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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १11 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.2३ जानेवारी, २०१8 दुपारी ०३:0० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १11 वी बठैक मंगळवार, िद.23 जानेवारी, २०१8 रोजी दुपारी ०३:0० 

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. िनतीन आर. करमळकर - मा. � . कुलगु� अ�य�

2) �ा. एम. एम. माने सद�य

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

(वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखा)

सद�य

4) �ा. ई. एन. अशोककुमार, �भारी अिध�ठाता,

(मानविव� ान िव� ाशाखा)

सद�य

5) डॉ. ए. ए. घनवट  सद�य

6) डॉ. � ीमती एस. आय. शेख सद�या

7) डॉ. देशपांडे एस. एम., िवभागीय सहसचंालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू

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

सद�य

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

9) � ी. बी. पी. पाटील, संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ कायम िनमंि� त 

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

�वागत:

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

अनुप��थती:

�यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस डॉ. टी. एन. कोळेकर यांनी प� ा� ारे व डॉ. एस. सी. मांडे, 

संचालक, नॅशनल स�टर फॉर सेल साय�सेस, पणेु िव� ापीठ कॅ�पस, पणेु यांनी ईमेल� ारे व डॉ. डी. 

आर. नंदनवार, �भारी सहसचंालक, (तं�  िश� ण) पणेु मा. संचालक (तं�  िश� ण) यांचे �ितिनधी यांनी 

दूर�वनी� ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली होती. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता 

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

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

[ 01 ] १9 िडस�बर, २०१७ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या (तातडी�या) बठैकीचा काय�वृ� ांत 

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

ठराव: १9 िडस�बर, २०१७ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या (तातडी�या) बठैकीचा काय�वृ� ांत 

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

न�द घे�यात आली.   

1) पान � .१० वर िवषय � .0७ म�ये “डॉ. टी. एन. कोळेकर, डॉ. � ीमती सुरै�या शेख व 

डॉ. ए. ए. घनवट” यांची नाव ेवगळावीत.  

2) पान � .११ वर िवषय � .08 मधील िवषयात व ठरावात “कायदा” ऐवजी 

“अिधिनयम” अशी दु� �ती करावी.
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[ 0२ ] िव� ापीठातील िनयिमत पदावर काय�रत असल�ेया िश� क व िश� के� र �शासकीय 

सेवकां�या सेवािनवृ� ी िनिम�  �मृितिच�ह दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��ततू िव� ापीठात िनयिमत िश� क व िश� के� र �शासकीय सेवक अंदाज े२५ 

ते ३० वष�चा सेवचेा काय�काल �ामािणकपणे व जबाबदारीने यश�वीिर�या पणू� क� न 

सेवािनवृ�  होतात. �यां�या सेवचेा सेवािनवृ� ी िनिम�  िव� ापीठ �शासनाकडून गौरव 

कर�यासाठी खालील�माणे काय�वाही कर�यास मा�यतेचा िवषय िद.२३/०५/२०१७ 

रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीसमोर सादर केला होता. 

1) िद आट� ऑफ गॅलरी अथवा अ�य सं�थेकडून �मृती िच�ह तयार क� न घेणे.

2) सेवािनवृ� ीचा समारंभ सव� िश� क व िश� के� र कम�चारी यां�या उप��थतीत 

िव� ापीठ सभागृहात आयोिजत करणे.

3) �मृती िच�ह तयार क� न घे�यासाठी व तसेच सेवािनवृ�  होणा�या �शासकीय 

सेवकास शाल, � ीफळ व प�ुपगु�छ व उप��थतांना चहा व ना�टा यासाठी येणा�या 

खच�स व सदरचा खच� िव� ापीठा�या Foundation Day & Other Functions या 

अंदाजप� कीय िशष�कातंग�त खच� टाक�यास मा�यता असावी.

4) सेवािनवृ�  होणा�या �शासकीय सेवकां�या कुटंूबास सदर काय�� मास उप��थती 

राह�यास व सेवा िनवृ� ी नंतर �यां�या सेवचेी कृत� ता �य�त कर�यासाठी �यांना 

िव� ापीठ वाहनातनू �वगृही नेवून सोड�यास मा�यता असावी. �यामूळे संबिंधत 

सेवकाचा िव� ापीठा�ती केले�या काय�चा गौरवही होईल व �या�या �मृती कायम 

�व� पी �शासकीय सेवक जतन क� न ठेवतील यात शंकाच नाही.

या अनुषंगाने �यव�थापन पिरषदेने ठराव � .०३ अ�वये खालील�माणे ठराव 

पारीत केलेला आहे. 

“िव� ापीठातील िनयिमत पदावर काय�रत असले�या िश� क व िश� के� र �शासकीय 

सेवकां�या सेवािनवृ� ी िनिम�  �मृतीिच�ह देवून िव� ापीठा�या वध�पनिदनी यथोिचत 

स�कार कर�याच ेसव�नुमते ठरले.”
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या संदभ�तील काय�लयीन िनवदेन खालील�माणे आहे.

 सेवािनवृ� ी हा �संग संबिंधत अिधकारी व कम�चारी यां�या जीवनातला मह�वाचा 

�संग अस�या कारणाने िनरोप समारंभा�संगीचे �यांना �मृतीिच�ह देणे यो�य राहील.

 वध�पन िदनी िनरोप समारंभाचे �मृती िच�ह दे�याबाबत अनेक अडचणी उ� वू 

शकतात. उदा. सेवािनवृ�  झा�यानंतर संबिंधत कम�चारी हे सेवािनवृ� ीनंतर �यां�या 

मूळगावी वा�त�यास जावू शकतो, संबिंधत अिधकारी कम�चा�यांच ेआक��मत िनधन 

अथवा आजारपण यामूळे ते उप��थत राह�याची श�यता कमी आहे.

 तसेच सेवािनृ� ीिदनी �मृितिच�ह न देता ते वध�पन िदनी िद�यास �यांच ेमह�व कमी 

होवू शकते. 

 या�तव सेवािनृ� ी िदनीच आयोिजत होणा�या काय�� मात संबिंधत �शासकीय 

सेवकास �यां�या सेवचेी कृत� ता �य�त कर�यासाठी �मृतीिच�ह देणे यो�य राहील.

सबब, िव� ापीठातील िनयिमत पदावर काय�रत असले�या िश� क व िश� के� र 

�शासकीय सेवकां�या सेवािनवृ� ी िनिम�  िव� ापीठ सभागृहात आयोिजत होणा�या 

काय�� मािदनीच सबंिंधत �शासकीय सेवकास शाल, � ीफळ व प�ुपगु�छ व उप��थतांना 

चहा व ना�टा यासह �मृतीिच�ह दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठातील िनयिमत पदावर काय�रत असल�ेया िश� क व िश� के� र �शासकीय 

सेवकां�या सेवािनवृ� ी िदनीच िव� ापीठ सभागृहात काय�� म आयोिजत क� न सबंिंधत 

�शासकीय सेवकास �मृतीिच�ह, शाल, � ीफळ व प�ुपगु�छ व उप��थतांना चहा व ना�टा 

दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.



�यव�थापन पिरषदेची १११ वी बैठक मंगळवार, िद.2३ जानेवारी, २01८ काय�वृ� ांत 5/35

[ 0३ ] संल��नत महािव� ालयांकडून �ा�त झालले े शै� िणक वष� २०१6-17 पय�तच े

महािव� ालय िवकास सिमतीचे अहवाल महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम २०१६ 

कलम 97(५) (i) अ�वये िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा�� शासन, उ�च व तं�  िश� ण िवभागाने िद.०१/०३/२०१७ पासून महारा��

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ लागू केलेला आहे. �यानुसार िद.16/10/2017 रोज�या 

पिरप� का�वये सव� संल��नत महािव� ालयाकडून शै� िणक व वष� 2016-17 या वष�चा 

(िद.३० जून, २०१७ रोजी संपणा�या वष�चा) ”महािव� ालय िवकास सिमतीचा” अहवाल 

मागिव�यात आलेला होता. �यानुसार संल��नत वगेवेग� या महािव� ालयांकडून महािव� ालय 

िवकास सिमतीच े अहवाल (College Development Committee) खालील�माणे �ा�त झालेल े

आहेत. 

अ.

� .

महािव� ालयाचे नाव शै. वष� अ.

� .

महािव� ालयाचे नाव शै. वष� 

१) ए. आ. बुल� मिहला विर�ठ 

महािव� ालय, सोलापूर  

२०16-17 2) डी. बी. एफ. दयानंद कॉलज 

ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स,

सोलापूर  

2016-17

३) डी. ए. �ही. वलेणकर कॉलेज 

ऑफ कॉमस�, सोलापूर  

२०16-17 ४) डी. जी. बी. दयानंद लॉ 

कॉलेज, सोलापूर  

२०16-17

५) डी. पी. बी. दयानंद कॉलेज 

ऑफ ए�यकेुशन, सोलापूर 

२०16-17 ६) क�तुरबाई कॉलेज ऑफ 

ए�यकेुशन, सोलापूर  

२०16-17

७) भारत महािव� ालय, जऊेर,

ता. करमाळा 

२०16-17 ८) संगमे� र कॉलेज, सोलापूर २०16-17

९) माऊली महािव� ालय, वडाळा २०16-17 १०) लोकमंगल िव� ान व 

उ� ोजकता महािव� ालय,

वडाळा 

२०16-17

११) ए. जी. पाटील इ���ट� ूट 

ऑफ टे�नॉलॉजी, सोरेगाव 

२०16-17 १२) संतोष िभमराव पाटील आट�� ,

साय�स ॲ�ड कॉमस�, मं� ुप

२०16-17

१३) कॉलेज ऑफ ए�यकेुशन,

बाश�

२०16-17 १४) सौ. सुवण�लता गांधी 

महािव� ालय, वरैाग 

२०16-17

१५) शंकरराव मोिहते 

महािव� ालय, अकलूज  

२०16-17 16) � ीराम इ���ट� ूट ऑफ 

इ�फॉम�शन टे�नॉलॉजी,

पानीव- अकलूज 

२०16-17

17) � ीराम इ���ट� ूट ऑफ 

इंिजिनअर�ग ॲ�ड टे�नॉलॉजी 

स�टर, पानीव 

२०16-17 १८) सहकार मह�ष शंकरराव 

मोिहते-पाटील इ���ट� ूट 

ऑफ टे�नॉलॉजी ॲ�ड िरसच�,

शंकरनगर, अकलूज 

२०16-17

19) मदन�सह मोिहते-पाटील 

िव� ान महािव� ालय,

मंगळवढेा 

२०16-17 २०) आट��  ॲ�ड कॉमस� कॉलेज,

माढा 

२०16-17

२१) के. एन. िभसे आट�� , कॉमस� 

ॲ�ड िवनायकराव पाटील 

साय�स कॉलेज, कुडू�वाडी

२०16-17 २२) मा� तीराव हरीराव महािडक 

कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड 

कॉमस�, मोड�नब

२०16-17
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२३) कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग,

पंढरपूर 

२०16-17 २४) कम�वीर भाऊराव पाटील 

महािव� ालय, पंढरपूर 

२०16-17

२५) उमा महािव� ालय, पंढरपूर २०16-17 २६) इ���ट� ूट ऑफ कॉ��युटर 

ॲ�ड मॅनेजम�ट �टडीज,

कासेगाव 

२०16-17

२७) सांगोला महािव� ालय,

सांगोला 

२०16-17 २८) िव� ान महािव� ालय, सांगोला २०16-17

२९) � ीमती काशीबाई नवले 

कॉलेज ऑफ ए�यकेुशन

२०16-17 ३०) स� ा� ी कॉलेज ऑफ फाम�सी,

मेथवडे 

२०16-17

३१) फॅबटेब टे��नकल कॅ�पस,

कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग 

ॲ�ड िरसच�, सांगोला 

२०16-17 ३२) िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ 

कॉमस�, सोलापूर 

२०16-17

३३) वालचंद इ���ट� ूट ऑफ 

टे�नॉलॉजी, सोलापूर 

२०16-17 ३४) उमा िश� णशा�  

महािव� ालय, पंढरपूर 

२०16-17

३५) सी. बी. खेडगीज कॉलेज,

अ�कलकोट

२०16-17

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ९७(५) (द) म�ये खालील�माणे 

तरतूद आहे. 

“(द) ३० जून रोजी संपणा�या वष�साठी सिमतीने केले�या कामाचा वा�षक अहवाल तयार करील 

आिण तो अशा महािव� ालया�या �यव�थापनास व िव� ापीठास सादर करील.”

