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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

�यव�थापन पिरषदे�या 86 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.2३ फे�वुारी, २०१6 दुपारी 0१:00 वा.

�यव�थापन पिरषदेची 86 वी बठैक मंगळवार, िद.2३ फे�वुारी, २०१6 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) डॉ. नंदनवार डी. आर., �भारी सहसचंालक, मा. संचालक (तं�  िश� ण)

यांचे �ितिनधी

सद�य

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

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

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

सद�य

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

6) � ी. 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, हे सद�य अनुप��थत होते.
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सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े  

[ 01 ] 20 जानेवारी, 2016 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

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

ठराव: 20 जानेवारी, 2016 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली.
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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 ] पीएच. डी. अ�यास� मासंदभ�तील �गती अहवाल व शु�क उिशरा भरणा के�यास 

दंडाबाबतची तरतूद सधुारीत के�याच ेSUS / BCUD / PGBUTR / 2015-16 / 7852,

िद.08/12/2015 या संद�भय पिरप� काची अमंलबजावणी १ जानेवारी, 2016 ऐवजी १ 

माच�, 2016 पासून लागू करणेबाबत मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  ् िव� ापीठ कायदा 

1994 मधील कलम १४(७) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही 

मािहती�तव.

(िटपणी: पीएच. डी. अ�यास� मासंदभ�तील �गती अहवाल व शु�क उिशरा भरणा 

के�यास दंडाबाबतची तरतदू सधुारीत के�याचे िद.८ िडस�बर, २०१५ रोजी पिरप� क 

� .7852 सव� संल��नत महािव� ालयास तसचे िव� ापीठ संकेत�थळावर �कािशत केले 

आहे. यासंदभ�त सोलापरू िव� ापीठ िव� ाथ� संघटना व िद.१५/01/2016 रोजी�या दैिनक 

लोकमत मधील बात�या तसचे िव� ाथ� यांचे िनवदेन �ा�त झाले होते.

१) पीएच. डी. शु�कास व सहामाही �गती अहवालास एका िव� ा�य�स एका वष�साठी 

अंदाज े12,000/- � पये इतका दंड होत असून, जर िव� ाथ� २००९ �कवा नंतर�या 

शै� िणक वष�त �विेशत अस�यास �याचा दंड िकमान 60,000/-� पये ते कमला 

1,00,000/- पय�त जात आहे. एका महािव� ालयाकडे अंदाज े २५ ते ३० िव� ाथ� 

�विेशत असतात, �यामूळे सदरचे पिरप� क �विरत अंमलात आणणे अडचणीच ेठरत 

अस�याने महािव� ालयाचे �ाचाय� / कम�चारी यां�याकडून जुने सहामाही �गती 

अहवाल व जुने शु�क भरणा करावयास मुदत िमळावी अशी िवनंती केली जात होती. 

सबब नवीन पिरप� कानुसार दंडाची आकारणी करताना जु�या िव� ा�य�ना सधुािरत 

दंड आकारावा �कवा कस?े याबाबत �प�टता नस�याने व सदर पिरप� काची 

अंमलबजावणी कर�यासाठी परेुसा वळे िव� ा�य�ना / संशोधन क�� ाना िमळाला 

नस�याने यापवू�चे जुने शु�क भर�यासाठी संधी देणे नैस�गक �याय त�वास अनुस� न 

होईल.

वरील सव� बाब�चा िवचार क� न या िवभागाने SUS/BCUD/PGBUTR/2015-

16/7852, िद.08/12/2015 या पिरप� काची अंमलबजावणी १ जानेवारी, 2016 ऐवजी 

१ माच�, 2016 पासून कर�यात येईल, अस े �प�टीकरण संदभ� � .SUS / BCUD /

PGBUTR / 2015-16 अ�वये सव� संल��नत एम. िफल. / पीएच. डी. अ�यास� मास 

संशोधन सुिवधा क��  / िव� ापीठ सकुंल यांना मा. कुलगु� महोदयां�या िद.२१ जानेवारी, 

२०१६ रोजी�या आदेशा�वये िनग�िमत केलेले अस�याने �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  ् िव� ापीठ कायदा १९९४ मधील कलम १४(७) नुसार 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने 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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[ 04 ] िद.१५ जानेवारी, 2016 रोजी�या शासन िनण�या�वये शासन िनण�य िद.02 जून, 

2015 �या शासन िनण�यातील पिर�छेद ३ (क) म�ये नमूद केल�ेया संवग�तील 

एकूण िर�त पदापंैकी 75 ट��या�ंया ऐवजी ५० ट�के पय�त पदे भर�यास मुभा 

राहील असे िनग�िमत कर�यात आलले ेआदेश मािहती�तव.

िटपणी: वतेनावरील खच� िनयंि� त कर�याबाबत�या िद.०२ जून, २०१५ रोजी�या शासन 

िनण�यानुसार पदिन�मतीस पणू�पणे बदंी घातली असून िर�त पदे भर�याबाबत काही 

�माणात िनब�ध घाल�यात आले आहेत. सदर शासन िनण�यातील पिर�छेद ३ (क) म�ये 

काही संवग�तील िर�त पदां�या ७५ ट�के इत�या मय�िदत पदे भर�याची मुभा दे�यात 

आली होती. तथािप, दु�काळामूळे पडत असलेला अिधकचा आ�थक भार व एकूण िव� ीय 

��थतीचा िवचार करता शासन पढुील�माणे िनण�य घेत आहे.

उपरो�त शासन िनण�या�वये िद.०२ जून, २०१५ �या शासन िनण�यातील पिर�छेद 

३ (क) म�ये नमूद केले�या संवग�तील िश� क, पोिलस कॉ��टेबल, � ामसेवक, तलाठी, 

आरो�य पिरचारीका, पशुधन पिरव�े क, म��य �यवसाय िवभागाचे तालुका �तरावरील 

अिधकारी, वन र� क, कृषी सहा�यक, पाटबधंारे िवभागाचे किन�ठ अिभयंता या संवग�त 

एकूण िर�त पदांपकैी ७५ ट��यां�या ऐवजी ५० ट�के पय�त पदे भर�यास मुभा राहील अस े

आदेश िनग�िमत कर�यात आले आहे.

