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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

�यव�थापन पिरषदे�या 84 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.22 िडस�बर, २०१५ दुपारी 0१:00 वा.

�यव�थापन पिरषदेची 84 वी बठैक मंगळवार, िद.22 िडस�बर, २०१५ रोजी दुपारी 0१:00 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) �ाचाय� � ी. पाटील आर. वाय. सचंालक, म. व िव. िव. मं. सद�य

3) मा. सचंालक, उ�च िश� ण यांच े �ितिनधी, िवभागीय सहसंचालक, 

सोलापरू िवभाग, सोलापरू

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 अवर मु�य सिचव, उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय,

मंुबई व संचालक, तं�  िश� ण �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.
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सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े 

[ 01 ] • 18 नो�ह�बर, २०१५ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं 

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

• 11 िडस�बर, २०१५ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं 

वाचनू कायम करणे. 

ठराव : • 18 नो�ह�बर, २०१५ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं 

वाचनू कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली. 

• 11 िडस�बर, २०१५ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं

खालील दु� �तीसह वाचनू कायम कर�यात आला. 

ठराव � .१ म�ये, पिह�या ओळीत "औरंगाबाद यानंी" या श�दानंतर 

"लवाद िनवा� ातील" या श�दाचा समावशे कर�यात आला. 
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[ 0२ ] महारा��  ् िव� ापीठे कायदा १९९४ कलम २8 (ए�स) नुसार �यव�थापन पिरषदेस 

मा. कुलगु�  यानंी सादर करावयाचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर.

(िटपणी: महारा�� ् िव� ापीठे कायदा 1994 कलम २८ (ए�स) नुसार मा. कुलगु�  यांचा 

अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर करणे आव�यक आहे. �यानुसार मा. कुलगु�  यांचा 

अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर).

ठराव : महारा�� िव� ापीठे कायदा 1994 कलम 28 (ए�स) नुसार मा. कुलगु� यानंी सादर

केल�ेया अहवालाची न�द घे�यात आली. 
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[ 03 ] िद.22/09/2015 रोजी सपं�  झाल�ेया िवशेष क�  �थायी सिमती�या बैठकीचा 

काय�वृ� ातं िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.22/09/2015 रोजी िवशेष क�  �थायी सिमतीची बठैक संप�  झाली. सदर 

बठैकीचा काय�वृ� ांत िशवाजी िव� ापीठ दंडक � .158(५) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ� ठेवणे गरजचे ेआहे.

सबब, िद.22/09/2015 रोजी झाले�या िवशेष क�  �थायी सिमती�या बठैकीचा 

काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव : िद.22/09/2015 रोजी सपं�  झाल�ेया िवशेष क�  �थायी सिमती�या बैठकी�या 

काय�वृ� ातंास मा�यता दे�यात आली. 
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[ 04 ] महािव� ालयीन िश� का�ंमाणेच िश� केतर कम�चा�यानंा देखील िव� ापीठाने 

आदश� िश� केतर पुर�कार दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: कॉलेज कम�चारी युिनयन, सोलापरू यांनी िव� ापीठाशी संल��नत 

महािव� ालयातील िश� केतर कम�चा�यांचे ��  िव� ापीठ पातळीवर �लंिबत असून, या 

संदभ�त चच� करणेसाठी कॉलेज कम�चारी युिनयन�या पदािधका�यांची एक बठैक 

कुलसिचव, परी� ा िनयं� क व संचालक यां�या समवते होणे गरजचेे अस�याच ेकळवून, 

सोबत िव� ापीठ पातळीवर िश� केतर कम�चा�यांचे �लंिबत �� ांची सूची जोडलेली असून, 

�यातील मु�ा � .३ िश� कां�माणेच महािव� ालयीन िश� केतर कम�चा�यांना िव� ापीठाने

आदश� िश� केतर कम�चारी परु�कार � ावा याबाबत ��  िवचारला आहे.

��तूत िव� ापीठातील 2015-16 �या अंदाजप� कात महािव� ालय व िव� ापीठ 

िवकास मंडळ िवभागातंग�त अ.� .१८ Lifetime achievement and other award नुसार 

पढुील�माणे िविवध परु�कार दे�यात येत असून, �यातील B) नुसार महािव� ालयातील 

आदश� िश� क परु�कारासाठी र�कम � .20,000/- तरतदू कर�यात आलेली आहे.

Sr.

No.

Classification Budget Estimate 2015-16

A Best Principal Award 20,000/-

B Best Teacher Award (College) 20,000/-

C Best Teacher Award (University Campus) 10,000/-

D Best College Award 20,000/-

E Lifetime Achievement Award 30,000/-

तरी �याच धत�वर ��तूत िव� ापीठ संल�न महािव� ालयातील िश� केतर 

कम�चा�यांमधून आदश� िश� केतर परु�कार � ावयाचा झा�यास, सदर परु�कार 

दे�याकिरता िनयमावली व आवदेन प� ाचा मसूदा तयार करणेकामी सिमती गठीत होणे 

आव�यक आहे. तसचे सदर परु�कारासाठी येणा�या खच�बाबत तो कोण�या 

अंदाजप� कीय िशष�काखाली खच� टाकावा व �यास िकती खच�ची तरतूद करणे आव�यक 

आहे. 

सबब, महािव� ालयीन िश� कां�माणेच िश� केतर कम�चा�यांना देखील 

िव� ापीठाने आदश� िश� केतर परु�कार दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव : सोलापूर िव� ापीठाशी संल��नत महािव� ालयातील िश� केतर कम�चा�यामधून सन 

2016-17 पासून �ितवष� एका कम�चा�यास "गुणवतं कम�चारी पुर�कार" दे�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 05 ] सोलापूर िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातून िनयिमत बी. ए�सी. भाग-3

�ाणीशा�  या िवषयामधून �थम येणा�या िव� ाथ� / िव� ा�थनीस ��येक वष� 

"िदवगंत �ाचाय� डॉ. मधुकर फरताडे सुवण�पदक" दे�यास व �याकिरता 

� .1,00,000/- �ा�त देणगी ��वकार�यास म. िव. कायदा 1994 कलम 14(7) 

नुसार मा. कुलगु� महोदयानंी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही 

मािहती�तव.

(िटपणी: � ीमती संजीवनी मधुकर फरताडे, बाश� यांनी सोलापरू िव� ापीठ संल��नत 

महािव� ालयातून िनयिमत बी. ए�सी. भाग-3 �ाणीशा�  या िवषयामधून �थम येणा�या 

िव� ाथ� / िव� ा�थनीस ��येक वष� "िदवगंत �ाचाय� डॉ. मधुकर फरताडे सुवण�पदक" या 

नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी िद.10/12/2015 रोजी�या प� ासोत � .1,00,000/-

(अ� री एक लाख) ची देणगी िव� ापीठास िदली आहे. सदर र�कमे�या �याजातून �ितवष� 

वरील नावाने सुवण�पदक दे�यासाठीचा मानस िव� ापीठास कळिवला आहे.

स� ��थतीत �यव�थापन पिरषद बठैकीचा िदनांक िनि� त नस�याने 

� ीमती संजीवनी मधुकर फरताडे, बाश� या�याकडून सुवण�पदक दे�यासंदभ�त 

िव� ापीठास �ा�त झालेला � .1,00,000/- (अ� री एक लाख) चा धनादेश ��वकार�यास 

महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 14(7) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने

मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदली आहे. �यानुसार �ा�त झालेला धनादेश िव�  व लेखा 

िवभागात जमा कर�यात आला आहे.

          सबब, मा. कुलगु� महोदयांनी वरील�माणे केलेली काय�वाही 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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[ 06 ] सोलापूर िव� ापीठ व संल�न महािव� ालयातून िनयिमत एम.ए�सी. भाग- 1 व 2 

पय�वरणशा�  (Environmental Science) या िवषयामधून मुलीत �थम येणा�या 

िव� ा�थनीस ��येक वष� "मातो� ी वालबुाई िशवलाल शहा व िपता� ी �वग�य

िशवलाल रामचंद शहा सुवण�पदक" दे�यास व �याकिरता � .1,00,000/- �ा�त 

देणगी ��वकार�यास म. िव. कायदा 1994 कलम 14(7) नुसार मा. कुलगु�  

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

(िटपणी: � ी. िवलास शहा, सोलापरू यांनी  सोलापरू िव� ापीठ व संल�न महािव� ालयातून 

िनयिमत एम.ए�सी. भाग-2 पय�वरणशा�  (Environmental Science) या िवषयामधून 

मुलीत �थम येणा�या िव� ा�थनीस ��येक वष� "मातो� ी वालबुाई िशवलाल शहा व िपता� ी

�वग�य िशवलाल रामचंद शहा सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी 

िद.11/12/2015 रोजी�या प� ासोत � .1,00,000/- (अ� री एक लाख) ची देणगी 

िव� ापीठास िदली आहे. सदर र�कमे�या �याजातून �ितवष� वरील नावाने सुवण�पदक 

दे�यासाठीचा मानस िव� ापीठास कळिवला आहे.