उपरो�त तरतूदीनुसार संल��नत महािव� ालयाकडून �ा�त झालेले महािव� ालय 

िवकास सिमतीच ेअहवाल �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: संल��नत महािव� ालयांकडून �ा�त झालले े शै� िणक वष� २०१6-17 पय�तच े

महािव� ालय िवकास सिमती�या अहवालास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 

२०१६ कलम 97(५) (i) अ�वये सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. �याच�माणे जी 

महािव� ालये चाल ू ��थतीत आहेत परंतू �यांनी अहवाल पाठिवला नाही. अशा 

महािव� ालयांना महािव� ालय िवकास सिमतीचे अहवाल पाठिव�याबाबत �मरणप�  े

पाठवावीत, असे सव�नुमते ठरल.े
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[ 0४ ] शै� िणक वष� २०18-19 पासून नवीन महािव� ालय इरादा प� ाकिरता िविवध 

सं�थाकडून �ा�त झाल�ेया ��तावावर िद.15/09/2017 नुसार केललेी काय�वाही 

मािहती�तव व महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम 109 (३) (ग) 

नुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे पाठिव�याकिरता मा. कुलगु�  महोदय यांनी नवीन 

महािव� ालय इरादाप� ाच े ��तावास शासनास पाठिव�यास �यव�थापन पिरषदे�या 

वतीने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२(७) नुसार केललेी 

काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: शै� िणक वष� २०१8-19 पासून सोबत जोडले�या त��या�माणे नवीन 

महािव� ालय सु�  कर�याकिरता इरादाप� ा�या संदभ�तील ��ताव िव� ापीठास �ा�त 

झालेले आहेत. 

उपरो�त शासन िनण�यास अनुस� न शै� िणक वष� २०१८-१९ पासून िविवध 

सं�थाकडून पारंपािरक व �यावसाियक अ�यास� मातंग�त येणारे महािव� ालय स�ु  

कर�याकिरता इरादाप� ासाठी �ा�त झाले�या ��तावावर मा. कुलगु�  महोदय यांनी 

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

सदर �ा�त ��तावांवर महारा��  शासना�या िद.15/09/2017 रोजी�या शासन 

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

महािव� ालयांना कळिव�यात आलेली आहे.

दर�यान�या कालावधील महारा��  शासनाने िद.23/02/2017 �या असाधारण 

भाग ४ ब �या राजप� ा�वये महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ हे 

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

अिधिनयम, २०१६ कलम १०९ (३) (ग) म�ये खालील�माणे तरतूद नमूद केलेली आहे.

“िवहीत केले�या उपरो�त कालमय�देत �ा�त झाले�या अशा सव� अज�ची अिध�ठाता 

मंडळाकडून छाननी कर�यात येईल आिण ते अज�, �यावष� असा अज� िव� ापीठाला �ा�त 

झाला असेल �या वष��या ३० नो�ह�बर रोजी �कवा �यापवू�, �यव�थापन पिरषदे�या 

मा�यतेसह रा�य शासनाकडे पाठिव�यात येतील. िव� ापीठ अज�सोबत, �यव�थापन 

पिरषदेला उिचत वाटतील �या�माणे, सबं�द कारणांनी यथोिचतिर�या प�ुटी िदले�या 

आप�या िशफारशी सादर करील.”
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उपरो�त शासन िनण�यानुसार मु�ा � .१.१६ म�ये तरतूद खालील�माणे आहे.

“सव� पा�  अज�दार सं�थांच ेअज� मंजूरी�या िशफारशीसह पिरिश�ट “अ” व ”ब” तसचे 

�प�  “अ” व �यासोबत�या सव� कागदप� ांसह िव� ापीठाकडून शासनाकडे 

िद.३० नो�ह�बर रोजी �कवा �यापवू� सादर कर�यात येतील.”

उपरो�त तरतूदी�या अनुषंगाने नवीन महािव� ालया�या इराप� ाकिरता पा�  

झालेले अज� परवानगी िमळणेकामी शासनाकडे ��ताव पाठिव�याची तारीख �या-�या 

वष��या ३० नो�ह�बर पय�त आहेत. �यानुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे ३० नो�ह�बर पय�त 

पाठिवणे आव�यक आहे.

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

नस�याने या संदभ�त िद.२१/११/२०१७ रोजी काय�लयीन िटपणी सादर केली असता, 

मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 

१२(७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यत िदलेली आहे.

�यानुसार सदरच े नवीन महािव� ालया�या इरादाप� ाकिरता सु�  कर�यासाठी 

परवानगी िमळणेकामी िद.३०/११/२०१७ रोजी ��ताव सादर कर�यात आलेले आहेत.

सबब, शै� िणक वष� २०१८-१९ पासून नवीन महािव� ालय इरादाप� ाकिरता 

िविवध सं�थाकडून �ा�त झाले�या ��तावावर िद.१५/09/2017 नुसार केलेली काय�वाही 

मािहती�तव व महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १०९ (३) (ग) 

नुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे पाठिव�याकिरता मा. कुलगु�  महोदय यांनी नवीन 

महािव� ालय इरादाप� ाचे ��तावास शासनास पाठिव�यास �यव�थापन पिरषदे�या 

वतीने महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२(७) नुसार 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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[ 0५ ] � ी. छ� पती िशवाजी बहुउ�ेिशय िश� ण �सारक मंडळ, वड�शगे, ता. माढा संचिलत 

� ी. �वामी समथ� एम. एड. महािव� ालय, बाश� हे महािव� ालय शै. वष� २०17-18 पासून 

बदं कर�यासंदभ�त ना-हरकत �माणप�  िनग�िमत कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी 

िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. सिचव, � ी. छ� पती िशवाजी बहुउ�ेिशय िश� ण �सारक मंडळ, वड�शगे,

ता. माढा यां�याकडून सं�थेचे सचंिलत � ी. �वामी समथ� एम. एड. महािव� ालय, बाश� हे 

महािव� ालय शै. वष� 2017-18 पासनू बदं कर�याबाबतचा ��ताव �ा�त झाला आहे.

सं�थेच ेनाव जे महािव� ालय बंद 

करावयाच ेआहे �या 

महािव� ालयाच ेनाव

बंद 

करावयाच े

वष�

महािव� ालयात 

सु�  असलेले 

अ�यास� म

अनुदानाचा 

�कार

� ी. छ� पती िशवाजी 

बहुउ�ेिशय िश� ण 

�सारक मंडळ, वड�शगे,

ता. माढा, िज. सोलापूर 

� ी. �वामी समथ� 

एम. एड. 

महािव� ालय, बाश�,

िज. सोलापूर 

शै. वष� 

2017-18

पासून 

एम. एड. कायम िवना 

अनुदािनत 

उ�त सं�थे�या संचिलत � ी. �वामी समथ� एम. एड. महािव� ालय, बाश� या 

महािव� ालयास एन. सी. टी. ई. मा�यता प�  � .WRC/5-6/121/2009/57533,

िद.१०/०७/२००९ व शासन प�  � .एम. एड. मा�यता २००९/(१०४/०९) / मिश-२, 

िद.१३/082009 अ�वये महारा��  ् शासनाची शै� िणक वष� २००९-10 पासनू कायम 

िवनाअनुदािनत त�वावर मा�यता िमळाली होती. ��तूत िव� ापीठाने एन. सी. टी. ई. 

भोपाळ, महारा�� ् शासन व �थािनक चौकशी सिमतीने सुिचत केले�या अटीपतू�ते�या 

अिधन राहून सदर महािव� ालयास शै� िणक वष� २००९-१० पासून कायम िवना 

अनुदािनत त�वावर मा�यता िदलेली होती.

परंत ूएम. एड. अ�यास� मास िव� ाथ� िमळत नस�याने सं�थेने � ी. �वामी समथ� 

एम. एड. महािव� ालय, बाश� हे महािव� ालय शै� िणक वष� २०१7-18 पासून बदं 

कर�याचा िनण�य घेतला अस�याच े�ा�त ��तावात नमूद केले आहे.

महािव� ालय बदं कर�याबाबत �ा�त ��तावावर सबंिंधत महािव� ालयाला भेट 

देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�यासाठी महारा��  

िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ कलम ९२ (३) अ�वये खालील�माणे ि� सद�यीय �थािनक 

चौकशी सिमती िनय�ुती कर�यात आली होती.

१) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे  (अ�य� )

२) डॉ. के. ज.े �शदे (सद�य)

३) �ाचाय� डॉ. � ीमती एम. एम. वडवान (सद�या)

तथािप, दर�यान�या कालावधीत महारा��  शासनाने िद.२३/०२/२०१७ रोजी�या 

असाधारण भाग ४ ब �या राजप� ा�वये िद.०१/०३/२०१७ पासून महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ लागू केलेला आहे. 
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सदर सिमतीने उपरो�त महािव� ालयास भेट देवून महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, २०१६ कलम १२१ नुसार सिव�तर अहवाल िव� ापीठाकडे सादर केलेला 

आहे. सदर अहवालात सिमतीने � ी. �वामी समथ� एम. एड. महािव� ालय, बाश� हे 

महािव� ालय शै� िणक वष� २०१७-१८ पासनू बदं कर�याची िशफारस केलेली आहे.

रा�� ीय अ�यापक िश� ा पिरषद (NCTE), भोपाळ यांचे िनयमावलीनुसार �यांच े

अिधप�यांतग�त येणारे महािव� ालय / अ�यास� म / अितिर�त तुकडी बदं कर�यासाठी 

संबिंधत िव� ापीठाचे ना-हरकत �माणप�  एन. सी. टी. ई. कडे सादर करणे 

महािव� ालयास अिनवाय� आहे.

सदर ना-हरकत �माणप�  िनग�िमत कर�यासाठी �थमत: िव� ा पिरषदेची व 

त� नंतर �यव�थापन पिरषदेची मा�यता �यावी लागणार आहे. या�तव महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२१ (३) (४) मधील तरतूदीनुसार 

� ी. �वामी समथ� एम. एड. महािव� ालय, बाश� हे महािव� ालय शै� िणक वष� २०१७-१८ 

पासून बदं कर�यासंदभ�त ना-हरकत �माणप�  िनग�िमत कर�यासाठी िद.१५/11/२०१७ 

रोजी�या िव� ा पिरषदे�या बठैकीत ठराव � .४६ अ�वये िव� ा पिरषदेने �यव�थापन 

पिरषदेस िशफारस केलेली आहे. 

सबब, � ी. छ� पती िशवाजी बहुउ�ेिशय िश� ण �सारक मंडळ, बड�शगे,

ता. माढा सचंिलत � ी. �वामी समथ� एम. एड. महािव� ालय, बाश� हे महािव� ालय 

शै. वष� २०१७-१८ पासून बदं कर�यासंदभ�त ना-हरकत �माणप�  िनग�िमत कर�याबाबत 

िव� ा पिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: � ी. छ� पती िशवाजी बहुउ�ेिशय िश� ण �सारक मंडळ, वड�शगे, ता. माढा संचिलत 

� ी. �वामी समथ� एम. एड. महािव� ालय, बाश� हे महािव� ालय शै. वष� २०17-18 पासून 

बदं कर�यासंदभ�त ना-हरकत �माणप�  िनग�िमत कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी 

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



�यव�थापन पिरषदेची १११ वी बैठक मंगळवार, िद.2३ जानेवारी, २01८ काय�वृ� ांत 11/35

मा. कुलगु�  तथा अ�य�  महोदयां�या परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय:

[ 06 (१)] िव� ापीठासाठी सन 2018-19 किरता कुिरयर सेवा वा�षक दर करार कर�यासाठी 

मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016   कलम १२ (७) 

अ�वये िदल�ेया मा�यतेची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठाशी संल��नत असणारी सव� महािव� ालये महारा��  शासन युजीसी व 

इतर टपाल �ाधा�याने व वळेेवर पाठिवणे आव�यक असून �यासाठी कुिरयर सवेचेी 

आव�य�ता आहे. �यानुसार िव� ापीठास टपालाची सेवा परुिव�यासाठी सन 2018-19

कुरीअर सेवा वा�षक दर करार करणे या कामाकिरता संबिंधताकडून दरप� के मागवुन 

तसेच िव� ापीठा�या सकेंत�थळावर िद.09/12/2017 रोजी िनिवदा �िस�द कर�यात 

आली होती.  िनिवदा ��वकृतीची अंितम िद.14/12/2017 या तारखेपय�त होती.  एकूण ३ 

(तीन) कुिरअर फम�धारकाकडून िनिवदा �ा�त झा�या हो�या.  तांि� क िनिवदा व दराची 

िनिवदा िद.15/12/2017 फम��या �ितिनधी समोर उघड�यात आली असून �यांचा 

तुलना�मक त�ता तयार केला असता िर�दी इंटर�ायजसे कुरीअर सेवा यांच ेदर �यनुतम 

अस�याने व सन 2016-17 करीता मे. मधूर कुरीअर सेवा यांची कुरीअर सवेा 

िद.31/12/2017 रोजी संपत होती. 