सबब, िद.15 जानेवारी, 2016 रोजी�या शासन िनण�या�वये शासन िनण�य 

िद.02 जून, 2015 �या शासन िनण�यातील पिर�छेद ३ (क) म�ये नमूद केले�या संवग�तील 

एकूण िर�त पदांपकैी ७५ ट��यां�या ऐवजी ५० ट�के पय�त पदे भर�यास मुभा राहील अस े

िनग�िमत कर�यात आलेले आदेश मािहती�तव).

ठराव: शासन िनण�य िद.02 जून, 2015 �या शासन िनण�यातील पिर�छेद ३ (क) म�ये नमूद 

केल�ेया संवग�तील एकूण िर�त पदापंकैी 75 ट��या�ंया ऐवजी ५० ट�के पय�त 

पदे भर�यास मुभा राहील अशी तरतूद क� न िद.१५ जानेवारी, 2016 रोजी 

िनग�िमत कर�यात आल�ेया शासन िनण�याची न�द घे�यात आली. 
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[ 05 ] संल��नत महािव� ालयांकडून �ा�त झालले े शै. वष� २०१४-१५ पय�तचे �थािनक 

�यव�थापन सिमतीच ेअहवाल म. िव. कायदा १९९४ कलम ८५ (५) (i) अ�वये िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठाशी संल��नत वगेवेग� या महािव� ालयांकडून �थािनक �यव�थापन 

सिमतीच ेअहवाल (Local Management Committee Report) �ा�त झालेले आहेत.

�थािनक �यव�थापन सिमती अहवाल �ा�त महािव� ालये

अ.� . महािव� ालयाचे नाव शै. वष� अ.� . महािव� ालयाचे नाव शै. वष�

१ ए. आर. बुल� मिहला विर�ठ 

महािव� ालय, सोलापूर 

2014-15 २ िव� ान महािव� ालय, सांगोला, 

ता. सांगोला, िज. सोलापूर  

२०१२-13

2014-15

३ भाई छ� ु�सग चंदेले कॉलेज ऑफ 

सोशल वक�, सोलापूर

2014-15 ४ � ीमती काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ 

ए�यकेुशन, कमलापूर

2014-15

५ सुशीलकुमार �शदे शािररीक िश� ण 

महािव� ालय, सोलापूर

2014-15 6 �सहगड इ���ट� ूट ऑफ िबझनेस 

मॅनेजम�ट, कमलापूर

2014-15

7 छ� पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ 

आट��  ॲ�ड कॉमस�, सोलापूर

2014-15 ८ स� ा� ी कॉलेज ऑफ फाम�साी, 

मेथवडे, ता. सांगोला 

2014-15

9 कॉलज ऑफ ऑ�कटे�चर, सोलापूर 2014-15 10 माणदेश महािव� ालय, जुनोनी, 

ता. सांगोला, िज. सोलापूर 

2014-15

11 कॉलेज ऑफ फाम�सी, सोलापूर 2014-15 १२ महा�मा फुले िश� णशा�

महािव� ालय, सांगोला

2014-15

१३ डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ 

आट��  ॲ�ड साय�स, सोलापूर

2014-15 14 फॅबटेक टे��नकल कॅ�पस, कॉलेज 

ऑफ इंिजिनर�ग ॲ�ड िरसच�, सांगोला

2014-15

15 डी. ए. �ही. वलेणकर कॉलेज ऑफ 

कॉमस�, सोलापूर

2014-15 16 क�तुरबाई कॉलेज ऑफ ए�यकेुशन, 

सोलापूर  

2014-15

17 डी. जी. बी. दयानंद लॉ कॉलेज, 

सोलापूर  

2014-15 18 ��. के. पी. मंगळवढेेकर इ���ट� टू ऑफ 

मॅनेजम�अ किरअर डे�हलपम�ट ॲ�ड िरसच�, 

सोलापरू

2014-15

19 डी. पी. बी. दयानंद कॉलेज ऑफ 

ए�यकेुशन, सोलापूर

2014-15 20 ल�मीबाई भाऊराव पाटील मिहला 

महािव� ालय, सोलापूर

2014-15

21 िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ 

कॉमस�, सोलापूर

2014-15 22 संगमे� र कॉलेज, सात र�ता,  सोलापूर 2014-15

23 सोलापूर सोशल असोिसएशन, 

आट��  ॲ�ड कॉमस� कॉलेज, 

सोलापूर 

2014-15 24 एन. बी. नवले �सहगड कॉलेज ऑफ 

इंिजिनअर�ग, केगाव

2014-15

25 शरदचं�  पवार कला, वािण�य व 

िव� ान महािव� ालय, सोलापूर

2014-15 26 �सहगड िबझनेस �कूल, केगाव 2014-15

27 यिुनयन ए�यकेुशन सोसायटीचे, 

मिहला महािव� ालय, सोलापूर 

2014-15 28 अध�नारी नटे� र महािव� ालय, वळेापूर 2014-15

29 वसुंधरा कला महािव� ालय, जुळे, 

सोलापूर 

2014-15 30 महा�मा फुले कॉलेज ऑफ ए�यकेुशन, 

अकलूज 

2014-15

31 वालचंद कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड 

साय�स, सोलापूर

2014-15 32 शंकरराव मोिहते महािव� ालय, 

अकलूज 

2014-15

33 वालचंद इ���ट� ूट ऑफ 

टे�नॉलॉजी, सोलापूर 

2014-15 34 सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-

पाटील महािव� ालय, नातेपुते

2014-15

35 �ही. जी. िशवदारे कला, वािण�य व 

िव� ान महािव� ालय, सोलापूर

2014-15 ३६ समीर गांधी कला महािव� ालय, 

माळिशरस 

2014-15
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37 देशभ�त हिरनारायण बंकटलाल सोनी 