स� ��थतीत �यव�थापन पिरषद बठैकीचा िदनांक िनि� त नस�याने � ी. िवलास 

शहा, सोलापरू या�याकडून सुवण�पदक दे�यासंदभ�त िव� ापीठास �ा�त झालेला 

� .1,00,000/- (अ� री एक लाख) चा धनादेश ��वकार�यास महारा��  िव� ापीठ कायदा

1994 मधील कलम 14(7) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी 

मा�यता िदली आहे. �यानुसार �ा�त झालेला धनादेश िव�  व लेखा िवभागात जमा कर�यात 

आला आहे. 

          सबब, मा. कुलगु�  महोदयांनी वरील�माणे केलेली काय�वाही 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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[ 07 ] सोलापूर िव� ापीठातील संकुल े व िव� ापीठाशी संल��नत महािव� ालयातील 

िनयिमत एम. ए. भाग-1 व 2 रा�यशा�  या िवषयामधून �थम येणा�या िव� ाथ�/

िव� ा�थनीस ��येक वष� "बु�दवासी आर. एस. रण� ृगंारे सुवण�पदक" दे�यास व 

�याकिरता � .1,00,000/- �ा�त देणगी ��वकार�यास म. िव. कायदा 1994 कलम 

14(7) नुसार मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी 

काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: कु. तेज��वता अिवनाश रण� ृगंारे, 28 नागचं� , डॉ आंबडेकर हौ�सग सोसायटी,

िस�हील लाईन, सोलापरू यांनी सोलापरू िव� ापीठातील संकुले व िव� ापीठाशी संल��नत 

महािव� ालयातील िनयिमत एम. ए. भाग-1 व 2 रा�यशा�  िवषयामधून �थम येणा�या 

िव� ाथ�/ िव� ा�थनीस ��येक वष� "ब�ुदवासी आर. एस. रण� ृगंारे सुवण�पदक" या नावाने 

सुवण�पदक दे�यासाठी िद.11/12/2015 रोजी�या प� ासोत � .1,00,000/- (अ� री एक 

लाख) ची देणगी िव� ापीठास िदली आहे. सदर र�कमे�या �याजातून �ितवष� वरील नावाने 

सुवण�पदक दे�यासाठीचा मानस िव� ापीठास कळिवला आहे.

स� ��थतीत �यव�थापन पिरषद बठैकीचा िदनांक िनि� त नस�याने 

कु.तेज��वता अिवनाश रण� ृगंारे, 28 नागच�ं , डॉ आंबडेकर हौ�सग सोसायटी, िस�हील 

लाईन, सोलापरू या�याकडून सुवण�पदक दे�यासंदभ�त िव� ापीठास �ा�त झालेला 

� .1,00,000/- (अ� री एक लाख) चा धनादेश ��वकार�यास महारा��  िव� ापीठ कायदा 

1994 मधील कलम 14(7) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  महोदयांनी 

मा�यता िदली आहे. �यानुसार �ा�त झालेला धनादेश िव�  व लेखा िवभागात जमा कर�यात 

आला आहे. 

          सबब, मा. कुलगु� महोदयांनी वरील�माणे केलेली काय�वाही 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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[ 08 ] सव�िव� ाशाखाचंे पूनमू��याकंनाचे (Revaluaion) �या िव� ा�य�चे अज�Grievance

Redressal Committee (GRC) समोर सादर न करता थेट पूनमू��याकंन

(Revaluation) कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: परी� ा मंडळा�या िद.11/12/2015 रोजी�या बठैकीतील ठराव � .03 नुसार 

पनूमू��यांकन (Revaluation) सव�िव� ाशाखेतील �ा�त अज� हे Grievance Redressal 

Committee (G.R.C.) समोर सादर न करता थेट पनूमू��यांकन कराव.े व �या�माणे

अ�यादेश � .0.106 (ब) म�ये दु� �ती कर�यात यावी. स� ा �चिलत असलेला अ�यादेश व 

सुधािरत करावयाचा अ�यादेश यांचा मसूदा सोबत िवचाराथ� जोडला आहे.

सव� िव� ाशाखां�या पनूमू��यांकनाच ेअज� Grievances Redressal Committee

समोर सादर न करता थेट पनूमू��यांकन कर�यास परी� ा मंडळा�या िद.11/12/2015 

रोजी�या बठैकीतील ठराव � .3 नुसार मा�यता िदलेली आहे.

सबब, पनूमू��यांकन (Revaluation) बाबतचा अ�यादेश � .0.106(ब) म�ये सोबत 

जोड�या�माणे दु� �ती कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव : तपासल�ेया उ� रपि� केची छाया�त �ा�त क� न मू�याकंनाबाबत तयार 

असल�ेया िव� ा�य�नी सादर केलले ेअज� संबधंीत अ�यासमंडळाचे अ�य�  या�ंया

अ�य� तेखाली गठीत केल�ेया सिमतीसमोर न ठेवता थेट पुनमू��याकंनाची तरतूद 

कर�यासाठी सुधािरत अ�यादेश 0.106(ब) �या मसू� ास व ते अ�यादेश ऑ�टोबर, 

2015 �या परी� �ेया िनकालापासून लागू कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.  
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[ 09 ] म�यवत�मू�यमापन क�� (Central Assessment Place) साठी इ�� ार�� �चर�या

(Infrastructure) र�कमेम�ये वाढ कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: �ाचाय� डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आटस� ॲ�ड साय�स, यांच ेकडील प�  

� .3605, िद.19/11/2015 नुसार सोलापरू या�याकडून �ा�त झालेले प�  � .3065, 

िद.19/11/2015 रोजीचे प� ानुसार म�यवत� मू�यमापन क�� (Central Assessment

Place) साठी इ�� ार�� �चर�या (Infrastructure) र�कमेम�ये वाढ कर�याची मागणी 

केलेली आहे. 

परी� ा मंडळा�या िद.11/12/2015 रोजी�या बठैकीतील ठराव � .05 नुसार 

म�यवत� मू�यमापन क��  यांना पाणी, वीज, दूर�वनी व देयक संकीण� खच�पोटी �ित िदन 

� .150/- पय�त आिण अंितम मय�दा � .6,000/- इतकी कर�याची िशफारस �यव�थापन 

पिरषदेस कर�यात आली आहे.

सबब, �ित िदन � .150/- पय�त आिण अंितम मय�दा � .6,000/- इतकी 

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

ठराव : म�यवत�मू�यमापन क�� ानंा पाणी, वीज, दूर�वनी इ�यादी खच�साठी यापूव� देय 

असल�ेया �ितिदन � .125/- ऐवजी � .150/- व जा�तीत जा�त � .5000/-

ऐवजी � .6,000/- इतकी वाढ ऑ�टोबर, 2015 �या परी� पेासून कर�याबाबत 

परी� ा मंडळाने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�य कर�यात आली.
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मा. कुलगु� महोदया�ंया परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय:

[ 10(१)] रा�य�तरीय युवा महो�सव, पि� मिवभागीय युवा महो�सव व रा�� ीय युवा 

महो�सवात वादक, गायक व �िश� कानंा ठरल�ेया �ित िदन �ित �य�ती �माणे 

मानधन आदा कर�यास म. िव. कायदा 1994 कलम 14(7) नुसार 

मा. कुलगु� महोदयानंी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही 

मािहती�तव.

(िटपणी: रा�य�तरीय युवा महो�सव, पि� मिवभागीय युवा महो�सव व रा�� ीय युवा 

महो�सवात ��येकी ४० िव� ा�य�चा संघ सािमल होत असतो. उपरो�त ित�ही युवा 

महो�सवात चांग�या �कारे सादरीकरण �हाव ेया ��टीकोनातून युवा महो�सवात सहभागी 

होणा�या िव� ाथ� कलाकारांसाठी सराव िशिबराच ेआयोजन कर�यात येते. �यास अनुस� न 

३१ वा पि� मिवभागीय युवा महो�सव सरदार पटेल िव� ापीठ, आनंद, गुजरात येथे 

िद.08/01/2016 ते िद.12/01/2016 या कालावधीत आयोिजत कर�यात आला आहे. 

