
�यव�थापन पिरषदेची ११6 वी बैठक मंगळवार, िद.21 ऑग�ट, २01८ काय�वृ� ांत 1/46

सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १16 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.21 ऑग�ट, २०१8 दुपारी ०१:0० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १16 वी बठैक मंगळवार, िद.21 ऑग�ट, २०१8 रोजी दुपारी ०१:0० 

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) �ा. महेश महादेव माने सद�य

3) �ाचाय� डॉ. � ीमती के. ए. पांडे सद�य

4) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे सद�य

5) डॉ. जी. एस. कांबळे 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) � ी. ए. के. आवळे सद�य

11) डॉ. बी. पी. र�गे सद�य

१२) � ीमती एन. एस. मंकणी सद�य

१३) कु. ए. सी. च�हाण सद�य

१४) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य

१५) डॉ. सरैु�या शेख सद�य

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

१७) डॉ. डी. डी. कुलकण� I/C सचंालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ िनमंि� त 

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

भारताच े माजी पंत�धान भारतर�न मा. अटलिबहारी वाजपेयी यांच े िद.16/08/2018 रोजी 

दुख:द िनधन झाले. �यामूळे �यव�थापन पिरषदे�या सव� सद�यांनी �यांना � �ंदाजली वािहली.  

�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, (तं�  िश� ण)

पणेु, मा. सचंालक (तं�  िश� ण) यांच े�ितिनधी यांनी दूर�वनी� ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली 

होती. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता दे�यात आली. डॉ. एस. सी. मांडे, सचंालक, 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 व डॉ. डी. आर. माने, मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण), उ�च िश� ण सचंालनालय,

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

[ 01 ] • 14 जून, 2018 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या बठैकी�या काय�वृ� ांतावर 

केल�ेया काय�वाहीची न�द घेणे.

• 03 जुल,ै 2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू कायम 

करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे.

ठराव: • 14 जून, २०१8 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या बठैकी�या काय�वृ� ांतावर 

केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.

• 03 जुल,ै 2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत 

खालील�माणे दु� �तीसह वाचनू सव�नुमते कायम कर�यात आला व काय�वाही 

अहवालाची न�द घे�यात आली.

• काय�वाही अहवालाम�ये कोण�या ठरावावर काय�वाही के�याची मािहती कळत 

नस�यामुळे खालील �माणे काय�वाही अहवालाचा नमुना यापढेु वापर�याबाबत 

मा�यता दे�यात आली.

ठराव � . ��ताव ठराव काय�वाही

पान � .१४ वर खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पवू�चा ठराव 

1) �यांनी वयाची कमाल वयोमय�दा पणू� केललेी आहे व �यांची सेवा १० वष�पे� ा जा�त 

आहे अशा कं� ाटी कम�चा�यांना `15,000/- �ित मिहना कं� ाटदारामाफ�त दे�यात 

याव.े

2) तांि� क पदावर काय�रत कं� ाटी कम�चारी हाड�वअेर ॲ�ड नेटवक� ए�सपट�,

पिरचािरका (नस�) व टे�नीकल अिस�टंट यांना `12,000/- �ित मिहना 

कं� ाटदारामाफ�त दे�यात याव.े

3) �यांची सेवा ५ ते १० वष� झाललेी आहे यांना `10,000/- �ित मिहना 

कं� ाटदारामाफ�त दे�यात याव.े

4) इतर कं� ाटी कम�चा�यांना स�या सु�  असलले ेवतेन चाल ूठेवाव.े

दु� �ती केललेा ठराव

1) �यांची सेवा १ ते 5 वष� झाललेी आहे यांना `10,000/- �ित मिहना 

कं� ाटदारामाफ�त दे�यात याव.े

2) �यांची सेवा ५ ते १० वष� झाललेी आहे यांना `12,000/- �ित मिहना 

कं� ाटदारामाफ�त दे�यात याव.े

3) �यांची सेवा १० वष�पे� ा जा�त आहे अशा कं� ाटी कम�चा�यांना `15,000/- �ित 

मिहना कं� ाटदारामाफ�त दे�यात याव.े उपरो�त दु� �तीत वाहन चालक समािव�ट 

कर�याचे ठरल.े

पान � .१५ वर, ठराव � . ३(२) म�ये “(FE to BE)” ऐवजी “(First Year B.Tech to Final

Year B.Tech.)” अशी दु� �ती कर�यात आली.
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पान � .१९ वर, ठराव � .३ (५) म�ये “माच� / एि�ल, २०१८ अखेर सव� िव� ाशाखे�या 

परी� ेम�ये उ� ीण� झाल�ेया व ऑ�टोबर / नो�ह�बर, २०१८ अखेर पय�त िव� ावाच�पती 

पदवी संपािदत करणा�या �नातकांना १४ �या दी� ांत समारंभाकिरता पद�या, पदिवका, 

�माणप� े �दान कर�याची िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न �यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.” ऐवजी “१४ �या दी� ांत समारंभाकिरता पद�या, पदिवका, 

�माणप� े �दान कर�याची िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न �यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.” अशी दु� �ती कर�यात आली.

पान � .२३ वर, ठराव � . ३(७) म�ये “�हदी” चा समावशे �यव��थत वा�यरचना क� न 

दु� �त करावा असे ठरल.े

पान � .२६ वर, ठराव � .३(९) म�ये “Bachelor in Cosmetic Technology ही Degree 5

year Integrated M. Tech. Course in Cosmetic Technology UGC �या List म�ये आहे 

का ते पाहून खा� ी करावी असे ठरल.े”

तसेच ठराव � . ३(९) सु�प�ट कर�यात यावा, हा िवषय मािहतीसाठी परत 

�यव�थापन पिरषदेकडे आणावा व िव� ा पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी 

काय�वाही करावी असे ठरल.े

पान � .३४ वर, ठराव � . ३(१४) म�ये “शासना�या मा�यतेनंतर �यव�थापन पिरषदे�या 

फेर िवचाराथ� सादर करावा. तसेच तीन मिह�यानंतर यासंबधंीचा �गती अहवाल

�यव�थापन पिरषदेला कळवावा असे ठरल.े”

पान � .३५ वर, ठराव � . ३(१५) म�ये “डॉ. ए. ए. घनवट यां�याबाबत ठरावात सधुारणा 

करावी. याबाबत सभागृहात झाललेी सिव�तर चच� शासनास पाठवावी असे ठरल.े”
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[ 2 ] सोलापरू िव� ापीठ व िव� ापीठाशी संल��न असललेया महािव� ालयातून एम.ए. �थम व 

ि� तीय (सम�  मराठी) गुणानु� मे �थम येणा�या िव� ा�य�स/िव� ाथ�नीस सन 2017-18

पासून ��येक वष� “कै. �ा�यापक डॉ. राजशेखर गंगाधर िहरेमठ सुवण�पदक” या नावाने 

सुवण�पदक दे�याकिरता `1,00,000/- �ा�त देणगी ��वकार�यास महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम १२ (७) अ�वये मा. कुलगु�  महोदयांनी 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: डॉ. िकरणकुमार राजशेखर िहरेमठ, सोलापूर यांनी �यां�या आई 

� ीमती मंदािकनी राजशेखर िहरेमठ यां�या वतीने सोलापूर िव� ापीठ व िव� ापीठाशी संल�नीत 

असले�या महािव� ालयातून एम. ए. �थम व ि� तीय (सम�  मराठी) सन 2017-18 पासून ��येक 

वष� “कै. �ा�यापक डॉ. राजशेखर गंगाधर िहरेमठ सुवण�पदक” या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी 

िद.१०/07/2018 रोजी�या प� ासोबत `1,09,000/- (अ� री एक लाख नऊ हजार फ�त) इतकी 

देणगी िव� ापीठास धनादेशा� ारे िदली आहे. सदर र�कमे�या �याजातून �ितवष� उपरो�त नमूद 

नावाने सुवण�पदक दे�यासाठीचा मानस िव� ापीठास कळिवला होता.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 31 (ट) नुसार देणगी 

�वीकार�याच े अिधकार �यव�थापन पिरषदेस आहेत. परंतू दर�यान�या काळात �यव�थापन 

पिरषदेची बैठक आयोिजत नस�याने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम २०१६ मधील 

कलम १२ (७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने उपरो�त र�कमेपैकी `१,००,०००/- हे देणगी 

�हणनू व `९,०००/- इतकी र�कम चालू शै� िणक वष� 2018-19 म�ये �दान  कर�यासाठी  कै.

�ा�यापक डॉ. राजशेखर गंगाधर िहरेमठ सुवण�पदकासाठी होणा�या खच�साठी सुवण�पदकासाठी 

असे एकूण `१,०९,०००/- (अ� र एक लाख नऊ हजार � पये फ�त) इतकी र�कम देणगी �हणनू 

धनादेशा� ारे ��वकार�यास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम २०१६ मधील कलम १२ (७) 

अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िदली आहे. �यानुसार �ा�त 

झालेला धनादेश िव�  व लेखा िवभागास जमा कर�यात आली असून `१,०९,०००/- इत�या 

र�कमेची पावती � .6061, िद.२५/07/2018 अ�वये िव�  व लेखा िवभागाने अ�यासमंडळे 

िवभागाकडे जमा केलेली आहे. 

तसेच उपरो�त प� ाम�ये नमूद कर�यात आले आहे की, यापूव� दे�यात आले�या 

सुवण�पदकाचा िवचार करता डॉ. िनम�लकुमार फडकुले सुवण�पदक हे एम. ए. मराठी म�ये �थम 

येणा�या िव� ाथ� / िव� ाथ�नीस दे�यात आलेले आहे. �यामुळे वरील दे�यात येणारे सुवण�पदक हे 

�या सुवण�पदकावर खालील�माणे आधारीत असावी, असा मानस देणगीदाराचा आहे. 

1. जर “डॉ. िनम�लकुमार फडकुले सुवण�पदक” हे िव� ा�य�स िमळत अस�यास मी िदलेले 

सुवण�पदक हे िव� ाथ�नीस दे�यात याव.े

2. जर “डॉ. िनम�लकुमार फडकुले सुवण�पदक” हे िव� ाथ�नीस िमळत अस�यास मी िदलेले 

सुवण�पदक हे िव� ा�य�स दे�यात याव.े

सबब, मा.कुलगु�  महोदयांनी वरील�माणे केलेली काय�वाही �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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[ ३  ] �ाचाय� डॉ. सुरेश िकसनराव पवार यांची संचालक, � ीडा व शारीिरक िश� ण या पदावर 

िनयु�ती के�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: महारा��  शासन राजप� , असाधारण भाग चार-ब, सोमावार िद.27/02/2017

नुसार महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम, 1994 िनरिसत क� न नवीन महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ हा िद.01/03/2017 पासनू लागू कर�यात आला आहे.

सदर अिधिनयमांम�ये रा�यातील अकृिष िव� ापीठांसाठी नवीन सांिविधक पदांची तरतूद 

कर�यात आलेली आहे. �यामधील सोलापरू िव� ापीठास उ�च व तं�  िश� ण िवभागाने 

शासन िनण�य � . पदिन 2017/� .� .167/17/िविश-1, िद.०१ जुलै, 2017 अ�वये 

संचालक, शारीिरक िश� ण व � ीडा हे पद िनम�ण कर�यात आले आहे. �यानुसार 

सदरच े पद भर�यासाठी िविवध वत�मानप� े, AIU, New Delhi तसेच िव� ापीठ 

संकेत�थळ व महारा��  शासना�या सकेंत�थळावर जािहरात �िस�द कर�यात आली 

होती.  सदर जािहरातीस अनुस� न ०५ उमेदवारांच ेअज� �ा�त झाले होते. �ा�त झाले�या 

अज�ची मा.कुलगु� महोदय यांनी िनय�ुत केले�या छाननी सिमतीमाफ�त छाननी केली 

असता, ०४ अज� पा�  झाले होते.

पा�  झाले�या उमेदवारांची मुलाखत घे�यासाठी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 मधील कलम १०५(२) मधील तरतुदीनुसार िनवड सिमती गठीत क� न 

िद.23/06/2018 रोजी मुलाखती घेऊन िनवड सिमती �ाचाय� डॉ. सुरेश िकसनराव 

पवार यांची संचालक, � ीडा व शारीिरक िश� ण यांनी िनवड केली. िनवड सिमती�या 

अहवालानुसार �ाचाय� डॉ. सरेुश िकसनराव पवार यांना िव� ापीठाचे आदेश 

� .SUS/ESTT/A.O./2018/5280. िद.25/06/2018 अ�वये िनयु�ती आदेश पािरत 

कर�यात आला. �यानुसार �ाचाय� डॉ. एस. के. पवार हे िद.25/06/2018 रोजी 

म�या�हो� र संचालक, � ीडा व शारीिरक िश� ण या पदावर � जू झाले आहे.

तसेच यापवू� � ीडा सम�वयक या पदावर एकि� त मानधनावर काय�रत असलेले 

डॉ. एस. एस. तोरवी यांना मा. कुलगु�  महोदया यां�या आदेशा�वये िद.25/06/2018

रोजी काय�लयीन आदेश � .सोिवसो/आ�था/2018/5314, िद.25/06/2018 अ�वये 

काय�लयीन वळेेनंतर काय�मु�त कर�यात आले आहे.

सबब, �ाचाय� डॉ. सरेुश िकसनराव पवार यांची सचंालक, � ीडा व शारीिरक 

िश� ण या पदावर िनयु�ती के�याची बाब मािहती�तव).

ठराव: �ाचाय� डॉ. सुरेश िकसनराव पवार यांची संचालक, � ीडा व शारीिरक िश� ण या पदावर 

िनयु�ती के�याबाबतची न�द घे�यात आली.
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[ 4 ] सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू व Arm University Alliance Program, bangalore

यांचेम�ये कर�यात आल�ेया सामंज�य करारची Memorandum of Understanding

(MoU) मा. कुलगु�  महोदयांनी केललेी काय�वाही �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: Dr. Sachin R. Gengaje, Head and Professor, Dept. of Electronics

Engineering, Walchand Institute of Technology, Solapur यांनी िद.