कॉलेज, सोलापूर  

2014-15 38 � ीन �फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर 

ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर अकलूज

2014-15

39 भारतर�न इंिदरा गांधी ऑफ 

इंिजिनअर�ग, केगाव, सोलापूर

२०१४-15 40 � ीराम इ���ट� ूट ऑफ इ�फॉम�शन 

टे�नॉलॉजी, पानीव, अकलूज

2014-15

41 � ी. वीरतप�वी च� वीर िशवाचाय� 

िश� णशा�  महािव� ालय, सोलापूर

2014-15 42 औषधिनम�णशा�  महािव� ालय, 

अकलूज 

2014-15

43 �ही. �ही. पी. इ���ट� ूट ऑफ 

इंिजिनअर�ग ॲ�ड टे�नॉलॉजी, 

सोलापूर 

2014-15 44 राज�सह मोिहते-पाटील इ���ट� ूट 

ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, शंकरनगर, 

अकलूज 

2014-15

45 गांधीनाथ रंगजी बीसीए महािव� ालय, 

सोलापूर 

2014-15 46 � ीराम इ���ट� ूट ऑफ इंिजिनअर�ग 

ॲ�ड टे�नॉलॉजी स�टर, पानीव

2014-16

47 सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-

पाटील इ���ट� ूट ऑफ टे�नॉलॉजी 

ॲ�ड िरसच�, अकलूज

2014-15 48 पाव�ती ताड िश� णशा�  महािव� ालय,

मगळवढेा 

2014-15

49 मदन�सह मोिहते-पाटील िव� ान 

महािव� ालय, मंगळवढेा

2014-15 50 कॉलेज ऑफ फाम�सी, पंढरपूर, 

गोपाळपूर-रांजणी रोड, गोपाळपूर 

2014-15

51 बाबुराव पाटील कला व िव� ान 

महािव� ालय, मंगळवढेा

2014-15 52 बळीरामदादा बनसोडे िश� णशा�  

महािव� ालय, चळे

2014-15

53 देशभ�त संभाजीराव गरड 

महािव� ालय, मोहोळ

2014-15 54 उमा िश� णशा�  महािव� ालय, 

पंढरपूर 

2014-15

55 आट��  ॲ�ड कॉमस� कॉलेज, माढा 2013-14

2014-15

56 यशवतंभाऊ पाटील महािव� ालय, 

भोसे (क.) 

2014-15

57 के. एन. िभसे आट��  ॲ�ड कॉमस� 

कॉलेज, कुडू�वाडी

2014-15 58 � ी. िव� ल िश� णशा�  महािव� ालय, 

वणेनुगर 

2014-15

59 मा� तीराव हरीराव महािडक कॉलेज 

ऑफ आट��  ॲ�ड कॉमस�, मोड�नब

2013-14 60 � ी. िव� ल एम. एड. महािव� ालय, 

वणेनुगर 

2014-15

61 िव� लराव �शदे आट��  कॉलेज, ट�भणू� 2014-15 62 कम�योगी अिभयांि� की महािव� ालय, 

शेळवे

2014-15

63 बबनराव �शदे िश� णशा�  

महािव� ालय, मोड�नब

2014-15 64 �य ू सातारा कॉलेज ऑफ बी. सी. ए. 

पंढरपूर 

2014-15

65 िश� णशा�  महािव� ालय, माढा, 

माढा-शेटफळ रोड, माढा 

2014-15 66 इ���ट� ूट ऑफ कॉ��यटुर ॲ�ड 

मॅनेजम�ट �टडीज, कासेगाव

2014-15

67 कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपूर 2014-15 68 राजाराम भोसले िश� णशा�  

महािव� ालय, करोळे

2014-15

69 कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय 

पंढरपूर 

2014-15 70 एस. के. एन. �सहगड कॉलेज ऑफ 

इंिजिनअर�ग, कोट�

2014-15

71 उमा महािव� ालय, पंढरपूर, 

ता. पंढरपूर, िज. सोलापूर 

2014-15 72 एस. के. एन. �सहगड िबझनेस �कूल, 

कोट�

2014-15

73 कम�वीर औदंुबर पाटील िवधी 

महािव� ालय, पंढरपूर

2014-15 74 �सहगड इ���ट� ूट ऑफ कॉ��युटर 

साय�सेस, कोट�

2014-15

75 सांगोला कॉलेज, सांगोला 2014-15 76 कै. आमदार काकासाहेब साळंुखे-

पाटील आट��  ॲ�ड साय�स कॉलेज

2014-15

77 �सहगड �कूल ऑफ कॉ��युटर 

�टडीज, केगाव

2014-15 78 डॉ. पी. डी. पाटील कॉलेज ऑफ कॉ��युटर 

साय�स ॲ�ड मॅनेजम�ट �टडीज, झरे

2013-14



�यव�थापन पिरषदेची 86 वी बैठक मंगळवार, िद.23 फे�वुारी, 2016 काय�वृ� ांत 8/19

79 माऊली महािव� ालय, वडाळा 2014-15 80 बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� 2014-15

81 लोकमंगल बायो टे�नॉलॉजीकॉलेज, 

वडाळा 

2014-15 82 कॉलेज ऑफ ए�यकेुशन, बाश� 2014-15

83 ��हदेवदादा माने इ���ट� ूट ऑफ 

टे�नॉलॉजी, बेलाटी

2014-15 84 जय जगदंबा िश� णशा�  महािव� ालय,

वरैाग 

2014-15

85 नागेश करजगी ऑ�कड कॉलेज ऑफ 

इंिजिनअर�ग ॲ�ड टे�नॉलॉजी, 

सोलापूर 

2014-15 86 राज�ष शाहू लॉ कॉलेज, बाश� 2014-15

87 ए. जी. पाटील इ���ट� ूट ऑफ 

टे�नॉलॉजी, सोरेगाव

2014-15 88 � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश�, 

ता. बाश�, िज. सोलापूर 

2014-15

89 संतोष िभमराव पाटील आट�� , 

साय�स ॲ�ड कॉमस� कॉलेज, मं� ुप

2014-15 90 सौ. सुवण�लता गांधी महािव� ालय, 

वरैाग 

2014-15

91 सी. बी. खेडगीज बसव�े र साय�स, राजा 

िवजय�सह कॉमस�, राजा जय�सह आट��  

कॉलेज, अ�कलकोट

2014-15 92 हेमूजी चंदेले कॉलेज, शेळगाव (आर) ता. 

