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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

�यव�थापन पिरषदे�या 90 �या (तातडी�या) बैठकीचा काय�वृ� ातं

शिनवार, िद.२3 एि�ल, २०१6 सकाळी १0:30 वा.

�यव�थापन पिरषदेची 90 वी (तातडीची) बठैक शिनवार, िद.२३ एि�ल, २०१6 रोजी सकाळी

१0:30 वाजता मा. कुलगु�  यां�या दालनात 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) � ी. पाटील बी. पी., परी� ा िनयं� क  कायम िनमंि� त

5) � ी. शेवाळे बी. सी., ि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 मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण) पणेु यांच े �ितिनधी 

डॉ. देशपांडे एस. एम., िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांनी दूर�वनी� ारे अनुप��थती 

कळिवली. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता दे�यात आली. मा. अवर मु�य सिचव, उ�च व तं�  

िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई हे �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.
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सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े  

[ 01 ] 12 एि�ल, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

कायम करणे. 

ठराव: 12 एि�ल, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

सव�नुमते कायम कर�यात आला.
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[ 02 ] शै.वष�2016-17 पासून न�दणीकृत सं�थेकडून / संल��नत महािव� ालयांकडून नवीन पारंपािरक

महािव� ालय, िवषय / अ�यास� म, अितरी�त तुकडी व िव� ाशाखा सु� कर�यासाठी �ा�त

��तावावर शासन िनण�य � . एनजीसी 2010 / (193 / 10) मिश 4 िद.30/10/2010, शासन िनण�य

� . एनजीसी 2011 / (240/11) मिश 4, िद.25/10/2011 व शासन िनण�य � . एनजीसी 2012 / 

(247/12) मिश 4, िद.02/09/2013 नुसार केललेी काय�वाही मािहती�तव व म. िव. कायदा 1994 

कलम 82(4) नुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे पाठिव�याची बाब मा�यते�तव.

(िटपणी: शै. वष� 2016-17 पासून िव� ापीठाकडे सोबत जोडले�या यादी �माणे न�दणीकृत 

सं�थाकडून / संल��नत महािव� ालयांकडून पारंपािरक नवीन महािव� ालय / िवषय / अ�यास� म 

/ अितरी�त तुकडी / िव� ाशाखा सु�  कर�यासाठी ��ताव �ा�त झालेले आहेत.

सदर �ा�त ��तावांवर महारा��  शासन िनण�य �ं  एनजीसी 2010 / (193 / 10) मिश 4 

िद.30/10/2010, शासन िनण�य � .एनजीसी 2011 / (240 / 11) मिश 4, िद.25/10/2011 व 

शासन िनण�य � .एनजीसी 2012 / (247 / 12) मिश 4, िद.02/09/2013 नुसार काय�वाही पूण� 

केलेली आहे.  

तसेच उपरो�त शासन िनण�यास अनुस� न शै. वष� 2016-17 पासून न�दणीकृत 

सं�थेकडून व संल��नत महािव� ालयांकडून पारंपािरक अ�यास� मातंग�त येणा�या नवीन 

महािव� ालय / िवषय / अ�यास� म / अितरी�त तुकडी / अितरी�त िव� ाथ� �वशे � मता / 

िव� ाशाखा सु�  कर�या�तव � ा�त झाले�या ��तावावर मा.कुलगु� महोदयांनी सोबत जोड�या 

�माणे केलेली काय�वाही िद.18/04/2016 रोजी�या महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळा�या 

बैठकीसमोर आय�या वळेचा िवषय � .1 अ�वये मािहती�तव सादर कर�यात आली असता, 

महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने आय�या वळेचा ठराव � .1 अ�वये उपरो�त शासन 

िनण�यानुसार मा.कुलगु�  महोदयांनी केले�या काय�वाहीची नेांद घे�यात आलेली आहे.

सबब शै. वष� 2016-17 पासून न�दणीकृत सं�थेकडून / संल��नत महािव� ालयांकडून

नवीन पारंपािरक महािव� ालय, िवषय / अ�यास� म, अितरी�त तुकडी व िव� ाशाखा स�ु

कर�यासाठी �ा�त ��तावावर शासन िनण�य � .एनजीसी 2010 / (193 / 10) मिश 4, 

िद.30/10/2010, शासन िनण�य � .एनजीसी 2011 / (240 / 11) मिश 4, िद.25/10/2011 व 

शासन िनण�य � .एनजीसी 2012 / (247 / 12) मिश 4, िद.02/09/2013 नुसार केलेली काय�वाही

मािहती�तव व म. िव. कायदा 1994 कलम 82(4) नुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे पाठिव�याची

बाब मा�यते�तव सादर).