18/07/2018 रोजी�या ईमेल� ारे सोलापरू िव� ापीठ व Arm University Alliance

Program यांचेम�ये Memorandum of Understanding (MoU) चा मसूदा खालील 

कामांसाठी तयार केला असनू �यास मा�यता िमळावी, अशी िवनंती केलेली होती.  

Encourage faculty to use the teaching materials provided in the Education Kits.
Provide a letter of approval from authorized university personnel to the AUP for
courses to be augmented with the Education Kits.
Encourage faculty to provide the AUP with reedback on the teaching materials in
the Education Kits.
Encourage students to participate in the Annual Arm Student Design Challenge
organized and conducted by Advanced Computing and Communications Society
(ACCS) on behalf of Arm and its ecosystem of partner companies.
Provide updates to the AUP evey six months on courses/labs using the Education
Kits.
Install the Arm keil Pro software development tool licenses provided in the Kits,
and whenever required, request renewals of the licenses a month before the
licenses expire.
Provide alint to https://www.arm.com/resources/education/education-kits on its
website and carry a description of the Education Kits. Solapur University shall
coordinate with the AUP on the text to be used and shall make such updates as
Arm may reasonably request from time to time.
Arm To: Support the pedagogy used in teaching the core subject areas of
Electrical/Electronics and Computer Engineering, and Computer Science with the
help of the following materials to be licensed free of charge to the teaching faculty
at [Solapur University], subject always to export control laws and the applicable
licence terms:

Teaching materials for the following courses :
Efficient Embedded Systems
Rapid Embedded Systems
Digital Signal Processing
Real-time Operating Systems
Basic SoC Design around a real ARM Cortex-MO core
Advanced SoC Design around the dual-core ARM Cortex-A9
Internet of Things
Graphics and Gaming
Embedded Linux
Mechatronics and Robitcs
One hundred floating licenses of Arm Keil Pro Software Development Tools for a
period of 1 year. The commercial Value of these licenses is approximately US
$50,000.00.

उपरो�त MoU चा मसूदा िद. 24/07/2018 रोजी�या िटपणी�वये िवधी व 

सलागार िवभागाचा अिभ�ाय िमळणे�तव मा. कुलगु�  महोदयांची मा�यता घेवून 

िद.25/07/2018 रोजी िवधी व स� ागार िवभागास पाठिव�यात आले होते. िवधी व 

स� ागार िवभागाचे सदर करारा�या मसू� ाबाबतच ेमत खालील�माणे आहे.
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I have gone through the proposed draft of MoU. Though it is mentioned
that this will not creat any legal obligation on parties but for better particular I
think to it will be proper to know whether the license and or copy of the kit will be
provided to the university free of cost or not? If any financial liability is likely to
arose then I will be just and proper to seek the approval of MC of Solapur
University. And then to proceed further with the MoU.

सदरची बाब िद.02/08/2018 रोजी�या िटपणीनुसार पढुील यो�य �या 

आदेशा�तव मा. कुलगु�  महोदयांचे अवलोकनी ठेवले असता �यानी �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने सदर MoU ��वका� न पढुील काय�वाहीस मा�यता िदलेली आहे.

�यानुसार िद. 03/08/2018 रोजी सदर MoU चा मसूदा अंतीम क� न Dr. Sachin R.

Gengaje, Head and Professor, Dept. of Electronics Engineering, Walchand

Institute of Technology, Solapur यांना ईमेल� ारे पाठिव�यात आलेला आहे.

सबब, सोलापरू िव� ापीठ व Arm University Alliance Program यांचेम�ये 

कर�यात आले�या सामंज�य कराराची Memorandum of Understanding (MoU)

मा. कुलगु�  महोदयांनी केलेली काय�वाही �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू व Arm University Alliance Program, Bangalore

यां�याम�ये कर�यात आल�ेया सामंज�य करारा�या मा�यतेबाबत Memorandum of 

Understanding (MoU) मा. कुलगु�  महोदयांनी केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात 

आली.
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[ 5 ] महारा��  आरो�य िव� ान िव� ापीठ, नािशक यां�यासोबत शै� िणक साहचय� करार (MoU)

के�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: महारा��  आरो�य िव� ान िव� ापीठाने िविवध आंतररा�� �ीय िव� ापीठे व शै� िणक 

सं�था यां�यासोबत शै� िणक साहचय� (Academic Collaboration) वाढव�या�या ��टीने 

MoU कर�यासाठी जाहीर �कटन िदलेले होते. हे शै� िणक साहचय� करार (MoU) खाली 

नमूद असले�या � �े ात अपेि� त होते.

1) Research & Collaboration

2) Certifcate / Fellowship / Diploma / Degree Joint or Dual Degree Programs

3) Soholarships

4) Conferences / Workshops

5) Faculty Exchange Program

सदर MoU हे िव� ापीठा�या कौश�य िवकास क�� ा�या िविवध पराव�ै कीय 

अ�यास� माची गुणव� ा वाढिवणे, ��तािवक �कूल ऑफ अलाईड हे�थ साय�सेस �या 

मा�यमातून नवीन अ�यास� म चालू करणे तसेच भिव�यातील NAAC Visit साठी 

उपयु�त ठरणार आहे.

सदर MoU हे कर�याची बाब कालमय�िदत अस�याने महारा��  िव� ापीठ 

कायदा २०१६ मधील कलम १२(७) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  

महोदय यांनी सदर MoU कर�यासबंधंी मा�यता देऊन घेऊन पढुील काय�वाही कर�यास 

मा�यता िदलेली होती. सदर मा�यते�या अधीन राहून िद.०७/०८/२०१६ रोजी स� ा� ी 

अितथी गृह मंुबई येथे झाले�या काय�� माम�ये सोलापरू िव� ापीठ व महारा��  आरो�य 

िव� ान िव� ापीठ यां�यात शै� िणक साहचय� करारावर �वा� �या कर�यात आले�या 

आहेत.   

सबब, महारा��  आरो�य िव� ान िव� ापीठ, नािशक यां�यासोबत शै� िणक

साहचय� करार (MoU) के�याची बाब मािहती�तव).

ठराव: महारा��  आरो�य िव� ान िव� ापीठ, नािशक यां�यासोबत शै� िणक साहचय� करार (MoU)

के�याबाबतची न�द घे�यात आली.
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[ 6 ] सन 2018 किरता “सोलापरू िव� ापीठ जीवन गौरव परु�कार” ि� सद�यीय िनवड 

सिमतीवर महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७) नुसार 

मा.कुलगु�  महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने एका सद�याचे नामिनद�शन 

के�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठा� ारे सन २०१८ किरता िव� ापीठा�या वध�पन िदनी (१ ऑग�ट)

� ावया�या “सोलापूर िव� ापीठ जीवन गौरव पुर�कार” साठी �थािनक वत�मान प� ात व 

िव� ापीठा�या संकेत�थळावर जाहीर आवाहन देवून ��ताव मागिव�यात आलेले आहेत. �यास 

अनुस� न “सोलापूर िव� ापीठ जीवन गौरव” किरता िवहीत मुदतीत एकूण ०४ ��ताव � ा�त 

झालेले आहेत. 

“सोलापूर िव� ापीठ जीवन गौरव” पुर�काराकिरता�या िनयमावलीत िनयम ४ म�ये 

खालील�माणे तरतूद आहे.

िनयम 

� .४ 

नामिनद�शन प�दत: सदरील पुर�कारासाठी �ा�त अज�मधून एका �य�तीची या 

पुर�कारासाठी िनवड कर�यासाठी ि� सद�यीय सिमतीच ेगठण केले जाईल.  सदर 

ि� सद�यीय सिमतीच े अ�य�  हे सोलापूर िव� ापीठाच े कुलगु�  असतील, अ�य 

िव� ापीठाच ेआजी �कवा माजी कुलगु�  व सोलापूर िव� ापीठ �यव�थापन पिरषदेने 

नामिनद�िशत केलेले एक सद�य हे सदर सिमतीचे सद�य असतील.

पुर�काराकरीता �ा�त झाले�या अज�ची छाननी मा.�यव�थापन पिरषदेने ०३ 

सद�यीय उपसिमती� ारे क� न ०५ अज�ची िशफारस उपरो�त सिमतीकडे अंितम 

िनण�यासाठी करेल.

उ�त तरतूद िवचारात घेता, पुर�काराकिरता �ा�त झाले�या अज�ची छाननी 

मा.�यव�थापन पिरषदेच े ०३ सद�यीय उपसिमती� ारे क� न ०५ अज�ची िशफारस अंितम 

िनण�यासाठी ि� सद�यीय सिमतीकडे करेल.  परंतु िविहत मुदतीत एकूण चारच अज� िव� ापीठास 

�ा�त झालेले आहेत. �यामुळे �यव�थापन पिरषदे�या ०३ सद�यीय उपसिमती� ारे सदर अज�ची 

छाननी कर�याची आव�यकता नस�याने �ा�त झाले�या एकूण ०४ अज�तून एका अज�ची िनवड 

कर�याकिरता ि� सद�यीय िनवड सिमती गठीत करणे आव�यक आहे. उपरो�त तरतुदीनुसार,

सदर सिमतीतील एक सद�याच े मा.�यव�थापन पिरषदेकडून नामिनद�शन घेणे आव�यक होते.

परंतु नजीक�या काळात �यव�थापन पिरषदेची बैठक िनयोिजत नस�याने व सदर�या पुर�काराची 

सव� काय�वाही िव� ापीठा�या वध�पन िदना अगोदर करणे आव�यक अस�याने तातडीची बाब 

�हणनू ि� सद�यीय सिमती�या एका सद�याचे िद.05/07/2018 रोजी�या िटपणी�वये महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम 12 (७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

मा.कुलगु�  महोदयांनी � ी. एम.एम.माने, �यव�थापन पिरषद सद�य, सोलापूर िव� ापीठ,

सोलापूर यांच ेनामिनद�शन केलेले आहे.

सबब, सन २०१८ किरता “सोलापूर िव� ापीठ जीवन गौरव” ि� सद�यीय िनवड 

सिमतीवर महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (७) नुसार मा.कुलगु�  

महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने एका सद�याच ेनामिनद�शन के�याची बाब 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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[ 7 ] िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या वसितगृहातील मेस � . १व मेस � . २ चालिवणे या 

कामाची िनिवदा मागवून केल�ेया �ि� येची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या वसतीगृहातील मेस � . १ व मेस � . २ 

चालिव�याची ११ मिह�याची मुदत िद.३०/०६/२०१८ रोजी संपलेली असून सन 

२०१८-१९ करीता मुलां�या वसतीगृहातील मेस � . १ व मेस � . २ चालिवणेकरीता 

िविवध वत�मानप� ाम�ये व िव� ापीठा�या सकेंत�थाळावर िनिवदेची सुचना देऊन िनिवदा 

सादर करणेकामी सचूना �िस�द कर�यात आलेली होती. मेस � . १ साठी खलील�माणे 

एकूण दसेन िनिवदा व मेस � . २ साठी खालील�माणे एक िनिवदा �ा�त झालेले होते.

मेस � . 1

       १.   िशवश�ती भोजनालय ॲ�ड हॉटेल (�ो. �ा. अमोल पांडुरंग लोणारी) 

       २.   िव� � प स�ह�ससे ( सौ. � पाली िव� नाथ �शदे)

मेस � . २ 

       १.   हॉटेल स�यम, माळिशरस, िज�हा-सोलापरू (� ी. नंदकुमार िनवृ� ी काळे)

उपरो�त�माणे �ा�त िनिवदाधांरकांच े तांि� क िनिवदा खरेदी सिमती 

सद�यांसमोर िद.१२/७/२०१८ रोजी उघडले असता मेस � . १ साठी दो�ही फम�च े

िनिवदा व मेस � . २ साठी एका फम�ची िनिवदा हे पा�  झालेले आहेत. त� नंतर पा�  

िनिवदा धारकांच ेदरप� के �याच वळेी उघडले असता मेस � . १ साठी सव�त कमी दर हे 

िशवश�ती भोजनालय ॲ�ड हॉटेल (�ो. �ा. अमोल पांडुरंग लोणारी) यांच ेव मेस � . २ 

साठी एकच �ा�त झालेले िनिवदाधारक हॉटेल स�यम, माळिशरस यांचे अस�याच े

िनदश�नास आलेले आहेत. (मेस अस�यामुळे मिह�याच ेदो�ही वळे�या जवेणाचे कमी दर 

गृहीत धरलेले आहेत). �यानुसार सदर मुलांची मेस � . १ व मेस � . २ चालिव�या�या 

कामा�या जािहर िनिवदे�या सचूनाम�ये नमुद के�या�माणे िव� ापीठातील िव� ा�य�च े

�वा�य उ� म राह�याची पदाथ�चा दज� उ�कृ�ट असणे आव�यक अस�याची बाब 

िवचारात घेता �ा�त झाले�या पा�  िनिवदांपैकी केवळ �यनुतम दराचा िवचार करता 

िनिवदाधारकांचा शै� िणक सं�थाम�ये मेस / उपहारगृह चालिव�याचा अनुभव व 

पदाथ�चा दज� ल� ात घेऊन परुवठाधारकास काम दे�याची िशफारस खरेदी सिमतीने 

केलेली आहे. (सोबत दराचा तुलना�मक त�ता जोडलेला आहे.)