बाश�, िज. सोलापूर 

2014-15

93 मातो� ी ल�मीबाई �हे� े कॉलेज ऑफ

ए�यकेुशन, अ�कलकोट

2014-15 94 जय जगदंबा एम. एड. महािव� ालय, 

वरैाग 

2014-15

95 बी. बी. ए. व बी. सी. ए. महािव� ालय, 

अ�कलकोट

2014-15 96 � ी. सिचन टी. पाटील िश� णशा�  

महािव� ालय, � ई

2014-15

97 मातो� ी गु� बस�वा क�याणशे� ी कला

व वािण�य मिहला महािव� ालय, 

अ�कलकोट

2014-15 98 � ी. �वामी समथ� िश� णशा�  

महािव� ालय, बाश�, ता. बाश�, 

िज. सोलापूर  

2014-15

99 कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�, वरैाग 2014-15 100 � ी. �वामी समथ� एम. एड. महािव� ालय,

गाडेगाव रोड, बाश�

2014-15

101 भारत महािव� ालय, जऊेर (म.रे�व)े 

ता. करमाळा, िज. सोलापूर 

2014-15 102 भगवतं इ���ट� ूट ऑफ टे�नॉलॉजी 

बाश�

2014-15

103 यशवतंराव च�हाण महािव� ालय, 

करमाळा 

2014-15 104 �ताप�सह मोिहते-पाटील 

महािव� ालय, करमाळा

2014-15

महारा�� ् िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 85 (i) म�ये खालील�माणे तरतूद आहे.

Prepare the annual report on the work done by committee for the year ending on the 30 the June
and submit the same to the management, The Management Council of the University and to the
concerned Director

सबब, उपरो�त तरतूदीनुसार संल��नत महािव� ालयाकडून �ा�त झालेले �यव�थापन सिमतीच ेअहवाल 

िवचाराथ�).

ठराव: संल��नत महािव� ालयांकडून �ा�त झालले े शै. वष� २०१४-१५ पय�तचे �थािनक 

�यव�थापन सिमतीचे अहवाल म. िव. कायदा १९९४ कलम ८५ (५) (i) अ�वये ��वका� न 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 06 ] िव� ापीठ पिरसरातील िविवध बाधंकाम करणे या कामाकिरता िद.05/02/2016 

रोजी�या बाधंकाम सिमती�या बैठकीचा काय�वृ� ातं मा�यते�तव.

िटपणी: िव� ापीठ पिरसरात करावया�या बांधकामाबाबत बांधकाम सिमतीची बठैक 

िद.05/02/2016 रोजी आयोिजत कर�यात आली होती. सदर बठैकीत िवषय � .01 ते 

09 व आय�या वळेेचे िवषय � .10(१) व 10(२) ठेव�यात आले असता, बांधकाम सिमती 

बठैकीमधील ठराव � .02 ते 08 व ठराव � .10(१) व 10(२) ठरावानुसार �यव�थापन 

पिरषदेस मा�यते�तव िशफारस कर�यात आली आहे.

सबब, पिरिनयम S.339 (f) नुसार िद.05/02/2016 रोजी�या बांधकाम सिमती�या 

बठैकीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव).

ठराव: िद.05/02/2016 रोजी�या बाधंकाम सिमती�या काय�वृ� ातंातील िवषय वाचनू 

��येक िवषयावर साधक बाधक चच� क� न िवषय � .२ ते 8 व आय�या वळेेच ेिवषय 

� .10(१) व 10(२) वर बाधंकाम सिमती�या िनण�यानुसार काय�वाही कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 07 ] ॲड. � ी. पी. एन. जोशी याचंे िद.08/02/2016 रोजी �ा�त झाल�ेया प� ा�या 

अनुषंगाने ॲड. � ी. पी. एन. जोशी यानंा देय असललेी फी वाढवून ̀ ३५,०००/- �ती 

�करण व Misc. and Out of Pocket Expenses `7,500/- दे�याबाबतची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: ॲड. � ी. पी. एन. जोशी यांना िद.06/06/2011 रोजी सादर कर�यात आले�या 

िटपणी�या अनुषंगाने मा. उ�च �यायालय, मंुबई येथील �लंिबत �करणांम�ये ��ततू 

िव� ापीठा�या वतीने हजर होवून कामकाज पाह�यासाठी `20,000/- इतकी फी दे�यास 

व मा. उ�च �यायालय, मंुबई येथे नवीन �करणाम�ये ��तूत िव� ापीठा�या वतीने हजर 

होवून कामकाज पाह�यासाठी �ती �करण `25,000/- इतकी अदा कर�यास मा�यता 

दे�यात आली आहे. याबाबतचा िवषय िद.16/10/2012 रोजी �यव�थापन पिरषदे�या 

बठैकीस ठेव�यात आलेला होता. या संदभ�त पािरत कर�यात आले�या ठरावाची �त 

सोबत जोड�यात आलेली आहे. 

