार केलेली िनयमावलीची बाब आिण �थानिनि� ती शु�काची बाब

िद.28/01/2019 रोजी�या अिध�ठाता मंडळापुढे ठेव�यात आली. अिध�ठाता मंडळाने सदरची

िशफारस िव� ा पिरषदेकडे केली. िव� ा पिरषदे�या िद.30/01/2019 रोजी�या बैठकीतील

ठरावा�या अनुषंगाने सदरील िशफारस िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील िश� कांचे न�याने

(�टेज 3 ते 4) सहायक �ा�यापक ते सहयोगी �ा�यापक व (�टेज 4 ते 5) सहयोगी �ा�यापक ते

�ा�यापक यांची कॅस अंतग�त क�� ीय प�दतीने पदो� तीबाबतची िनयमावली तयार कर�यासाठी

गिठत केले�या ि� सद�यीय सिमतीने तयार केलेली िनयमावलीची बाब आिण िनयमावलीतील

मु�ा � . 4 नुसार सहयोगी �ा�यापक (�टेज 4- 8000 ते 9000) �थानिनि� ती शु�क 5000/-

(अ� री � . पाच हजार फ�त) व �ा�यापक (�टेज 5- 9000 ते 10000) �थानिनि� ती शु�क

7000/- (अ� री � . सात हजार फ�त) इतके शु�क आकार�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील िश� कांचे न�याने (�टेज 3 ते 4) सहा�यक �ा�यापक ते

सहयोगी �ा�यापक व (�टेज 4 ते 5) सहयोगी �ा�यापक ते �ा�यापक यांची कॅस अंतग�त क�� ीय

प�दतीने पदो� तीबाबतची िनयमावली तयार कर�यासाठी गिठत केल�ेया ि� सद�यीय सिमतीने

तयार केल�ेया िनयमावलीतील मु�ा � .4 नुसार सहयोगी �ा�यापक (�टेज 4- 8000 ते 9000)

�थानिनि� ती शु�क `5,000/- व �ा�यापक (�टेज 5- 9000 ते 10000) �थान िनि� ती शु�क

`7,000/- आकार�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

तसेच िनयमावलीतील मु�ा � .13 र� कर�यात यावा.

�याच�माणे मु�ा � .6 म�ये “�यांना िव� ापीठाकडून API तपासावयाचा आहे �यां�यासाठी 

एक िव� ापीठ सिमती असेल, �याम�ये िकमान एक सद�य हा संबंिधत िवषयाचा िश� क असावा” 

या वा�याचा समावशे कर�यात आला.
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[ 15(9)] M.Sc. (Theory and Dissertation) अ�यास� म सु� कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी 

िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: सोलापूर िव� ापीठात स�या बिह�थ: िवभागामाफ�त बी. ए., एम. ए., बी. कॉम व एम.कॉम 

हे अ�यास� म सु�  आहेत. तथािप, M. Sc. हा अ�यास� म बिह�थ: �व� पात अपल�ध नाही. परंतु,

िशवाजी िव� ापीठ, को�हापूर येथे अनेक िवभागात M. Sc. Theory and Dissertation हा 

अ�यास� म सु�  आहे. सदर अ�यास� मासाठी िशवाजी िव� ापीठातील अनेक कम�चारी तसेच 

िशवाजी िव� ापीठ अंतग�त येणा�या सांगली, सातारा व को�हापूर या तीन िज�� ांतील विर�ठ 

महािव� ालये, संशोधन सं�था, किन�ठ महािव� ालये, शाळा व शासन मा�य असलेली शै� िणक 

सं�था या मधील कम�चारी �वशेीत आहेत व पुढील पद�यु� र पदवी (M. Sc.) चे िश� ण घेत आहेत.

1) Shivaji University, Kolhapur Rules & regulation of Master of Science (Theory &

Dissertation)

2) Shivaji University, Kolhapur M. Sc. by Theory and Dissertation Chemistry,

Botany, Microbiology Syllabus सोबत जोडली आहेत. 