उपरो�त िनिवदा धारकांच े दरप� के उघड�यानंतर िव� ा�य��या आरो�या�या 

��टीने फ�त पदाथ�चे दर ल� ात न घेता अ�  पदाथ��या गूणव� ेची पाहणी करणेही 

अ�यंत गरजचेे अस�यामुळे मा. कुलगु�  महोदय यां�या आदेशा�वये � ी. िवकास कडू, 

डॉ. मुकंूद माळी, डॉ. � ीराम राऊत यांची ि� सद�यीय सिमती िनयु�त क� न मेसम�ये 

िव� ीकरीता ठेवावया�या सव� पदाथ��या दज�ची तपासणी क� न अहवाल सादर 

करणेबाबत कळिव�यात आलेले होते. िद.२५/०७/२०१८ रोजी सदर ती�ही 

िनिवदाधरकां�या हॉटेल / मेसम�ये ��य� ात जाऊन सदर ि� सद�यीय सिमतीने 

पदाथ��या दज�ची तपासणी क� न तपासणी क� न �यांचा अहवाल सादर केलेला असनू 

सदर सिमतीने मेस � . 1 साठी िव� � प स��हससे, सोलापरू व िशवश�ती हॉटेल,

सालापरू या दो�ही फम�ची जवेणाची चव चांगली असनू िनिवदेमधील दर व अनुभव पाहून 

मुलां�या वसितगृहातील मेस � . १ चालव�याकरीता िशफारस कर�यात येत आहे. तसचे 
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मेस � .२ साठी हॉटेल स�यम, माळिशरस, िज�हा-सोलापरू या फम�ची जवेणाची चव 

चांगली असून िनिवदेमधील दर व अनुभव पाहून मुलां�या वसितगृहातील मेस � .२ 

चालिवणेकरीता िशफारस कर�यात येत आहे. असे नमूद केले आहे. सदरचा अहवाल 

सोबत जोडलेला आहे. 

उपरो�त िनिवदाधारकां�या मूळ िनिवदेतील दरा�माणे मेस � .१ साठी 

िशवश�ती भोजनालय ॲ�ड हॉटेल यांच ेदर कमी आहेत, तसेच मेस � . २ साठी एकच 

िनिवदा �ा�त हॉटेल स�यम, माळिशरस, सोलापरू यांचे दर कमी होते, परंत ु सदर 

फम��या एकूण १० खा�  पदाथ��या दराम�ये तफावत अस�यामुळे सदर मेस � .१ व मेस 

� . २ �या कमी दर असले�या िनिवदाधारकांच ेदर समान आण�या�या ��टीने संबिंधत 

फम�ना मा. कुलसिचव यांचसेमवते िद.३१/०७/२०१८ रोजी चच�साठी बोलिव�यात आले 

असता मेस � . १ साठी िशवश�ती भोजनालय ॲ�ड हॉटेल यांच े व मेस � . २ साठी 

हॉटेल स�यम, माळिशरस सालापरू यांनी �यांच ेदर सधुारीत क� न एकूण २,५०६/- अस े

समान केलेले आहेत. 

तसचे चच�नुसार मेस � . १ साठी िव� � प स�ह�सेस यांनी २ �कार�या 

खा� पदाथ�च ेदर सुधारीत केलेले आहेत, सुधारीत दरानुसार िव� � प स�ह�ससे यांचे दर 

कमी (२,४२७.५/-) आहेत. 

मेस � . १ व मेस � .२ ला समान मुले िवभागून दे�या�या ��टीने दो�ही मेसच े

समान दर असणे आव�यक अस�याने मूळ िनिवदे�माणे सव�त कमी दर असले�या 

संबिंधत फम�च ेसधुारीत समान दरानुसार मुलां�या वसतीगृहातील मेस � . १ िशवश�ती 

भोजनालय ॲ�ड हॉटेल यांना सन २०१८-१९ कालावधीत ११ मिह�यासाठी मेस � . १ 

चालिव�यास दे�यास व मुलांचे मेस � . २ साठी �ा�त झालेले एकच िनिवदाधारक हॉटेल 

स�यम, माळिशरस, सोलापरू यांना सन २०१८-१९ कालावधीत ११ मिह�यासाठी मेस 

� .२ चालिव�यास दे�यास �यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम २०१६, कलम १२(७) अ�वये मा. कुलगु�  महोदय यांनी मा�यता िदलेली आहे.

सबब, मा. कुलगु�  महोदय यांनी केलेली काय�वाही �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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[ 8 ] Goods Service Tax (GST) ची पतू�ता कर�याकरीता यापवू� सेवाकर 12% व आता 

सेवाकर (जी.एस.टी.) 18% आहे, यामधील फरक 6% अस�याने 6% इतकी वाढ 

कर�यास िव� ापिरषदेने सव�नुमते मा�यता िदललेी बाब 12 (7) अ�वये मा.कुलगु�  

महोदयां�या अिधकाराखाली केललेी काय�वाही �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: िद.21/06/2018 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या बठैकीम�ये शै.वष�2018-19

साठी�या परी� ा शु�काम�ये 6% जी. एस. टी. आकारणेबाबतचा खालील�माणे िनण�य

झालेला आहे.

ठराव: Goods Service Tax (GST) ची पतू�ता कर�याकरीता मा.अिध�ठाता यां�या 

सूचने�वये शै.वष� 2018-19 ला 9% व शै.वष� 2019-20 ला 9% या �माणे 

परी� ा शु�कात ट�याट�यात परी� ा शु�क (फी) 18% वाढ कर�याऐवजी यापवू� 

सेवाकर 12% व आता सेवाकर (जी.एस.टी.) 18% आहे यामधील फरक 6% 

अस�याने 6% इतकी वाढ कर�यास िव� ापिरषदेने सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 

उपरो�त ठरावानुसार वाढीव शु�क (6%) आका� न ऑ�टो/नो�ह�2018 �या परी� ेचे

िनयोजन करणे तसचे, बिह�थ िव� ा�य�ची �वशे �ि� या िवहीत कालावधीत सु�  करणे व 

िनयिमत िव� ा�य�चे परी� ा अज� महािव� ालयाना उपल�ध क� न देणे आव�यक

अस�याने व नजीक�या कालावधीत मा.�यव�थापन पिरषदेची बठैक िनयोिजत नस�याने

म.सा.िव.अ.2016 कमल 12(7) मधील तरतूदीनुसार तातडीची बाब �हणनू

मा.�यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा.कुलगु�  महोदयांनी �यां�या �ा�त अिधकारात शै.वष�

2018-19 साठी (ऑ�टो/नो�ह� 2018 या परी� ा हंगामाकरीता) परी� ा शु�काम�ये 6%

इतकी वाढ आकारणेस मा.कुलगु�  महोदयांनी िद.03/08/2018 �या िटपणी�वये

िदलेली मा�यता परी� सेंदभ�तील पढुील कामकाज वळेेत पार पाड�यास मदत झाली 

आहे.  

सबब, Goods Service Tax (GST) ची पतू�ता कर�याकरीता 6% इतकी 

अितिर�त वाढ कर�यास िव� ा पिरषदेने सव�नुमते मा�यता िदलेली बाब 12 (7) अ�वये 

मा.कुलगु�  महोदयां�या अिधकाराखाली केलेली काय�वाही �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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[ 9 ] छो� ा संवग�तील मागासवग�य आरि� त पदे भर�याबाबतची काय�प�दतीबाबतच ेशासन 

शु�दीप� क सव� संल��नत महािव� ालये व िव� ापीठ आ�थापना िवभागास मािहती�तव व 

यो�य �या पढुील काय�वाही�तव पाठिवणे व �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत मािहती�तव 

ठेवणे आव�यक अस�याने, महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम 

१२(७) मधील तरतुदीनुसार मा.कुलगु�  महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�यावतीने केललेी 

काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: उपरो�त शासन शु�दीप� का�वये छोटया संवग�म�ये आर� णाची पदे 

भर�याबाबतची काय�प�दती कशी असावी याबाबत िद. २९ मे, २०१७ �या पिरप� का�वये 

सूचना िनग�मीत कर�यात आ�या हो�या. सदर शासन पिरप� कासोबत�या अनुसूची अ व 

ब म�ये अंशत: सधुारणा कर�यात आले अस�याच े कळिवले असून, सदर शासन 

शु�दीप� क सव� �शासकीय िवभागांनी �यां�या अिधप�याखाली असले�या सव� िवभाग 

�मुखां�या / िनयु�ती �ािधका-यां�या िनद�शनास आणावा असे आदेश पािरत केले आहे. 

उपरो�त शासन शु�दीप� क सव� संल��नत महािव� ालये व िव� ापीठ आ�थापना 

िवभागास मािहती�तव व यो�य �या पढुील काय�वाही�तव पाठिवणे व �यव�थापन 

पिरषदे�या बठैकीत मािहती�तव ठेवणे आव�यक अस�याने, �यास महारा�� साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२(७) मधील तरतुदीनुसार मा. कुलगु�  महोदयांनी 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता िदली आहे.

           सबब, छोटया सवंग�तील मागासवग�य आरि� त पदे भर�याबाबतची 

काय�प�दतीबाबतच े शासन शु�दीप� क सव� संल��नत महािव� ालये व िव� ापीठ 

आ�थापना िवभागास मािहती�तव व यो�य �या पढुील काय�वाही�तव पाठिवणे व 

�यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत मािहती�तव ठेवणे आव�यक अस�याने, महारा��

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२(७) मधील तरतुदीनुसार मा. कुलगु�  

महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केलेली काय�वाही 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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[ 10 ] शै� िणक वष� २०१८-१९ किरता िव� ापीठ पिरसरातील सव� संकुलासाठी सहायक 

�ा�यापकांची कं� ाटी ता�परुती पदे संबिधत संकुलातील काय�भाराचा आढावा घेवून 

िनम�ण केली असनू, Walk in Interview �दारे महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 

२०१६ �या कलम १०३ मधील तरतूदीनुसार भरती �ि� या पणू� केललेी बाब �यव�थापन

पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठ पिरसरातील रसायनशा�  संकुल, पदाथ�िव� ान सकुंल,

संगणकशा�  संकुल, सामािजकशा� े संकुल, भशूा�  संकुल, यांना मागील शै� िणक 

वष��माणे संबिंधत सकुंलातील सु�  असले�या सव� अ�यास� मां�या काय�भाराचा आढावा 

घेऊन, िनयिमत अ�यापकांचा काय�भार वगळता उव�िरत काय�भारा�या अ�यापनासाठी 

तसेच वािण�य व �यव�थापन िवनाअनुदािनत संकुलातील एकूण काय�भाराचा आढावा 

घेवून महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम २०१६ �या कलम १०३ मधील 

तरतूदीनुसार �थािनक िनवड सिमतीची बठैक िद. १९/०६/२०१८ व २०/०६/२०१८ रोजी 

आयोिजत क� न Walk in Interview �दारे उमेदवारां�या मुलाखती घे�यात आ�या 

आहेत. �थािनक िनवड सिमती�या िशफारशीनुसार िनवड झाले�या उमेदवारांना 

शै� िणक वष� २०१८-१९ किरता कं� ाटी सहायक �ा�यापक या पदावर एकि� त वतेनावर 

िनयु�ती आदेश पािरत कर�यात आले आहेत. िनवड होवून � जू झाले�या उमेदवारांचा 

सारांश सोबत जोडले�या त��यात दश�िव�या�माणे आहे. सदरची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: शै� िणक वष� २०१८-१९ किरता िव� ापीठ पिरसरातील सव� संकुलासाठी सहायक 

�ा�यापकांची कं� ाटी ता�परुती पदे संबिधत संकुलातील काय�भाराचा आढावा घेवून 

िनम�ण केली असनू, Walk in Interview �दारे महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 

२०१६ �या कलम १०३ मधील तरतूदीनुसार भरती �ि� या पणू� के�याबाबतची न�द 

घे�यात आली.

1. िवभागिनहाय िव� ाथ� सं�या

2. शु�काचा तपशील

3. खच�ची मािहती

उपरो�त मािहती पढूील बठैकीत सादर करावी.
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[ 11 ] िव� ापीठाचा पंचवा�षक ब�ृ त िवकास आराखडा िव� ा पिरषद व अिधसभा या

�ािधकरणां�या वतीने केललेी िशफारस मा. कुलगु�  महोदयांनी ��वका� न �यव�थापन

पिरषदे�या वतीने मा�यता िद�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी:

1 मा. िश� ण संचालक, उ�च िश� ण संचालनालय, महारा�� रा�य, पुणे यांच े िद.28 माच�,

2018 रोजीचे प� .

2 मा. िश� ण संचालक, उ�च िश� ण संचालनालय, महारा�� रा�य, पुणे यांच े िद.04 व 07 

एि�ल 2018.

3 मा. िश� ण संचालक, उ�च िश� ण संचालनालय, महारा�� रा�य, पुणे यांचे िद.03 मे, 2018. 

4 मा. िश� ण संचालक, उ�च िश� ण संचालनालय, महारा�� रा�य, पुणे यांचे िद.11 जुलै, 

2018.

5 मा. िश� ण संचालक, उ�च िश� ण संचालनालय, महारा�� रा�य, पुणे यांचे िद.20 जुलै, 

2018.

महारा�� रा�यातील अकृषी िव� ापीठांचा पंचवा�षक बृ� त िवकास आराखडे तयार 

कर�याचे काम सु�  आहे. या िनिम� ाने क��  वा रा�य शासना�या िमशन मोड अंतग�त उ�च

िश� णात सव�गीण बदल घडवून आण�याचा संक�प उ�च व तं� िश� ण िवभागाने केला असून 

�यानुसार कृती काय�� म केले जात आहे. याबाबत मा. िवनोद तावडे, मं� ी उ�च व तं� िश� ण

िवभाग यांनी िवशेष पुढाकार घेतला आहे व �या अनुषंगाने.. 

1. या ��टीकोनातून िव� ापीठांचा बृ� त आराखडा पिरपूण�हो�या�या ��टीने उ�च व तं� िश� ण

िवभाग, उ� ोग िवभाग व कौश�य िवभाग या तीन िवभागांसह अकृषी साव�जिनक िव� ापीठांचे

स�माननीय कुलगु� , �-कुलगु�  व अिध�ठाता यांची एक िदवसीय सहिवचार सभा बुधवार, 

िद.18 जुलै, 2018 रोजी नागपूर येथे आयोिजत केली होती. 

2. या सहिवचार सभेनंतर गु� वार िद.19 जुलै, 2018 रोजी डॉ. के. बी. पाटील यां�या

अ�य� तेखाली बृ� त िवकास आराखडा सिमती समवते सव� िव� ापीठां�या स�माननीय

कुलगु� , �-कुलगु� , अिध�ठाते व मा. रा�यपाल महोदयांचे नामिनद�िशत �ितिनधी यांची एक 

िदवसीय सहिवचार सभा आयोिजत केली होती. 