सदरची बाब तातडीची अस�याने नजीक�या काळात �यव�थापन पिरषदेची 

बठैक िनयोिजत नस�याने िद.21/12/2017 रोजी�या िटपणी�वये िर�दी इंटर�ायजसे 

कुरीयर सेवा सोलापरू यां�याशी सन 2018-19 करीता वा�षक दर करार कर�यासाठी 

मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 �या कलम 

१२ (७) अ�वये मा�यता िद�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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[ 06 (2)] सोलापरू िव� ापीठात “Social Harmony” या िवषयावर आधारीत सन 2018-19 पासून 

��येक वष� “HUDA ASSOCIATION LECTURE SERIES” या नावाने �या�यानमाला 

आयोिजत कर�याकिरता �ा�त देणगी `2,00,000/- ��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: � ी. निसर जोहरी, सिचव, हुडा यांनी सोलापरू िव� ापीठ व िव� ापीठाशी 

संल�नीत असले�या महािव� ालयातील िश� क, िश� के� र, िव� ाथ� व िव� ाथ�नी 

यां�यासाठी “Social Harmony” (सामािजक बांिधलकी) या िवषयातनू सन 2018-19 

पासून ��येक वष� “HUDA ASSOCIATION LECTURE SERIES” या नावाने 

आयोिजत क� न िद.02/12/2017 रोजी�या प� ासोबत `2,00,000/-(अ� री दोन लाख 

� पये फ�त) इतकी देणगी िव� ापीठास धनादेशा� ारे िदली आहे. सदर र�कमे�या 

�याजातून �ितवष� दोन वळेा उपरो�त नमूद नावाने �या�यानमाला आयोिजत कर�याचा 

मानस कळिवला आहे. 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम ३१ (ट) नुसार 

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

�यव�थापन पिरषदेची बठैक हो�याची श�यता नस�याने � ी. निसर जोहरी यां�याकडून 

उ�त �या�यानमाला आयोिजत कर�यासाठी `2,00,000/-(अ� री दोन लाख � 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 िदलेली आहे. �यानुसार �ा�त झालेला धनादेश िव�  व 

लेखा िवभागास जमा कर�यात आला असनू `2,00,000/- इत�या र�कमेची पावती 

� .14840 िद.12/12/2017 अ�वये िव�  व लेखा िवभागाने अ�यासमंडळे िवभागाकडे 

जमा केलेली आहे. 

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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[ 6 (3) ] िव� ापीठाकडील शाप� / कोिनका िमनो�टा कंपनी�या कॉपीयर मशीन�या वा�षक सेवा 

करार (ASC) कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठाकडील आ�थापना िवभाग (०१ नग), परी� ा िवभाग (०४ नग 

शाप� व ०१ नग कोिनका िमनो�टा), � ंथालय िवभाग (०१ नग), मा. कुलगु�  काय�लय 

(०१ नग), सामािजकशा�  सकुंल (०१ नग) व कौश�य िवकासक��  (०१ नग) अशी एकूण 

०९ शाप� कंपनी�या कॉपीयर मशीन व ०१ नग कोिनका िमनो�टा कंपनी�या कॉपीयर 

मशीन आहेत. सदर मशीनसाठी यापवू� शाप� कंपनीच े अिधकृत िव�े ते व स��हस स�टर 

आय. पी. एंटर�ायजसे, सोलापरू यां�याबरोबर िद.15/12/2016 ते िद.14/12/2017 

पय�त वा�षक सेवा करार (ASC) कर�यात आलेला होता. सदरचा करार 

िद.15/12/2017 पासून सपंलेला अस�याने संबिंधत िवभागास मशीनचा वा�षक सेवा 

करार (ASC) बाबत िवचारणा केली असता वरील�माणे संबिंधत िवभागाने वा�षक सवेा 

करार (ASC) कर�याबाबत कळिवलेले आहे. सोबत प� े जोडली आहेत.

करारापोटी �ित मशीन र�कम `६,०००/- + 18% GST (एकूण ०९ नग शाप� 

कंपनी) व �ित मशीन `१०,०००/- + 18% GST (०१ नग कोिनका िमनो�टा कंपनी) या 

�माणे एकूण १० मशीनसाठी र�कम `६४,०००/- + 18% GST �माणे आदा करावी 

लागणार आहे. सोबत अिधकृत िव�े ते मे. आय. पी. एटंर�ायजसे, सोलापरू यांचे प�  

जोडलेले आहे. 

सबब,  

1) मे. आय. पी. एटंर�ायजसे, सोलापरू यां�यासोबत करार कर�याबाबत आदेशाथ� 

सादर. 

2) तसेच वा�षक करारपोटी शाप� कंपनीच े�ित मशीन `६,०००/- + 18% GST �माणे 

09 व कोिनका िमनो�टा कंपनीचे �ित मशीन `१०,०००/- + 18% GST सहीत 

एकूण र�कम `७५,५२०/- Common Services and General Charges: 

Servicing and maintenance of Copier (Budget Provision: `1,00,000/-) या 

अंदाजप� कीय िशष�का�या तरतूदीतनू खच� टाक�यास मा�यता असावी.

3) �याच�माणे मिशनरीसाठी लागणारे पाट��  व टोनर हे कंपनी�या दरा�माणे मे. आय. 

पी. एटंर�ायजसे, सोलापरू हे अिधकृत िव�े ते अस�याने �यां�याकडून खरेदी 

कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सदर�या िवषयातील तारखा तपासून सिव�तर ��ताव पढुील बठैकीस सादर कराव ेअसे

सव�नुमते ठरल.े
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[ 6 (4) ] “एक भारत � �ेठ भारत” या अिभयानांतग� खालीकोट िव� ापीठ बरेहमपरू या 

िव� ापीठाशी सामंज�य करार कर�याची बाब तसेच कराराचा मसूदा �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: सरदार व� भ भाई पटेल यां�या १४० �या जयंती िनिम�  मा. पंत�धान यांनी 

“एक भारत � े�ठ भारत” या अिभयानाची सु� वात केली आहे. �यास अनुस� न देशातील 

सव� रा�यातील सं�कृितची देवान-घेवाण �हावी या उ�ेशाने महारा�� ाने ओरीसा या 

रा�याबरोबर भागीदार रा�य �हणनू करार केला आहे. �यास अनुस� न खालीकोट 

िव� ापीठ, बरेहमपरू यां�यासोबत सोलापरू िव� ापीठास सामंज�य करार कर�याबाबत 

तसेच “एक भारत � �ेठ भारत” या अिभयानाची �भावी अंमलबजावणी कर�यासाठी 

सम�वयक �हणनू नेमणकू कर�याबाबत िश� ण संचालनालय (उ�च िश� ण) पणेु यांनी 

कळिवलेले होते. �यानूसार ��तूत िव� ापीठाकडून सम�वयक पदावर िव� ाथ� िवकास 

संचालक, �ा. एस. एन. �शदे यांची िनय�ुती कर�यात आली आहे. तसेच सदर 

अिभयानाची �भावी अंमलबजावणी हो�यासाठी नोडल ऑिफसर �हणनू नेमणकू केलेले 

िश� ण सचंालक, उ�च िश� ण, पणेु यां�या अ�य� तेखाली सव� सम�वयकांची बठैक 

िद.११ जानेवारी, २०१८ रोजी पणेु येथे आयोिजत कर�यात आली होती. सदर बठैकीत 

“एक भारत � े�ठ भारत” या अिभयानाची अंमलबजावणी कर�यासाठी खालीकोट 

िव� ापीठ, बरेहमपरू यां�यासोबत करार कर�याबाबतचा मसूदा तयार कर�यात आला 

असून सदर मस�ू ास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ कायदा कलम ६(३) अ�वये महारा��  

शासनाची तसचे िव� ापीठातील �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक आहे.

सबब, “एक भारत � े�ठ भारत” या अिभयानांतग�त खालीकोट िव� ापीठ,

बरेहमपरू या िव� ापीठाशी कर�यात येणा�या करारा�या मस�ू ास व मसूदा मा�यतेनंतर 

सामंज�य करार कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: “एक भारत � �ेठ भारत” या अिभयानांतग� खालीकोट िव� ापीठ बरेहमपरू या 

िव� ापीठाशी सामंज�य करार कर�यास तसचे करारा�या मसूदास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 6 (5) ] वालचंद कॉलजे ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापरू या महािव� ालयातील बी. ए�सी.

भाग-1 ची कायम िवना अनुदािनत त�वावरील तुकडी शै. वष� 2018-19 पासून बदं 

कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस �यव�थापन पिरषदेस िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. �ाचाय�, वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापरू यांचेकडून शै.

वष� 2018-19 पासून बी. ए�सी. भाग -1 अितिर�त तकुडी बदं कर�याबाबत ��ताव �ा�त 

झालेला आहे. 

सं�थेच ेनांव महािव� ालयाच े

नांव 

बंद करावयाचे 

वष�

बंद करावयाची 

तुकडी 

अनुदानाचा 

�कार

� ी. ए. पी. डी.

जैन पाठशाला, 

सोलापूर. 

वालचदं कॉलजे

ऑफ आट�स ॲ�ड

साय�स, सोलापूर 

शै. वष�

2018-19

 पासून 

बी. ए�सी.

भाग-1 

अितिर�त तुकडी 

कायम

िवनाअनुदािनत 

उ�त सं�थे�या सचंिलत वालचंद कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड साय�स, सोलापरू

या महािव� ालयातील बी. ए�सी. भाग-1 या अ�यास� मा�या अितिर�त तुकडीस शै. वष� 

2010-11 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावर महारा��  शासन, उ�च व तं�  िश� ण 

िवभाग, मं� ालय, मंुबई यां�या िद.14/07/2010 रोजी�या शासन िनण�य � . एनजीसी 

2010/ (226 / 10) / मिश-4, नुसार शासनाची मा�यता िमळालेली होती. सदर 

मा�यते�या अनुषंगाने वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापरू या 

महािव� ालयातील बी. ए�सी. भाग -1 या अ�यास� मा�या अितिर�त तकुडी�या �थम 

संल��नकरणास शै. वष� 2010-11 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावर मा�यता 

दे�यात आलेली होती.

परंत ुउ�त महािव� ालयातील बी. ए�सी. भाग -1 या अ�यास� मा�या अितिर�त 

तुकडी या अ�यास� मा�या तुकडीस असलेले शु�क जादा अस�याने सदर तुकडीस 

मुलांची �वशे सं�या फारच कमी झा�याने बी. ए�सी. भाग -1 ही अितिर�त तुकडी 

शै. वष� 2018-19 पासून बदं कर�याचे नमूद क� न महािव� ालयाने शै. वष� 2018-19

पासून बी. ए�सी. भाग -1 अितिर�त तुकडी या अ�यास� म बदं कर�या�तव िरतसर 

शु�क भ� न ��ताव सादर केलेला आहे.

महािव� ालय / िव� ाशाखा / अ�यास� म व अितिर�त तकुडी बदं कर�याबाबत 

�ा�त ��तावावर सबंिधत महािव� ालयाला भेट देऊन आव�यक ती चौकशी क� न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�यासाठी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016

कलम 121(3) अ�वये, �थािनक चौकशी सिमती िनय�ुत कर�याच े अिधकार िव� ा 

पिरषदेस आहेत. 
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परंत ु िव� ा पिरषदेची बठैक िद.20/04/2017 रोजी झाली असून नजीक�या 

काळात िव� ा पिरषदेची बठैक लवकर हो�याची श�यता नस�याने व सदर 

महािव� ालयातील बी. ए�सी. भाग -1 या अ�यास� माची अितिर�त तकुडी हा 

अ�यास� म बदं कर�याची काय�वाही िवहीत वळेेत हो�या�तव व पढुील यो�य ती 

काय�वाही कर�या�तव महािव� ालयास भेट देऊन सिव�तर अहवाल सादर कर�यासाठी 

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

अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने खालील �माणे �थािनक चौकशी सिमती िनय�ुती केलेली 

होती. 

1) �ाचाय� डॉ.  �ही. पी. उबाळे अ�य�  

2) डॉ. धवल कुलकण�            सद�य

3) डॉ. आर. एस. म�ते                      सद�य 

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

िव� ापीठाकडे सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने शै. वष� 2018-19 पासनू 

महािव� ालयातील बी. ए�सी. भाग -1 अंितिर�त तकुडी बदं कर�याची िशफारस केलेली 

आहे. 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 121(5) अ�वये 

कोणतेही महािव� ालय / अ�यास� म बदं करावयाच ेझा�यास �थािनक चौकशी सिमतीने 

केले�या िशफारशीना अनुस� न �थम िव� ा पिरषदेकडून �यव�थापन पिरषदेला 

िशफारस असणे आव�यक आहे व �यव�थापन पिरषदेने मा�यता िद�यानंतर महारा��

शासनाकडे मा�यतेकरीता सादर कराव े लागते त� नंतर शासनाची मा�यता 

िमळा�यानंतर पनु:�  िव� ा पिरषदेसमोर िवषय ठेवून संबिधत महािव� ालयातील 

अ�यास� म बदं करावयास मा�यता िदली जाते. या�तव सदर बाब िद.15/11/2017

रोजी�या िव� ा पिरषदेची बठैक बठैकीसमोर ठेवली असता, ठराव � . [79(14)] नूसार 

उपरो�त महािव� ालयातील बी. ए�सी. भाग -1 या अ�यास� माची अितिर�त तुकडी 

शै. वष� 2018-19 पासनू बदं करणेसंदभ�त िव� ा पिरषदेने �यव�थापन पिरषदेला 

िशफारस केलेली आहे.   

           सबब, वालचंद कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स, सोलापरू या 

महािव� ालयातील बी. ए�सी. भाग -1 ची कायम िवना अनुदािनत त�वावरील तुकडी 

शै. वष� 2018-19 पासून बदं कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केलेली िशफारस �यव�थापन

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: वालचंद कॉलजे ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापरू या महािव� ालयातील बी. ए�सी.

