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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

�यव�थापन पिरषदे�या 8८ �या (तातडी�या) बैठकीचा काय�वृ� ातं

सोमवार, िद.२१ माच�, २०१6 दुपारी 04:00 वा.

�यव�थापन पिरषदेची 8८ वी (तातडीची) बठैक सोमवार, िद.२1 माच�, २०१6 रोजी दुपारी 04:00

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

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

सोलापरू मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण) पणेु यांच े�ितिनधी

सद�य

3) �ाचाय� � ी. पाटील आर. वाय. सचंालक, म. व िव. िव. मं. सद�य

4) � ी. पाटील बी. पी., परी� ा िनयं� क  तथा �. िव�  व लेखा अिधकारी कायम िनमंि� त

5) � ी. माळी एस. के., कुलसिचव सिचव

�वागत:

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

अनुप��थती:

�यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस डॉ. डी. आर. नंदनवार, �भारी सहसचंालक, मा. संचालक 

(तं�  िश� ण) यांच े�ितिनधी यांनी दूर�वनी� ारे अनुप��थती कळिवली. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेवून 

मा�यता दे�यात आली. मा. अवर मु�य सिचव, उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई हे �यव�थापन

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

[ 01 ] 08 माच�, 2016 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

कायम करणे. 

ठराव: 08 माच�, 2016 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

सव�नुमते कायम कर�यात आला.
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[ 0२ ] िव� व लखेा अिधकारी या संवधैािनक पदासाठी िनवड सिमतीवर महारा��

िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 79(1) (ब) (ii) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या

सद�यांमधून दोन सद�याचंे नामिनद�शनाची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठाकडील िव�  व लेखा अिधकारी हे संवधैािनक पद 

भर�याकिरता िद.26/10/2015 व मुदतवाढीची जािहरात िद.24/11/2015 रोजी िविवध 

वत�मानप� ात व महारा��  शासना�या सकेंत �थळावर व िव� ापीठा�या सकेंत�थळावर 

जािहरात �िस�द कर�यात आलेली होती.  सदर पदासाठी पा�  उमेदवारांनी अज� 

कर�यासाठी अंितम मुदत िद.11/12/2015 पय�त ठेव�यात आलेली होती. �यानुसार 

एकूण 07 उमेदवारांचे अज� �ा�त झाले आहेत. 

मा. कुलगु� महोदयांनी िद.02/03/2016 रोजी�या िटपणी�वये िद.19/03/2016 

रोजी िव�  व लेखा अिधकारी या पदाची मुलाखत ओयािजत कर�यास मा�यता िदली आहे. 

�यानुषंगाने िनवड सिमतीवर महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 79(1) (ब) (ii) नुसार 

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

          सबब, िव�  व लेखािधकारी पदा�या िनवड सिमतीवर महारा�� िव� ापीठे कायदा 

1994 कलम 79(1) (ब) (ii) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या सद�यांमधून दोन सद�यांचे

नामिनद�शनास मा. कुलगु�ं नी महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) अ�वये

िदलेली मा�यता �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयानंी महारा��  ्िव� ापीठ कायदा 1994 �या कलम 14(७) अ�वये 

केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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[ 0३ ] महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 79 अ�वये गठीत केल�ेया िव� व

लखेािधकारी या पदासाठी�या िनवड सिमतीचा अहवाल �यव�थापन पिरषदे�या

िनण�या�तव.

(िटपणी: िव� ापीठात िर�त असलेले िव�  व लेखािधकारी हे पद भर�यासाठी Association

of Indian Universities New Delhi या सा�तािहकेत, िविवध वत�मानप� ात, महारा��  

शासना�या सकेंत�थळावर व िव� ापीठा�या सकेंत�थळावर जािहरात � . SUS/Estt/09/

2015, िद.26/10/2015 व मुदत वाढीची जािहरात � .SUS/Estt/10/2015,

िद.24/11/2015 रोजी �िस�द क� न अज� मागिव�यात आले होते. सदर जािहरातीस 

अनुस� न �ा�त अज�ची छाननी क� न, महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 79 अ�वये 

गठीत केले�या िनवड सिमतीची बठैक िद.19/03/2016 रोजी आयोिजत कर�यात आली 

होती. सदर िनवड सिमतीने उमेदवाराची मुलाखत घेवून गोपनीयिर�या िनवड सिमतीचा 

अहवाल मोहरबदं िलफा�यात सादर केलेला आहे. सदरचा िलफाफा सोबत जोडलेला 

आहे.  

महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 79 अ�वये गठीत केले�या िव�  व 

लेखािधकारी या पदासाठी�या िनवड सिमतीचा अहवाल महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 

कलम 20(1) (b) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या िनण�या�तव सादर).

ठराव: महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 79 अ�वये गठीत केल�ेया िव� व लेखा

अिधकारी या पदासाठीचा िनवड सिमतीचा अहवाल सव�नुमते ��वका� न 

� ी. बी. सी. शेवाळे याचंी िव�  व लखेा अिधकारी या पदावर पाच वष�साठी िनयु�ती 

दे�यास मा�यता दे�यात आली. तथािप एका वष�तील समाधानकारक सेवनंेतर 

�या�ंया सेवा पुढे चाल ूठेवा�यात असे सव�नुमते ठरल.े
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[ 0४ ] िद.18/03/2016 �या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ातंास िव�  व लखेा सिमतीने 

केललेी मा�यतेची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव.

(िटपणी: िद.18/03/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला आहे. 

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

पिरषदेस मा�यतेसाठी ठेवणे आव�यव आहे. �यानुसार िव�  व लेखा सिमती�या 

मा�यतेसाठी सादर कर�यात आला असता, �यास िद.21/03/2016 रोजी�या िव�  व लेखा 

सिमतीने �यव�थापन पिरषदेस मा�यतेची िशफारस केली आहे.

सबब, िद.18/03/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांतास िव�  व लेखा 

सिमतीने केलेली मा�यतेची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव). 

ठराव: िद.18/03/2016 �या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ातंास िव�  व लखेा सिमतीने 

केल�ेया मा�यतेची िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 05 ] ��तुत िव� ापीठात �ितिनयु�तीवर � जू झाललेे उपकुलसिचव � ी. संजय िभमराव

अनपट याचंी सेवा मूळ िवभागाकडे वग�कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या

िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठाची �थापना 1 ऑग�ट, 2004 रोजी झा�यानंतर िव� ापीठा�या 

पवू�ध�त उपकुलसिचव पदासाठी िविहत पा� ता धारण करीत असलेले अिधकारी उपल�ध 

नस�याने शासनाकडून िद.15/06/2013 रोजी�या आदेशा�वये � ी. अनपट एस.  बी. 

यांची सेवा �ितिनय�ुतीवर घे�यात आलेली आहे. सदर आदेशानुसार � ी. अनपट एस. बी. 

हे िद.20/11/2013 रोजी ��तुत िव� ापीठात � जू झाले आहेत.  

           स� ��थतीत उपकुलसिचव पदासाठी या िव� ापीठातील सहायक कुलसिचव या 

पदावर काय�रत असलेले अिधकारी उपकुलसिचव या पदावर पदो� तीसाठी िविहत अह�ता

(शै� िणक पा� ता व अनुभव) पणू� करीत आहेत. िश� के� र कम�चा�यांना िविहत तारखेपासून

पदो� तीचा लाभ िमळ�याची तरतूद नस�याने पदो� तीसाठी जवेढा उशीर होईल तेवढे 

�यांचे आ�थक नुकसान व भिव�यात उपल�ध होणा�या संधीची पा� ता िमळिव�यासाठी 

तेव� ा िदवसानी उशीर होत अस�याच े कथन क� न संबधंीत अिधकारी पदो� ती 

िमळ�यासाठी पाठपरुावा करत आहेत. 