तसेच इं� धनु�य युवा महो�सव 2015-16 रा�� संत तकुडोजी महारात नागपरू िव� ापीठ, 

नागपरू येथे िद.२२/01/2016 ते  िद.26/01/2016 या दर�यान आयोिजत कर�यात येणार 

आहे. दो�ही युवा महो�सवासाठी अनु� मे १५ िदवस व ५ िदवस सरावाच ेअस ेएकूण २० 

िदवसाचे िशबीर व ��य�  युवा महो�सवाचे १२ िदवस असे घेणे आव�यक आहे. 

िद.27/11/2015 रोजी�या मा�यतेनुसार मा. कुलगु� महोदय यांनी मानधनाची िशफारस 

कर�यासाठी नामिनद�िशत केले�या युवा महो�सव सिमती�या सद�यांनी दो�ही युवा 

महो�सवासाठी अनु� मे १५ िदवस व ५ िदवस सराव िशिबराच ेअस ेएकूण २० िदवसाच ेव 

��य�  युवा महो�सवाचे १२ िदवस असे ३२ िदवसासाठी खालील�माणे मानधन आदा 

कर�याबाबत िशफारस केली आहे. 

अ) वादक व गायकाचे मानधन ३२ िदवसासाठी िशफारस केलले े

मानधन 

सन २014-15

वष�तील दो�ही युवा 

महो�सवासाठी ��य�  

आदा कर�यात आललेे 

मानधन 

अ.� . वा� ाचा 

तपिशल 

�ित िदन दो�ही युवा 

महो�सवाच े

िदवस 

दो�ही युवा 

महो�सवाच ेएकूण 

मानधन 

1 ढोलकी वादक 470/- 32 15,040/- 19,332/-

2 पेटी वादक 470/- 32 15,040/- 14,332/-

३ तबला वादक 470/- 32 15,040/- 14,332/-

4 ढोलक वादक 470/- 32 15,040/- 19,332/-

5 संबळ वादक 470/- 32 15,040/- गरज न�हती

६ गायक १ 400/- ३२ 12,800/- गरज न�हती

7 गायक २ 400/- ३२ 12,800/- गरज न�हती

एकूण र�कम 1,00,800/-
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ब) िविवध कला �कारासाठी �िश� काच ेमानधन

अ.� . कला�काराच े

नाव 

�ित िदन दो�ही युवा 

महो�सवाच ेिदवस 

दो�ही युवा 

महो�सवाच ेमानधन 

एकूण

1 शा� ीय नृ�य (वशेभषुा व 

वादकासह) 

470/- 32 12,800/- गरज न�हती

2 लोकनृ�य 500/- 32 16,000/- 25,000/-

३ संगीत 500/- 32 16,000/- 8,000/-

4 ना�  िवभाग एकांकीका 250/- 32 8,000/-

25,000/-

5 ना�  िवभाग लघुनािटका 

मुकना�

250/- 32 8,000/-

६ ललीत 500/- ३२ 16,000/- 25,000/-

एकूण र�कम 76,800/-

अ) �माणे वादक व गायकाचे 

ब) �माणे �िश� काच ेएकूण मानधन

1,77,600/- 1,50,328/-

उपरो�त िशफारशी िवचारात घेता वादक, गायक व �िश� क यांना सराव 

िशिबरादर�यान व युवा महो�सवात सादरीकरणासाठी असे ३२ िदवसासाठी िशफारशीनुसार 

मानधन कर�यासाठी � .1,77,600/- इतका खच� अपेि� त असून सदरचा खच� हा Youth

Festival या अंदाजप� कीय िशष�काखाली खच� टाकावा लागणार आहे.

अंदाजप� कीय िशष�क तरतूद आज रोजीचा खच� िश� क

Youth Festival � .10,00,000/- � .4,17,353/- � .5,82,646/-

तरी उपरो�त नुसार वादक, गायक व �िश� क यांना सराव िशिबरादर�यान व युवा 

महो�सवात सादरीकरणासाठी मानधन �व� पात � .1,77,600/- आदा कर�यासाठी 

�यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक आहे. पण निजक�या काळात �यव�थापन 

पिरषदेची बठैक होणार नस�याने महारा��  ्िव� ापीठ कायदा 1994 �या कलम 14(७) नुसार 

मा. कुलगु� महोदयांनी उपरो�त � .1,77,600/- इतकी र�कम Youth Festival

अंदाजप� कीय िशष�काखाली खच� टाक�यास मा�यता िदली आहे. 

सबब, मा. कुलगु� महोदयांनी वरील�माणे केलेली काय�वाही 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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[ 10(२) ] ��. के. पी. मंगळवढेेकर इ���टटयूट ऑफ मॅनेजम�ट डे�हलपम�ट ॲ�ड िरसच�, सोलापूर या 

महािव� ालयाने शै. वष� 2014-15 व 2015-16 म�ये बी. बी. ए. भाग १ या अ�यास� माकिरता मूळ 

�वशे � मतेपे� ा जादा िव� ा�य�ना �वशे िद�यामूळे �यांना केललेा दंड कमी करणेबाबत 

महािव� ालया�या संचालकाकडून �ा�त झालले ेप�  िवचाराथ�.

(िटपणी: ��. के. पी. मंगळवढेेकर इ���टटयूट ऑफ मॅनेजम�ट डे�हलपम�ट ॲ�ड िरसच�, सोलापूर या 

महािव� ालयाने शै. वष� 2014-15 म�ये �यां�या महािव� ालयातील बी.बी.ए. भाग १ या 

अ�यास� माकिरता िव� ापीठाची मा�यता न घेता मंजूर �वशे � मतेपे� ा जादा 06 िव� ा�य�ना व 

शै. वष� 2015-16 म�ये जादा 05 िव� ा�य�ना �वशे िदलेला होता. 

सदरबाबत शै. वष� 2014-15 म�ये बी. बी. ए. भाग १ या अ�यास� मास जादा 06 

िव� ा�य�ना िदले�या �वशेाबाबत दंडा�मक काय�वाहीबाबत िद.04/11/2015 रोजी�या �यव�थापन 

पिरषदेसमोर सादर केला असता ठराव � .9(८) अ�वये �यव�थापन पिरषदेने महािव� ालयाला 

� .6,00,000/- दंड केलेला आहे. �यानुसार ��तूत काय�लया�या िद.24/11/2015 रोजीच ेप�  

� .सोिवसो/मिविवमं/संल�नता/7480, अ�वये महािव� ालयाला दंड जमा करणेबाबत कळिव�यात 

आलेले आहे. तसेच शै. वष� 2015-16 म�ये बी. बी. ए. भाग १ या अ�यास� मास जादा 05 िव� ा�य�ना 

िदले�या �वशेाबाबत दंडा�मक काय�वाहीबाबत िद.18/11/2015 रोजी�या �यव�थापन 

पिरषदेसमोर िवषय सादर केले असता ठराव � .2(६) अ�वये महािव� ालयाला � .5,00,000/- दंड 

केलेला ��तूत काय�लया�या िद.04/12/2015 रोजीचे प�

� .सोिवसो/मिविवमं/संल�नता/7735, अ�वये महािव� ालयाला दंड जमा करणेबाबत कळिव�यात 

आलेले आहे. 

महािव� ालयाने शै. वष� 2014-15 व शै. वष� 2015-16 या दो�ही वष�म�ये मंजूर �वशे 

� मतेपे� ा एकूण ११ जादा िव� ा�य�ना �वशे िदलेला असून सदर �करणी �यव�थापन पिरषदेने 

घेतले�या िनण�यामूळे महािव� ालयाला सदर �करणी एकूण � .11,00,000/- (अकरा लाख � पये) 

दंड केलेला असून सदरचा दंड महािव� ालयाने अ� ाप जमा केलेला नाही. तथािप, उपरो�त 

प� ा�वये संचालक, ��. के. पी. मंगळवढेेकर इ���टटयूट ऑफ मॅनेजम�ट किरअर डे�हलपम�ट ॲ�ड 

िससच�, सोलापूर यांनी शै. वष� 2014-15 म�ये बी. बी. ए. भाग १ या अ�यास� मास ०६ जादा 

िव� ा�य�ना व शै. वष� 2015-16 म�ये बी. बी. ए. भाग १ या अ�यास� मास जादा ०५ िव� ा�य�ना 

िव� ापीठाची परवानगी न घेता �वशे िदलेला असून सदरची बाब ही जाणीवपूव�क न�हती व सदर 

दंड भरणेबाबत सं�थे�या आ�थक व �शासकीय बाब�म�ये अडचणी िनम�ण होत आहेत. तरी अशी 

चकू भिव�यात होणारी याची खबरदारी घे�यात येईल. �यामूळे शै. वष� 2014-15 व 2015-16 म�ये 

बी. बी. ए. भाग १ या अ�यास� माकिरता िव� ापीठाची मा�यता न घेता िदले�या अितिर�त �वशेामूळे 

कर�यात आलेला आ�थक दंड कमी क� न िमळावी असे िवनंती केलेली आहे.