या िव� ापीठातही िशवाजी िव� ापीठा�माणेच हा अ�यास� म सु� के�यास व सदर 

अ�यास� मास या िव� ापीठातील िश� के� र कम�चारी, सोलापूर िव� ापीठ अंतग�त येणा�या 

सोलापूर िज�� ातील संल�नीत महािव� ालये, संशोधन सं�था, किन�ठ महािव� ालये, शाळा व 

शासन मा�य असलेली शै� िणक सं�थामधील कम�चारी यांना M. Sc. च े िश� ण घे�याची संधी 

उपल�ध क� न िद�यास नोकरी करणारे परंतु पूढील िश� ण (M. Sc.) घेवू इ��छणारे अनेक जण 

याचा फायदा घेवू शकतील व आपले उ�च िश� णाच े�व�न पूण� क�  शकतील. 

या िव� ापीठात M. Sc. by Theory and Dissertation हा अ�यास� म सु� कर�यासाठी 

आव�यक असणा�या �योगशाळा, अ�यापक इ. बाबी िव� ापीठ संकुलाम�ये उपल�ध आहेत तसेच 

सदरील िश� कां�या माग�दश�नाखाली �वशे घेणा�यांना संशोधन करता येईल. M. Sc. by Theory 

and Dissertation कोस�साठी �वशे घेतले�या िव� ा�य�स िश� कां�या माग�दश�नाखाली संशोधन 

काय� कराव े लागत अस�यामुळे दैनंिदन �ा�यि� के व �ा�यि� क परी� ांसाठी हजर राह�याची 

आव�यकता नाही. �यामुळे सदर अ�यास� मा�या िव� ा�य�स बिह�थ: िव� ा�य��माणे थेट लेखी 

परी� ा देता येते. सदर अ�यास� मासाठी िशवाजी िव� ापीठात िनयमावली तयार कर�यात 

आलेली असून या िव� ापीठात हा अ�यास� म सु� करावयाचा अस�यास �यासाठी या 

िव� ापीठाची िनयमावली तयार करावी लागेल. 

सदर नवीन अ�यास� म सु� कर�यासाठी संबंधीत िव� ाशाखा तसेच अ�यासमंडळां�या 

बैठकीतील मा�यतेनंतर तसेच िव� ा पिरषदेने सुचिव�या�माणे मा�यतेसाठी �यव�थापन 

पिरषदे�या मा�यतेसाठी सादर करणे आव�यक आहे. तथािप, िव� ाशाखा तसेच अ�यासमंडळांची 

बैठक स�या िनयोजीत नस�यामुळे महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील 

कलम 12(7) अ�वये मा.कुलगु�  महोदयांनी संबंिधत अ�यासमंडळा�या व िव� ाशाखे�या वतीने 

सदरकामी मा�यता िदली होती.

            सदरचा िवषय िद.30 जानेवारी, 2019 रोजी�या िव� ा पिरषदे�या बैठकीत ठेवले असता,

सदर �ािधकरणाने खालील �माणे ठराव पािरत केला आहे.

M. Sc. (Theory and Dissertation) अ�यास� म सु� कर�यास �यव�थापन पिरषदेस 

िशफारस कर�यात आली.

सबब, वरील िशफारशीनुसार M. Sc. (Theory and Dissertation) हा अ�यास� म 

��तुत िव� ापीठात सु� कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: M.Sc. (Theory and Dissertation) Physics, Electronics, Chemistry, Statistics, Botany,

Zoology व Microbiology या िवषयासाठी अ�यास� म सु�  कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी 

िशफारस ��वका� न मा�यता दे�यात आली.
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[ 15(10)] िव� ापीठा�या वतीने िविवध बांधकाम करणे कामाकिरता ८ िदवसांची अ�प कालावधीच ई-िनिवदा 

सूचना �िस�द कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सहायक अिभयंता � णेी - १ तथा काय�सन अिधकारी, साव�जिनक बांधकाम िवभाग,

मं� ालय, मंुबई यांनी मु�य अिभयंता साव�जिनक बांधकाम �ादेिशक िवभाग मंुबई / पुणे / नािशक / 

औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर यांना प�  � . हा. अ. अ�पिनिवदा- २०१८ / � . � . ४०९ / र�ते -

५, िद.१०/०१/२०१९ अ�वये खालील�माणे िनद�श िदलेले आहेत.