भाग-1 ची कायम िवना अनुदािनत त�वावरील तुकडी शै. वष� 2018-19 पासून बदं 

कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते शासनास िशफारस 

कर�यात आली.
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[ 6 (6) ] डॉ. गौतम सबुना कांबळे, सामािजकशा�  ेसकुंल यांना सहयोगी �ा�यापक पदा�या सवेते 

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

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठातील िविवध संकुलातील �ा�यापक, �पाठक व अिध�या�याता 

या संवग�तील िर�त पदे भर�यासाठी िव� ापीठाने जािहरात � मांक SUS/Estt / TP /

30/2009, िद.02/07/2009 रोजी �कािशत केली होती. (पिव/188) या जािहराती�या 

अनुषंगाने डॉ. जी. एस. कांबळे यांनी �पाठक पदासाठी आवदेन प�  पाठिवले होते.

(पिव / 158) सदर जािहरातीस अनुस� न अ�यंत कमी व नग�य उमेदवारांची आवदेन प�  

�ा�त झा�याने भरती �� ीयेची पढुील काय�वाही कर�यात आली नाही.

त� नंतर जािहरात � मांक SUS/Estt/TP/31/2010, िद.08/03/2010 रोजी 

पिव / 01 ते 05 नुसार �कािशत कर�यात आली. सदर जािहरातीम�ये “Candidates

who were applied in response to the earlier advertisement i.e. SUS/Estt/TP/

30/2009, dt. 02nd July, 2009 need not apply to that respective posts. They

should submit additional qualification or information if any” नमूद कर�यात आले 

होते. यानुसार डॉ. जी. एस. कांबळे यांनी �यां�या िदनांक 25/03/2010 रोजी�या 

अज�नुसार वाढीव शै� िणक पा� ता या काय�लयास कळिवली आहे. (पिव / 06 ते 07) 

िद.02/07/2009 रोजी �कािशत झाले�या जािहरातीस अनुस� न उमेदवारां�या 

आले�या अज�ची छाननी कर�यासाठी खालील सिमती गठीत कर�यात आली होती.

(पिव / 111) 

अ.क. छाननी सिमती अ�य� व सद�यांचे नाव शेरा

१) डॉ. आर. आर. पाटील अ�य�

२) डॉ. ई. एन. अशोककुमार सद�य

३) डॉ. �ही. बी. घुटे सद�य

सदर छाननी सिमतीने डॉ. जी. एस. कांबळे यां�या अज�वर “No P.G. Teaching,

Less experience in Sr. Scale, Less publications & research specialization not

related to Rural Development, Awarded Ph.D. in 2009” “Not Eligible” अस े

प�ृठांकन केले आहे.

तर िद.08/03/2010 रोजी �कािशत केले�या जािहराती�या अनुषंगाने 

उमेदवारां�या आले�या अज�ची छाननी कर�यासाठी मा. कुलगु�  महोदयांनी खालील 

सिमती गठीत केली होती. (पिव / 111) 

अ.क. छाननी सिमती अ�य� व सद�यांचे नाव शेरा

१) �ा. डॉ. पी. बी. जोशी अ�य�

२) डॉ. सी. एस. भानुमते सद�य

३) डॉ. आर. बी. भोसले सद�य

उपरो�त छाननी सिमतीने डा. जी. एस. कांबळे यां�या अज�वर “Specialization

not related to Rural Development still being from Economics is treated as
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Eligible” अस े नमूद केले आहे. (पिव / 158) तर छाननी सिमती अहवालात याच 

सिमतीने खालील �माणे शेरा िदला आहे.

“Specialization not directly related to Rural Development, still being

from Economics one of the Social Science School Subjects, treated as Eligible”

(पिव / 181) 

छाननी सिमतीचा सदर शेरा � ाहय ध� न िव� ापीठाच े जा.� . SUS / Estt /

2010-11/2554, िद.05/07/2010 अ�वये डॉ. कांबळे यांना कॉल लेटर पाठिव�यात 

आले होते. (पिव / 88) यानुसार संबिंधतांनी Intimation Form ��ततु काय�लयास 

िद.14/07/2010 रोजी पाठिवले आहेत. (पिव / 89)  

ता�कालीन महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 76 (२) व 

Govt. Resolution No. NGC-1298/ (4619)/UNI-4, dt.11/12/1999 नुसार गठीत 

केले�या िनवड सिमतीची बठैक िद.04/08/2010 रोजी आयोिजत कर�यात आली 

होती. सदर सिमतीने डॉ. जी. एस. कांबळे यांची सिव�तर मुलाखत घेवून िनवड सिमती 

अहवालात �यांना सहयोगी �ा�यापक या पदावर िनवड केली आहे. (पिव / 90 ते 92) 

सदर िनवड सिमती अहवालानुसार िव� ापीठ काय�लयाने जा.� . SUS/ Estt /

2010-11/4353, िद.06/09/2010 अ�वये िनय�ुती आदेश पािरत कर�यात आले 

आहेत. (पिव / 93 ते 95) सदर िनय�ुती आदेशा�या अनुरोधाने डॉ. जी. एस. कांबळे हे 

िव� ापीठा�या सामािजकशा� े संकुलात िद.21/12/2010 रोजी म�या�हपवू� सहयोगी 

�ा�यापक या पदावर � जू झाले आहेत. (पिव / 97) 

डॉ. जी. एस. कांबळे हे िव� ापीठात � जू हो�यापवू� �य ूकॉलेज, को�हापरू येथे 

सहायक �ा�यापक या अनुदािनत पदावर कायम आ�थापनेवर काय�रत अस�याने 

मा. िवभागीय सहसंचालक, को�हापरू िवभाग, को�हापरू यांनी �यांची वतेनिनि� ती 

�मािणत क� न िदली आहे. (पिव / 98 ते 99)  

��तूत काय�लयाने डॉ. जी. एस. कांबळे हे िव� ापीठात � जू झा�यानंतर 

सहयोगी �ा�यापक या पदाची वतेनिनि� ती मा. िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, 

सोलापरू यां�याकडून �मािणत क� न आणली आहे. (पिव / 100) तसचे, �यांची सेवा 

2005 पवू�ची अस�याने संबिंधत काय�लयाने भिव�य िनव�ह िनधी खाते � मांक 

SR/SOR/SU/31 असा िदला आहे. (पिव / 101) 

िव� ापीठ पिरसर िश� क पिरिनयम � . 270 (3) नुसार जा.� . SUS/Est /

2012-13/8797 िद.03/10/2012 अ�वये सामािजकशा� े सकुंला�या संचालकांना 

डॉ. जी. एस. कांबळे यांना सेवते कायम कर�यासंदभ�त Definite Remarks and

Recommendation कळिव�याबाबत अवगत कर�यात आले होते. (पिव / 149) 

संचालकांनी �यां�या िद.03/10/2012 रोजी�या प� ातील शेवट�या 

परंतकूा�वयात खालील �माणे नमूद क� न िशफारस केली आहे. 

“I strongly recommend his services be confirmed in the School of Social

Sciences as Associate Professor”(पिव / 148) 
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वरील िशफारशी�माणे डॉ. जी. एस. कांबळे यांना सेवते कायम करणेसंदभ�त 

�यव�थापन पिरषदेस िवषय ठेवणेसाठी िटपणी सादर केली असता �यास मा. कुलगु�  

महोदयांनी मा�यता �दान केली आहे. (पिव / 146) 

तसेच, िवषया�या मस�ू ास मा. कुलगु�  महोदयांनी िद.23/01/2013 रोजी 

मा�यता िदली आहे. (पिव / 143) 

िद.15/02/2013 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत िवषय � .03 नुसार 

डॉ. जी. एस. कांबळे यांना िव� ापीठा�या सेवते कायम कर�याबाबत िवषय ठेवला असता,

�यव�थापन पिरषदेने खालील �माणे ठराव पािरत केला आहे.

“सामािजकशा�  ेसंकुलातील डॉ. कांबळे गौतम सुबना, सहयोगी �ा�यापक यांना 

िद.20/12/2012 पासून सेवते कायम कर�यास मा�यता दे�यात आली.”

(पिव / 142) 

उ�त ठरावानुसार सेवते कायम के�या�या काय�लयीन आदेशाचा मसूदा 

मा�यतेसाठी सादर कर�यात आली होता. सदर मस�ू ा�या मागील पानावर मा. कुलगु�  

महोदयांनी िदले�या प�ृठांकनानुसार डॉ. जी. एस. कांबळे यांच े सव� कागदप�  े फेर 

पडताळणी कर�यासंदभ�त खालील सिमती गठीत कर�यात आली. (पिव / 139 ते 140) 

अ. � . सिमती अ�य�  / सद�यांच ेनाव धारण केलेले पद

१) डॉ. �नबाळकर �ही. एच., 

अिध�ठाता, सामािजकशा�  ेिव� ाशाखा,

सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर 

अ�य�

२) �ा. डॉ. ई. एन. अशोककुमार,

संचालक, सामािजकशा�  ेसंकुल,

सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर 

सद�य

३) डॉ. एस. एस. सुय�वशंी,

�यव�थापन पिरषद सद�य,

सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर 

सद�य

सदर सिमतीने �यां�या अितम अहवालातील पिह�या पानावरील दूस�या 

परंतकूा�वयात खालील �माणे नमूद केले आहे. (पिव / 119 व 120) 

“The said committee has scrutinized application of Dr. G. S. Kamble and

have clearly given the remarks as “Not Eligible” citing following points.

i) No PG Teaching

ii) Less Teaching experience in Sr. Scale

iii) Less publications

iv) Research Specialization not related to Rural Development

v) Awarded Ph.D. in 2009”

याबाबत सादर कर�यात येते की, रा�यशासनाच े िश� क सेवा �वशे िनयम 

Resolution No. NGC-1298 / (4619) / UNI, 4 dt.11th December 1999 म�ये Reader

या सरळ सेव�ेया पदासाठी खालील �माणे पा� ता नमूद कर�यात आली आहे.

(पिव / 189 ते 193) 

“Good Academic record with a doctoral degree or equivalent
publications work. In addition to these, candidates who join from outside the
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University system, shall also possess at least 55% or an equivalent grade of b in
the 7 Point scale with latter grades O, A, B, C, D & F at the master’s degree level.

Five years of experience of teaching and/or research, excluding the
period spent for obtaining the research degrees and has made some mark in
the areas of Scholarship as evidenced by quality of Publications, contribution
to educational innovation, design new courses and curricula.

सदर �पाठक पदा�या शै� िणक अह�तेच ेअवलोकन केले असता P. G. Teaching

चा अनुभव, less teaching experience in Sr. Scale आिण Awarded Ph. D. in 2009

सदरच ेमु�े लागू नस�याचे िदसून येते. तसेच, सामा�य �शासन िवभाग पिरप� क � मांक 

एसआर�ही-2004/� .� .10/04/12, िद.03 जुलै 2004 नुसार सरळ सेवनेे िनय�ुतीसाठी 

उमेदवारां�या अनुभवा�या कालावधीची गणना करताना रोजदंारी, काय��ययी, करार 

प�दतीवर, मानधन इ. �व� पात केवळ पणू�वळे काम केले अस�यासच असा कालावधी 

िनयु�तीसाठी िविहत केले�या अनुभवासाठी � ाहय धर�यात यावा, अस ेनमूद कर�यात 

आले आहे. (पिव / 194)  

Publications संदभ�म�ये �पाठक पदा�या शै� िणक अह�तेचे अवलोकन केले 

असता अस े िनदश�नास येते की, as evidenced by quality of publications,

contribution to educational innovation दज�दार शोधिनबधं आव�यक आहेत परंत ू

िकती शोध िनबधं असावते याचा उ� ेख आढळून येत नाही. �हणनू less publications हा 

मु�ा लागू होत नाही.

Research specialization not related to Rural Development: या बाबत 

सादर कर�यात येते की, त�कालीन पिर��थतीत रा�यातील जवळ जवळ सव� अकृिष 

िव� ापीठात / महािव� ालयात Rural Development हा Special Subject वा Optional

Subject �हणनू अ�ययन व अ�यापनासाठी अस�याचे िदसून येत नाही. तर Rural

Development हा िवषय काही अंशी कृषी (Agriculture), अथ�शा�  (Economics),

सामािजकशा� े (Social Sciences) या िवषयांशी िनगडीत आहे. 

सबब, डॉ. जी. एस. कांबळे यां�या ��ततू िव� ापीठा�या सामािजकशा�  े

संकुलातील िद.21/12/2010 ते आजअखेर या कालावधीतील सेवचेा व मा. संचालक 

यांनी पिरिनयम 270 (३) नुसार िदलेला शेरा “I strongly recommend his services be

confirmed in the School of Social Sciences as Associate Professor”

(पिव / 148) िवचारात घेवून �यांना सहयोगी �ा�यापक या पदा�या सेवते कायम 

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

ठराव: डॉ. गौतम सबुना कांबळे, सामािजकशा�  ेसकुंल यांना सहयोगी �ा�यापक पदा�या सवेते 

कायम कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 6 (7) ] िव� ापीठातील िविवध िवभागात काय�रत असलले ेकं� ाटी कम�चा�यांना कं� ाटदारामाफ�त 

एकि� त वतेन दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: या िव� ापीठात खालील कं� ाटी कम�चारी िव� ापीठ �थापनेपासनू आजतागयत 

कं� ाटी ठेकेदाराकडून सेवा करत आहेत. �यांचा तपिशल खालील�माणे आहे.