सबब, ��. के. पी. मंगळवेढेकर इ���टटयूट ऑफ मॅनेजम�ट डे�हलपम�ट ॲ�ड िरसच�, 

सोलापूर या महािव� ालयाने शै. वष� 2014-15 व 2015-16 म�ये बी. बी. ए. भाग १ या 

अ�यास� माकिरता मूळ �वशे � मतेपे� ा जादा िव� ा�य�ना �वशे िद�यामूळे �यांना केलेला दंड कमी 

करणेबाबत महािव� ालया�या संचालकाकडून �ा�त झालेले प�  िवचाराथ�).

ठराव : ��. के. पी. मंगळवढेेकर इ���टटयूट ऑफ मॅनेजम�ट डे�हलपम�ट ॲ�ड िरसच�, सोलापूर या 

महािव� ालयाने शै. वष� 2014-15 व 2015-16 म�ये बी. बी. ए. भाग १ या अ�यास� माकिरता मूळ 

�वशे � मतेपे� ा जादा िव� ा�य�ना �वशे िद�यामूळे �यांना केल�ेया एकूण � .11,00,000/-

दंडापैकी 50% दंड कमी कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 10(३) ] माऊली िश� णशा�  महािव� ालय, वडाळा या महािव� ालयातील एम. एड. हा 

अ�यास� म शै. वष� 2016-17 पासून बंद कर�याबाबत िव� ा पिरषदे�या वतीने मा. 

कुलगु� महोदयानंी महारा��  ्िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 14(७) अ�वये केललेी

िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. सिचव, माऊली िश� णशा�  महािव� ालय, वडाळा यांचकेडून 

महािव� ालयातील एम. एड. हा अ�यास� म शै. वष� 2016-17 पासनू बदं कर�याबाबतचा 

��ताव �ा�त झालेला आहे.

सं�थेच ेनाव महािव� ालयाच ेनाव बंद करावयाचे 

वष�

बंद करावयाचा 

अ�यास� म

अनुदानाचा 

�कार

भारत िश� ण 

�सारक मंडळ, 

वडाळा 

माऊली िश� णशा�

महािव� ालय, 

वडाळा 

शै. वष�

2016-17

पासून 

एम. एड. कायम 

िवनाअनुदािनत 

उ�त सं�थे�या सचंिलत माऊली िश� णशा�  महािव� ालय, वडाळा या 

महािव� ालयातील एम. एड. या अ�यास� मास शै. वष� 2009-10 पासून कायम िवना 

अनुदािनत त�वावर एन. सी. टी. ई. भोपाळ यांची मा�यता िमळालेली होती. सदर 

मा�यते�या अनुषंगाने व �थािनक चौकशी सिमती�या अटीपतू�ते�या अिधन राहून माऊली 

िश� णशा�  महािव� ालय, वडाळा या महािव� ालयातील एम. एड. या पद�य�ु र 

अ�यास� मा�या �थम संल��नकरणास शै. वष� 2009-10 पासून कायम िवना अनुदािनत 

त�वावर मा�यता दे�यात आलेली होती.

परंत ुउ�त महािव� ालयातील एम. एड. या अ�यास� मास िव� ाथ� उपल�ध होत 

नस�याचे नमूद क� न महािव� ालयाने शै. वष� 2016-17 पासून एम. एड. हा अ�यास� म 

बदं कर�या�तव िरतसर शु�क भ� न ��ताव सादर केलेला आहे.

महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (महािव� ालय �कवा मा�यता �ा�त 

पिरसं�था बदं करणे) मधील तरतूद�ची छायांिकत �त व त� नुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 

ची छायांिकत �त सोबत जोडलेली आहे. 

उपरो�त �माणे महािव� ालयाकडून एम. एड. अ�यास� म बदं कर�याबाबत �ा�त 

झाले�या ��तावासंदभ�त संबिंधत महािव� ालयाला भेट देऊन आव�यक ती चौकशी 

क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�या�तव महारा�� ् िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 

92(३) अ�वये खालील �थािनक चौकशी सिमती िनय�ुत कर�यात आली होती
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१. डॉ. ए. एम. रंगरेज   (अ�य� )

२. �ाचाय� डॉ. एस. एस. गणापरू (सद�य)

३. �ा. डॉ. ए. ए. इनामदार (सद�य)

सदर सिमतीने उपरो�त महािव� ालयास भेट देवून सिव�तर अहवाल 

िव� ापीठाकडे सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने शै. वष� 2016-17 पासनू 

महािव� ालयातील एम. एड. हा अ�यास� म बदं कर�याची िशफारस केलेली आहे.

महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 92(५) अ�वये कोणतेही महािव� ालय / 

अ�यास� म बदं करावयाच े झा�यास �थािनक चौकशी सिमतीने केले�या िशफारश�ना 

अनुस� न �थम िव� ा पिरषदेकडून �यव�थापन पिरषदेला िशफारस असणे आव�यक आहे 

व �यव�थापन पिरषदेने मा�यता िद�यानंतर महारा�� ् शासनाकडे मा�यतेकिरता सादर 

कराव ेलागते त� नंतर शासनाची मा�यता िमळा�यानंतर पनु:�  िव� ा पिरषदेसमोर िवषय 

ठेवून सबंिंधत महािव� ालयातील अ�यास� म बदं करावयास मा�यता िदली जाते. तथािप, 

िव� ा पिरषदेची बठैक िद.14/08/2015 रोजी सपं�  झालेली अस�यामूळे दर�यान�या 

काळाम�ये िव� ा पिरषदेची बठैक आयोिजत हो�याची श�यता नस�यामूळे व उपरो�त 

महािव� ालयातील एम. एड. या अ�यास� माची बदंची काय�वाही िवहीत मुदतीत पणू� करणे 

आव�यक अस�यामूळे सदर अ�यास� म बदं कर�याबाबत मा. कुलगु� महोदयांनी म. िव. 

कायदा 1994 कलम 14(७) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने �यव�थापन पिरषदेला िशफारस 

केलेली आहे.  

सबब, माऊली िश� णशा�  महािव� ालय, वडाळा या महािव� ालयातील 

एम. एड. हा अ�यास� म शै. वष� 2016-17 पासून बदं कर�याबाबत िव� ा पिरषदे�या वतीने 

मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  ् िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 14(७) अ�वये केलेली 

िशफारस िवचाराथ�).

ठराव : माऊली िश� णशा�  महािव� ालय, वडाळा या महािव� ालयातील एम. एड. हा 

अ�यास� म शै. वष� 2016-17 पासून बंद कर�याबाबत िव� ा पिरषदे�या वतीने 

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

केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 10(4) ] शै� िणक आिण सामािजक��� ा मागास (ईएसबीसी) �वग�किरता आर� णा�या 

तरतूदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी व शै� िणक सं�थामधील �वशेाकिरता मा. उ�च 

�यायालया�या िद.07 एि�ल, 2015 �या अतंिरत आदेशा�या अनुषंगाने करावया�या 

काय�वाहीची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: िद.24 जुलै, २०१४ रोजी�या शासन िनण�या�वये शै� िणक आिण सामािजक��� ा मागास 

(ईएसबीसी) (मराठा) अ�यादेश � .१३, िद.09 जुलै, 2014 व शासन िनण�य िद.15 जुलै, 2014 नुसार 

नवीन �वग� तयार कर�यात आला होता. �यानुषंगाने शै� िणक आिण सामिजक��� ा मागास 

(ईएसबीसी) (मराठा) �वग�साठी रा�यातील शै� िणक सं�थामधील जागां�या �वशेाम�ये व शासकीय 

/ िनमशासकीय सेवते सरळसेवा भरती�या पदांम�ये ईएसबीसी १६ ट�के आर� णाची तरतूद लागू 

कर�यात आली होती व �यानुसार सरळसेवा भरती�या पदांसंदभ�त सुधािरत �बदुनामावलीचा 

अवलंब कर�यात यावा असे आदेश िनग�िमत कर�यात आले होते. तथािप, सदर शासन िनण�यास 

मा. उ�च �यायालयाने िद.14/11/2014 रोजी ��  िगती िद�याने संद�भय शासन िनण�य 

िद.21/02/2015 अ�वये शै� िणक व सामािजक��� ा मागास (ईएसबीसी) (मराठा) �वग�बाबत 

शासनाने पुढील�माणे आदेश िनग�िमत कर�यात आले होते. 