उ�त बाबीचा िवचार करता � ी. अनपट एस. बी. यांना िव� ापीठा�या सेवतेनू 

काय�मु�त क� न �यां�या सेवा �यां�या मूळ आ�थापनेवर वग� कर�याची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठातील सहायक कुलसिचव पदो� तीसाठी पा�  झाल ेअस�याने व ते 

सात�याने पदो� तीची मागणी करत अस�याने �ितिनयु�तीवर � जू झाललेे

उपकुलसिचव � ी. संजय िभमराव अनपट यानंा िव� ापीठा�या सेवतूेन 

िद.३१/03/2016 रोजी काय�लयीन वळेेनंतर काय�मु�त क� न �या�ंया सवेा 

�या�ंया मूळ आ�थापनेवर वग� कर�यात या�यात असे सव�नुमते ठरल.े 
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[ ०६ ] प�दती िव� षेक (System Analyst) या पदा�या िनवडीसाठी िनवड सिमतीवर दोन 

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

(िटपणी: महारा�� ातील िव� ापीठांना शासना�या िद.२०/०५/२०१० �या शासन िनण�या�वये, 

Standard Code Rules ऐवजी Maharashtra Civil Services Rules लागू कर�यात 

आलेले आहेत. परंत,ु Maharashtra Civil Services Rules म�ये िनवड सिमती नमूद 

कर�यात आलेली नाही.

प�दती िव� ेषक (System Analyst) या पदा�या िर�त जागेकिरता 

िद.३०/११/२०१५ रोजी जािहरात �िस�द कर�यात आलेली होती. या जािहरातीनुसार पा�  

झाले�या उमेदवारांची लेखी परी� ा िद.०१/०३/२०१६ रोजी घे�यात आली. लेखी परी� नंेतर 

पा�  झाले�या ०२ उमेदवारांची �ा�यि� क परी� ा व मुलाखत घे�यात येत आहे. 

वरील�माणे मुलाखत घे�यासाठी िनवड सिमतीची आव�यकता आहे. मा�  वर नमूद 

के�या�माणे Maharashtra Civil Services Rules म�ये िनवड सिमतीची तरतूद नस�याने 

मा.कुलगु�  यांनी महारा��  िव� ापीठे कायदा, १९९४ �या कलम १४ (८) अ�वये �ा�त 

अिधकाराम�ये खालील�माणे िनवड सिमती गठीत केलेली आहे. 

१. मा.कुलगु� : अ�य�

२. �यव�थापन पिरषदेने ित�या सद�यांमधून नामिनद�िशत केलेले 

दोन सद�य 

: सद�य 

३. संबिंधत िवषयाच े� ान असलेले, मा.कुलगु�ं नी नामिनद�िशत 

केलेले दोन सद�य 

: सद�य 

४. अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती �कवा इतर मागासवग� या 

�वग�तील मा.कुलगु�  यांनी नामिनद�िशत केलेली एक �य�ती

: सद�य 

५. मा.िवभागीय सहसचंालक (उ�च िश� ण) : सद�य 

६. मा.कुलगु�  यांनी नामिनद�िशत केलेली मिहला �ितिनधी : सद�या

७. कुलसिचव : सद�य सिचव 

सदर सिमती�या संरचनेनुसार, या सिमतीवर अ.� . २ नुसार, �यव�थापन 

पिरषदे�या दोन सद�यांच ेनामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�). 

ठराव: प�दती िव� षेक (System Analyst) या पदा�या िनवडीसाठी िनवड सिमतीवर �यव�थापन 

पिरषदे�या सद�यांमधून खालील दोन सद�यांच ेसव�नुमते नामिनद�शन कर�यात आल.े 

१) �ाचाय� � ी. आर. वाय. पाटील - संचालक, म. िव. िव. मंडळ 

२) डॉ. डी. आर. नंदनवार - �. सहसंचालक (तं�  िश� ण) पणेु, मा. सचंालक (तं�  िश� ण) 

मंुबई यांच े�ितिनधी. 

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

                     सही/-            सही/- 

सिचव

�यव�थापन पिरषद

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