ठराव: शै.वष�2016-17 पासून न�दणीकृत सं�थेकडून / संल��नत महािव� ालयांकडून नवीन पारंपािरक

महािव� ालय, िवषय / अ�यास� म, अितरी�त तुकडी व िव� ाशाखा सु� कर�यासाठी �ा�त

��तावावर शासन िनण�य � . एनजीसी 2010 / (193 / 10) मिश 4 िद.30/10/2010, शासन िनण�य

� . एनजीसी 2011 / (240/11) मिश 4, िद.25/10/2011 व शासन िनण�य � . एनजीसी 2012 / 

(247/12) मिश 4, िद.02/09/2013 नुसार केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली व महारा��  ्

िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 82(4) नुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे पाठिव�याबाबत सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 
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[ 03 ] शै. वष� 2016-17 किरता संल��नत महािव� ालयाकडून �ा�त झाल�ेया नैस�गक 

िव�तारा�ंया ��तावानंा िशफारशी कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: शै. वष� 2016-17 साठी संल��नत महािव� ालयाकडून सोबत जोडले�या 

यादी�माणे ए. आय. सी. टी. ई. अंतग�त व पारंपािरक अ�यास� मा�या नैस�गक िव�तारांच े

��ताव �ा�त झालेले आहेत.

�ा�त ��तावावर महारा�� ् िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 82(४) अ�वये �थम 

महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळ सिमती�या िशफारशी किरता सादर क� न 

महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळा�या िशफारशीसह �यव�थापन पिरषदेसमोर 

िशफारशी�तव सादर करणे आव�यक आहे व त� नंतर �यव�थापन पिरषदे�या 

िशफारशीनंतर �ा�त ��तावांवर िव� ापीठ �तराव� न िवहीत �ि� या होवून ��ताव संबिंधत

�ािधकरणाकडे पढुील काय�वाही�तव िवहीत मुदतीत िशखर सं�था व महारा��  ्शासनाकडे 

सादर करणे आव�यक आहे. �यास अनुस� न िद.18/04/2016 रोजी�या महािव� ालय व 

िव� ापीठ िवकास मंडळ बठैकीत संल��नत महािव� ालयांकडून शै. वष� 2016-17 किरता 

नैस�गक िव�तारासाठी �ा�त ��तावांना िशफारस कर�याची बाब सादर केली असता, 

ठराव � .4 अ�वये महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळ सिमतीने सोबत�या त�ता "ब" 

मधील महािव� ालया�या नावासमोर दश�िव�या�माणे नैस�गक िव�तारां�या ��तावांची 

िशफारस �यव�थापन पिरषदेस केलेली आहे.

सबब, शै. वष� 2016-17 किरता संल��नत महािव� ालयांकडून �ा�त झाले�या 

नैस�गक िव�तारां�या ��तावांना िशफारशी कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: शै. वष� 2016-17 किरता संल��नत महािव� ालयाकडून �ा�त झाल�ेया नैस�गक 

िव�तारा�ंया ��तावानंा िशफारशी कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 04 ] शै. वष�2017-18 पासून नवीन महािव� ालय, अ�यास� म व िव� ाशाखा सु� कर�याचे

��ताव ��वकार�याकरीता महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने तयार केललेा

शै. वष�2017-18 या एका वष�चा बहृत आराखडा िवचाराथ�.

(िटपणी: महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने िद.18/04/2016 रोजी�या बैठकीत ठराव 

� .05 अ�वये, शै. वष� 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष�य िदघ�कालीन बृहत आराख� ास व 

�ा�त िनवदेनास अनुस� न शै. वष� 2017-18 पासून नवीन महािव� ालय, अ�यास� म व िव� ाशाखा 

सु�  कर�याबाबतचे ��ताव ��वकार�यासाठी शै. वष� 2017-18 या एका वष�चा शै� िणक बृहत 

आराखडा खालील �माणे तयार क� न �यव�थापन पिरषदेला िशफारस क र�यात आलेला आहे.

ठराव 

� .05

1. ��तुत िव� ापीठाकडे �ा�त िनवदेने िवचारात घेता,

• Training Officer, Composite Training Battalion, Ahamadnagar यांनी सादर

केल�ेया िनवेदनाम�ये नमुद केललेे अ�यास� म हे पदिवका (Diploma) �थरावरील

अस�याने सदरचे अ�यास� म शै.वष�2017-18 �या बृहत आराखडयात घे�यात

आललेे नाहीत.