1) ��तूत �करणी नजीक�या काळात लोकसभे�या िनवडणूकीची आचारसंिहता अिभ� ेत 

अस�यामूळे तसेच मा. मं� ी सा. बां. िव. यांनी िद.१८/१२/२०१८ �या ��हडीओ कॉ�फर�सम�ये 

आदेिशत के�या�माणे संदभ�धीन � ापन � .१ अ�वये माच, २०१८ व नो�ह�बर, २०१८ म�ये 

मंजूर अथ�संक�पीय तसेच न�याने मंजूर िवशेष दु� �ती अंतग�त तसेच AMC �या कामासाठी ८ 

िदवसांची अ�पकालावधीची िनिवदा सूचना �िस�द कर�या�या ��तावास मंजूरी �दान 

कर�यात आली आहे.

2) याच धत�वर माच�, २०१८ व नो�ह�बर, २०१८ या कालावधीत मंजूर अथ�संक�पीय, न�याने 

मंजूर डी. पी. डी. सी. ची कामे तसेच इतर योजना असे की, 2515 � ामिवकास िवभाग, नगर 

िवकास िवभागाकडील कामे व अ�य उपभो�ता िवभागाची िविवध योजनातंग�त / योजने� र 

कामे लवकरात लवकर सु�  करता यावीत याकिरता ८ िदवसाची अ�पकालावधीची िनिवदा 

सूचना �िस�द कर�या�या ��तावास मंजूरी �दान कर�यात येत आहे. प�तूत �करणी नमूद 

कर�यात येते की, सदर सव� �करणी ई-िनिवदा �िस�द कर�यात या�यात.

3) तसेच शासनाने वेळोवळेी िनग�िमत केले�या सव� िनयमांच ेकाटेकोरपणे पालन कर�यात यावे.

याबाबत काय�लयीन िनवदेन असे की, ��तूत िव� ापीठामाफ�त बांधकाम करीत असताना 

�या अनुषंिगक सव� िनयमावली ही साव�जिनक बांधकाम िवभागा�या िनयमानुसार व �यांनी 

वळेोवळेी िदले�या िनद�शानुसार आजतागायत कर�यात येत आहे. �यामूळे स� ��थतीत 

िव� ापीठा�या िविवध बांधकाम करणे, कामाच े(� सा िनधी िनधी अंतग�त व िव� ापीठ फंडातून) ई-

िनिवदा �िस�द करावयाची आहे. तसेच माहे माच�, २०१९ म�ये लोकसभेची िनवडणूकीची 

आचरसंिहता अिभ� ेत अस�यामूळे सदरच ेई-िनिवदा �यापूव� �िस�द करणे आव�यक आहे. उ�त 

प� ात नमूद के�या�माणे ८ िदवसांची अ�पकालावधीची िनिवदा सूचना �िस�द कर�याबाबत 

कळिवले आहे. 

सबब, िव� ापीठा�या वतीने िविवध बांधकाम करणे कामाकिरता ८ िदवसांची अ�प 

कालावधीची ई-िनिवदा सूचना �िस�द कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठा�या वतीने िविवध बांधकाम करणे कामाकिरता ८ िदवसांची अ�प कालावधीच ई-िनिवदा 

सूचना �िस�द कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 15(11)] महािव� ालय एका िठकाणाहून दुस�या िठकाणी �थलांतर कर�यासाठी तसचे 

महािव� ालयाशी सबंिंधत वगेवगेळे ��ताव �यांना फी िवहीत केललेी नाही �यांची फी 

ठरिव�याची बाब िवचाराथ�.

ठराव: महािव� ालय �थलांतर / नांमातर / Co-aid / प� ा बदल अशा �कार�या िवहीत 

न केल�ेया फी संदभ�त डॉ. एस. एस. गोरे यांची एक सद�यीय सिमती गठीत कर�यात 

याव ेअस ेठरल.े

रा�� गीतानंतर मा. कुलगु�  यां�या परवानगीने बठैक संप�याच े�. कुलसिचव यांनी जाहीर केले.

        सही/-  सही/- 

सद�य सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