अ.

� .

कं� ाटी 

कम�चा�याच ेनाव 

पद � जू िदनांक सेवचेा 

कालावधी

स� : ��थतीतील 

एकि� त वतेन � .

1) � ी. खुने बी. एम. संगणक िलपीक िडस�बर,

२००४ 

१३ वष� 7,250/-

2) � ी. लटके एन. जी. संगणक िलपीक 01/07/2005 १२ वष� ७,२५०/-

३) � ी. वनतळे एस संगणक िलपीक 17/01/2007 13 वष� 10,000/-

उ�त कम�चारी हे िव� ापीठात िविवध िवभागात सेवा बजावत आहेत. तसेच या

कम�चा�यां�या बाबत आजअखेर कामासंदभ�त कोणतीही त� ार �ा�त झालेली नाही. 

�यां�या वयाचा िवचार करता, अ�य िठकाणी �यांना नोकरी�या संधी उपल�ध होणे

िजकरीच ेआहे.  

यापवू� परी� ा िवभागात काही कम�चा�यांना कं� ाटदारामाफ�त एकि� त वतेनावर 

िनयु�त कर�यास �यव�थापन पिरषदेने मा�यता िदलेले आहे. याच धत�वर उ�त 

कम�चा�यांना वनेतवाढ व �वतं�  इतर कपाती�या रकमेसह येणा�या एकि� त वतेनावर 

कं� ाटदारामाफ�त िनय�ुत कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठातील िविवध िवभागात काय�रत असललेे � ी. खुने बी. एम., � ी. लटके एन. जी.

व � ी. वनतळे एस. कं� ाटी कम�चा�यांना कं� ाटदारामाफ�त एकि� त वतेन � .१०,०००/- 

व �यावर पीएफ, ईएसआय, सेवा शु�क व सेवा कर (GST) िद.01/02/2018 पासून 

परुवठादारास खालील�माणे दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

अ.� . तपिशल संगणक लखेिनक

१) एकि� त वतेन � पये १०,000.00

२) भिव�यिनवाह� िनधी �धान िनयु��याचा 

िह�सा १३.15% (अ.� .१ X १३.15 %) 

1,315.00

३) ई. एस. आय. �धान िनय�ु�याचा 

िह�सा 4.75% (अ.� .१ X 4.75 %) 

475.00

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

(िकमान ३० िदवसाकिरता � .97.7 )

5) सेवा कर (GST) 2,139.78

6) िव� ापीठाने आदा करावयाच ेएकूण 

� . (1+2+3+4+5)

14,027.48
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[ 6 (8) ] िव� ापीठातील िविवध िवभागात काय�रत असललेे कं� ाटी कम�चा�यांना

कं� ाटरदारामाफ�त एकि� त वतेन दे�याची बाब िवचाराथ�

(िटपणी: या िव� ापीठात खालील कं� ाटी कम�चारी िव� ापीठ �थापनेपासून आजतागयत

कं� ाटी ठेकेदारकडून सेवा करत आहेत. �याचा तपशील खालील �माणे आहे.  

��तूत िव� ापीठात कायम कम�चारी वग� अपरुा अस�याने आव�कतेनुसार 

कं� ाटदारामाफ�त िवहीत माग�ने िविवध पदावर कम�चारी घेतले आहेत. कम�चारी हे 

िव� ापीठात िविवध िवभागात सेवा बजावत आहेत. तसेच या कम�चा�यां�या बाबत 

आजअखेर कामासंदभ�त कोणतीही त� ार �ा�त झालेली नाही. स�याचे दे�यात येत 

असलेले वतेन हे महागाई�या ��टीने अपरेू अस�याने सदर कम�चारी वारंवार वतेनवाढ 

िमळावी �हणनू अज� सादर करत आहेत. कम�चा�यांचा एकि� त वतेनवाढ व 

वतेनवाढीसाठी िवचार �हावा अशी या िवभागाची धारणा आहे. मा�यता िमळा�यास

कम�चा�यांना ठेकेदारामाफ�त एकि� त वतेन वतेनवाढीसह देणे यो�य राहील. 

स� :��थतीत माळी व  सुर� ा र� क वगळता कं� ाटी कम�चा�यांची सं�या खालील �माणे

आहे. �यांना ठेकेदारांमाफ�त दे�यात येत असलेले वतेनाचा तपशील सोबत जोडलेला 

आहे. (पताका-1)  

अ.� . �वग� एकूण कम�चा�यांची सं�या

1) संगणक िलपीक 23

२) वाहन चालक ०८

३) �योगशाळा सहायक ०१

४) �योगशाळा पिरचर ०३

५) िशपाई १२

६) माळी ११

७) सुर� ा र� क ३९

यापवू� परी� ा िवभागात काही कम�चा�यांना कं� ाटदारामाफ�त एकि� त वतेन 

`10,000/- (कर अितरी�त) दे�यास  �यव�थापन पिरषदेने मा�यता िदलेली आहे. याच 

धत�वर जा�तीत जा�त वष� सेवा झाले�या कं� ाटी कम�चा�यांना ठेकेदारामाफ�त एकि� त 

वतेन (अितरी�त कर व इतर कपाती सोडून) दे�याची बाब व एकि� त वतेन वतेनवाढीसह 

र�कम िनि� त क� न लागू कर�यासाठी व �यां�या सेवचेा कालावधी िनि� त कर�याची 

बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठातील िविवध िवभागात काय�रत असललेे कं� ाटी कम�चा�यांना नवीन िनिवदा 

उघड�यानंतर सुधारीत दर िनि� त कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 6 (9) ] सोलापरू िव� ापीठात नो�ह�बर 2011 ते नो�ह�बर 2012 या कालावधीत सरळ सेवनेे भरती

झाल�ेया कम�चा�यांना मा. िवभागीय सहसचंालक, उ. िश., सोलापरू िवभाग, सोलापरू 

यांचे प� � .िवससं/उिश/सोिवसो/2018/121 िद.15/01/2018 नुसार वतेन 

िनि� ती�या मा�यते अ�वये सेवते कायम कर�याची व अनुषंिगक बाबी िवचाराथ�.

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

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

शासनास �ा�त असले�या अिधकारातंग�त शासन प� � . संिकण�-2013/� .� . 558/13

/िविश-1 िद.25/09/2015 रोजी�या प� ात नमूद � ी. मेटकरी यु. �ही., उपकुलसिचव, 

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

� ी. �हनमाने पी. ए., नळकारागीर यांना वगळून इतर कम�चा�यांना शासना�या �चिलत

िनयमानुसार सेवािवषयक सव� (सेवा िनि� ती, वा�षक वतेनवाढी, पदो� ती आिण �यांचे

वतेन िनध�रण) लाभ अनु� ये ठरतात. �यानुसार या �करणी आव�यक ती काय�वाही

ता�काळ करावी व केले�या काय�वाहीबाबत शासनास अवगत कराव े असे उ�त

िद.25/09/2017 रोजी�या प� ा�वये कळिवलेले आहे.  

�ा�त प�  िद.19/12/2017 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर केला 

असता �यव�थापन पिरषदेने शासन प� ा�वये काय�वाही कर�यास मा�यता िदलेली आहे. 

यास अनुस� न उ�त कालावधीत भरती केले�या कम�चा�यांच े वतेन िनि� तीचे ��ताव

मा. िवभागीय सहसंचालक, उ.िश., सोलापरू िवभाग, सोलापरू यां�याकडे मा�यते�तव

सादर केले असता, सदर काय�लयाकडून प� � . िवसस/ंउिश/सोिवसो/2018/121, 

िद.15/01/2018 अ�वये मा�यता �ा�त झालेली आहे. तथािप सदर मा�यतेत त�कािलन

कालावधीत राजीनामा िदलेले कम�चारी � ीमती. देशपांडे के.ज,े �योगशाळा सहायक, 

� ी. कोरे आर. एम., रेकॉड� िकपर-िन-िलपीक, � ी. आलदर आर. ए., िशपाई, � ी. पवार 

एम. डी. वाहनचालक (सेवामु�त) यांची वतेन िनि� तीस मा�यता िदलेली नाही.  

या अनुषंगाने खालील �माणे �शासकीय काय�वाही करावी लागणार आहे.

1) सदर कालावधीतील वग� 3 व 4 या संवग�तील कम�चा�याचे दोन वष�चा पिरिव� ाधीन

कालावधी पणू� झालेला आहे. �यांचे पिरिव� ािधन कालावधीतील िवना वतेनी रजचेा 

कालावधी व इतर �शासकीय काय�वाहीचा आढावा घेवून िनय�ुती आदेशात नमूद 

पिरिव� ाधीन कालावधी पणू�झा�याने पवू�ल� ी�भावाने संबिंधतांना सेवते कायम 

के�याच ेआदेश िनग�िमत करणे  

2) उ�त कालावधीत भरती झाले�या वग� 3 मधील कम�चा�यां�या िनयु�ती आदेशात 

पिरिव� ाधीन कालावधी संप�यानंतर सेवते कायम कर�यापवू� िवभागीय परी� ा

घे�याची अट नमूद केलेली नस�याने सदरची बाब �यांना लागू नाही.  

3) � ी. माने नेताजी िदगंबर, �योगशाळा सहायक व � ी. आवटे वाय. पी., िशपाई या 

कम�चा�यांवर चौकशी सिमती िनयु�त केलेली अस�याने �यांना तूत�स सेवते कायम 

कर�याची बाब �लंिबत ठेवणे.

4) वग� 1 मधील � ी. रोकडे एम. एस., उपकुलसिचव व 2 या संवग�तील � ी. हराळे डी. 

टी. क�  अिधकारी यांना िनयु�ती आदेशात नमूद के�या�माणे िकमान 100 गुणांची 

िवभागीय परी� ा घेवून �यात उ� ीण� झा�यानंतर सेवते कायम करणे बाबतची 

काय�वाही करणे.
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5) संबिंधत कम�चा�यांच े मा. लेखािधकारी, उ�च िश� ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू

यां�याकडून वतेन िनि� ती पडताळणीचा अहवाल �ा�त झा�यानंतर पढुील काय�वाही

कर�यासाठी िव�  व लेखा िवभागास कळिवणे

6) संबिंधत कम�चा�यांचे िनय�ुती िदनांकापासून पिरभािषत अंशदान र�कम कपात 

कर�याबाबत िव�  व लेखा िवभागास कळिवणे.

सबब, सोलापरू िव� ापीठात नो�ह�बर 2011 ते नो�ह�बर 2012 या कालावधीत 

सरळ सेवनेे भरती झाले�या कम�चा�यांना मा. िवभागीय सहसंचालक, उ. िश., सोलापरू 

िवभाग, सोलापरू यांचे प�  � .िवसस/ंउिश/सोिवसो/2018/121 िद.15/01/2018 

नुसार वतेन िनि� ती�या मा�यतेअ�वये सेवते कायम कर�याची व अनुषंिगक बाबी 

िवचाराथ�).

अ. 

� .

�शासकीय सेवकांचे नांव पदनाम � जू िदनांक सेवेत कायम केललेा 

िदनांक  

1) � ीमती सांवत प� वी ल�मण व.� ंथालय सहायक 09/01/2012 09/01/2014

2) � ीमती सरतापे वशैाली िशवराज िम� क 05/01/2012 06/01/2014

3) � ी. कासेगावकर वभैव बाळासाहेब �योगशाळा सहायक 06/01/2012 06/01/2014

4) � ी.पाटील मधुकर रावण �योगशाळा सहायक 06/01/2012 06/01/2014

5) � ी. काळे हष�ल भारत �योगशाळा सहायक 09/01/2012 09/01/2014

6) � ी. भोसले राजू रामच�ं �योगशाळा सहायक 16/01/2012 16/01/2014

7) � ीमती सोलनकर वशैाली मोहन �योगशाळा सहायक 05/01/2012 20/04/2014

8) � ी. पवार रामच�ं  चंदू �योगशाळा सहायक 05/05/2012 06/05/2014

9) � ी. िनमसे संिदप बाबासाहेब लघुटंकलेखक 05/05/2012 05/05/2014

10) � ीमती पारेकर माधवी � ीपाद लघुटंकलेखक 07/05/2012 07/05/2014

11) � ी. पवार तुकाराम िकसन दूर�वनीचालक 05/01/2012 06/01/2014

12) � ी. पठाण जाकीर रशीद सुतार 11/01/2012 13/01/2014

13) � ीमती तारापुरे �वाती �काश किन�ठ िलिपक 03/01/2012 03/01/2014

14) � ी. दाईगडे अतुल सुखदेव किन�ठ िलिपक 04/01/2012 04/01/2014

15) � ीमती बागवान िनलोफर इ�बाल किन�ठ िलिपक 04/01/2012 04/01/2014

16) � ी. नळे �शांत मा� ती किन�ठ िलिपक 06/01/2012 06/01/2014

17) � ी. चाकुरकर िवशाल िशवाजीराव किन�ठ िलिपक 07/01/2012 07/01/2014

18) � ी. जाधव िवजयकुमार दशरथ किन�ठ िलिपक 07/01/2012 07/01/2014

19) � ी. �वामी शंकर म� या किन�ठ िलिपक 07/01/2012 07/01/2014

20) � ी. भोई िदपक रामहरी किन�ठ िलिपक 09/01/2012 09/01/2014

21) � ी. धाकडे िवजयकुमार माधवराव किन�ठ िलिपक 16/01/2012 16/01/2014

22) � ीमती सोनकवडे मंगल महादेव किन�ठ िलिपक 24/04/2012 24/04/2014

23) � ीमती आघाव कांचन गणेश किन�ठ िलिपक 26/04/2012 28/04/2014

24) � ी. कुलकण� मंगेश मधुकर किन�ठ िलिपक 27/4/2012 28/04/2014

25) � ी. पुरणवाड िशवाजी  अंकुश किन�ठ िलिपक 30/04/2012 30/04/2014
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अ.