अ) सामािजक �याय व िवशेष सहा�य िवभागा�या िद.15 जुलै, 2014 �या शासन िनण�यातील 

शै� िणक व सामािजक मागास �वग�तंग�त शासकीय तसेच खाजगी अनुदािनत व 

िवनाअनुदािनत शै� िणक सं�थामधील �वशेासाठी स�या अ��त�वात असले�या 

आर� णा�यितिर�त 16 ट�के आर� ण शै� िणक व सामािजक��� ा मागास �वग�तंग�त मराठा

समाजास दे�याबाबतची तरतूद िद.14/11/2014 पासून �थिगत कर�यात येत आहे.

ब) तसेच िद.24 जुलै, 2014 �या शासन िनण�याची अंमलबजावणी िद.14/11/2014 पासून 

��� गत कर�यात यावी. िद.14/11/2014 नंतर शासकीय व िनमशासकीय सेवतेील सरळसेवा 

भरतीकिरता पूव��या आदेशानुसार िवहीत केले�या १०० �बदुनामावलीचा वापर क� न ही पदे 

भर�याची काय�वाही करावी. 

क) मा. उ�च �यायालयाने िद.14/11/2014 रोजी िदले�या �थिगती आदेशापूव� शै� िणक 

सं�थाम�ये शै� िणक व सामािजक��� ा मागास �वग�साठी असले�या आर� णातंग�त झालेल े

अबािधत राहतील. 

ड) िद.14/11/2014 पूव� शासकीय / िनमशासकीय सेवेम�ये शै� िणक व सामािजक��� ा मागास 

�वग�साठी असले�या आर� णा�या आधारे उमेदवारां�या नेमणकूा झा�या अस�यास, मा. उ�च 

�यायालया�या िनण�या�या अिधन राहून �या नेमणूका कायम राहतील.

इ) िद.14/11/2014 पूव� शै� िणक व सामािजक��� ा मागास �वग�साठी असले�या     

आर� णा�या आधारे, शै� िणक सं�थाम�ये �वशे िदले�या िव� ा�य�ना व शासकीय सेवते 

िनयु�त झाले�या उमेदवारांना जात �माणप� , नॉन ि� िमिलअर �माणप�  व जात वधैता 

�माणप�  दे�याची काय�वाही संबंिधत िवभागांनी करावी.

ई) िद.14/11/2014 नंतर शै� िणक सं�थाम�ये � ावया�या �वशेाबाबत शै� िणक व 

सामािजक��� ा मागास �वग�साठी आर� ण वगळता �चिलत आदेशानुसार काय�वाही करावी.

प) शासकीय व िनमशासकीय सेवेतील िर�त पदांसाठी िद.14/11/2014 पूव� शै� िणक   व 

सामािजक��� ा मागास �वग�साठी असले�या आर� णासह जािहरात िदली अस�यास अशी 

पदे मा. उ�च �यायालया�या अंितम िनण�य होईपय�त भर�यात येवू नयेत. अशी पदे 

भर�याबाबतच िनण�य मा. उ�च �यायालया�या अंितम िनण�य झा�यानंतर घे�यात येईल. मा�  

शै� िणक व सामािजक��� ा मागास �वग� वगळता उव�िरत पदे सदर जािहरातीनुसार 

भर�याची काय�वाही करावी. 
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फ) िद.14/11/2014 नंतर शासकीय व िनमशासकीय सेवा भरती करताना पूव��या आदेशानुसार 

वळेोवळेी िवहीत केले�या १०० �बदुनामावलीचा वापर क� न ही पदे भर�याची काय�वाही 

करावी. 

तथािप, उपरो�त शान िनण�यात संद�भय प� ा�वये शासन शु�दीप� क �िस�द कर�यात 

आले असून, मा. उ�च �यायालय, मंुबई यांनी िरट यािचका � मांक 3151/2014 या �करणी 

िद.07/04/2015 रोजी िदलेले आदेश िवचारात घेवून शासन पुढील�माणे आदेश देत अस�याच े

सूिचत केले आहे. 

अ) सामा�य �शासन िवभागा�या संदभ�धीन � .4 येथील िद.21/02/2015 रोजी�या शासन 

िनण�यामधील अनु� मांक "प)" येथे नमूद सूचना वगळ�यात येत आहेत. 

आ) शै� िणक व सामािजक मागास �वग�तंग�त मराठा समाजास शासकीय / िनमशासकीय सेवा 

(सरळसेवा भरतीसाठी) व शै� िणक सं�थाम�ये १६ ट�के आर� ण दे�याबाबत�या महारा�� ् 

अिधिनयम � मांक 1/2015 या अिधिनयमाची अंमलबजावणी मा. उ�च �यायालया�या अंितम 

िनण�यापय�त �थिगत कर�यात येत आहे. सदर �थिगतीमूळे शासकीय व िनमशासकीय सेवतेील 

सरळसेवा भरतीकिरता िद.09 जुलै, 2014 पूव��या �चिलत आदेशानुसार िवहीत केले�या 

१०० �बदुनामावलीचा वापर क� न पदे भर�याची काय�वाही करावी. तसचे शै� िणक 

सं�थामधील �वशे पूव��या �चिलत काय�प�दतीनुसार सु�  राहतील.

इ) शासकीय व िनमशासकीय सेवतेील िर�त पदासाठी िद.14/11/2014 पूव� शै� िणक व 

सामािजक��� ा मागास �वग�साठी असले�या आर� णासह जािहरात िदली अस�यास अशा 

पदावर मा. उ�च �यायालयाचा अंितम िनण�य होईपय�त खु�या �वग�तील, गुणव� नुेसार पा�  

उमेदवारांमधून ता�पुरता �व� पात जा�तीत जा�त ११ मिह�यां�या कालावधीसाठी �कवा सदर 

�यायालयीन �करणाचा अंितम िनण�य यापैकी जे अगोदर घडेल �या कालावधीकिरता, तदथ� 

�व� पात नेमणकूा कर�यात या�यात.

ई) उपरो�त नेमणकूा या मा. उ�च �यायालय, मंुबई येथे दाखल झाले�या िरट यािचका 

� .3151/2014 � ी. संिजत शु�ला िव� �द महारा�� ् शासन व इतर संल�न यािचका या 

�करणी होणा�या अंितम िनण�या�या अिधन राहून कर�यात येतील, ही बाब संबंिधतां�या 

िनयु�ती आदेशात �प�टपणे नमूद करावी.  

सबब, शै� िणक आिण सामािजक��� ा मागास (ईएसबीसी) �वग�किरता आर� णा�या 

तरतूदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी व शै� िणक सं�थामधील �वेशाकिरता मा. उ�च �यायालया�या 

िद.07 एि�ल, 2015 �या अंतरीम आदेशा�या अनुषंगाने करावया�या काय�वाहीची बाब मािहती�तव).

ठराव : शै� िणक आिण सामािजक��� ा मागास (ईएसबीसी) �वग�किरता आर� णा�या 

तरतूदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी व शै� िणक सं�थामधील �वशेाकिरता मा. उ�च 

�यायालया�या िद.07 एि�ल, 2015 �या अतंिरत आदेशा�या अनुषंगाने करावया�या 

काय�वाहीची सव�नुमते न�द घे�यात आली. 
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[ 10(5) ] M/s. Lipi Data Systems Pvt. Ltd या फम�सोबत केललेी दरकरार �ि� या व �या 

अनुषंगाने दे�यात आललेा पुरवठा आदेश या दो�ही �ि� येस काय�� र मा�यता 

दे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िवभागाकडे असलेले तीन Lipi Printer T-6100, T-6312 आिण T-6610 या Lipi

Printer �या देखभाल / दु� �ती�या कामाकिरता M/s. Lipi Data Systems Pvt. Ltd या 

फम�सोबत एका वष�साठी वारंटी कालावधी घेतला आहे. सदर फम�ने �यां�या एका वष��या 

कामाचे देयक � .LDV/2015/103986, dt.30/09/2015 � .1,07,160/- अस े

िवभागाकडे सादर केले आहे. 