सबब, ॲड. � ी. पी. एन. जोशी यांनी िव� ापीठास िद.08/02/2016 रोजी प�  

पाठवून �यांना स� ��थतीत देय असलेली फी `25,000/- �ती �करण ही वाढवून 

`35,000/- �ती �करण अदा कर�याबाबत िवनंती क� न Misc. and Out of Pocket

Expenses पोटी `7,500/- इतकी अदा कर�याबाबत सादर केलेली िवनंती प� ा�या 

अनुषंगाने फी वाढीबाबतची व Misc. and Out of Pocket Expenses ची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ॲड. � ी. पी. एन. जोशी या�ंया िद.08/02/2016 रोजी �ा�त झाल�ेया प� ा�या 

अनुषंगाने �यानंा देय असललेी फी `2५,०००/- व� न वाढ क� न `३५,०००/- �ती 

�करण दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. तसेच Misc. and Out of 

Pocket Expenses ��य� ात येणा�या खच��या मा�यतेचे अिधकार मा. कुलगु�  

यानंा दे�याचे सव�नुमते ठरल.े
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[ 08 ] िज�� ात चाल ू वष� दु�काळी पिर��थती अस�याने िव� ापीठा�या वसितगृहात 

राहणा�या िव� ा�य��या हॉ�टेल व परी� ा शु�क माफ कर�याबाबत�या िवनंतीचा 

िवचार करणे. 

(िटपणी: िव� ापीठा�या वसितगृहात राहणा�या िव� ा�य�चा िद.14/01/2016 रोजीचा अज� 

िव� ापीठास �ा�त झालेला असून �यानुसार िज�� ात चालू वष� दु�काळी पिर��थती 

अस�याने अशा संकटमय पिर��थतीत िव� ा�य�ना हॉ�टेल शु�क व परी� ा शु�क माफ 

करावी, अशी िवनंती �यांनी केली आहे.

याबाबत सादर कर�यात येते की, िव� ापीठातील वसितगृहात राह�याकिरता 

पिह�या स� ासाठी � .१००/- �वशे फी व � .1,800/- शु�क तर दुस�या स� ासाठी 

� .1,800/- शु�क या�माणे वष�साठी � .3,600/- अिधक � .100/- �वशे फी इतकी फी 

आकार�यात येते. वसितगृहाचे सदर शु�क हे वसितगृह चालू के�यापासनू �हणज ेिडस�बर, 

2009 पासून लागू आहे. 

वसितगृहात राहणा�या मागासवग�य िव� ा�य�ना एका वष�साठी � .1,000/-

इतकी सवलत िश�यवृ� ी�या �व� पात समाजक�याण िवभागाकडून िमळते.

परी� ा शु�का�या संदभ�त, सोलापरू िज�� ाची आनेवारी न�याने जािहर झालेली 

अस�याने शासनाकडून परी� ा शु�क माफ हो�याची श�यता आहे.

सबब, िज�� ात चालू वष� दु�काळी पिर��थती अस�याने िव� ापीठा�या 

वसितगृहात राहणा�या िव� ा�य�चे हॉ�टेल व परी� ा शु�क माफ कर�याबाबतची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ� सादर).

ठराव: िज�� ात चाल ू वष� दु�काळी पिर��थती अस�याने िव� ापीठा�या वसितगृहात 

राहणा�या िव� ा�य�नी भरावया�या हॉ�टेल फीम�ये खास बाब �हणनू अनुसूिचत 

जाती व जमात��या िव� ा�य�ना १००% तर इतरांना 50% सवलत दे�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. तथािप हा िनण�य केवळ या वष�साठी खास बाब 

�हणनू घेतललेा अस�याने यास धोरणा�मक िनण�य असे संबोध�यात येवू नये व 

भिव�यात याचा संदभ� इतर �करणात दे�यात येवू नये.
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[ 09 ] िद.21/01/2016 �या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या

मा�यते�तव.

(िटपणी: िद.२१/01/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला आहे. 

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

मा�यतेसाठी ठेवणे आव�यक आहे. �यानुसार महारा��  ् िव� ापीठे कायदा 1994 कलम 

14(७) अ�वये िव�  व लेखा सिमती�या वतीने मा. कुलगु�  महोदय यांनी मा�यता िदलेली 

आहे. तसेच सदर�या मा. कुलगु� महोदयांनी केले�या काय�वाहीची न�द िद.16/02/2016 

रोजी�या िव�  व लेखा सिमतीने घेतली आहे.

सबब, िद.21/01/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन 

पिरषदे�या मा�यते�तव).

ठराव: िद.21/01/2016 �या खरेदी सिमतीचे िनण�य महारा��  ् िव� ापीठे कायदा 1994 

कलम 14(७) अ�वये िव�  व लखेा सिमती�या वतीने मा. कुलगु�  महोदय यानंी

��वका� न तशी �यव�थापन पिरषदेस केललेी मा�यतेची िशफारस सव�नुमते मा�य 

कर�यात आली. 
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[ १0 ] िव� ापीठाचे सन 2015-16 च े सुधािरत अदंाजप� क व सन 2016-17 च े मूळ 

अदंाजप� क िवचाराथ�. 

(िटपणी: महारा��  ्िव� ापीठे कायदा 1994 कलम 75(२) (e) आिण १०१ नुसार िव� ापीठाच े

सन 2015-16 चे सधुािरत अंदाजप� क व सन 2016-17 चे मूळ अंदाजप� क तयार 

कर�याकिरता महारा��  ्िव� ापीठे समान लेखा संिहता कलम 2.12 नुसार खालील�माणे 

अथ�संक�प उपसिमती गठीत कर�यात आली होती. 

१. �ा. डॉ. ए. ए. शेख (अ�य� )

२. �ाचाय� आर. वाय. पाटील (सद�य)

३. � ी. एस. ए. नारकर (सद�य)

४. �. िव�  व लेखा अिधकारी (सद�य-सिचव)

उपरो�त उपसिमतीने िद.13, 14 व 28 जानेवारी, 2016 रोजी सव� िवभाग व 

संकुल�मुख यांचसेमवते बठैक घेवून व �यां�याशी चच� क� न तयार केलेले सन 2015-

16 च ेसधुािरत अंदाजप� क व सन 2016-17 च ेमूळ अंदाजप� क िव�  व लेखा सिमती�या 

िद.16/02/2016 रोजी झाले�या बठैकीसमोर िवषय � .03 नुसार सादर केले असता, 

�यावर सव�कष चच� होवून �यानुसार खालील�माणे ठराव कर�यात आला.