3. या सभेत ��येक िव� ापीठाने शै� िणक वष� 2019-20 ते 2023-24 या कालावधीकिरता तयार 

केलेले बृ� त िवकास आराख� ाच ेसादरीकरण करणे अपेि� त आहे. 

याबाबत काय�लयीन िनवदेन असे की, िव� ापीठाने उपरो�त अ. � .1 ते 5 अ�वये

शासनाने िदले�या िनद�शनानुसार काय�वाही केली आहे. �याचा तपिशल खालील �माणे आहे. 

आप�या ही िव� ापीठाचे पंचवा�षक बृ� त िवकास आराखडा क�चा मसूदा तयार 

कर�याचे काम सु�  आहे. शै� िणक वष� 2019-20 ते 2023-24 पंचवा�षक बृ� त िवकास 

आराखडा क�चा मसूदा अंितम क� न तो गु� वार िद.19 जुलै, 2018 रोजी डॉ. के. बी. पाटील 

यां�या अ�य� तेखाली बृ� त िवकास आराखडा सिमती समवेत एक िदवसीय सहिवचार सभेत 

सादरीकरण केलेला आहे. 

िव� ापीठिनहाय बृ� त आराख� ांना आव�यक दु� ��या क� न अंितम �व� प

दे�याकिरता िद.28 व 29 जुलै, 2018 रोजी उ� र महारा�� िव� ापीठ, जळगाव येथे सव�

िव� ापीठां�या �-कुलगु�ं ची सभा आयोिजत कर�यात आली होती. या सभेम�ये शै� िणक, संशोधन 

व िवकास या िवभागाच े िवशेष काय�सन अिधकारी �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील यांनी आप�या

िव� ापीठाचा (शै� िणक वष� 2019-20 ते 2023-24) पंचवा�षक बृ� त िवकास आराखडा मसूदा 

डॉ. के. बी. पाटील यां�या अ�य� तेखालील रा�य�तरीय बृ� त िवकास आराखडा सिमती समोर 

सादर केला, यावळेी �यांना सहायक �हणनू डॉ. एस. एन. कांबळे उपकुलसिचव व � ी. सोनकांबळे 

एस. पी. क�  अिधकारी हे �यव�थापन पिरषद सभागृह, उ� र महारा�� िव� ापीठ जळगांव येथे 

उप��थत होते. 
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सदर सभेम�ये आप�या िव� ापीठा�या पंचवा�षक बृ� त िवकास आराखडा मसू� ावर 

सिव�तर चच� होवून सदर रा�य�तरीय सिमतीने काही बदल सूचिवले आहेत. �याच�माणे िविवध 

सूचना ही केले�या आहेत.  

रा�य शासना�या िनद�शनानुसार रा�य�तरीय बृ� त िवकास आराखडा सिमतीने 

िव� ापीठिनहाय Mentor िनि� त केलेले आहेत. �यानुसार सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर व 

ग�डवाना िव� ापीठ, गडिचरोली या िव� ापीठांना Mentor �हणनू �ा. जे. डी. यादव, कुलगु� ,

इ���ट� ूट ऑफ केिमकल टे�नॉलॉजी, मंुबई हे Mentor िनि� त केलेले आहेत. सदर बैठकीत 

ठर�या�माणे ��येक िव� ापीठांनी आपला पंचवा�षक बृ� त िवकास आराखडा मसूदा अंितम 

कर�यापूव� आप�या Mentor यांना दाखवून, �यां�याशी िवचारिविनमय क� न, �यांनी केले�या

सूचनांचा अंत�भाव आप�या मसू� ात क� नच आपला पंचवा�षक बृ� त िवकास आराखडा िविधवत 

शासनास िद.07 ऑग�ट, 2018 पय�त सादर करावा असे सिमतीने सांिगतले आहे.               

�यानुसार सदर बैठकीस उप��थत आप�या िव� ापीठाचे Mentor �ा. जे. डी. यादव, 

कुलगु� , इ���ट� ूट ऑफ केिमकल टे�नॉलॉजी, मंुबई यांनी आप�या िव� ापीठाकिरता

िद.03 ऑग�ट, 2018 ही तारीख िनि� त केलेली आहे. �यानुसार डॉ. �ही. पी. उबाळे, 

� . अिध�ठाता िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा, उपकुलसिचव डॉ. एस. एन. कांबळे, क�  अिधकारी 

� ी. सोनकांबळे एस. पी. यांची Mentor �ा. जे. डी. यादव, कुलगु� , इ���ट� ूट ऑफ केिमकल 

टे�नॉलॉजी, मंुबई यां�यासोबत बैठक होवून �ा. जे. डी. यादव सरांनी सुचिव�या �माणे पंचवा�षक

बृ� त िवकास आराखडा मसू� ात दु� ��या क� न मसूदा अंितम कर�यात येवून सदरचा मसूदा 

िद.04/08/2018 रोजी�या अिध�ठाता मंडळा�या बैठकीत ठेव�यात आला आहे. 

अिध�ठाता मंडळाने िव� ापीठा�या शै� िणक वष� 2019-20 ते 2023-24 पंचवा�षक बृ� त

िवकास आराखडा तयार क� न तो अंितम क� न शासनाकडे िविधवत प�दतीने सादर

कर�याकिरता िव� ा पिरषदेकडे िशफारस केली आहे.

िव� ा पिरषदे� ारा अिधसभा सदरची िशफारस ही �यव�थापन पिरषदेस करेल व

�यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेने सदरचा शै� िणक वष� 2019-20 ते 2023-24 पंचवा�षक ब� त

िवकास आराखडा शासनास िद.07 ऑग�ट पय�त सादर करावयाचा होता.

दर�यान या कालावधीत िव� ा पिरषद, अिधसभा व �यव�थापन पिरषदेची बैठक

��तािवत नस�याने सदर �ािधकरणां�या वतीने मा. कुलगु�  महोदयांनी सदरची िशफारस

��वका� न �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता िद�याने सदरचा पंचवा�षक बृ� त िवकास

आराखडा शासनास िद. 07 ऑग�ट, रोजी सादर कर�यात आलेला आहे.

सबब, महारा�� साव�जिनक िव� ापीठे अिधिनयम, 2016 कलम 36 (1) मधील अिध�ठाता

मंडळाने तयार केलेला पंचवा�षक बृ� त िवकास आराखडा संदभ�त िव� ा पिरषद व अिधसभा या 

�ािधकरणां�या वतीने केलेली िशफारस मा.कुलगु�  महोदयांनी ��वका� न �यव�थापन पिरषदे�या

वतीने मा�यता िद�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: िव� ापीठाचा पंचवा�षक ब�ृ त िवकास आराखडा िव� ा पिरषद व अिधसभा या

�ािधकरणां�या वतीने केललेी िशफारस मा. कुलगु�  महोदयांनी ��वका� न �यव�थापन

पिरषदे�या वतीने मा�यता िद�या�या बाबीची न�द घे�यात आली.
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[ 12 ] शै� िणक वष� 2018-19 पासून नवीन अितिर�त जलदगती तुकडी िविश�ट

िव� ाशाखांकिरता सु� कर�यासाठी �ा�त झाल�ेया ��तावावर िद.04/07/2017  नुसार 

केललेी काय�वाही मािहती�तव व महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 

कलम 109 (8)  नुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे पाठिव�याकिरता मा.कुलगु�  महोदय 

यांनी नवीन अितिर�त जलदगती तुकडी चे ��तावास शासनास पाठिव�यास �यव�थापन

पिरषदे�या वतीने महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) नुसार 

िदललेी मा�यता मािहती�तव.

(िटपणी: शै� िणक वष� 2018-19 पासून सोबत जोडले�या त��या�माणे नवीन अितरी�त 

जलदगती तकुडी सु�  कर�या संदभ�तील ��ताव िव� ापीठास �ा�त झालेले आहेत.

उपरो�त शासन िनण�यास अनुस� न शै� िणक वष� 2018-19 पासून नवीन अितिर�त 

जलदगती तकुडी संल��नत महािव� ालयांकडून पारंपािरक अ�यास� मातंग�त येणा�या 

या अितरी�त तुकडी सु�  कर�याबाबत �ा�त झाले�या ��तावावर मा.कुलगु�  महोदय 

यांनी सोबत जोडले�या त��या�माणे िशफारस केलेली आहे.

सदर �ा�त ��तावांवर महारा��  शासना�या िद. 04/07/2017 रोजी�या शासन 

िनण�यातील तरतूदीनुसार मा.कुलगु�  महोदयां�या िशफारशीअ�वये पा� ता संबिंधत 

महािव� ालयांना कळिव�यात आलेली आहे.

दर�यान�या कालावधीत महारा��  शासनाने िदनांक 23/02/2017 �या असाधारण 

भाग 4 ब �या राजप� ा�वये महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 हे 

िद.01/03/2017 पासनू अमंलात आणले आहे. सदर महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 109 (8) म�ये खालील �माणे तरतूद नमूद केलेली आहे.  

"असामा�य पिर��थतीत िविश�ट िव� ाशाखां�या अितिर�त नवीन तकुडयांना 

जलदगती प�दतीने मा�यता दे�याची तरतूद कर�यात आलेली आहे."

तसचे शासन िनण�य िद.04/07/2017 �या काय�प�दती मधील मु� ा � . 05 नूसार 

जलदगती अितिर�त तकुडीकिरता �ा�त झालेले ��ताव शासनाने िविहत केले�या 

िनकषां�माणे तपासनू "पिरिश�ट क" सह िव� ापीठा�या मंजुरी�या िशफारशीसह 

कोण�याही पिर��थतीत �यावष��या िदनांक 10 ऑग�टपय�त शासनास सादर करावते.

या िदनांकानंतर �ा�त होणारे ��ताव िवचारात घेतले जाणार नाहीत अस ेनमूद कलेले 

आहे. 
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उपरो�त शासन िनण�यातील तरतूदी�या अनुषंगाने नवीन अितिर�त जलदगती 

तुकडी सु�  कर�यासाठी परवानगी िमळणेकामी शासनाकडे ��ताव पाठिव�याची तारीख 

�या �या वष��या 10 ऑग�ट 2018 पय�त आहेत. �यानुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे 

10 ऑग�ट पय�त पाठिवणे आव�यक आहे.

�यानुसार स� ��थतीत �यव�थापन पिरषदेची बठैक नजीक�या काळात होणार 

नस�याने या संदभ�त िद.31/07/2018 रोजी काय�लयीन िटपणी सादर केली असता,

मा.कुलगु�  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7)

अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता िदलेली आहे.

�यानुसार सदरच े नवीन अितिर�त जलदगती तुकडी सु�  कर�यासाठी परवानगी 

िमळणेकामी िद.09/08/2017 रोजी ��ताव सादर कर�यात आलेले आहेत.

        सबब, शै� िणक वष� 2018-19 पासून नवीन अितिर�त जलदगती तुकडी संल��नत 

महािव� ालयांकडून तकुडी सु�  कर�यासाठी �ा�त झाले�या ��तावावर 

िद.04/07/2017 नुसार केलेली काय�वाही मािहती�तव व महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 109 (8) नुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे पाठिव�याकिरता 

मा.कुलगु�  महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) नुसार िदलेली मा�यता 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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[ 13 ] ि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� 1 व 2 संवग�तील पा�  कम�चा�यां�या पदो� तीकिरता गठीत 

कर�यात आले�या िवभागीय पदो� ती सिमतीची बठैक िद.20/07/2018 रोजी दुपारी 

3.00 वाजता �यव�थापन पिरषद सभागृहाम�ये संप�  झाली. सदर सिमतीने केले�या 

िशफारशीनुसार वग� 1 व 2 मधील पा�  कम�चा�यांना काय�लयीन आदेश � . सोिवसो/ 

आ�था/2018/6363, िद.25/07/2018 अ�वये पदो� ती दे�यात आली आहे (सोबत 

सिमतीचा अहवाल व काय�लयीन आदेशाची �त जोडलेली आहे ).

तसेच वग� 3 व 4 संवग�तील पा�  कम�चा�यां�या पदो� तीकिरता गठीत कर�यात 

आले�या िवभागीय पदो� ती सिमतीची बठैक िद.26/07/2018 रोजी दुपारी 3.00 

वाजता �यव�थापन पिरषद सभागृहाम�ये संप�  झाली. सदर सिमतीने केले�या 

िशफारशीनुसार वग� 3 व 4 मधील पा�  कम�चा�यांना काय�लयीन आदेश � . सोिवसो/ 

आ�था/2018/6514, िद.01/08/2018 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�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 

4) कु. ए. सी. च�हाण
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[ 14 ] ए�यू�शेर तपासणी क�स�टंसी फी पोटी जमा झाल�ेया रकमेपैकी ५०% र�कम 

� ी. पराग कुलकण� यांना मानधन �हणनू दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: �यव�थापन पिरषदेने िद.०३/०७/२०१८ रोजी�या बठैकीम�ये ठराव � . ३(१०)

नुसार िदले�या मा�यते�या अधीन राहून िद.२ ते १५ जुलै या कालावधीम�ये िव� ापीठ 

आरो�यक��  व अ�यासक��  अशा दोन िठकाणी आले�या � �णांची ए�यु� ेशर तपासणी व 

उपचार कर�यात आले व या � �णांकडून क�स�टंसी फी पोटी एकूण `३२,०५०/- इतकी 

र�कम आरो�यक�� ा�या HeaIth Centre Receipts या बजटेहेड म�ये जमा झालेली आहे.