सदरचा िवषय समान लेखा संिहता २०१२ व महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 

मधील तरतूदीनुसार � . एक लाखापढुील खेरदी / कामासाठी�या खच�स खरेदी सिमती, 

िव�  व लेखा सिमती व �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक आहे. तथािप, 

िवभागाकडे पवू� Lipi Printer T-6100, आिण Lipi Printer T-6312 अस ेदोन ��टर होते. 

दोन ��टरचा वा�षक देखभाल / दु� �तीचा खच� � .८०,३९०/- इतका होता. �यामूळे 

सदरचा िवषय �यव�थापन पिरषदेसमोर ठेवला जात न�हता. सन 2014-15 या आ�थक 

वष�त परी� ा िवभागाने Lipi Printer T-6610 L न�याने खरेदी के�याने व तीनही ��टरसाठी 

AMC करणे गरजचे ेअस�याने तीन ��टर�या AMC साठी खच� वाढला असनू सदरचा खच� 

� .1,07,160/- इतका आहे. 

उपरो�त सव� ��टर हे Lipi या कंपनीचे असनू �यांची AMC Lipi याच कंपनीशी 

करणे अ�याव�यक आहे. सदर कंपनी बरोबर िद.14/07/2015 रोजी�या िटपणीस 

मा. कुलगु� महोदयांनी िदले�या मा�यते�या अनुषंगाने वा�षक दरकराराची �ि� या पणू� 

केली असून कराराचा कालावधी िद.01/06/2015 ते 30/06/2016 असा आहे. उपरो�त 

बाब ही सेव�ेया अनुषंगाने अस�याने �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक आहे. 

तथािप, �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घे�यात आलेली नाही.

Lipi Data Systems या फम�सोबत केले�या दरकरारातील अट � .८ Payment 

Terms नुसार वा�षक दरकराराचे देयक अ� ीम �व� पात देणे आव�यक आहे. सदर फम�ने 

देयक � .LDV/2015/103986, dt.30/09/2015 � .1,07,160/- नुसार देयकाची 

मागणी केली आहे. उपरो�त देयकाची र�कम आदा कर�यापवू� सदर �ि� येस �यव�थापन 

पिरषदेची मा�यता घेवून देयक आदा करणे उिचत वाटते. 

सबब, Lipi Data Systems Pvt. Ltd या फम�सोबत केलेला दरकरार व �या 

अनुषंगाने दे�यात आलेला परुवठा आदेश या दो�ही �ि� येस काय�� र मा�यता दे�याची 

बाब िवचाराथ�).

ठराव : M/s. Lipi Data Systems Pvt. Ltd या फम�सोबत केललेी दरकरार �ि� या व �या 

अनुषंगाने दे�यात आललेा पुरवठा आदेश या दो�ही �ि� येस खास बाब �हणनू 

सव�नुमते काय�� र मा�यता दे�यात आली. 



�यव�थापन पिरषदेची 8४ वी बैठक मंगळवार, िद.२२ िडस�बर, 2015 काय�वृ� ांत 19/28

[ 10(६) ] सोलापूर िव� ापीठ व संल�न महािव� ालयातील िश� णशा�  िव� ाशाखेतील 

िनयिमत बी.पी.एड. पदवी वग�तून सव� �थम येणा�या िव� ाथ�/िव� ा�थनीस ��येक 

वष� "दिलत िम� चं� ाम रामचं� च�हाण सुवण�पदक" दे�यास व �याकिरता 

� .1,00,000/- �ा�त देणगी ��वकार�यास म. िव. कायदा 1994 कलम 14 (7) 

नुसार मा. कुलगु�  महोदयानंी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही 

मािहती�तव.

(िटपणी: � ी. सभुाष चं� ाम च�हाण, सोलापरू यांनी   सोलापरू िव� ापीठ व सलं�न 

महािव� ालयातील िश� णशा�  िव� ाशाखेतील िनयिमत बी.पी.एड. पदवी वग�तून सव� 

�थम येणा�या िव� ाथ�/िव� ा�थनीस ��येक वष� "दिलत िम� चं� ाम रामचं� च�हाण

सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी िदनांक 18/12/2015 रोजी�या प� ासोबत 

� .1,00,000/- (अ� री एक लाख) ची देणगी िव� ापीठास िदली आहे. सदर रकमे�या 

�याजातून �ितवष� वरील नावाने सुवण�पदक दे�यासाठीचा मानस िव� ापीठास कळिवला 

आहे. 

स� ��थतीत �यव�थापन पिरषद बठैकीचा िदनांक िनि� त नस�याने

� ी. सुभाष चं� ाम च�हाण, सोलापरू या�याकडून सुवण�पदक दे�यासंदभ�त िव� ापीठास 

�ा�त झालेला � .1,00,000/- (अ� री एक लाख) चा धनादेश ��वकार�यास महारा��  

िव� ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 14 (7) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. 

कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िदली आहे. �यानुसार �ा�त झालेला धनादेश िव�  व लेखा 

िवभागात जमा कर�यात आला आहे.

सबब, मा. कुलगु�  महोदयांनी वरील�माणे केलेली काय�वाही 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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[ 10(७) ] सोलापूर िव� ापीठाशी संल��नत महािव� ालयातील कला व लिलत कला 

िव� ाशाखेतील िनयिमत बी. ए. (भाग १, २ व ३) मधील सव� भाषा िवषयामधून �थम 

येणा�या िव� ाथ� / िव� ा�थनीस ��येक वष� "कै. पाडुंरंग उफ� बाबूराव शंकरराव 

सागरे सुवण�पदक" दे�यास व �याकिरता � .१,००,०००/- �ा�त देणगी 

��वकार�यास म. िव. कायदा १९९४ कलम १४ (७) नुसार मा.कुलगु� महोदयांनी 

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

(िटपणी: डॉ. सज�राव बाबरूाव सागरे, यांनी सोलापरू िव� ापीठातील सकुंले व िव� ापीठाशी 

संल��नत महािव� ालयातील कला व लिलत कला िव� ाशाखेतील िनयिमत बी.ए. (भाग-

1, 2 व 3) मधील सव� भाषा िवषयामधून �थम येणा�या िव� ाथ�/िव� ाथ�नीस ��येक वष� 

"कै. पांडुरंग उफ� बाबरूाव शंकरराव सागरे सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी 

िदनांक18/12/2015 रोजी�या प� ासोबत � .1,00,000/- (अ� री एक लाख ) ची देणगी 

िव� ापीठास िदली आहे. सदर रकमे�या �याजातनू �ितवष� वरील नावाने सुवण�पदक 

दे�यासाठीचा मानस िव� ापीठास कळिवला आहे.

स� ��थतीत �यव�थापन पिरषद बठैकीचा िदनांक िनि� त नस�याने 

डॉ.सज�राव बाबरूाव सागरे सोलापरू या�याकडून सुवण�पदक दे�यासंदभ�त िव� ापीठास 

�ा�त झालेला � .1,00,000/- (अ� री एक लाख) चा धनादेश ��वकार�यास महारा��  

िव� ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 14 (7) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. 

कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िदली आहे. �यानुसार �ा�त झालेला धनादेश िव�  व लेखा 

िवभागात जमा कर�यात आला आहे.

सबब, मा. कुलगु�  महोदयांनी वरील�माणे केलेली काय�वाही 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.



�यव�थापन पिरषदेची 8४ वी बैठक मंगळवार, िद.२२ िडस�बर, 2015 काय�वृ� ांत 21/28

[ 10(8) ] सोलापूर िव� ापीठातील संकुल आिण िव� ापीठ सलं��नत महािव� ालय यामधून 

वािण�य िव� ाशाखेम�ये एम. कॉम. या परी� ेम�ये िव� ापीठात सव� �थम येणा�या 

िव� ा�य�स शै� िणक वष� 2016-17 पासून ��येकी वष� "�वग�य उ�दव जयराम 

माळी �मृती सुवण�पदक" दे�यास व �याकरीता � .1,00,000/- ची �ा�त झाललेी 

देणगी ��वकार�यास म.िव.कायदा 1994 कलम 14(7) नुसार तातडीची बाब �हणनू 

मा. कुलगु� महोदयानंी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही 

मािहती�तव.