ठराव: सन 2015-16 �या सुधािरत अंदाजप� क व सन 2016-17 �या मूळ 

अंदाजप� कास �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली.

सबब, िव� ापीठाच ेसन 2015-16 चे सुधािरत अंदाजप� क व सन 2016-17 �या 

मूळ अंदाजप� कास िव�  व लेखा सिमतीने केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठा�या सन 2015-16 �या सुधािरत अदंाजप� कास व सन 2016-17 �या

मूळ अदंाजप� कास िव�  व लखेा सिमतीने केललेी िशफारस दु� �तीसह 

��वका� न सव�नुमते अिधसभसे मा�यतेची िशफारस कर�यात आली.
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[ 11 ] िव� ापीठाचे सन 2015-16 च े सुधािरत अदंाजप� क व सन 2016-17 च े मूळ 

अदंाजप� क अिधसभ�ेया बैठकीत सादर कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या 

वतीने नामिनद�शनाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  ्िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 75(२) (e) आिण १०१ नुसार िव� ापीठाच े

सन २०१५-१६ चे सधुािरत अंदाजप� क व सन २०१६-17 चे मूळ अंदाजप� क आगामी 

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

सबब, िव� ापीठाचे सन 2015-16 चे सधुािरत अंदाजप� क व सन 2016-17 च े

मूळ अंदाजप� क महारा��  ् िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 28 (e) नुसार अिधसभे�या 

बठैकीत सादर कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने नामिनद�शनाची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाचे सन 2015-16 चे सुधािरत अदंाजप� क व सन 2016-17 चे मूळ

अदंाजप� क अिधसभ�ेया बैठकीत सादर कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या

वतीने �ाचाय� � ी. आर. वाय. पाटील याचंे नामिनद�शन कर�यात आल.े
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मा. कुलगु� महोदया�ंया परवानगीने येणारे आय�या वळेचे िवषय: 

[12(१)] महारा��  ् लोकसेवा ह�क अ�यादेश, 2015 अतंग�त उ�च व तं�  िश� ण िवभागा�या सेवा 

घोिषत कर�याबाबत ��यािपत कर�यात आल�ेया िद.18/01/2016 रोजी�या अिधसचूनेची 

�त सादर. 

(िटपणी: महारा�� ् लोकसेवा ह�क अ�यादेश, 2015 (2015 चा महा.३१) �या कलम ३ मधील 

पोटकलम (१) अ�वये �ा�त होणा�या अिधकाराचा वापर क� न अंतग�त उ�च व तं�  िश� ण िवभाग या� ारे 

पा�  �य�त�ना � ावया�या लोकसेवा, अशा लोकसेवेकिरता लागणारी करारिनिव�ठा कालमय�दा, 

पदिनद�िशत अिधकारी, �थम अिपल अिधकारी आिण ि� तीय अिपल अिधकारी सोबत�या अनुसूिचत 

िनिव�द�ट के�या�माणे सेवा घोिषत कर�याबाबत ��यािपत कर�यात आले�या िद.18/01/2016 

रोजी�या अिधसूचनेने अिधसूिचत कर�यात आलेले आहेत.

�यानुसार िव� ापीठां�या परी� ते िमळाले�या गुणांची पुन�मोजनीए दु�यम गुणपि� का / 

ता�पुरती गुणपि� का, दु�यम पदवी �माणप�  वाटप यासाठी १५ िदवसाची िवहीत कालमय�दा असून 

कागदप� े तपासणी व माय� ेशन इिलिजिबलीटी �माणप�  यासाठी ३० िदवसांची कालमय�दा 

असणा�या सेवा लोकसेवा �हणून अिधसूिचत केले�या आहेत. �यानुसार ��तूत िव� ापीठाची अनुसूची 

खालील�माणे:

अ.

� .

(१) 

लोकसेवा तपशील 

(२) 

लोकसेवा 

पुरिव�यासाठी 

िवहीत केलेली 

कालमय�दा

(३) 

पदिनद�िशत 

अिधकारी 

(४) 

�थम अिपलीय 

अिधकारी 

(५) 

ि� तीय अिपलीय 

अिधकारी 

(6)

१ गुणपडताळणी / 

पुन�बेरीज

१५ िदवस सहायक कुलसिचव

(पुन�मू�यांकन व 

झेरॉ�स)

उपकुलसिचव

msrokade@sus.ac.in

परी� ा िनयं� क

coe@sus.ac.in

2 दु�यम गुणपि� का 

�माणप�  / ता�पुरती 

गुणपि� का

१५ िदवस सहायक कुलसिचव

(गुण व �माणप� े)

उपकुलसिचव

msrokade@sus.ac.in

परी� ा िनयं� क

coe@sus.ac.in

३ दु�यम पदवी 

�माणप�

15 िदवस सहायक कुलसिचव

(गुण व �माणप� े)

उपकुलसिचव

msrokade@sus.ac.in

परी� ा िनयं� क

coe@sus.ac.in

4 द�तऐवज पडताळणी 

कागदप� े तपासणी

30 िदवस सहायक कुलसिचव

(गुण व �माणप� े)

उपकुलसिचव

msrokade@sus.ac.in

परी� ा िनयं� क

coe@sus.ac.in

5 माय� ेशन 

इिलिजिबलीटी 

�ो��हजन �माणप�  

समक� ता �माणप�

३० िदवस सहायक कुलसिचव

काय�लय अिध� क

उपकुलसिचव

msrokade@sus.ac.in

परी� ा िनयं� क

coe@sus.ac.in

सबब, उपरो�त �माणे सोबत जोडलेली महारा�� ् शासनाची अिधसूचना �यव�थापन पिरषदेसमोर 

सादर).