सबब, ए�यू�शेर तपासणी व उपचार कर�यासाठी � ी. पराग कुलकण� यांनी 

� ित िदन सकाळी दोन तास व सायंकाळी दोन तास असा वळे िदलेला होता. � ी. पराग 

कुलकण� यांनी िदलेला वळे व �यांनी घेतलेले पिर� म पाहता सदर क�स�टंसी फी पोटी 

जमा झाले�या रकमेपैकी ५०% र�कम (`१६,0२५/-) � ी. पराग कुलकण� यांना मानधन 

�हणनू दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ए�यू�शेर तपासणी क�स�टंसी फी पोटी जमा झाल�ेया रकमेपैकी ५०% र�कम 

`१६,0२५/- � ी. पराग कुलकण� यांना मानधन �हणनू दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.
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[ 15 ] संल��नत महािव� ालयातील सहायक �ा�यापक, सहयोगी �ा�यापक व �ा�यापक या 

पदावर सरळसेवनेे व पदो� तीने न�याने िनय�ुत झाल�ेया व � जू झाल�ेया िश� कांच,े

तसेच सं�था अतंग�त बदलीने िनयु�त िश� कांच े च�िजग इन �टाफ मा�यतेसाठी �ा�त 

�ा�तावावर सिमतीने िशफारस केललेी आहे. सदर सिमतीचा काय�वृ� ांत दंडक ६५ 

अ�वये मा�यतेची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.१८/०७/२०१८ रोजी िव� ापीठाम�ये पार पडले�या च�िजस इन �टाफ 

सिमतीचा बठैकीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला आहे. सलं��नत १८ महािव� ालयांकडून 

िविवध िव� ाशाखा अंतग�त नवीन िनयु�ती, सं�था अतंग�त बदली आिण पदो� ती झाले�या 

५० िश� कांचे च�िजस इन �टाफ मा�येकरीता ��ताव िव� ापीठाकडे �ा�त झाले होते.

महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ िद.१ माच�, २०१७ पासून सव� 

िव� ापीठांना लागू झाला आहे. �यानुसार िव� ापीठ Common Statutes अ� ापपय�त 

�ा�त झाले नस�याने सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू Ordinances framed under the 

Section of the Act, 1994 मधील दंडक ०.९ (a) नुसार संल��नत महािव� ालयातील 

िश� कां�या च�िजस इन �टाफ ��तावां�या मा�येतेबाबतचे काय�वाही करणे गरजचेे आहे.

तरी च�िजस इन �टाफ ��ताव छाननी व िशफारशी किरता महारा��  िव� ापीठ कायदा 

१९९४ कलम व िशवाजी िव� ापीठ कायदा १९७४ अंतग�त केले�या दंडक � मांक ०.९ (a) 

�माणे गठीत सिमती�या बठैक िद.१८/०७/२०१८ रोजी संप�  झाले आहे. सदर सिमतीने 

��तावांची छाननी क� न िशफारशीसह बठैकीचा काय�वृ� ांत सादर केलेला आहे.

                सबब, उपरो�त सिमती�या काय�वृ� ांतास दंडक ६५ अ�वये �यव�थापन 

पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक आहे. या�तव च�िजस इन �टाफ सिमतीचा काय�वृ� ांत 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: संल��नत महािव� ालयातील सहायक �ा�यापक, सहयोगी �ा�यापक व �ा�यापक या 

पदावर सरळसेवनेे व पदो� तीने न�याने िनय�ुत झाल�ेया व � जू झाल�ेया िश� कांच,े

तसेच सं�था अतंग�त बदलीने िनयु�त िश� कांच े च�िजग इन �टाफ मा�यतेसाठी �ा�त 

�ा�तावावर सिमतीने केललेी िशफारशीस व सिमतीचा काय�वृ� ांत दंडक ६५ अ�वये 

मा�यते�या बाबीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 16 ] इितहास व परुात�वशा�  या िवभागा�या नावात “”�ाचीन भारतीय इितहास, सं�कृती 

आिण परुात�वशा� ” अस े � पांतर कर�यासाठी िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस 

�यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव.

(िटपणी: सौ. डॉ. माया पाटील, सहायक �ा�यापक तथा िवभाग�मुख इितहास व 

परुात�वशा�  िवभाग, सामािजकशा� े संकुल यांनी िव� ापीठाची �थापना झा�यापासनू 

“�ाचीन भारतीय इितहास, सं�कृती आिण परुात�वशा� ” हा िवषय िशकवला जातो. 

काही वष�पवू� या नावात बदल क� न इितहास व परुात�वशा�  अस ेनाव दे�यात आले 

आहे. तसेच पदवी “इितहास व परुात�वशा� ” या नावाने िमळते. परंत ू�या िव� ा�य�नी 

कम�चारी चैन आयोग, सं� हालय अिभर� क, सहायक �ा�यापक, पीएच. डी. �वशेासाठी,

रा�य परुात�व िवभाग, भारतीय परुात�व सव�� ण िवभाग येथे नोकरीसाठी ऑनलाईन अज� 

किरत असताना इितहास व परुात�वशा�  हा पय�य नस�यामूळे अज� ��वकारला जात 

नाही. यामूळे िव� ा�य��या किरअरवर �� िच�ह िनम�ण झाले आहे.

“�ाचीन भारतीय इितहास, सं�कृती आिण परुात�वशा� ” हा िवषय सतं 

तुकडोजी महाराज नागपरू िव� ापीठ, डे�कन कॉलेज अिभमत िव� ापीठ पणेु, बनारस 

�हदू िव� िव� ालय- वाराणसी, इलाहाबाल िव� िव� ालय, अिलगड मु�लीम िव� ापीठ,

अहमदाबाद िव� ापीठ इ. िव� ापीठात हा िवषय “�ाचीन भारतीय इितहास, सं�कृती 

आिण परुात�वशा� ” याच नावाने िक�येक वष�पासून सु�  आहे. या नावाम�ये बदल 

के�यामूळे िव� ा�य�चे नुकसान होत आहे. तरी कृपया इितहास व परुात�वशा�  िवभागाच े

नाव “�ाचीन भारतीय इितहास, सं�कृती आिण परुात�वशा� ” असे � पांतर कर�यास 

मा�यता असावी, अशी िवनंती केली आहे. 

�ाचीन भारतीय इितहास, सं�कृती आिण परुात�वशा�  या ऐवजी इितहास व 

परुात�वशा�  असे या िवभागाचे नाव बदल�याच ेअिभलेख आ�थापना िवभागात उपल�ध 

नाही. तथािप, मा. सं. अ. घोरपडे, क�  अिधकारी, महारा�� ् शासन यांनी जा. � .

एसयएुस २००५/(८०/०५) / िविश-५, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई 

िद.११ मे, २००७ �या प� ाम�ये खालील�माणे नमूद क� न मा. कुलसिचवांना अवगत केले 

आहे. 

नविन�मत सोलापरू िव� ापीठाम�ये १) गिणत व सं�याशा�  आिण २) �ाचीन 

इितहास, सं�कृती आिण परुात�व शाखा अस े दोन निवन शै� िणक पदे िनम�ण 

करावया�या ��तावावर सिचव सिमती व उ�च�तर सिमतीने मा�यता िदली आहे.

महारा��  ्शासन उ�च व तं�  िश� ण िवभाग शासन िनण�य � .एसयुएस-२००५ / 

(८०/०५) / िविश-५ मं� ालय, िव�तार भवन, मंुबई िद.०८ ऑ�टोबर, २००७ �या मध�या 

परंतकूा�वयात खालील�माणे िन�द�टीत कर�यात आले आहे.
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शासन िनण�य: नविन�मत सोलापरू िव� ापीठाम�ये १) गिणत व सं�याशा�  आिण 

२) �ाचीन भारतीय इितहास, सं�कृती आिण परुात�वशा�  हे ०२ नवीन शै� िणक िवभाग 

सु�  करणे व सदर दोन िवभागासाठी १६ िश� कीय पदे िनम�ण कर�या�या ��तावास 

मं� ीमंडळाने िदले�या मा�यतेनुसार सोलापरू िव� ापीठा�या आ�थापनेवर १६ िश� कीय 

पदे िनम�ण कर�यास या शासन िनण�या�वये मा�यता दे�यात येत आहे.

मा. डॉ. का. मा. कुळकण�, िश� ण सचंालक, उिश, पणेु यांच े � .युएनआय / 

११२४ / सोिव / िविश-१, िद.२५/०४/२००८ रोजी�या संकुल �णालीबाबत�या प� ात 

अ.� .०५ म�ये खालील�माणे उ� ेख कर�यात आलेला आहे.

“�ाचीन भारतीय इितहास, सं�कृती आिण परुात�वशा�  िवभाग”

सोलापरू िव� ापीठास ०२ नवीन िवभाग सु�  कर�यासंदभ�त आलेले प�  व 

शासन िनण�यात “�ाचीन भारतीय इितहास, सं�कृती आिण परुात�वशा�  िवभाग” अस े

नाव आढळून येते. �हणनू सौ. डॉ. माया पाटील यांनी मागणी केलेले नाव सयंु��तक 

वाटते. तसचे िव� ा�य�च े िहत ल� ात घेता, �यांना रोजगारिभमुख कर�यासाठी या 

िवभागा�या नावात � पांतर कराव ेअसे वाटते.

या संदभ�त िद.२१ जून, २०१८ रोजी�या िव� ा पिरषदे�या बठैकीम�ये िवषय 

सादर केला असता, िव� ा पिरषदेने सव�नुमते खालील�माणे ठराव केला आहे.

“इितहास व परुात�वशा�  या िवभागा�या नावात “�ाचीन भारतीय इितहास,

सं�कृती आिण परुात�वशा� ” िवभाग असा बदल कर�याची िशफारस �यव�थापन 

पिरषदेकडे कर�यात यावी असे ठरले.”

सबब, इितहास व परुात�वशा�  िवभागा�या नावात “�ाचीन भारतीय इितहास, 

सं�कृती आिण परुात�वशा� ” िवभाग अस े� पांतर कर�यासाठी िव� ा पिरषदेने केलेली 

िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव).

ठराव: इितहास व परुात�वशा�  या िवभागा�या नावात “�ाचीन भारतीय इितहास, सं�कृती आिण 

परुात�वशा� ” असे � पांतर कर�यासाठी िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 17 ] दै. प�ुय नगरी, सोलापरू यांचे मुलांच े वसतीगृहातील मेस � .१ व २ चालिव�या�या 

जािहरातीचे देयक आदा कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठातील मुलांचे वसतीगृहातील मेस � . १ व २ चालिवणेची (ितसरी 

मुदतवाढ) कामाची जािहरात दै. प�ुय नगरी, सोलापरू या वत�मान प� ात 

िद.२४/07/2014 रोजी �िस�दी कर�यात आलेली होती, �यानुसार सदर जािहरात 

�िस�द के�याची बाब मा. कुलगु�  यांनी मा�य केले�या िद.07/08/2014 रोजी�या 

िटपणीत नमुद आहे. 

��तूत िव� ापीठा�या िद.23/07/201४ रोजी�या प� ास अनुस� न 

दै. प�ुय नगरी, सोलापरू यांनी सदर जािहरात �िस�द क� न �याचे िद.२४/07/2014 

रोजीच ेदेयक िव� ापीठाकडे िवलंबाने िद.३० मे, २०१८ रोजी सादर केलेले आहे.  सदर 

जािहरातीचा व मा. कुलसिचव काय�लयाकडील जािहरात रिज. न�द इ�यादीचा तपिशल 

खालील �माणे.

अ.

� .

नांव जािहरात रिज.

न�द � मांक

बील नं. व िदनांक आकार र�कम

१ दै. पु�य नगरी,

सोलापूर 

सोिवसो/अिभ.िव

भाग/2014-

15/34

नं.L/14-07/37481

िद.२४/07/2014 

6 X 8 स�.

मी. 

`८६4/- 

एकुण `८६4/- 

(अ� री: आठशे चौस�ठ � पये फ�त)

उपरो�त देयक िव� ापीठाने यापवू� दै. प�ुयनगरी, सोलापरू यांना आदा केले 

�कवा नाही, असे िव�  व लेखा िवभागास त�डी िवचारण केली असता िव�  व लेखा 

िवभागाने सदर देयक आदा केले नस�याच ेत�डी सांिगतलेले आहे.

वर नमुद के�या�माणे वरील कामास, खच�स आिण खच� र�कम `८६४/-

Advertisement Charges या अंदाजप� कीय िशष�काखाली खच� टाक�यास आिण 

र�कम `८६४/- इतके देयक दै. प�ुय नगरी, सोलापरू यांना आदा कर�यास व सदरची 

िटपणी िव�  व लेखा िवभागास पाठिव�यास मा.कुलगु�  यांनी िद.30/05/2018 रोजी�या 

िटपणी�वये मा�यता िदलेली होती, �यानुसार सदर ��ताव देयक आदा कर�यासाठी िव�  

व लेखा िवभागाकडे सादर केला असता िव�  व लेखा िवभागाने सदर ��तावासोबत मूळ 

मा�यतेची िटपणी जोड�याच ेिदसून येत नाही, �यामुळे सदर � टुीची पतू�ता क� न ��ताव 
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या िवभागाकडे फेरसादर कराव,े अस े िद.05/07/2018 रोजी�या िटपणी�वये या 

िवभागास कळिवलेले आहे. 

िव�  व लेखा िवभागाने कळिव�यानुसार मूळ मा�यतेची िटपणीसाठी मेस�या 

जु�या फाईल�ची छाननी केली असता �याम�ये मूळ मा�यतेची िटपणी िदसून आलेली 

नाही.  परंतु मा. कुलगु�  यांनी मा�यता िदले�या िद.07/08/2014 रोजी�या िटपणीम�ये 

दै. प�ुय नगरी वत�मानप� ात जािहरात �िस�द के�याची बाब नमूद आहे. (ती िटपणी 

��तावासोबत सोबत जोडली आहे.)  तसेच दै. प�ुय नगरी, सोलापरू यांना सदर जािहरात 

�िस�द कर�याची मा. कुलसिचव यांचे �वा� रीचे ��ततु िव� ापीठाचे संदभ� प�  � .

सोिवसो/अिभ.िवभाग2014-15/4345 िद.23/07/2014 रोजीचे प� ही सोबत जोडले 

आहे. 

उपरो�त बाब िवचारात घेता दै. प�ुय नगरी, सोलापरू यांना र�कम `864/-

देयक आदा कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: दै. प�ुय नगरी, सोलापरू यांचे मुलांच े वसतीगृहातील मेस � .१ व २ चालिव�या�या 

जाहीरातीचे देयक र�कम `864/- आदा कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 18 ] सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू व Shri Shri Infosystem, Kolhapur यां�यासमवते 

िव� ापाठ पिरसरातील Wi-Fi Connectivity बाबत AMC (Annual Maintenance 

Contract) करार कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठास UGC कडून िव� ापीठ पिरसरात Wi-Fi Connectivity

साठी `११,७०,०००/- इतका िनधी िमळाला होता. �यानुसार माच�, २०१७ म�ये 

िव� ापीठा�या Wi-Fi Connectivity चे काम पणू� झाले आहे. हे काम पणू� कर�यासाठी 

Shri Shri Infosystem,koIhapur या फम�ला कामाचे आदेश दे�यात आले होते.