(िटपणी- � ी.एम.बी. शेटे, चेअरमन व �ाचाय� एस.सी. धु� रगांव, सिचव, िश� णमह�ष 

उ.ज.माळी गु� जी िव� ानगर सहकारी गृह िनम�ण सं�था, मय�िदत, बाश� यांनी 

िद.21/12/2015 रोजी सोलापरू िव� ापीठ पिरसरातील सकुंल आिण िव� ापीठ संल��नत 

महािव� ालय यामधून वािण�य िव� ाशाखेतील एम.कॉम या परी� ेम�ये िव� ापीठात सव� 

�थम येणा�या िव� ा�य�स शै� िणक वष� 2016-17 पासनू ��येकी वष� "�वग�य उ�दव

जयराम माळी �मृती सुवण�पदक"या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी 

� .1,00,000/-(अ� री- एक लाख) �या देणगीचा धनादेश िव� ापीठास िदला असनू �यांचा 

तपिशल खालील�माणे आहे.

अ.� . बँकेच ेनाव धनादेश � मांक िदनांक र�कम � पये

1) बँक ऑफ महारा��  शाखा, 

बाश�

000668 21/12/2015 � .1,00,000/-

वरील�माणे �ा�त झाले�या देणगी�या �याजातनू �ितवष� वरील नावाने 

सुवण�पदक दे�यासाठीचा मानस संबिंधत देणगीदारं◌ानी िव� ापीठास कळिवला आहे.

स� ��थतीम�ये � ी. एम. बी. शेटे, चेअरमन व �ाचाय� एस. सी. धु� रगांव, सिचव, 

िश� णमह�ष उ.ज.माळी गु� जी िव� ानगर सहकारी गृह िनम�ण सं�था, मय�िदत, बाश� 

यां�याकडून सुवण�पदक दे�यासंदभ�त िव� ापीठास �ा�त झालेला � .1,00,000/-(अ� री-

एक लाख) चा धनादेश ��वकारणे आव�यक अस�याने तातडीची बाब �हणनू महारा��  

िव� ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 14(7) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

मा.कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदली आहे.  �यानुसार �ा�त झालेला धनादेश िव�  व लेखा 

िवभागात जमा कर�यात आला आहे.

सबब, वरील�माणे मा.कुलगु�  महोदयांनी केलेली काय�वाही 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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[ 10(9) ] मे. �ाईमा � ुप, से�युरटी, लबेर, पस�नल, स��हसेस, सोलापूर या�ंया संदभ�त डॉ.

देशमुख सिमतीने िद.21/12/2015 रोजी सादर केललेा अहवाल �यव�थापन

पिरषदे�या िनण�या�तव सादर. 

(िटपणी: या काय�लया�या िद.30/10/2014 रोजी�या िटपणीवर �ा�त झाले�या 

आदेशानुसार िद.24/11/2015 रोजी�या प� ा�वये मे. �ाईमा � ुप, स�ेयरुटी, लेबर, 

पस�नल स��हसेस, सोलापरू या ठेकेदाराची अिभलेख व द�तावजे तपासनू अहवाल सादर 

कर�याबाबत सिमती गठीत कर�यात आली होती. सदर सिमतीचा अहवाल 

िद.21/12/2015 रोजी �ा�त झाला. 

मे. �ाईमा � पु, से�युरटी, लेबर, पस�नल स��हसेस, सोलापरू यांच े सोलापरू 

िव� ापीठास कं� ाटी प�दतीने सुर� ा सेवा व मुन�यबळ परुवठा कर�यासंदभ�तील 

िद.19/02/2014 च ेप�  िव� ापीठास �ा�त झा�याने, सदरच ेप�  �यव�थापन पिरषदे�या 

अवलोकनाथ� व िनण�याथ� सादर कर�यात आले होते. �यावर �यव�थापन पिरषदेने 

िद.29/04/2014 �या बठैकीत पढुील �माणे िनण�य घेतलेला आहे. "हा िवषय सव� 

कागप� ासह पनु� : सादर करावा असे सव�नुमते ठरले."

उपरो�त व�तु��थती िवचारात घेता मे. �ाईमा � ुप, स�ेयरुटी, लेबर, पस�नल,

स��हसेस, सोलापरू यां�या संदभ�त डॉ. देशमुख सिमतीने िद.21/12/2015 रोजी सादर 

केलेला अहवाल �यव�थापन पिरषदे�या िनण�या�तव सादर).

ठराव: मे. �ाईमा � ुप, से�युरटी, लबेर, पस�नल, स��हसेस, सोलापूर या�ंया संदभ�त

डॉ. देशमुख सिमतीने िद.21/12/2015 रोजी सादर केललेा अहवाल ��वका� न 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[10(10)] ��तुत िव� ापीठा�या आवारातील "िविवध इमारती�या बाधंकामासाठी 

वा�तुिवशारद, �� �चलर िडझाईनर" या कामा�या Professional fees साठी 

दे�यात आल�ेया अ� ीमचे देयक खच� टाकून settle करणे ची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठा�या आवारातील "िविवध इमारती�या बांधकामासाठी 

वा�तुिवशारद, �� �चलर िडझाईनर" या कामा�या Professional fees साठी दे�यात 

आले�या अ� ीम बाबत.

अ)  सोलापरू िव� ापीठा�या आवारातील िविवध इमारती�या बांधकामासाठी वा�तुिवशारद 

सूची तयार कर�यासाठी �यव�थापन पिरषद बठैक िद.04/09/2008 रोजी�या खालील 

�माणे ठराव कर�यात आला.

ठराव 

� . 9(2)

सोलापूर िव� ापीठा�या आवारातील िविवध इमारती�या बांधकामासाठी तयार 

कर�यात आले�या वा�तुिवशारद सूचीस खालील दु� �तांसह �यव�थापन पिरषदेने 

मा�यता िदली.

1)पान � .50 वर, अ�कटे�ट, इंजेिरअर िडझाईनर, �लॅनर या अंतग�त 

� ी क�दार कुलकण� पुणे (मोबाई � मांक 9822038971) आिण � ी च�ं कांत िदवटे 

को�हापूर (मोबाईल � मांक 9822043078) तसेच लॅ�ड�केप आक�टे�ट या 

अंतग�त � ी स�यिजत पाटील आक�टे�ट (मोबाईल � मांक 9890778881) यां�या 

नावाचा समावशे करावा. 

उ�त ठरावानुसार िविवध बांधकाम कामा�या वा�तुिवशारद, इंटेिरअर िडझाईनर 

आिण �� �चलर िडझाईनर �हणनू िनय�ुती दे�यात आले होते.

��तुत िव� ापीठा�या िविवध बांधकाम करणेसाठी वा�तुिवशारद, इंटेिरअर 

िडझाईनर आिण �� �चलर िडझाईनर �हणनू िनय�ुत कर�यात आले�यांना Professional

fees साठी 1% फी �यांचे मागणीनुसार दे�यात येत होती.

िव� ापीठा�या िविवध बांधकाम करणेसाठी वा�तुिवशारद, इंटेिरअर िडझाईनर

आिण �� �चलर िडझाईनर यांना Professional fees साठी अ� ीम (Advances) दे�यात 

आली होती. 

ब)    �यव�थापन पिरषद बठैक िद.30/03/2009 रोजी�या िवषय � .23 व � .24 नुसार 

वा�तुिवशारद पॅनेलवरील वा�तुिवशारदांना �यांनी केले�या वा�तुिवषयक कामाबाबत 

� ावयाचा मोबदला करीता उप-सिमती गिठत कर�यात आली.

�यानुसार सदरच े उप-सिमतीची बठैक िद.30/03/2009 रोजी�या अहवालास 

�यव�थापन पिरषद बठैक िद.21/12/2009 रोजी�या ठराव � .18(12) नुसार खालील 

�माणे ठराव कर�यात आला.

ठराव � .

18(12)

वा�तुिवशारद पॅनेलवरील वा�तुिवशारदांना �यांनी केले�या 

वा�तुिवषयक कामाबाबत � ावयाचा मोबदला ठरिव�याबाबत गठीत 

केले�या सिमतीचा अहवाल �वीकार�यात येवून दु� �तीसह मा�यता 

दे�यात आली.

वरील ठरावा�माणे सिमतीचे अ�य�  �ा. बी. पी. र�गे यांनी अहवालात दु� �ती केली 

असून सदरचा अहवाल �यव�थापन पिरषद बठैक िद.10/03/2009 िवषय � .17 ठराव 

खालील�माणे कर�यात आला.
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ठराव 

� .1

7

वा�तुिवशारदांना मोबदला ठरिव�याबाबत गठीत केले�या सिमतीचा अहवाल 

P.M.C. साठी सव�च कामास जा�तीत जा�त 2% Consultancy Charges या 

दु� �तीसह मोबदला दे�याबाबतची िशफारस �वीकार�यात येवून मा�यता 

दे�यात आली.