ठराव: महारा��  ् लोकसेवा ह�क अ�यादेश, 2015 अतंग�त उ�च व तं�  िश� ण िवभागा�या सेवा 

घोिषत कर�याबाबत ��यािपत कर�यात आल�ेया िद.18/01/2016 रोजी�या 

अिधसचूनेनुसार काय�वाही कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[12(2)] िव� ापीठा�या संल�न महािव� ालयास व अिधिवभागास आकार�यात येणारी युवा 

महो�सव फी `40/- ऐवजी `120/- कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदेने िदल�ेया 

मा�यतेनुसार फी म�ये केल�ेया बदलाबाबत अ�यादेशाम�ये दु� �ती कर�यासाठी 

अ�यादेशाचा मसूदा िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठा�या िव� ाथ� क�याण िवभागातफ� यवुा महो�सवा�या आयोजनासाठी 

यजमान महािव� ालयांना ̀ 2,50,000/- अनुदान िदले जाते. सन २००४ ते २०१३ या दर�यान 

महािव� ालयाचा वाढता सहभाग िवचारात घेता सहभागी िव� ाथ� कलाकाराची वाढ होत 

आहे. वाढती महागाई ल� ात घेता युवा महो�सवाचे आयोजन करीत असताना यजमान 

महािव� ालयास जा�ती�या खच�चा भार सोसावा लागत आहे. �यामूळे युवा महो�सव 

आयोजनासाठी महािव� ालये पढुाकार घेत नाहीत. �यासाठी संल�न महािव� ालया�या 

िव� ा�य�कडून आकार�यात येणा�या फी म�ये �ित िव� ाथ� `40/- ऐवजी `120/- इतकी 

वाढ क� न �यातील र�कम `48/- महािव� ालया�या खच�साठी ठेवून उव�िरत `72/-

िव� ापीठाकडे जमा कर�यास युवा महो�सव सिमती�या िशफारशीव� न िद.18/11/2015 

रोजी�या �यव�थापन पिरषदेने ठराव � .2(१) नुसार मा�यता िदलेली आहे. �यानुसार फी म�ये 

केले�या बदलाबाबत अ�यादेशाम�ये दु� �ती करणे आव�यक अस�याने सोबत जोडलेला 

अ�यादेशाचा मसूदा मा�यते�तव सादर).

ठराव: िव� ापीठा�या संल�न महािव� ालयास व अिधिवभागास आकार�यात येणारी युवा 

महो�सव फी `40/- ऐवजी `120/- कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदेने िदल�ेया 

मा�यतेनुसार फी म�ये केल�ेया बदलाबाबत अ�यादेशाम�ये दु� �ती कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[12(3)] सुवण�पदकासंाठी�या सव�कष िनयमावलीस म. िव. कायदा 1994 कलम १४(७) नुसार 

मा. कुलगु� महोदयानंी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने िदललेी मा�यता �यव�थापन 

पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: िद.२९ नो�ह�बर, २०१४ रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत ठराव 

� .16(२) नुसार सव�च सुवण�पदकांसाठी एकच सव�कष िनयमावली तयार कर�यासाठी ॲड. 

� ी. सलगर बी. एस., डॉ. सयु�वशंी एस. एस. व � ी. पाटील बी. पी., परी� ा िनयं� क यांची 

सिमती गठीत कर�यात आली होती. �यानुसार िद.३०/०१/२०१६ रोजी सिमती सद�यांची 

बठैक संप�  होवून परु�कार दे�याकिरता िनयमावलीचा मसूदा १) डॉ. सयु�वशंी एस. एस. २) 

� ी. पाटील बी. पी. या सिमतीने तयार क� न िदलेला आहे.

�यव�थापन पिरषदेची बठैक िद.२३/०२/२०१६ रोजी आहे. मा�  िव� ापीठाचा दी� ांत 

समारंभ हा िद.१२/०२/२०१६ रोजी अस�याने, सदर दी� ांत समारंभाम�ये िव� ा�य�ना 

सुवण�पदक � ायची अस�याने १) डॉ. सुय�वशंी एस. एस. २) � ी. पाटील बी. पी., परी� ा 

िनयं� क या सिमतीने सव�च सुवण�पदकासाठी एकच सव�कष िनयमावली तयार केले�या 

मसू� ास तातडीची बाब �हणनू महारा�� ् िव� ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 14(७) अ�वये 

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

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

ठराव: सुवण�पदकासंाठी�या सव�कष िनयमावलीस मा.कुलगु� महोदयानंी महारा�� ्

िव� ापीठ कायदा 1994 �या कलम 14(७) अ�वये िदल�ेया मा�यतेची न�द घे�यात 

आली.
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[12(४)] िलिपक संवग�त गट-ड कम�चा-यांमधून पदो� तीने भरावया�या पदांची मय�दा संवग�सं�ये�या

25 ट�के पदांची मय�दा सवंग�सं� ये�या 25 ट�के व� न 50 ट�के पय�त वाढिव�याबाबत

िनग�िमत कर�यात आलले ेशासन िनण�य मािहती�तव.

(िटपणी: सामा�य �शासन िवभागा�या िद.10 मे, 2005 �या शासन िनण�या�वये वग�-3 �या िलिपक 

संवग�तील 25 ट�के पदे वग�-4 �या कम�चा�यांमधून पदो� तीने भर�यात येतात. �यासाठी संबंिधतांनी 

िकमान एस. एस. सी. उ� ीण� असणे गरजेचे आहे. टंकलेखन / एम. एस. सी. आय. टी. ची संगणक 

अह�ता �ा�त क� न घे�यासाठी �यांना पदो� तीनंतर 2 वष�ची मुदत दे�यात येत आहे.

तथािप, रा�य सरकारी चतुथ�� ेणी कम�चारी म�यवत� संघटनेने असे िनवदेन िदले आहे की, 

"स�या चतुथ�� ेणी संवग�तील 70 ते 75 ट�के कम�चारी एस. एस. सी. / एच. एस. सी, पदवी व 

पद�यु� र पदवी उ� ीण� कम�चारी काय�रत असून, �यांना शासकीय कामाचा चांगला अनुभव अस�याने, 

शासनाने चतुथ�� ेणी कम�चा�यांना पदो� ती दे�याच े25 ट�केचे िनकष र� क� न 25 ट�के ते 50 ट�के 

पय�त वाढिव�यास शासकीय कामाचा िनपटारा उ� म �कारे होईल. �यासाठी महारा�� ातील 

चतुथ�� ेणी कम�चा�यां�या मंजुर पदां�या 25 ट�के पदे कमी केली तरी चालतील."