सदर कामात वापरले�या व�तुची गॅरंटी माच�, २०१८ म�ये सपलेली आहे.

Shri Shri Infosystem या फम�ने AMC (Annual Maintenance Contract) साठी 

दरप� क ई-मेल� ारे पाठिवले आहे. सोबत दरप� क जोडलेले आहे. या दरप� कानुसार 

Comprehensive AMC च े दर `१,६६,९५०/-व Non Comprehensive AMC चे दर 

`१,०३,९५०/- इतके आहेत. सदर Wi-Fi Connectivity चे काम Shri Shri Infosystem 

यांनी पणू� के�यामुळे या फम�ला सव� तांि� की बाबी मािहती आहेत. तरी Shri Shri 

Infosystem या फम�सोबत वा�षक देखभाल (व�तुसह) साठी करार व सदरचा AMC चा 

खच� Maintanance of Wi-Fi Connectivity System & Internet या अंदाजप� कीय 

िशष�कातनू कर�यात येणार आहे.  

सबब, सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू व Shri Shri Infosystem, Kolhapur 

यां�यासमवते िव� ापीठ पिरसरातील Wi-Fi Connectivity बाबत AMC (Annual 

Maintenance Contract) करार कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू व Shri Shri Infosystem, Kolhapur यां�यासमवते 

िव� ापाठ पिरसरातील Wi-Fi Connectivity बाबत AMC (Annual Maintenance 

Contract) करार कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 19 ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ४७ अ�वये परी� ा व मू�यमापन 

मंडळावर (d), (e) व (f) नुसार नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 हा िद.१ माच�, २०१७ पासून अंमलात 

आलेला आहे.  �या अनुषंगाने परी� ा व मू�यमापन मंडळ कलम ४७ (३) अ�वये गिठत करणे 

आव�यक आहे.  कलम ४७ (३) (d), (e) व (f) अ�वये �ािधकरणाचा सद�य �हणनू नामिनद�िशत 

कर�या�या �कवा �वीकृत क� न घे�या�या पा� ता शत� खालील�माणे तरतूद कर�यात आलेली 

आहे. 

Section
47 (3)

Category Eligibility Member Nominated
by Management

Council

d Two Principals
other than
Dean,
Nominated by
the
Management
Council

a) Shall possess Ph.D. Degree,
unless he is a Principal
appointed as a Principal
before 13th October, 2000

b) Shall have at least 15 years
teaching experience in
aggregate,

c) Shall have undertaken
university examination related
work for at least five years in
aggregate.

02

e One professor
of the
university
departments,
to be
nominated by
the;
Management
Council

University Departments /
Institutions
a) From amongst professors in

the University Departments /
Institutions

b) Shall possess Ph. D. Degree,
c) Shall have at least 15 years

teaching experience in
aggregate,

d) Shall be a recognized Ph. D.
Guide under whose
supervision, minimum two
students have been awarded
Ph. D. Degree,

e) Shall have authored / Co-
authored at least two text
books / reference books or
shall have published at least
three research papers in peer
reviewed journals as first /
corresponding author,

f) Shall have undertaken
university examination related
work for at least five years in
aggregate.

01
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f One teacher
from affiliated
Colleges other
than heads of
Departments
of Principal
with the
minimum
teaching
experience of
fifteen years
to the
Nominated by
Management
Council;

a) Shall be other than Heads of
Department or Principals,

b) Shall possess Ph.D. Degree,
c) Shall have at least 15 years

teaching experience of which
at least five years at post
graduate level,

d) Shall be a recognized Ph.D.
Guide,

e) Shall have authored / co-
authored at least two text
books / reference books or
shall have published minimum
three research papers in peer
reviewed journals as first /
corresponding author,

f) Shall have undertaken
university examination related
work for at least five years in
aggregate.

01

सबब, महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ४७ अ�वये परी� ा व 

मू�यमापन मंडळावर (d), (e) व (f) नुसार नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ४७ अ�वये परी� ा व मू�यमापन 

मंडळावर (d), (e) व (f) नुसार खालील�माणे नामिनद�शन कर�यात आल.े

कलम नामिनद�िशत केल�ेया सद�याचे नाव

म. सा. िव. अ. २०१६ कलम ४७ (३) (d)

नुसार, दोन �ाचाय�

1) �ाचाय� डॉ. बी. पी. र�गे

2) �ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे

म. सा. िव. अ. २०१६ कलम ४७ (३) (e)

नुसार, एक �ा�यापक

1) �ा. जी. एस. कांबळे

म. सा. िव. अ. २०१६ कलम ४७ (३) (f)

नुसार, एक िश� क

1) डॉ. एच. के. आवताडे



�यव�थापन पिरषदेची ११6 वी बैठक मंगळवार, िद.21 ऑग�ट, २01८ काय�वृ� ांत 29/46

[ 20 ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ७० (३) (c) नुसार एक 

अिध�ठाता व कलम ७० (3) (d) नुसार एक िनव�िचत सद�य यांच े �थायी सिमतीवर 

नामिनद�शन कर�याबाबत.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 

७० (३) (c) नुसार एक अिध�ठाता व कलम ७० (३) (d) नुसार एक िनव�िचत सद�य यांच े

�थायी सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�शन कर�याचे आहे.

सबब, वरील�माणे नामिनद�शन कर�या�तव).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ७० (३) (c) नुसार,

डॉ. एस. एस. गोरे व कलम ७० (3) (d) नुसार, ॲड. � ीमती एन. एस. मंकणी यांचे �थायी 

सिमतीवर नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[ 21 ] � ीमती डॉ. अजनंा संजय लावडं यांची CAS अतंग�त �थानिनि� ती कर�यासंदभ�त 

मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम २०१६ कलम १२ (७) 

अ�वये तातडीची बाब �हणनू िव� ा पिरषदे�या वतीने िवषय त� ांचे केलले े नामिनद�शन 

�यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव.

(िटपणी: � ीमती डॉ. अजनंा संजय लावडं यांनी सेवते समावून घे�याबाबत मा. उ�च 

�यायालय, मंुबई येथे याची � .७९४८/२०११ दाखल केली होती. सदर यािचकेचा िनकाल 

२३ जानेवारी, २०१२ रोजी लागला असून �यात मा. उ�च �यायालयाने डॉ. ए. ए. घनवट 

यांना समावून घे�याबाबत िव� ापीठाने केलेली काय�वाही र�बातल ठरवून डॉ. अजनंा 

संजय लावडं यांना िनयिमत सेवते सामावून घे�यात याव ेतसेच �यांना सेवचेे देय असलेले 

लाभ दे�यात यावते. असे आदेश िदलेले होते. या िनण�यािव� �द डॉ. ए.ए.घनवट व 

िव� ापीठाने मा. सव��च �यायालयात िवशेष अनुमती यािचका दाखल के�या. सदर 

यािचकेम�ये पिह�या सुनावणीत मा. सव��च �यायालयाने Status quo च ेआदेश पािरत 

केले होते �या नंतर िद. १४ माच�, २०१६ रोजी सदर�या यािचका मा. सव��च �यायालयाने 

फेटाळ�या.

तदनंतर � ीमती डॉ. अजनंा संजय लावडं यांनी िव� ापीठा�या सेवते � जू क� न न 

घेत�यामुळे �यांनी मा. उ�च �यायालय मंुबई येथे अवमान यािचका �ं . १२८९७/२०१६ 

दाखल केली आहे. सदर यािचके�या अनुषंगाने िद. १३ माच�, २०१८ रोजी मा. अपर मु�य 

सिचव (उ�च व तं� िश� ण) यां�या अ�य� तेखाली बठैक संप�  झली. सदर बठैकीत 

अवमान यािचकेच े गांभीय� ल� ात घेता � ीमती डॉ. अजंना संजय लावडं यांना CAS 

अंतग�त पदो� ती देणेबाबत आदेिशत कर�यात आले आहे.

उपरो�त काय�वाही कालमय�िदत अस�याने मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम २०१६, कलम १२(७) अ�वये तातडीची बाब �हणनू CAS

अंतग�त पदो� तीची िविहत �ि� या करणेसाठी िवषय त�  �हणनू िव� ा पिरषदे�या वतीने 

डॉ. जाधव एस. वाय. सहयोगी �ा�यापक, डी. बी. दयानंद महािव� ालय, सोलापरू यांच े

नामिनद�शन केले आहे. सदरची बाब िद.२१/०६/२०१८ िव� ापिरषदे�या बठैकीसमोर 

सादर केली असता िव� ापिरषदेने सव�नुमते खालील �माणे ठराव केला आहे.

“महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम २०१६ मधील कलम १२(७) अ�वये 

मा. कुलगु�  महोदयांनी केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.”

            सबब, � ीमती डॉ. अंजना संजय लावडं यांची CAS अंतग�त �थानिनि� ती 

कर�यासंदभ�त मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम २०१६ 

कलम १२(७) अ�वये तातडीची बाब �हणनू िव� ा पिरषदे�या वतीने िवषय त� ांच े केलेले 

नामिनद�शन �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव).

ठराव: � ीमती डॉ. अजनंा संजय लावडं यांची CAS अतंग�त �थानिनि� ती कर�यासंदभ�त 

मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम २०१६ कलम १२ (७) 

अ�वये तातडीची बाब �हणनू िव� ा पिरषदे�या वतीने िवषय त� ांचे केल�ेया 

नामिनद�शनाची न�द घे�यात आली.
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[ 22 ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 94 (6) (क) व ३१ (यघ)

नुसार, सन 2017-18 चे वा�षक लखेे व लखेापरी� ण अहवाल संदभ�त िव�  व लखेा 

सिमतीची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील १३५ (२) नुसार,

सन 2017-18 या आ�थक वष��या ले�यांचे लेखपरी� ण कर�याकिरता TAP

Associates, Solapur यांची संवधैािनक लेखापरी� क �हणनू िनय�ुती कर�यात आली 

होती.  TAP Associates, Solapur यांनी सन 2017-18 या आ�थक वष��या ले�यांच े

लेखापरी� ण क� न लेखापरी� ण अहवाल िदलेला आहे. या लेखापरी� ण अहवालावरील 

आ� ेप व लेखापरी� ण अहवाल अंितम कर�यासाठी (Account code 1.50h) नुसार 

मा. कुलगु�  यांनी िव�  व लेखा सिमतीची उपसिमती खालील�माणे गठीत कर�यात 

आली. 

1) �ा. महेश माने

2) � ीमती सौ. एम. डी. कुलकण�

3) डॉ. गौतम कांबळे 

4) डॉ. बी. सी. शेवाळे 

या उपसिमतीने िद.31/07/2018 रोजी बठैक आयोिजत क� न अ� ेपावर 

संबिंधत िवभागाने सादर केलेला अनुपालन अहवालावर सिव�तर चच� केली व �यांचा 

िशफारस अहवाल सादर केला आहे. 

लेखापिर� ीत लेखे, लेखापरी� ण अहवाल, अनुपालन व उपसिमतीची िशफारस 

अहवाल िव�  व लेखा सिमतीचा बठैकीत सादर केला असता, �यावर सव�कष चच� होऊन 

मा�यतेची िशफारस कर�यात आली.

सबब, िव�  व लेखा सिमतीने केले�या मा�यतेची िशफारस सन 2017-18 या 

आ�थक वष�च े वा�षक लेखे व लेखापरी� ण अहवाल महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम 2016 मधील कलम 94(६) (क) व ३१ (यघ) नुसार ��वका� न मा�यता दे�याची 

बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 94 (6) (क) व ३१ (यघ)

नुसार, सन 2017-18 चे वा�षक लखेे व लखेापरी� ण अहवाल संदभ�त िव�  व लखेा 

सिमतीने केललेी िशफारस ��वका� न अिधसभेस सव�नुमते िशफारस कर�यात आली.
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[ 23 ] ��तुत िव� ापीठात कं� ाटी प�दतीने ��हिडओ� ाफर/फोटो� ाफर हे पद िनम�ण कर�यास 

व मनु�यबळ परुवठादार मे. गोदवारी एटंर�ायजसे, नांदेड यां�यामाफ�त कं� ाटी प�दतीने

घे�यास व �यांच े दरमहा एकि� त वतेन ठरिव�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या

िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठा�या एम.ए. मास क�युिनकेशन अ�यास� मास टेिलिवजन 

जन�िलझम या िवषयाशी सबंिंधत दोन पेपर िशकिवले जातात. मा�  ��हिडओ रेकॉिड�ग 

��हिडओ एिड�टग या संदभ�त �ा�यि� क घे�यासाठी ��हिडओ� ाफर / फोटो� ाफर 

नस�याने �ा�यि� काबाबत अडचण येत आहे.  तसेच ��हिडओ� ाफर/फोटो� ाफर हे पद 

िनम�ण क� न कम�चारी िनयु�त के�यास खालील फायदे िव� ापीठास होवू शकतात.

1) �ा�यि�  ेतसेच Anchoring (TV/Radio) व Documentary/Short Film Making हे 

दोन �ामणप�  अ�यास� म Skill Development अंतग�त न�याने सु�  करता येईल.

2) िव� ापीठा�या िविवध काय�� मात काढ�यात येणा�या ��हिडओ व फोटो यावर 

होणारा खच�त बचत होईल.

3) तसेच सव� काय�� मांच ेफोटो व ��हिडओ काढणे तसेच �याचे एकि� त रेकॉड� ठेवणे 

श�य होणार आहे.

��तुत िव� ापीठास लागणारे कं� ाटी मनु�यबळ हे खाजगी कं� ाटदार 

मे. गोदावरी एटंर�ायजसे, नांदेड यां�यामाफ�त घे�यात येत आहे. वरील अ.� . 1 ते 3 

बाबी िवचारात घेता ��हिडओ� ाफर/फोटो� ाफर या पदावर उमेदवाराची नेमणकू 

कर�याकिरता एक ��हिडओ� ाफर/फोटो� ाफर हे पद िनम�ण करणे व सदर पदासाठी 

दरमहा एकि� त वतेन ठरिवणे आव�यक आहे.