"अ" म�ये नमूद केले �माणे िनयु�त वा�तुिवशारद, इंटेिरअर िडझाईनर आिण 

�� �चलर िडझाईनर यांनी Professional fees साठी अ� ीम वजा जाता देयक 

समायोजनासाठी सादर कर�यात आलेले आहेत.

(क) वरील�माणे देयकांबाबत लेखापिर� णावळेी मा.�धान लेखपिर� ण, मंुबई यांच ेकडील 

सन 2008-09 ते 2009-10 मधील लेखापिर� णाम�ये उ�त Advances लेखा िवभागाकडे 

�लंबीत असून आ� ेप न�दिव�यात येवून पॅरा चे compliances करीता काढ�यात आला. 

याबाबतची मािहती खालील�माणे

             Architecture, Structural Designer याकरीता �याचे मागणीनुसार 1% फी 

�माणे Advances दे�यात आले होते. �याचा तपशील खालील �माणे

S.No. Name Pending Advances in Rs.

01. Rahul Builders, Sangli 2,17,195/-

02. Shri.Jathade Sanjay S. 90,000/-

03. Shri.Khamitkar Rahul 1,00,000/-

04. Shri.Moholkar S.P. 1,00,000/-

05. Shri.Vaidya Pranesh D. 1,20,000/-

उ�त ठरावा�माणे िव� ापीठ पिरसरातील Structural Designer �हणनू खालील 

काम दे�यात आलेले होते.        

S.No. Name Work allotted

01. Rahul Builders, Sangli Construction of Computational Sciences,

02. Shri. Jathade Sanjay S. As a Structural Designer-
Earth Science Building

VIP Guest House

03. Shri.Khamitkar Rahul Architect- VIP Guest House

04. Shri. Moholkar S. P. Computational Sciences Building, Arts
and Language Buildings

05. Shri.Vaidya Pranesh D. Boys Hostel, Ladies Hostel

(ड) वरील�माणे "अ" म�ये नमूद के�या�माणे िव� ापीठा�या िविवध बांधकाम करणेसाठी 

�� �चरल िडझाईनर व वा�तुिवशारद यांना 1% फी �माणे �यांच े मागणी नुसार �यांना

अ� ीम दे�यात आली होती.  

�यानुसार संबधंीतांच े देयक समायोजन करीता िव�  व लेखा िवभागास सादर 

कर�यात आले होते. 

        "अ" म�ये नमुद के�या�माणे 1% फी आिण �यानंतर �याच कामाकरीता �यव�थापन

पिरषद बठैक िद.21/12/2009 तील मा�यतेनुसार वा�तुिवशारद, �� �चरल िडझाईनर 

या कामाकरीता म�ये � .2/- �ित चौ. फूट या �माणे फी दे�याच ेठरले.  
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उ�त कामा�या �� �चरल िडझाईनर व वा�तुिवशारद यांची "ब" म�ये नमूद

के�या�माणे फी दे�याची मागणी होती. �यामुळे अ� ाप पय�त उ�त Advances लेखा 

िवभागाकडे �लंबीत िदसून येतात.  

          सबब, लेखा पिर� णामधील आ� ेपाची पतु�ता करणेकरीता उ�त �� �चरल

िडझाईनर व वा�तुिवशारद यांना यापवू�दे�यात आले�या 1% �माणे फी Advances ची 

र�कम खच� टाकून Advances settle कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठा�या आवारातील "िविवध इमारती�या बाधंकामासाठी 

वा�तुिवशारद, �� �चलर िडझाईनर" या कामा�या Professional fees साठी 

दे�यात आल�ेया अ� ीमची देयके खच� टाकून settle कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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[10(11)] िद.11/12/2015 �या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ातंास िव�  व लखेा सिमतीने 

केललेी मा�यतेची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.11/12/2015 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�यक आहे. �यानुसार िव�  व लेखा सिमती�या 

मा�यतेसाठी सादर कर�यात आला असता, �यास िद.22/12/2015 रोजी�या िव�  व लेखा 

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

सबब, िद.11/12/2015 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांतास िव�  व लेखा 

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

ठराव: िद.11/12/2015 �या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ातंास िव�  व लखेा सिमतीने 

केललेी मा�यतेची िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[10(1२)] मा. �ाचाय�, शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलजू याचंे िद.08/12/2015

रोजीचे झाललेे पा� ता अज�च ेदंडाची र�कम माफ कर�याबाबतचे प� िवचाराथ�.

(िटपणी: शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलूज या महािव� ालयात पीएच.डी.

अ�यास� मास �विेशत असले�या  िव� ा�य�चे पा� ता अज� िवहीत मुदतीत िव� ापीठाकडे

सादर केलेले न�हते. �या�तव सदर महािव� ालयास पाच िव� ा�य�चे पीएच.डी 

अ�यास� माचे पा� ता अज�साठी खालील �माणे दंड आकार�यात आला होता.  

अ.क. िव� ाथ�नाव न�दणी िदनांक पा� ता अज�

सादर के�याचे

प�  िदनांक 

पा� ता

शु�क व 

दंडाची 

र�कम � .

१ � मती पठाण सुमै�या चाँदखान 1 जुलै 2012 17/07/2015 43250 /-

२ � ी.कांबळे अशोक िवठठल 1 जुलै 2012 17/07/2015 43250 /-

३ � ी.भगत घन�याम िभमराव 1 जुलै 2012 17/07/2015 42100 /-

४ � ी.ग�हाणे �स� ा महादेवराव 1 जुलै 2012 17/07/2015 41950 /-

५ � ी. माने -देशमुख �शांत िवलास 1 जुलै 2012 17/07/2015 43550 /-

उ�त अ.� .4 व 5 मधील िव� ा�य��या दंडापकैी 50% र�कम मा.कुलगु�  महोदय 

यांनी यापवू� िद.05/11/2015 रोजी�या िटपणवर माफ केलेली आहे. तस ेमहािव� ालयास 

िद.26/11/2015 रोजी�या प� ा�वये कळिवलेले आहे. (सोबत प� ाची छायांिकत �त)

सदर महािव� ालया�या �ाचाय�नी प� ाम�ये नजर चकुीने पा� ता अज� 

िव� ापीठाकडे पाठिव�याच े राहून गेलेले आहे. तरी दंडाची र�कम माफ करावी अशी 

िवनंती केलेली आहे.  

तसेच सन 2012-13 म�ये �ितदीन � .50 /- दंडाची र�कमेची तरतूद िव� ापीठ 

पिरप� काम�ये िदसून येत नाही. तरी सन 2015-16 पासून � .50/- �ितदीन दंड 

आकारणी पवू�ल� ी �भावाने क�  नये अशी  िवनंती केलेली आहे.

याबाबत काय�लयीन िनवदेन खालील �माणे:-

1. सदर महािव� ालयास खालील �माणे दंड झालेला असनू यापवू� इतर 

महािव� ालयास सन 2015-16 �या �चिलत पिरप� का�वये याच प�दतीने दंड

आकारणी कर�यात आलेली आहे. 

2. अशाच �कारचे एका �हदी िवषयातील पीएच.डी अ�यास� मास �विेशत असलेले 

िव� ाथ� � ी.कानडे राजाराम दादा या िव� ा�य�स पा� ता अज� िवहीत मुदतीत सादर न

के�याने एकूण दंडा�या 50% इतके दंड आकार�यात आले होते. िव� ा�य�ने पनु:�  

आकारले�या दंडात 50% माफ कराव े अशी िवनंती केलेली होती. सदरचा िवषय 
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िद.25/08/2015 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर केले असता �यव�थापन 

पिरषदेने 50 % दंड माफ केलेला आहे.  

सबब मा. �ाचाय�, शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलूज यांचे

िद.08/12/2015 रोजीचे झालेले पा� ता अज�चे दंडाची र�कम माफ कर�याबाबतचे प�  

िवचाराथ�).

ठराव: शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलूज येथील पीएच. डी. �या िव� ा�य�नी वळेेत 

पा� ता अज� सादर न के�यामूळे �यानंा आकार�यात आललेा दंड महािव� ालया�या 

िद.08/12/2015 �या प� ात उ� खे केल�ेया पिर��थतीचा िवचार क� न खास बाब 

�हणनू �ित िव� ाथ� `4,000/- नाममा�  दंड कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 

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

सही/-           सही/-  

सिचव

�यव�थापन पिरषद

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