कम�चारी संघटनेची सदर मागणी, सहा�या वतेन आयोगाची िशफारस, वग�-4 �या कम�चा�यांना 

अिधकची संधी दे�याची गरज, शासना�या काय�प�दतीतील मािहती तं� � ान व ई-ऑफीस �णालीचा 

वाढता वापर, काळानु� प शासना�या मनु�यबळात बदल व मनु�यबळा�या पिरणामकारक वापराची 

आव�यकता या बाब�चा िवचार क� न, शासन खालील�माणे िनण�य घेत अस�याचे कळिवले आहे. 

1) गट-क मधील जा�तीत जा�त 25 ट�के पदे गट-ड मधील अह�ता�ा�त कम�चा-यांमधून 

भर�याची अट सुधारीत क� न ही मय�दा 50 ट�के पय�त कर�यात येत आहे. तसेच सदर 

संवग��या सेवा�वशे िनयमात आव�यक सुधारणा कर�यात येतील.

2) गट-ड संवग�तील जे कम�चारी शालांत परी� ा उ� ीण� आहेत पण टंकलेखन / संगणक अह�ता 

धारण करत नाहीत, �यांना स�या�या तरतुदी�माणे टंकलेखन / संगणक अह�ता �ा�त क� न 

घे�यासाठी 2 वष�चा अवधी दे�यात येईल.

3) अ) गट-ड संवग�तील जे कम�चारी शालांत परी� ा उ� ीण�नाहीत, �यांना शालांत परी� ा 

उ� ीण� हो�यासाठी एकूण 3 संधी व एकूण 1 वष�ची अ�ययन रजा मंजूर कर�यात येईल.

ब) गट-ड संवग�तील �या कम�चा�यांना वाहनचालक �हावयाच ेआहे, �यांना आव�यक अह�ता 

धारण कर�यास एकूण 1 मिह�याची अ�ययन रजा मंजूर कर�यात येईल, याबाबत 

तपिशलवार सूचना अलगिर�या कर�यात येतील.

4) वाहन चालक संवग�तील जे कम�चारी िलिपक-टंकलेखक पदाची अह�ता धारण करीत 

आहेत, �यांना गट-क संवग�तील िलिपक-टंकलेखक पदावर िनयु�ती दे�या�या संदभ�त 

सेवा�वशे िनयमात आव�यक सुधारणा कर�यात येतील.

5) गट-ड संवग�त मंजुर पदांपैकी 25 ट�के पदे िनरिसत कर�यासाठी �शासकीय िवभागांना 6 

मिह�यांची मुदत दे�यात येत आहे. �यानुसार �शासकीय िवभागांनी काय�वाही करावी. 

सबब, िलिपक संवग�त गट-ड कम�चा�यांमधून पदो� तीने भरावया�या पदांची मय�दा

संवग�सं� ये�या 25 ट�के पदांची मय�दा संवग�सं� ये�या 25 ट�के व� न 50 ट�के पय�त वाढिव�याबाबत

िनग�िमत कर�यात आलेल ेशासन िनण�य मािहती�तव).

ठराव: िलिपक संवग�त गट-ड कम�चा�यांमधून पदो� तीने भरावया�या पदांची मय�दा संवग�स�ं ये�या

25 ट�के व� न 50 ट�के पय�त वाढिव�याबाबत िनग�िमत कर�यात आल�ेया

िद.14 जानेवारी, 2016 �या शासन िनण�याची सव�नुमते न�द घे�यात आली.
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[12(5)] स� ाची दु�काळी पिर��थती पाहता, पय�वरण िवषयाचे शु�क माफ करणेबाबत 

अिखल भारतीय िव� ाथ� पिरषद, सोलापूर यानंी केल�ेया िवनंतीचा िवचार करणे.

(िटपणी: िद.16/02/2016 व िद. 22/02/2016 रोजीच ेआिखल भारतीय िव� ाथ� पिरषद, 

सोलापरू यांच े प�  िव� ापीठास �ा�त झाले असून, िद.16/02/2016 �या प� ा�वये �यांनी 

पय�वरण िवषयासाठी वगेवगेळया महािव� ालयांम�ये वगेवगेळे शु�क आकारले जात असून 

स�याची दु�काळी पिर��थती पाहता, हे शु�क िव� ा�य�साठी भदु�ड असून हे शु�क माफ कराव े

अशी िवनंती केली आहे. तसचे िद.22/02/2016 �या प� ा�वये �यांनी असे नमूद केले आहे 

की, या वष� पय�वरण फीस�या नावाने संगमे� र महािव� ालयात � .70/- तर हीच फी 

दयानंद महािव� ालयात � .250/- इतकी घेतली जात आहे. परंत ुमागील वष�पय�त हीच फी 

� .50/- इतकी आकार�यात येत होती. यामुळे याचा िवचार िव� ापीठ �शासनाने करावा, 

अशी िवनंती केली आहे.   

सबब, स�याची दु�काळी पिर��थती पाहता, पय�वरण िवषयाच े शु�क माफ 

कर�याबाबत अिखल भारतीय िव� ाथ� पिरषद, सोलापरू यांनी केलेली िवनंती िवचाराथ�).

ठराव: "पय�वरण िवषयाचे शु�क िद.9 जुल,ै 2010 �या शासन िनण�या�वये शासनाने 

ठरिवल े अस�याने �यात िव� ापीठास बदल करता येणार नाही, ही बाब अिखल 

भारतीय िव� ाथ� पिरषद, सोलापूर यानंा कळिव�यात यावी" असे सव�नुमते ठरल.े 

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

                   सही/-         सही/- 

सिचव

�यव�थापन पिरषद

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