          सबब, कं� ाटी प�दतीने Diploma in cinematography or editing, from a

reputed national level institute. Technical knowledge of digital video camera,

non linear editing and computers. शै� िणक अह�ता धारण करणा�या 43 वष�पे� ा 

जा�त वय नसले�या इ�छुक उमेदवाराची कं� ाटी प�दतीने ��हिडओ� ाफर/फोटो� ाफर 

या पदावर िनयु�ती कर�यासाठी ��हिडओ� ाफर/फोटो� ाफर हे पद िनम�ण कर�यास व 

मनु�यबळ परुवठादार मे. गोदवारी एटंर�ायजसे, नांदेड यां�यामाफ�त कं� ाटी प�दतीने 

घे�यास व �यांचे दरमहा एकि� त वतेन ठरिव�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या

िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठात कं� ाटी प�दतीने ��हिडओ� ाफर / फोटो� ाफर हे पद िनम�ण 

कर�यास व मनु�यबळ परुवठादार मे. गोदवारी एटंर�ायजसे, नांदेड यां�यामाफ�त कं� ाटी 

प�दतीने घे�यास व �यांच ेदरमहा एकि� त वतेन मुलाखती दर�यान उप��थत राहणा�या 

पा�  अज�दारांमधून �यांची िनवड करताना ठरवाव.े
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[ 24 ] ��तुत िव� ापीठाम�ये शासकीय / िनमशासकीय सेवतेून सेवािनवृ�  झाल�ेया 

अिधका�यां�या सेवा करार प�दतीने घे�यासाठी थेट मुलाखती� ारे िनवड केल�ेया 

� ी. सितश अनंत नारकर यांची िवशेष काय�सन अिधकारी �हणनू ११ मिह�यासाठी 

िनयु�त कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  शासन, सामा�य �शासन िवभाग, शासन िनण�य � . सकंीण�-

2715/� .� ./100/13, िद.17 िडस�बर, 2016 �या शासन िनण�यानुसार ��ततु 

िव� ापीठातील नॅक, � सा अंतग�त िविवध कामे व िव� ापीठातील इतर िवभागातील 

कामासाठी शासकीय / िनमशासकीय सेवतेनू सेवािनवृ�  झाले�या अिधका�यां�या सवेा 

करार प�दतीने घे�यासाठी घे�यासाठी िवशेष काय�सन अिधकारी या पदाची जािहरात 

िद.14/06/2018 रोजी दैिनक पढुारी या वत�मानप� ाम�ये �िस�द कर�यात येऊन 

िद.04/07/2018 रोजी सकाळी 11:०० वाजता थेट मुलाखत (Walk-in-Interview) च े

आयोजन कर�यात आले.

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 आहे. 

सदरची बाब ही धोरणा�मक �व� पाची अस�याने � ी. सितश अनंत नारकर यांना 

िद.17/12/2016 रोजी�या शासन िनण�यातील तरतुदीनुसार ता�परु�या �व� पात ११ 

मिह�याचे आदेश � ाव ेलागणार आहेत.

सबब, ��ततु िव� ापीठाम�ये शासकीय / िनमशासकीय सेवतेून सेवािनवृ�  

झाले�या अिधका�यां�या सवेा करार प�दतीने घे�यासाठी थेट मुलाखती� ारे िनवड 

केले�या � ी. सितश अनंत नारकर यांची िवशेष काय�सन अिधकारी �हणनू ११ 

मिह�यासाठी िनयु�त कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठाम�ये शासकीय / िनमशासकीय सेवतेून सेवािनवृ�  झाल�ेया 

अिधका�यां�या सेवा करार प�दतीने घे�यासाठी थेट मुलाखती� ारे िनवड केल�ेया 

� ी. सितश अनंत नारकर यांची िवशेष काय�सन अिधकारी �हणनू ११ मिह�यासाठी 

िनयु�त कर�यास व �यांना दरमहा `३५,000/- एकि� त मानधन व कामकाजाच े

उ� रदािय�व दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.



�यव�थापन पिरषदेची ११6 वी बैठक मंगळवार, िद.21 ऑग�ट, २01८ काय�वृ� ांत 34/46

[ 25 ] सन 2017-18 या आ�थक वष�चा लखेापरी� ण अहवाल अिधसभेत सादर कर�यासाठी 

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

(िटपणी: सन 2017-18 या आ�थक वष�चा लेखापरी� ण अहवाल आगामी होणा�या 

अिधसभे�या सभेत सादर कर�यात येणार आहे.

सबब, सन 2017-18 या आ�थक वष�चा लेखापरी� ण अहवाल अिधसभे�या 

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

िवचाराथ�).

ठराव: सन 2017-18 या आ�थक वष�चा लखेापरी� ण अहवाल अिधसभेत सादर कर�यासाठी 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने �ाचाय� डॉ. � ीमती के. ए. पांडे यांचे नामिनद�शन कर�यात 

आल.े
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[ 26 ] ��तुत िव� ापीठातील �शासकीय सेवकांच ेता�पुरती पदो� ती (Officiating Promotion) िदल�ेया 

वतेनाची र�कम िव� ापीठ फंडातून Salary या अंदाजप� कीय िशष�काम�ये वग� कर�याबाबतच ेप�  

फेरिवचाराथ� सादर.

(िटपणी: डॉ. वलेकर डी. एम., � ी. कदम एल.एस., � ी. िद� ीत पी. एस., � ी. पाटील 

एम. ए., � ी. पवार �ही. डी. यांनी सोबत जोडले�या प� ा� ारे �यांना िद.०१/12/2008 ते 

31/05/2009, िद.03/06/2009 ते िद.02/12/2009, िद.01/10/2010 ते

30/06/2010 या कालावधीत ता�परु�या िदले�या पदो� तीच े (Officiting Pramotion)

वतेन �यां�याकडून वसूल न करता ती िव� ापीठ फंडातून Salary Account या खा�यात 

जमा कर�याबाबत सोबत जोडले�या प� ा�वये पनु� : िवनंती केलेली आहे. 

अ.

� .

कम�चा�याच ेनाव ता�परु�या पदो� तीचे 

पद 

पिरगणना र�कम 

� .

१ � ी. काळे सज�राव तकुाराम अिध� क � .02,355/-

२ � ी. वलेकर दशरथ महादेव अिध� क � .02,874/-

३ � ी. कदम ल�मण शंकर सहा. अिध� क � . 39,411/-

४ � ी. िद� ीत पांडुरंग शंकर सहा. अिध� क � .41, 334/-

५ � ी. पाटील मेघराज 

अंबादास 

सहा. अिध� क � .43,651/-

6 � ी. पवार वभैव द� ा� य सहा. अिध� क � .56,720/-

एकूण � . 1,86,345/-

या अनुषंगाने काय�लयीन िनवदेन खालील �माणे आहे.

1) उ�त कम�चा�यांना यापवू� प� ा� ारे त�कािलन कालावधीत मनु�यबळ कमी अस�याने 

ता�परु�या �व� पात काय�लयीन आदेशा� ारे पदो� ती िदलेली होती. याअनुषंगाने 

�यांनी सदर पदावर काम क� न �यापदाच ेवतेन घेतलेले आहे. त� नंतर �यांना पनु� :

पवू� पदावर काय�रत हो�यास काय�लयीन आदेशा� ारे सूिचत के�यानुसार �यांनी 

�यां�या पवू� पदावर काय�रत झालेले होते.

2) यास अनुस� न सदर वतेनातील फरक �यां�याकडून वसूल न करता िव� ापीठ 

फंडातून ती Salary Account ला जमा कर�याबाबत िवनंती केलेली होती.

3) या कम�चा�यांच े प�  िद.13/04/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेसमोर िवचाराथ� 

सादर केला असता �यव�थापन पिरषदेने ठराव � .९ अ�वये �यांची िवनंती अमा�य 

क� न उ�त त��यातील र�कम संबिंधत कम�चा�यांकडून वसूल कर�यात यावी असा 

ठराव पारीत केलेला आहे. 

4) त� नंतर �यव�थापन पिरषदेचे ठराव उ�त कम�चा�यांना कळवून, संबिंधतां�या 

सेवािनवृ� ीवळेी वतेनातील फरकाची र�कम वसूल कर�यात येईल असे प� ा� ारे 

सूिचत कर�यात आले होते.

5) यास अनुस� न उ�त कम�चा�यांनी �यां�या ता�परु�या पदो� ती�या पदावरील काम 

�ामािणकपणे व जबाबदारीने पार पाड�याने नैस�गक �याय त�वानुसार सदर पदाच े

वतेन �यां�याकडून वसूल न करता ती िव� ापीठ फंडातून Salary Account ला जमा 

कर�याबाबत पनु� : िवनंती केलेली आहे. 
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सबब, ��तुत िव� ापीठातील �शासकीय सेवकांचे ता�परुती पदो� ती 

(Officiating Promotion) िदले�या वतेनाची र�कम िव� ापीठ फंडातून Salary या 

अंदाजप� कीय िशष�काम�ये वग� कर�याबाबतचे प�  फेर िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठातील खालील �शासकीय सेवकांना ता�परु�या पदो� तीकिरता (Officiating

Promotion) िदल�ेया वतेनाची र�कम � .१,८६,३४५/-िव� ापीठ फंडातून Salary या 

अंदाजप� कीय िशष�काम�ये वग� कर�याबाबत या कम�चा�यांनी पुन� : केललेी िवनंती सव�नुमते 

मा�य कर�यात आली.  

अ. � . कम�चा�याच ेनाव ता�परु�या पदो� तीचे 

पद 

पिरगणना र�कम 

� .

१ � ी. काळे सज�राव तकुाराम अिध� क � .02,355/-

२ � ी. वलेकर दशरथ 

महादेव 

अिध� क � .02,874/-

३ � ी. कदम ल�मण शंकर सहा. अिध� क � . 39,411/-

४ � ी. िद� ीत पांडुरंग शंकर सहा. अिध� क � .41, 334/-

५ � ी. पाटील मेघराज 

अंबादास 

सहा. अिध� क � .43,651/-

6 � ी. पवार वभैव द� ा� य सहा. अिध� क � .56,720/-

एकूण � . � .1,86,345/-
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[ 27 ] िव� ापीठातील िविवध बांधकाम कर�याकामी साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडे अशंदान 

ठेव योजनेतंग�त वग� कर�यात आल�ेया बांधकामाची ५,१६,९३,९६६/- � पये र�कम 

�शासकीय इमारती�या बांधकामासाठी व ४८२ एकर पिरसरात सुर� ा �भती�या 

बांधकामासाठी वापर�याची बाब तसेच अदंाजीत खच�पकैी उव�िरत र�कम ट��याट��याने 

िव� ापीठ फंडातून वग� कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी:िव� ापीठ पिरसरातील दी� ांत समारंभाकिरता म��टपप�ज हॉल बांधणे 

(२,३४,००,०००/-), िव� ापीठ पिरसरातील �ही. आय. पी. अितथीगृहाच ेवाढीव बांधकाम 

करणे (१,८५,८२,७२०/-), िव� ापीठा�या ४८२ एकर पिरसरातील फॅक�टी �लब  

इमारतीचे बांधकाम करणे (९७,११,२४६/-) या तीन कामांची अंशदान ठेव योजनेतंग�त 

एकूण र�कम ५,१६,९३,९६६/- � पयांसहीत साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडे दे�यात 

आलेले आहेत. परंत ू सदर काम स� ��थतील साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडून सु�  

कर�यात आलेली नाहीत.

उपरो�त बाब िवचारात घेता, िव� ापीठातील िविवध बांधकाम कर�याकामी 

साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडे अशंदान ठेव योजनेतंगत वग� कर�यात आले�या 

बांधकामाची एकूण ५,१६,९३,९६६/- � पये र�कम �शासकीय इमारती�या 

बांधकामासाठी व ४८२ एकर पिरसरात सुर� ा �भती�या बांधकामासाठी वापर�याची बाब 

तसेच अंदाजीत खच�पैकी उव�िरत र�कम ट��याट��याने िव� ापीठ फंडातून वग� 

कर�यासाठी बांधकाम सिमतीची िशफारस व त� नंतर �यव�थापन पिरषदेची मा�यता 

आव�यक आहे. तथािप, बांधकाम सिमती�या बठैकीच ेस� ��थतीत िनयोजन नस�यामूळे 

तसेच सदर कामाची िनकड ल� ात घेता, सदर कामास बांधकाम सिमती�या वतीने 

मा.कुलगु� महोदयांची महारा��  ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (७) 

अ�वये मा�यता घे�यात आलेली आहे. 

�यानुसार खालील बाबी �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

अ) सा. बां. िवभागाकडे अशंदान ठेव योजनेतंग�त दे�यात आले�या उपरो�त िविवध 

कामां�या एकूण ५,१६,९३,९६६/- र�कमेपकैी ४.१६ कोटी र�कम �शासकीय 

इमारती�या बांधकामासाठी वापर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

ब) सा. बां. िवभागाकडे अशंदान ठेव योजनेतंग�त दे�यात आले�या उपरो�त िविवध 

कामां�या एकूण ५,१६,९३,९६६/- र�कमेपैकी १ कोटी र�कम सुर� ा �भती�या कामासाठी 

वापर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.
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क) उपरो�त कामा�या अंदाजीत खच�पकैी उव�िरत र�कम ट��याट��याने िव� ापीठ 

फंडातून वग� कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठातील िविवध बांधकाम कर�याकामी साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडे अशंदान 

ठेव योजनेतंग�त वग� कर�यात आल�ेया बांधकामाची ५,१६,९३,९६६/- � पये र�कम 

�शासकीय इमारती�या बांधकामासाठी व ४८२ एकर पिरसरात सुर� ा �भती�या 

बांधकामासाठी वापर�याची बाब तसेच अदंाजीत खच�पकैी उव�िरत र�कम ट��याट��याने 

िव� ापीठ फंडातून वग� कर�यास खालील�माणे सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

अ) सा. बां. िवभागाकडे अशंदान ठेव योजनेतंग�त दे�यात आल�ेया उपरो�त िविवध 

कामां�या एकूण ५,१६,९३,९६६/- र�कमेपैकी ४.१६ कोटी र�कम �शासकीय 

इमारती�या बांधकामासाठी वापर�यास मा�यता दे�यात आली.