� .

�शासकीय सेवकांचे नांव पदनाम � जू िदनांक सेवेत कायम केललेा

िदनांक 

26) � ी. चौगुले िवजय आणासो  वाहनचालक 07/01/2012 07/01/2014

27) � ी. सुय�वशंी महादेव � ानदेव � ंथालय पिरचर 04/01/2012 04/01/2014

28) � ीमती साखरे अंजली शैलेश �योगशाळा पिरचर 03/01/2012 03/01/2014

29) � ी. मंुडफणे िनितन संिदपान �योगशाळा पिरचर 03/01/2012 03/01/2014

30) � ी. मोटे रामच�ं  गोवध�न �योगशाळा पिरचर 06/01/2012 06/01/2014

31) � ी. सुरवसे राहुल पांडुरंग �योगशाळा पिरचर 06/01/2012 06/01/2014

32) � ी. वाघमारे सुधीर क� �पा �योगशाळा पिरचर 05/01/2012 06/01/2014

33) � ी. पोटे संिदप हानवता �योगशाळा पिरचर 26/04/2012 28/04/2014

34) � ी. हु��करे रिवकांत गु� नाथ झेरॉ�स ऑपर�टर 03/01/2012 03/01/2014

35) � ी. माशाळे संतोष तारा�पा झेरॉ�स ऑपर�टर 07/01/2012 07/01/2014

36) � ी. हांडे संतोष द�या�पा िशपाई 03/01/2012 03/01/2014

37) � ी. देशमुख � ीशैल िशवशंकर िशपाई 03/01/2012 03/01/2014

38) � ी. दुधनी देिवदास दामोदर िशपाई 03/01/2012 03/01/2014

39) � ी. िग�हे रमेश िगरजाजी िशपाई 04/01/2012 04/01/2014

40) � ी. वलेकर महादेव अर�वद िशपाई 06/01/2012 06/01/2014

41) � ीमती केत ल�मी सुरेश िशपाई 06/01/2012 06/01/2014

42) � ीमती केत क�पना सतीश िशपाई 05/01/2012 06/01/2014

43) � ीमती नविगरे िसता देिवदास िशपाई 05/01/2012 06/01/2014

44) � ी. गायकवाड अमोल स�यवान िशपाई 06/01/2012 06/01/2014

45) � ी. भोई � ाने� र नागनाथ िशपाई 07/01/2012 07/01/2014

46) � ी. गंुडू  भैरा�पा नागा�पा िशपाई 07/01/2012 07/01/2014

47) � ी. तळभोगे इं� कुमार गोपाळराव िशपाई 07/01/2012 07/01/2014

48) � ी.�शदे िमल�द  मनोहर िशपाई 07/01/2012 07/01/2014

49) � ीमती बनसोडे अि� नी अजु�न िशपाई 07/01/2012 07/01/2014

50) � ी. धाकडे िवकास महादेव िशपाई 09/01/2012 09/01/2014

51) � ी. जाधव सारंगदेव च�ं कांत िशपाई 06/01/2012 06/01/2014

52) � ी.सले राजकुमार िशवाजी िशपाई 06/01/2012 06/01/2014

53) � ी. कोळी मा� ती क� �पा िशपाई 05/01/2012 06/01/2014

54) � ीमती लोखंडे सं�याराणी वसंत िशपाई 06/01/2012 06/01/2014

55) � ीमती �वामी � ेता संतोष िशपाई 07/01/2012 07/01/2014

56) � ीमती माडे ल�मीबाई अनंत िशपाई 07/01/2012 07/01/2014

57) � ी. नागरगोजे हनुमंत रघुनाथ िशपाई 13/01/2012 13/01/2014

58) � ी. मजगे आ�म�लग �भू िशपाई 12/01/2012 13/01/2014
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अ. 

� .

�शासकीय सेवकांचे नांव पदनाम � जू िदनांक सेवेत कायम केललेा 

िदनांक  

59) � ीमती पे�सलवार रोिहणी च�ं कांत िशपाई 12/01/2012 13/01/2014

60) � ीमती तो�गी वेदवानी मिलकाजु�न िशपाई 12/01/2012 13/01/2014

61) � ी. िमटकरी िशवाजी मािणकराव िशपाई 25/01/2012 27/01/2014

62) � ी. सपताळे वसंत माना�पा िशपाई 26/04/2012 28/04/2014

वग� 1 व 2 संवग�तील िवभागीय परी� ा घेवून कायम करावयाची कम�चारी यादी  

अ.

� .

�शासकीय सेवकांचे नांव पदनाम � जू िदनांक 

1) � ी. रोकडे मिलक सगाजी उपकुलसिचव 09/01/2012

2) � ी. हराळे िदगंबर तायापा क�  अिधकारी 05/01/2012

स� :��थतीत चौकशी सु�  असललेे कम�चारी

अ.

� .

�शासकीय सेवकांचे नांव पदनाम � जू िदनांक 

1) � ी. माने ê नेताजी िदगंबर �योगशाळा सहायक 03/01/2012

2) � ी. आवटे यशवतं पंिडत िशपाई 07/01/2012

ठराव: सोलापरू िव� ापीठात नो�ह�बर 2011 ते नो�ह�बर 2012 या कालावधीत सरळ सेवनेे भरती

झाल�ेया कम�चा�यांना मा. िवभागीय सहसचंालक, उ. िश., सोलापरू िवभाग, सोलापरू 

यांचे प� � .िवससं/उिश/सोिवसो/2018/121 िद.15/01/2018 नुसार, वतेन 

िनि� ती�या मा�यते अ�वये सवेते कायम कर�यास व अनुषंिगक बाबीस सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 6 (१0) ] बी. ई. या पदवी ऐवजी बी. टेक, व एम. ई. ऐवजी एम. टेक. अशी पदवी दे�यासंदभ�त 

िद.१५/11/2017 रोजी झाल�ेया िव� ा पिरषदे�या बठैकीमधील ठराव � .७९ (१५) अ�वये 

मा�यता दे�यात आललेी असून उपरो�त अ�यास� मा�या नावातील बदलास महारा��  

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

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

(िटपणी: िद.१५/11/2017 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या बठैकीम�ये बी. ई. या पदवी 

ऐवजी बी. टेक. व एम. ई. ऐवजी एम. टेक. अशी पदवी दे�यासाठी बी. ई. व एम. ई. 

अ�यास� मा�या नावाम�ये अनु� मे बी. टेक. व एम. टेक. असा बदल शै� िणक वष� 

२०१८-१९ पासनू कर�याबाबतचा ठराव � .७९ (१५) िव� ा पिरषदेम�ये पारीत कर�यात 

आलेला आहे. 

अ. � . अ�यास� माचे स� ाचे नाव अ�यास� माचे सुधारीत / नव ेनाव

1) बी. ई. (बचॅलर ऑफ इंिजिनअर�ग) बी. टेक. (बचॅलर ऑफ टे�नॉलॉजी)

२) एम. ई. (मा�टर ऑफ इंिजिनअर�ग) एम. टेक. (मा�टर ऑफ टे�नॉलॉजी)

िव� ा पिरषदे�या उपरो�त ठरावानुसार काय�वाही कर�यासाठी महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ३१ (ध) नुसार �यव�थापन 

पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक आहे. परंत ुदर�यान�या काळात �यव�थापन पिरषदेची 

बठैक हो�याची श�यता नस�याने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ 

मधील कलम १२ (७) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  महोदयांनी बी. ई. 

व एम. ई. अ�यास� माचे नाव अनु� मे बी. टेक. व एम. टेक. अस े बदल�यास व 

�याअनुषंगाने िव� ा�य�ना पदवी �दान कर�यात मा�यता िदलेली आहे.

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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[ 6 (1१) ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ �या कलम ९९ (ख) (६) नुसार िव� ापीठ 

िव� ाथ� मंडळ �थापन कर�यास तसेच िव� ापीठ िव� ाथ� संसदे�या अ�य�  व सिचव 

पदा�या िनवड �ि� या राबिव�याचे वळेाप� क �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ �या कलम ९९ (ख) (६) नुसार 

िव� ापीठ िव� ाथ� मंडळ �थापन कर�याबाबत तसेच सिचव पदा�या िनवड �ि� येबाबत,

िनवड �ि� या पार पड�यानंतर सिचव पदाच े ��ताव िव� ापीठाकडे िद.08/01/2018

पय�त पाठिव�याबाबत कळिव�यात आले होते.

�यास अनुस� न एकूण 68 महािव� ालयाचे ��ताव �ा�त झाले आहेत. महारा��  ्

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ �या कलम ९९ (ख) (५) (७) (८) नुसार िव� ापीठ 

िव� ाथ� पिरषद �थापन कर�यासाठी, �ा�त ��तावाची छाननी क� न उपरो�त 

कलमानुसार िव� ा�य�ची िनवड क� न िव� ापीठ िव� ाथ� पिरषद �थापन कर�या�या 

अनुषंगाने १५ नावांची िशफारस केली आहे. िशफारस करताना सां�कृितक, � ीडा व 

शै� िणक गुणव� ा, रा�� ीय सेवा योजना व एन. सी. सी. यामधून केलेली उ�कृ�ट 

कामिगरी व शै� िणक गुणव� ा या बाबी िवचारात घेवून सोबत जोड�या�माणे १५ 

िव� ा�य�ची िशफारस कर�यात आली आहे. िव� ापीठ िव� ाथ� पिरषद �थापन क� न 

अ�य�  व सिचव पदाची खालील�माणे िनवड�ि� या घे�याची आहे.

िव� ापीठ िव� ाथ� पिरषदेची �थापना िद.२४/01/2018 ------------

नामिनद�शन प�  ��वकार�याची वळे िद.15/02/2018 सकाळी १०:३० ते 

दुपारी २:३० पय�त

नामिनद�शन प� ाची छाननी िद.15/02/2018 दुपारी २:३० ते ३:०० पय�त

नामिनद�शन प�  परत घे�याची वळे िद.15/02/2018 दुपारी ३:0० ते ३:३० पय�त

गरज भास�यास मतदान िद.15/02/2018 सायं. ४:00 ते ५:०० पय�त

मतगणना व िनकाल िद.15/02/2018 सायं. ५:०० ते ६:०० पय�त

ते�हा महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ �या कलम ९९ (क) (५)

(७) (८) नुसार, िद.२४/01/2018 रोजी िव� ापीठ िव� ाथ� पिरषद �थापन क� न घे�यास 

व उपरो�त �माणे िव� ापीठ िव� ाथ� पिरषदे�या अ�य�  व सिचव पदा�या िनवड �िकयेच े

वळेाप� क �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ �या कलम ९९ (ख) (६) नुसार िव� ापीठ 

िव� ाथ� मंडळ �थापन कर�यास तसेच िव� ापीठ िव� ाथ� संसदे�या अ�य�  व सिचव 

पदा�या िनवड �ि� या राबिव�या�या खालील वळेाप� कास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 

िव� ापीठ िव� ाथ� पिरषदेची �थापना िद.२४/01/2018 ------------

नामिनद�शन प�  ��वकार�याची वेळ िद.15/02/2018 सकाळी १०:३० ते 

दुपारी २:३० पय�त

नामिनद�शन प� ाची छाननी िद.15/02/2018 दुपारी २:३० ते ३:०० पय�त

नामिनद�शन प�  परत घे�याची वेळ िद.15/02/2018 दुपारी ३:0० ते ३:३० पय�त

गरज भास�यास मतदान िद.15/02/2018 सायं. ४:00 ते ५:०० पय�त

मतगणना व िनकाल िद.15/02/2018 सायं. ५:०० ते ६:०० पय�त
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[ 6 (१2) ] सन 2015 म�ये झाल�ेया पीएच.डी. �वशे परी� ेतील पा� व िवभागीय संशोधन सिमतीसमोर

मुलाखती िदल�ेया िव� ा�य�ना पुव��या िनयमानुसार �हणजे UGC 2009 चे Regulation व 

तदनंतर �ा�त झाललेी िव� ापीठ अनुदान आयोगाची दो�ही प� े �यानुसार �या िठकाणी संबंिधत 

िवषयाचा पद�यु� र अ�यास� म सु�  आहे व मा�यता �ा�त संशोधन क��  व मा�यता �ा�त संशोधक 

माग�दश�का�या उपल�धतेनुसार पेट-6 उ� ीण� िव� ा�य�ना �वशे दे�याची बाब �यव�थापन

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: 1) युजीसी, नवी िद� ी यांचे िद.6 जुलै, 2015 चे प� � . D.O.No.F.10-6/ 2011 (PS)

Misc.