ब) सा. बां. िवभागाकडे अशंदान ठेव योजनेतंग�त दे�यात आल�ेया उपरो�त िविवध 

कामां�या एकूण ५,१६,९३,९६६/- र�कमेपकैी १ कोटी र�कम सुर� ा �भती�या 

कामासाठी वापर�यास मा�यता दे�यात आली.

क) उपरो�त कामा�या अदंाजीत खच�पैकी उव�िरत र�कम ट��याट��याने िव� ापीठ 

फंडातून वग� कर�यास मा�यता दे�यात आली.
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मा. कुलगु�  तथा अ�य� ा महोदयां�या परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय:

[ 28(१)] सोलापरू िव� ापीठ इन�युबशेन स�टर सु�  कर�याबाबतचा ��ताव, इन�युबशेन स�टर�या 

संचालक मंडळास व इन�युबशेन स�टर�या अदंाजप� कास मा�यता दे�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.07/04/2018 रोजी मा. ना. � ी. िवनोदजी तावडे, (मं� ी, उ�च व तं�  िश� ण 

िवभाग) यांचेसमवते कुलगु�ं �या सहिवचार सभेत चच� झा�या�माणे रा�यातील सव� 

िव� ापीठाम�ये कौश�य िवकास व उ� ोजकता िवभागा�या सहकाय�ने इन�यबुशेन स�टर 

सु�  कर�याबाबत चच� झालेली होती. कौश�य िवकास व उ� ोजकता िवभागातफ� 

रा�याम�ये इन�युबशेन स�टर सु�  कर�यासाठी माग�दश�क त�व ेजून मिह�यात �कािशत 

कर�यात आलेली होती. �या अनुषंगाने इन�युबशेन स�टर सु�  कर�याबाबत�या

काय�वाहीची मािहती दे�यासाठी िविवध बठैका आयोिजत कर�यात आ�या हो�या.  सदर 

बठैकीसाठी संचालक, यांचे �ितिनधी �हणनू �ा. डॉ. आर. एस. हेगडी यांनी 

िव� ापीठातफ� उप��थती लावली. �यानुसार सोलापरू िव� ापीठाम�ये इन�युबशेन स�टर 

सु�  कर�यासाठी�या ��तावास, इन�युबशेन स�टर�या सचंालक मंडळास व इन�युबशेन 

स�टर अंदाजप� कास मा�यता दे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठ इन�युबशेन स�टर सु�  कर�याबाबतचा ��ताव, इन�युबशेन स�टर�या 

संचालक मंडळास व इन�युबशेन स�टर�या अदंाजप� कास व निवन लखेा िशष�कास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. तसेच िव� ापीठाचा ही�सा �हणनू `१ कोटी अनुदान 

दे�याचे ठरल.े
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[ 28(२)] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 98 (२) (घ) नुसार

िव� ापीठ िवभागांच े�कवा िव� ापीठ पिरसं�थांच ेदोन �मुख व कलम 98 (2) (ङ) नुसार 

एका सद�य यांच ेखरेदी सिमतीवर नामिनद�शन कर�याबाबत.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 98 (२) (घ)

नुसार िव� ापीठ िवभागांच े�कवा िव� ापीठ पिरसं�थांचे दोन �मुख यांमधून दोन सद�यांचे

नामिनद�शन करावयाचे आहे व कलम 98 (२) (ङ) नुसार, �यव�थापन पिरषदेने ित�या

िनव�िचत सद�यामधून एका सद�याच ेखरेदी सिमतीवर नामिनद�शन करावयाचे आहे.  

सबब, वरील�माणे नामिनद�शन कर�या�तव).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 98 (२) (घ) नुसार

1) �ा. �ही. बी. घुटे 2) डॉ. बी. ज.े लोखंडे व कलम 98 (२) (ङ) नुसार कु. अि� नी च�हाण

यांचे खरेदी सिमतीवर नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[ 28(३)] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 94 (2) (f) नुसार,

�यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत केलले ेदोन त�� , �यापैकी एक �य�ती ही लखेांकन 

आिण लखेापरी� ा � े� ातील त��  असेल आिण दुसरी �य�ती ही िव�  � �े ातील त��  

यांचे िव�  व लखेा सिमतीवर नामिनद�शन कर�याबाबत.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 94 (2) (f)

नुसार, �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत केलेले दोन त�� , �यापैकी एक �य�ती ही 

लेखांकन आिण लेखापरी� ा � े� ातील त��  असेल आिण दुसरी �य�ती ही िव�  � े� ातील 

त��  यांच ेिव�  व लेखा सिमतीवर नामिनद�शन कर�याच ेआहे.

सबब, वरील�माणे नामिनद�शन कर�या�तव).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 94 (2) (f) नुसार

१) � ी. � िेणक शहा २) �ा. गजानन धरणे यांचे िव�  व लखेा सिमतीवर नामिनद�शन 

कर�यात आल.े
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[ 28(4)] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 72 (2) नुसार, पिरिनयम 

सिमतीवर सद�यांच ेनामिनद�शन कर�याबाबत.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 72 (२) नुसार,

�यव�थापन पिरषदेने खालील�माणे सद�यांच ेनामिनद�शन कर�याच ेआहे.

a) अ�य�  �हणनू �यव�थापन पिरषदे�या िनव�िचत सद�यांमधील �या पिरषदेचा एक 

सद�य

b) एक अिध�ठाता

c) िव� ापीठ िवभागाचा �कवा सलं�न महािव� ालयांचा एक �ा�यापक

d) संल�न महािव� ालयाचा एक �ाचाय�

सबब, पिरिनयम तयार कर�यासाठी�या सिमतीवर नामिनद�शन कर�या�तव).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 72 (2) नुसार, पिरिनयम 

सिमतीवर खालील सद�यांच ेनामिनद�शन कर�यात आल.े

कलम नामिनद�िशत केल�ेया सद�याचे नाव

म. सा. िव. अ. २०१६ कलम 72 (२) (a)

नुसार, अ�य�

डॉ. टी. एन. कोळेकर

म. सा. िव. अ. २०१६ कलम 72 (२) (b)

नुसार, एक अिध�ठाता

डॉ. एम. एस. कदम

म. सा. िव. अ. २०१६ कलम 72 (२) (c)

नुसार, िव� ापीठ िवभागाचा �कवा संल�न 

महािव� ालयाचा एक �ा�यापक

�ा. डॉ. �ही. बी. घुटे

म. सा. िव. अ. २०१६ कलम 72 (२) (d)

नुसार, संल�न महािव� ालयाचा एक �ाचाय�

�ाचाय� डॉ. एन. बी. पवार
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[ 28(5)] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 55 (2) (g) नुसार

�यव�थापन पिरषदेने ��येक िज�� ासाठी नामिनद�िशत करावयाच ेसां�कृितक व िव� ाथ� 

क�याण काय�� माच ेिज�हा सम�वयकाच ेनामिनद�शन कर�याबाबत.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 55 (२) (g) नुसार 

�यव�थापन पिरषदेने ��येक िज�� ासाठी नामिनद�िशत करावयाचे सां�कृितक व िव� ाथ� 

क�याण काय�� माचे िज�हा सम�वयकाचे नामिनद�शन करावयाच ेआहे.

सबब, वरील�माणे नामिनद�शन कर�या�तव).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 55 (2) (g) नुसार

�यव�थापन पिरषदेने ��येक िज�� ासाठी नामिनद�िशत करावयाच ेसां�कृितक व िव� ाथ� 

क�याण काय�� माचे िज�हा सम�वयक �हणनू � ी. वसंत गु� शांत कोरे, संगमे� र 

महािव� ालय, सोलापरू यांचे नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[ 28(6)] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 57 (2) (e) नुसार,

�यव�थापन पिरषदेने िव� ापीठा�या शारीिरक िश� ण िवभागातील नामिनद�िशत केललेा 

एक अ�यापक व कलम 57 (२) (f) नुसार, �यव�थापन पिरषदेने संल�न, संचिलत �कवा 

�वाय�  महािव� ालयांमधून नामिनद�िशत केलले ेदोन � ीडा अ�यापक यांचे नामिनद�शन 

कर�याबाबत.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 57 (2) (e)

नुसार, �यव�थापन पिरषदेने िव� ापीठा�या शारीिरक िश� ण िवभागातील नामिनद�िशत 

केलेला एक अ�यापक व कलम 57 (२) (f) नुसार, �यव�थापन पिरषदेने संल�न, संचिलत 

�कवा �वाय�  महािव� ालयांमधून नामिनद�िशत केलेले दोन � ीडा अ�यापक यांच े

नामिनद�शन करावयाचे आहे. 

सबब, वरील�माणे नामिनद�शन कर�या�तव).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 57 (2) (e) नुसार

� ी. समथ� मनूकर, डी. ए. �ही. वलेणकर कॉलजे, सोलापरू व कलम 57 (२) (f) नुसार 

� ी. ए. पी. वाघमोडे, शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलजू या दोन � ीडा 

अ�यापकांचे नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[ 28(7)] िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयाम�ये  िविवध पदवी अ�यास� मास �वशेीत िव� ा�य�ची 

पा� ता करणेसाठी महारा��  रा�य मा�यिमक व उ�च मा�यिमक िश� ण मंडळाकडून 12

वी उ� ीण�  िव� ा�य�चा तपशील िव� ापीठास िवनामु�य  उपल�ध क� न दे�याबाबतची 

िवनंती महारा��  रा�य मा�यिमक व उ�च मा�यिमक िश� ण मंडळाकडून अमा�य 

झा�यामुळे सदर  �ित िव� ाथ� `5/- शु�क ��ततु िव� ापीठाकडून आदा कर�याची बाब 

पनु� : िवचाराथ�.

(िटपणी: ��ततु िव� ापीठाने जा.� .सोिवसो/ई-सुिवधा/पा� ता िवभाग/2017-18/3910

चे िद.08 मे, 2018 रोजी�या  प� ाने महारा��  रा�य मा�यिमक व उ�च मा�यिमक िश� ण 

मंडळ यांना 12 वी उ� ीण�  िव� ा�य�चे गुण बठैक � . इ. तपशीलाची पडताळणी 

करणेसाठी संबिंधत  तपशील िव� ापीठास उपल�ध क� न देणेबाबत प� �यवहार केला 

असता  �यास अनुस� न महारा��  रा�य मा�यिमक व उ�च मा�यिमक िश� ण मंडळ यांनी 

जा.� .� . रा. मं. / गणकयं�  / डाटा /18 / 79 / 2700, िद.27/30.07.2018 �ित 

िव� ाथ� `५/- �माणे  शु�क आका� न सदर �या  DATA ची पडताळणी क� न दे�यात 

ये�याचे मा�य केले होते. परंतु �यव�थापन पिरषदे�या िद.14 जून, 2018 �या बठैकी 

मधील � .25(1) नुसार खालील �माणे ठराव पारीत कर�यात आला होता.

(ठरावा�माणे िव� ापीठ सलं��नत महािव� ालयांम�ये िविवध पदवी अ�यास� मास 

�वशेीत िव� ा�य�ची पा� ता करणेसाठी महारा��  रा�य मा�यािमक व उ�च मा�यिमक 

मंडळाकडून १२ वी उ� ीण� िव� ा�य�चे गण, बठैक � . इ. तपशीलाची पडताळणी 

कर�यासाठी संबिंधत तपशील िव� ापीठास उपल�ध क� न घे�याबाबत तसचे या 

पडताळणीसाठी �ित िव� ाथ� � .५/- मंडळाने माफ कराव ेअसे ई-मेल�दारे व पो�टाने 

प� �यवहार कर�याची काय�वाही कर�यात आली आहे.)

या अनुषंगाने ��तुत िवभागाने प�  � . जा.� .सोिवसो/ ई-सुिवधा/पा� ता 

िवभाग/2018-19/5624 चे िद.04 जूलै, 2018 अ�वये, िवनामु�य ही तपासणी क� न 

दे�याबाबत महारा��  रा�य मा�यिमक व उ�च मा�यिमक िश� ण मंडळास कळिव�यात 

आले होते.  परंतु जा.� . � . रा.मं. /गणकयं�  /डाटा/18/136 िद.27/30.07.2018 �या 

प� ानुसार १२ उ� ीण� िव� ा�य�ची पडताळणी िवनामु�य क� न दे�याची िव� ापीठाची 

मागणी मा�य करता येत नस�याचे कळिवल ेआहे.
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पा� ता िवभागाच ेकाम वगेाने कर�यासाठी व 12 वी उ� ीण� िव� ा�य�च� गुण बठैक 

� . इ. तपशीलाची पडताळणी करणेसाठी संबिंधत तपशील िव� ापीठास उपल�ध होऊन 

िमळा�यास ख�या अथ�ने DIGITAL UNIVERSITY ही सकं�पना सा�य होईल अस ेवाटते.

तरी वरील बाब िवचारात घेता शै� िणक वष� २०१८-19 पासून 12 वी उ� ीण� 

िव� ा�य�चे गुण बठैक � . इ. स�यता पडताळणी क� न घे�यासाठी �ित िव� ाथ� `५/- 

�माणे आदा कर�याची बाब पनु� : िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयाम�ये िविवध पदवी अ�यास� मास �वशेीत िव� ा�य�ची 

पा� ता करणेसाठी महारा��  रा�य मा�यिमक व उ�च मा�यिमक िश� ण मंडळाकडून 12

वी उ� ीण� िव� ा�य�चा तपशील िव� ापीठास िवनामु�य उपल�ध क� न दे�याबाबतची 

िवनंती महारा��  रा�य मा�यिमक व उ�च मा�यिमक िश� ण मंडळाकडून अमा�य 

झा�यामुळे सदर �ित िव� ाथ� `5/- शु�क िव� ापीठाकडून आदा कर�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