2) युजीसी, नवी िद� ी यांच ेिद. 4 स�ट�बर, 2015 चे प� � . D.O.No.F.10-6/ 2011 (PS) Misc.

3) पीजीबीयुटीआर िवभागाचे िद. 31 ऑ�ट�बर, 2015 चे प� � . SUS/BCUD/ PGBUTR

/2015-16/7015.

4) पीजीबीयुटीआर िवभागाच ेिद. 02 नो�ह�बर, 2015 चे प� � . SUS/PGBUTR/7066.

5) पीजीबीयुटीआर िवभागाच ेिद. 04 माच�, 2016 चे प� � . SUS/BCUD/ PGBUTR/2498.

6) पीजीबीयुटीआर िवभागाचे िद. 15 ऑ�ट�बर, 2016 चे प� � . SUS/BCUD/

PGBUTR/2016/9666.

7) पीजीबीयटुीआर िवभागाचे िद. 02 नो�ह�बर, 2016 चे प� � . SUS/BCUD/

PGBUTR/2016/10158.

8) पीजीबीयुटीआर िवभागाचे िद. 02 नो�ह�बर, 2016 चे प� � . SUS/BCUD/

PGBUTR/2016/10173.

9)  मा. मु�य काय�कारी अिधकारी, सामा�य �शासन िवभाग 1 िज. प. जा.� ./ िजपसो/ सा�िव-

1/काय�-3/56/2018, िद.09/01/2018 रोजीचे प� .

उपरो�त प� ा�वये व संदभ��वये सादर कर�यात येते की, िव� ापीठाकडून

PET-6 पीएच.डी. �वशे परी� ेकरीता जािहरात िद.14 जून 2015 रोजी�या दै. सकाळ या 

वत�मानप� ात �िस�द कर�यात आली होती. सदरची PET-6 परी� ा िद.25 व 26 जुलै 2015 रोजी 

घे�यात आली. या परी� ेस एकूण 721 िव� ा�य�नी फॉम�स भरले होते. �यापैकी 626 इतके िव� ाथ�

पीएच.डी. �वशे परी� ेस उप��थत होते. �यानंतर नेट, सेट,गेट पा� िव� ाथ� व पीएच.डी. �वशे

परी� ा पा� िव� ाथ� यांची अंितम गुणव� ा यादी िद.21/09/2015 रोजी �िस�द कर�यात आली. 

िद.14/10/2015 ते 28/10/2015 रोजी िवभागीय संशोधन सिमती�या बैठका होऊन 155 

इत�या िव� ा�य�ना माग�दश�क िवतरीत (Alloted) कर�यात आले. �यातील खालील िवषया�ंया

एकूण 11 िव� ा�य�ना �वशे दे�यात आले मा�  इतर िव� ा�य��या �वशे �ि� येस �थिगत ठेव�यात

आली.

Sr.
No

Roll
No

Name of Students & Address
with Contact No

Subject Name of Guide
Date of

Registration

1 P-1873

Mr.Gurame Mahesh Bajarang
A/P. Yalamwadi, Tal- Mohal,
Dist- Solapur. Pin Code -
413410
Mob No. 9922270470,
9404690476
Email - gurame@gmail.com

CHEMISTRY
Dr. Maldar N. N.
Vice-Chancellor,

Solapur University, Solapur
1st Jan 2016
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2 P-1874

Mr. Tupsamindar Nitin
Ajinath
A/P. Kalman, Tal- North
Solapur, Dist - Solapur
Mob No.9765064119
tupsamindar85@gmail.com

CHEMISTRY
Dr. Maldar N. N.
Vice-Chancellor,

Solapur University, Solapur
1st Jan 2016

3 P-1877

Miss.Jagtap Amruta Bharat
117/164, Uma Nagari,
Murarji Peth, Solapur. Pin
Code 413001
Mob No - 9405340837
Email-amrutaj88@gmail.com

COMPUTER
SCIENCE

Dr. Hegadi R. S.
Asso. Professor, School of
Computational Sciences,

Solapur University, Solapur.

1st Jan 2016

4 P-1878

Mr. Gadekar Shital Kisan
Dept. Of Statistics, Tuljaram
Chaturchand College,
Baramati, Dist-Pune,
CELL-9552406100

STATISTICS

Prof. Dr. Ghute V. B.
School of Computational

Sciences, Solapur Unviersity,
Solapur

Jan-17

5 P-1879

Mr. Deshpande Madhesh
Mukundrao
Deshpande Wada, Dhoki, Tal-
Osmanabad,
Dist-Osmanabad
CELL-8888526984

STATISTICS

Prof. Dr. Ghute V. B.
School of Computational

Sciences, Solapur Unviersity,
Solapur

Jan-17

6 P-1880

Smt. Kapase Rupali Ashok
Brahman Galli, A/P-Atpadi,
Tal-Atpadi, Dist-Sangli-
415301

CELL-9766450722

STATISTICS

Prof. Dr. Ghute V. B.
School of Computational

Sciences, Solapur Unviersity,
Solapur

Jan-17

7 P-1881

Mr. Ghadage Vijaykumar
Kisanrao
A/P-Datta Nagar, Vasud
Road, Sangola, Dist-Solapur
CELL-9423327445

STATISTICS

Prof. Dr. Ghute V. B.
School of Computational

Sciences, Solapur Unviersity,
Solapur

Jan-17

8 P-1882

Mr. Ruikar Darshan Deepak
114/6, Murarji Peth, M. Ra.
Swami Chawl, Solapur-
413001
CELL-9421047344

COMPUTER
SCIENCE

Dr. Hegadi R. S.
School of Computational

Sciences, Solapur Unviersity,
Solapur

Jan-17

9 P-2026

Mr. Patnaikuni Shrinivasan R
Patnaik
A-104, Konark Nagar, Jule
Solapur Road, Solapur-
413004
CELL-9421068118
psrpatnaik@gmail.com

COMPUTER
SCIENCE

ENGINEERING

Dr. Gengaje S.R.
Walchand Institute of
Technology, Solapur

1st Jan 2017

10 P-2027

Smt. Mane Archana Baburao
Flat No 503, A-Wing, Datta
Nagar, Polite Panorama,
Dighi, Pune-411 015,
CELL-9168162667
manearchu@gmail.com

MECHANICAL
ENGINEERING.

Dr. Ronge B. P.
SVERI's College of

Engineering, Pandharpur
1st Jan 2017

11 P-2028

Mr. Jagdale Satyawan Dagadu
A/P Dhayati, Tal- Sangola,
Dist-Solapur- 413317
CELL-9730873511
satyawanjagdale@gmail.com

CIVIL
ENGINEERING

Dr. Kashid S. S.
Walchand Institute of
Technology,Solapur

1st Jan 2017

दर�यान�या कालावधीत िव� ापीठ अनुदान आयोगाच े संदभ� � . D.O.No. F.10-6/

2011 (PS) Misc. िद.06 जुलै 2015 रोजीच ेप�  िव� ापीठ काय�लयास िद.16 जुलै 2015 रोजी 

�ा�त झाले �याम�ये पीएच.डी. संदभ�त �प�टीकरण िदलेले होते ते असे 

It has come to the notice of the UGC that some Universities are hiring the
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services of the Supervisors who do not happen to be the regular teachers of the

universities or its affiliated PG Colleges/Institutes awarding the M.Phil/Ph.D. degree.

This practice is in violation of UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of

M.Phil / Ph.D. Degree) Regulations, 2009.

The following clarification is, therefore, issued in this regard:

"Universities shall allocate the supervisor from amongst the regular faculty

members in a department or its affiliated PG Colleges/institutes depending on the

number of students per faculty member, the available specialization among the

faculty supervisors and the research interest of the student. It is further clarified that

any Ph.D./M.Phil degree awarded by a University under the supervision of a

supervisor who is not a faculty member of the University or its affiliated PG

Colleges/Institutes would be in violation of UGC (Minimum Standards and Procedure

for Award of M.Phil/Ph.D.) Regulations, 2009."

This may also be brought to the notice of the Colleges/Research Institutions

affiliated to your university. Any violation of the Regulation of the UGC will be viewed

very seriously by the UGC.

With kind regards.

िव� ापीठ अनुदान आयोगाचे दुसरे प�  संदभ� � . D.O.No. F. 10-6/2011 (PS) Misc.,

िद.04 स�ट�बर 2015 रोजीचे प�  मा. कुलगु�  काय�लयास िद. 21 स�ट�बर 2015 रोजी �ा�त 

झाले असून ते प�  पीजीबीयुटीआर िवभागास िद.03 ऑ�ट�बर 2015 रोजी �ा�त झाले आहे.

�याम�ये पुढील �प�टीकरण दे�यात आले आहे.

It has come to the notice of University Grants Commission that some of the

Universities are circumventing the provisions of UGC (Minimum standards and

procedure for award of M.Phil/Ph.D. Degree) Regulations, 2009 by utilising the

services of Adjunct Faculty as Supervisors. It is reiterated for the information of the

Universities that only regular faculty(not Adjunct Faculty) can be appointed as

Research Supervisors. This has already been iterated in the earlier letter of even

number dated 6th July 2015.

In case of any aberration by the University, it will be proceeded against as

per the UGC act, 1956 and the name of the University will be put in the defaulters list

on the UGC website.

िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या उपरो�त दो�ही प� ा�वये पीजीबीयुटीआर िवभागाने 

िद.31/10/2015 रोजी�या प� ानुसार पीएच.डी. �वशे PET-6 �ि� येस �थिगती दे�यात आली.

�याचवळेी पीजीबीयुटीआर िवभागा�या िद. 02/11/2015 व िद. 04/03/2016 रोजी�या प� ा�वये 

िव� ापीठ अनुदान आयोगाकडून PET-6 संदभ�त माग�दश�न मागिव�यात आले. �या दो�ही प� ावर 

यु.जी.सी. चे कोणतेही माग�दश�न �ा�त झाले नाही. �यानंतर िव� ापीठ अनुदान आयोगाने 

UGC(Minimum Standards and Procedure For Awards of M.Phil./ Ph.D. Degree)

Regulation 2009 अिध� िमत क� न िद.5 मे,2016 रोजी University Grants Commission 

(Minimum Standards and Procedure For Awards of M. Phil /Ph. D. Degree)

Regulation, 2016 हे िनयम The Gazette of India Part-III- Sec-4 म�ये �काशीत केले आहेत.

सदरचे िनयम िद.19/08/2016 रोजी झाले�या िव� ापिरषदे�या बैठकीत सादर केले 

असता, िव� ापिरषदेने सदर िनयमाची न�द घेतली आहे. तसेच याबाबत काय�लयाने वळेोवळेी 

माग�दश�न घेऊन िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या माग�दश�क त�वानुसार पा�  संशोधन क��  व �या 

क�� ावरील पा�  संशोधक माग�दश�क यांनाच िव� ाथ� िवतरीत कर�यात येतील असे ठरले.



�यव�थापन पिरषदेची १११ वी बैठक मंगळवार, िद.2३ जानेवारी, २01८ काय�वृ� ांत 32/35

�यानुसार िद.02 नो�ह�बर, 2016 �या प� ानुसार सव� संल��नत संशोधन सुिवधा क�� ांना पा�  

संशोधक माग�दश�क व संमतीप�  सादर कर�यात याव े असे कळिव�यात आले होते. �यानुसार 

िविवध संशोधन क�� ाकडून �ा�त झाले�या मािहतीचा तुलना�मक त�ता िवचारात घेता बरेचसे 

संशोधन क��  हे िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या माग�दश�क त�वानुसार िव� ाथ� िवतरीत 

कर�यासाठी पा�  होऊ शकल े नाहीत. �यामुळे काही िव� ा�य�चा िवभागीय संशोधन सिमतीत 

िवषय होवून, संशोधक माग�दश�कांना �ाथिमक �तरावर िव� ाथ� िवतरीत कर�यासाठी �ि� या सु�  

कर�यात आली होती. तथािप, मानव संसाधन िवकास मं� ालय, िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या िद.

05 मे, 2016 मधील मु�ा � . 10.2 मधील तरतुदी नुसार ��येक संशोधन क��  हे पद�यु� र मा�यता 

�ा�त असणे आव�यक आहे. तसेच या संशोधन क�� ाकडे दोन पीएच.डी. पदवी �ा�त 

िश� क/संशोधक माग�दश�क/पय�व�े क असणे अ�याव�यक आहे. तसेच पीएच.डी. अ�यास� मा�या 

संशोधनासाठी आव�यक संशोधन �योगशाळा व त�सम फ�नचर सोई-सुिवधा व सहा�यक 

�शासकीय वग� असणे अिनवाय� आहे. या िनयमांचा िवचार करता यापूव� जािहराती� ारे � िस�द 

कर�यात आलेली संशोधन क�� े व संशोधन माग�दश�क/पय�वे� क या तरतुदी पुण� क�  शकत 

नाहीत. सबब सदरची PET-6 ची �ि� या पूण� कर�यात येऊन िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या 

माग�दश�क त�वानुसार संशोधन क�� े, संशोधक माग�दश�क/पय�व�े क व सदर क�� ावर िवतरीत 

होणारे िव� ाथ� इ�यादीचा न�याने सिव�तर आराखडा तयार क� न निवन (PET-7) पीएच.डी. 

अ�यास� म �वशे परी� ा 2017 ची �� ीया सु�  कर�यात येईल. सदरची बाब सव� संबंिधतां�या 

िनदश�नास आणनू � ावी असे कळिवले होते.

मानव संसाधन िवकास मं� ालय, िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या िद.05 मे, 2016 मधील 

तरतुदी नुसार आपले संशोधन क��  हे पद�यु� र मा�यता �ा�त असणे आव�यक आहे. तसेच या 

संशोधन क�� ाकडे दोन पीएच. डी. पदवी �ा�त िश� क / संशोधक माग�दश�क / पय�व�े क असणे 

अ�याव�यक आहे. तसेच पीएच.डी. अ�यास� मासाठी संशोधनासाठी आव�यक संशोधन 

�योगशाळा व त�सम फ�नचर सोई-सुिवधाही असणे आव�यक आहे (मािहतीचा त�ता सोबत 

जोडला आहे). �यानुसार संशोधन क�� ाकडील िवषयांची सिव�तर मािहती या िवभागाकडे ता�काळ 

सादर करावी �हणजे अिधकािधक िव� ा�य�ना िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या िनद�शानुसार �वेश 

देता येईल. अिधक मािहतीकरीता मानव संसाधन िवकास मं� ालय, िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या 

िद.05 मे, 2016 च ेसुचनाप�  सोबत जोडले आहे असे िद.02/06/2017 रोजी�या पिरप� का�वये 

सव� संबंिधतांना कळिव�यात आले होते.

तथािप बहुजन टुडंट फोरम, अिखल भारतीय िव� ाथ� पिरषद, भारतीय िव� ाथ� सेना,

िरप�लीकन िव� ाथ� सेना, यां�या िविवध प� ा�वये जे िव� ाथ� िवभागीय संशोधन सिमतीकरीता 

पा�  ठरले होते. या िव� ा�य�ना िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या सन 2009 �या िनयमानुसार �वशे 

� ावा व त� नंतरच �वशे �ि� या पूण� करावी या बाबत िनवदेने �ा�त झाली. तसेच बहुजन �टुडंट 

फोरम यांनी मा. अनुसूिचत जाती आयोग, महारा��  िवधान सभा, महारा��  रा�य व मा. िवभािगय 

सहसंचालक, उ�च िश� ण सोलापूर िवभाग, सोलापूर यांना प� ा�वये पीएच. डी. �वशेाची �ि� या 

पूण� करावी व िव� ा�य�ना �वशे � ावा अशी मागणी केली.

याबाबत काय�लयीन िनवदेन असे की, � ी. �िवण कांबळे, िज�हा�य� , बहुजन �टंुडटस 

असो., व इतर संघटना व िव� ाथ� यांनी मा. अनुसूिचत जाती क�याण सिमती यांना पीएच. डी 

�वशेापासून विंचत ठेव�याबाबत िनवदेन सादर केले. या िनवदेनावर मा अ�य�  मा. अनुसूिचत 

जाती क�याण सिमती यांनी �वा� री क� न कुलगु�  सोलापूर िव� ापीठ, यांनी सदर �करणी 

तपासून उिचत काय�वाही करावी व अहवाल पाठवावा असे आदेश िद. 23/06/2017 रोजी िदले. 

यावर या िवभागाने िद.29/06/2017 रोजी ता�काळ िटपणी सादर केली असता,

"याबाबत सव�िनयमा�माणे काय�वाही करणे � म�ा�त आहे. याकिरता एक त�  सिमती �थापन

क� न �यांची �शफारस �यावी " असे आदेश मा. कुलगु�  महोदयांनी िद. 30/06/2017 रोजी 

िदले.
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िद. 30/06/2017 रोजी�या आदेशा�वये या िवभागा�या िद.03/07/2017 रोजी�या 

िटपणीनसार त�  सिमतीच ेनामिनद�शन कर�यािवषयी मा. कुलगु�  महोदयांकडे िवनंती कर�यात 

आली होती. �यानुसार खालील�माणे सिमतीच ेनामिनद�शन मा. कुलगु�  महोदयांकडून कर�यात 

आले.

अ.� . सद�यांचे नाव पद

1 डॉ. बी.जे. लोखंडे अ�य�

2 डॉ. आर.बी. भोसले सद�य

3 � ी. ए.आर. �शदे सद�य

4 डॉ. �ही.पी. धुळप सद�य

उपरो�त नामिनद�शनानुसार सदर सिमती सद�यांना संदभ� � .SUS/PGBUTR / 2017/462

िद.06/07/2017 �या प� ा�वये कळवून याबाबत आपला सिव�तर अहवाल काय�लयास सादर 

करावा असे आदेिशत केले. 

यानुसार संदभ� � . SUS/BCUD/PGBUTR/2017/1982, िद.14/07/2017 �या सूचना 

प� ा�वये सदर सिमतीची पिहली बैठक िद.17/07/2017 रोजी िव� ापीठ काय�लयात आयोिजत 

कर�यात आली. या बैठकीचा सिमतीने िदलेला काय�वृ� ांत खालील�माणे

1.सदर िवषय अवघड अस�याने समज�यासाठी व अिंतम िनण�य घे�यासाठी िव� ापीठातील

विर�ठ �ा�यापकाचा(Senior Professor)  सदर सिमतीम�ये अतंभ�व क� न �यां�या

अ�य� तेखाली सिमतीच ेगठन क� न िमळाव.े

2.जुल,ै 2015 दर�यान इतर िव� ापीठात राबिवल�ेया PET �या संदभ�तील �� ीया व �यांचे

िनण�य(संशोधक माग�दश�क व संशोधन क�� ) संदभ�साठी मागवून �यावते.

3.सदर िनण�य घे�यासाठी िव� ापीठ अनुदान आयोगाच(ेUGC) माग�दश�न घे�यात याव े असे

सव�नुमते ठरल.े

सदरच े ठराव व काय�वृ� ांत िवभागाने ता�काळ 18/07/2017 रोजी मा. कुलगु�  

महोदयांकडे आदेशाथ� सादर केले असता �यावर खालील �माणे आदेश झाले.

1. वरील ठराव � .1, 2,3 ची न�द घेतली. या ठरावानसार काय�वाही करणेची बाब अमा�य.

2. सदर सिमतीस आप�या काय�लयाकडे वरील िवषयासंदभ�त उपल�ध UGC चे सव�

पिरप� के देणे व सोलापूर िव� ापीठाने जारी केल�ेया परीप� का�या अनुषंगाने सिव�तर

अ�यासपूण� अहवाल दे�याबाबत कळिवणे.

असे आदेश िद.21/07/2017 रोजी �ा�त झाले. �यानुसार काय�लयाने संदभ� � . SUS/

PGBUTR/2017/5367, िद.28/07/2017 �या प� ा�वये काय�लयाकडील उपल�ध िव� ापीठ 

अनुदान आयोगाची सव� पिरप� के व िव� ापीठाने याबाबत �िस�द केलेली पिरप� के यां�या 

अनुषंगाने सिव�तर अ�यास क� न अ�यासपूण� अहवाल सादर करावा असे कळिव�यात आले व 

संदभ� � . SUS/ PGBUTR/2017/ 207, िद.29/07/2017 �या प� ा�वये सदर सिमतीची बैठक 

िद.31/07/2017 रोजी आयोिजत कर�यात आ�याचे कळिव�यात आले. �यानुसार सदर 

सिमतीची दुसरी बैठक िद.31/07/2017 रोजी संप�  झाली व सिमतीने अहवाल सादर केला. "

तरी सिमतीने सव��� ीयेच े अवलोकन केल े असता �या िव� ा�य�नी PET -6  पीएच.डी. �वशे

परी� ा उ� ीण� होवून िवभागीय संशोधन सिमतीसमोर मुलाखती िदल�ेया आहेत, अशा सव�

िव� ा�य�च ेिहत ल� ात घेवून िव� ापीठ �शासनाने आपल ेनैितक कत��य समजून विंचत असल�ेया

सव�िव� ा�य�ना �वशे दे�यात यावा अशी सिमती िशफारस करीत आहे."

(सदरचा सिव�तर अहवाल सोबत जोडला आहे) सिमतीने सादर केलेला अहवाल 

िवभागाने िद.02/08/2017 �या काय�लयीन िटपणी�वये मा. कुलगु�  महोदयां�या आदेशा�तव 

सादर केला असता �यावर सोबत �माणे आदेश झालेले आहेत.

" सिमतीचा अहवाल �वीकारता येणार नाही सदर अहवाल द�तरी दाखल करणेस 

मा�यता आहे." या आदेशानुसार सदरील �करण द�तरी दाखल कर�यात आले आहे.
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महारा��  शासना�या िवधान मंडळाने गिठत केले�या अनसुिचत जाती क�याण सिमतीने िद. 23

जून, 2017 रोजी िव� ापीठास भेट िदली. �यावळेी िद.26 जुलै, 2015 रोजी झाले�या पीएच. डी. 

�वशे (PET) परी� ेस �िव�ठ होवून गुणव� ा यादीत येवून व िवभागीय संशोधन सिमती�या पुढे 

जावून �वशेापासून व�चत रािहले�या िव� ा�य��या संदभ�त ��  चच�साठी आला होता. �यानुसार 

सदर बैठकीत चच�/�� ो� र झाली व सदरचा काय�वृ� ांत मा.मु�य काय�कारी अिधकारी, सामा�य 

�शासन िवभग 1, िज. प जा.� ./ िजपसो/ सा�िव-1/काय�-3/56/2018, िद.09/01/2018 �या 

प� ास अनुस� न मा. अनसुिचत जाती क�याण सिमती�या बैठकीतील काय�वृ� ांतावर केललेी 

काय�वाहीचा अहवाल शासनास सादर कर�यासाठी आ�थापना िवभागाकडे दे�यात आललेा आहे.

तथािप आज िद.16/01/2018 रोजी अिखल भारतीय िव� ाथ� पिरषद, सोलापूर यांच ेप�  पु�हा 

�ा�त झालेले आहे.

सबब, सन 2015 म�ये झाले�या पीएच. डी. �वशे परी� ेतील पा�  व िवभागीय संशोधन 

सिमतीसमोर मुलाखती िदले�या िव� ा�य�ना पुव��या िनयमानुसार �हणजे UGC 2009 चे 

Regulation व तदनंतर �ा�त   झालेली िव� ापीठ अनुदान आयोगाची दो�ही प� े �यानुसार �या 

िठकाणी संबंिधत िवषयाचा पद�यु� र अ�यास� म सु�  आहे आिण �यािठकाणी िनयिमत व मा�यता 

�ा�त संशोधन माग�दश�क उपल�ध आहेत अशा पेट-6 उ� ीण�  िव� ा�य�ना मा�यता �ा�त संशोधन 

क��  व मा�यता �ा�त संशोधक माग�दश�का�या उपल�धतेनुसार �वशे दे�याची बाब धोरणा�मक 

िनण�याची अस�याने �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सन 2015 म�ये झाल�ेया पीएच.डी. �वशे परी� ेतील पा� व िवभागीय संशोधन सिमतीसमोर

मुलाखती िदल�ेया िव� ा�य�ना पुव��या िनयमानुसार �हणजे UGC 2009 चे Regulation व 

तदनंतर �ा�त झाललेी िव� ापीठ अनुदान आयोगाची दो�ही प� े �यानुसार �या िठकाणी संबंिधत 

िवषयाचा पद�यु� र अ�यास� म सु�  आहे व मा�यता �ा�त संशोधन क��  व मा�यता �ा�त संशोधक 

माग�दश�का�या उपल�धतेनुसार पेट-6 उ� ीण�िव� ा�य�ना िवशेष बाब �हणनू खालील�माणे �वशे

दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

१) िवभागीय संशोधन सिमतीनुसार पा�  िव� ाथ� सं�या 155

2) िवभागीय संशोधन सिमतीनुसार �विेशत िव� ाथ� सं�या 11

३) िवभागीय संशोधन सिमतीनुसार उव�िरत िव� ाथ� सं�या 144

4) एकूण िर�त िव� ाथ� सं�या 122

5) िवशेष तरतूद िव� ाथ� सं�या 22
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[ 6 (१३) ] 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�िजस 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.२०/१२/२०१७ रोजी िव� ापीठाम�ये पार पडले�या च�िजस इन �टाफ 

सिमती�या बठैकीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला आहे. संल��नत २७ 

महािव� ालयाकडून िविवध िव� ाशाखांतग�त नवीन िनय�ुती व सं�था अंतग�त बदली 

असले�या २५५ िश� कांचे िवहीत माग�ने च�िजस इन �टाफ मा�यता ��ताव �ा�त झालेले 

होते. साव�जिनक िव� ापीठ, २०१६ िद.१ माच�, २०१७ पासनू 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�यतेबाबत काय�वाही करणे गरजचे े 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 ०.9 (a) �माणे गठीत सिमती�या 

बठैका िद.२०/१२/२०१७ रोजी संप�  झाले�या आहेत. सदर सिमतीने ��तावांची छाननी 

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

सबब, 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�िजस इन �टाफ मा�यतेसाठी �ा�त 

��तावावर सिमतीने केललेी िशफारस ��वका� न व सदर सिमतीचा काय�वृ� ांतास दंडक 

६५ अ�वये 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