• अ� र म��टपप�ज सोशल � �ट, सोलापूर यांचे िनवदेन अवलोकनी घेता, सदर 

सं�थेला कंदलगाव, ता.द.सोलापूर येथे िव� ान महािव� ालय सु� करावयाचे आहे

परंतु मं� ुप, ता.द.सोलापूर येथे स� ��थतीत िव� ान िव� ाशाखा सु� असून

कंदलगाव व मं� ुप या दो�ही िठकाणाचे अंतर हे 20 िक.मी. पे� ा कमी अस�यामुळे

शै.वष�2017-18 �या बृहत आराखडयात कंदलगाव या िठकाणाचा समावशे

कर�यात आललेा नाही.

2. महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाचे पिरपूण�पणे गठन झा�यानंतर सदर 

मंडळा�या िनण�या�या अिधन राहून मु.पो.जामगाव, ता.बाश�येथे रे�वे इिंजिनअर�ग

महािव� ालयाची शै.वष�2017-18 �या बृहत आराखडयाम�ये समावशे कर�यात

येत आहे.

शै.वष�2017-18 या वष�करीता नवीन महािव� ालय, नवीन अ�यास� म व िव� ाशाखा

सु� कर�याचे ��ताव �ा�त कर�या�तव खालील �माणे बृहत आराखडा तयार क� न

�यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात येत आहे.

सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

शै.वष�2017-18 पासून नवीन महािव� ालय / अ�यास� म / िव� ाशाखा सु� क� इ��छणा�या सं�थांसाठी

शै� िणक

बृहत आराखडा

सोलापूर िव� ापीठ काय�� �े ात �या न�दणीकृत स�थांना शै� िणक वष� 2017-18 पासून कायम िवनाअनुदािनत 

त�वावर खालील �माणे (��तािवत िठकाण व �या समोरील अ�यास� मासाठी) नवीन महािव� ालय सु�  करावयाच े

आहेत (बी.बी.ए, बी.सी.ए, बी.ए�सी (ई.सी.एस), िश� णशा� , शािररीक िश� णशा� , समाजकाय� (बी.एस.ड�लु व 

एम.एस.ड�लु), इंिजिनअर�ग, फाम�सी, एम.बी.ए, बायोटे�नॉलॉजी व एम.सी.ए ही महािव� ालये वगळता) अशा सव� 

न�दणीकृत सं�थांना कळिव�यात येते की, सन 2017-18 या शै� िणक वष�साठी खालील त�यात दश�िव�या�माणे 

(िव� ापीठा�या बृहत आराखडयानुसारच) िव� ापीठा�या िवहीत नमु�यात ��ताव मागिव�यात येत आहेत. सदर बृहत
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आराखडा हा संल��नत महािव� ालयाम�ये नवीन अ�यास� म व नवीन िव� ाशाखा सु� कर�यासाठीही लागू

राहील.

नवीन महािव� ालयांचे ��ताव महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 82 (3) नुसार िद.31 ऑ�टोबर, 

2016 पय�त िव� ापीठाकडे महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळ काय�लयात, काय�लयीन वेळेत सुटटीचे िदवस 

वगळता ��वकार�यात येतील. िवहीत नमु�यातील अज� िव�  व लेखा िवभाग (�काशन िवभागात) 

� .1,000/- शु�कास काय�लयीन वळेेत िव� ीस उपल�ध आहेत.

अ.� . बृहत आराखडयातील िठकाण अ�यास� म

1. सोलापूर शहर

सोलापूर शहर बॅचलर ऑफ लाय�री ॲ�ड इ�फॉम�शन साय�स

बॅचलर ऑफ जरनॅिलझम ॲ�ड मास क�यिुनकेशन

िवधी महािव� ालय

िच� कला महािव� ालय

कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

कला, वािण�य व िव� ान मिहला महािव� ालय

कला, वािण�य व सामािजक शा� े िव� ाशाखे अंतग�त पद�यु� र 

अ�यास� म

2. उ� र सोलापूर

वडाळा वािण�य महािव� ालय

3. दि� ण सोलापूर

वळसंग कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

बोरामणी कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

होटगी / फताटेवाडी /

आहेरवाडी 

कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

4. अ�कलकोट

अ�कलकोट िव� ान महािव� ालय

कला िव� ाशाखे अंतग�त पद�यतुर अ�यास� म

दुधनी / चपळगाव कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

म�दग� कला व वािण�य महािव� ालय

5. बाश�

बाश� कला व वािण�य महािव� ालय

वरैाग िव� ान महािव� ालय

कला व सामािजक शा� े िव� ाशाखे अंतग�त पद�य�ु र अ�यास� म

जामगाव कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

रे�व ेइंिजिनअर�ग महािव� ालय

मालवडंी कला महािव� ालय

6. मोहोळ

मोहोळ िव� ान महािव� ालय

नरखेड कला व िव� ान महािव� ालय

कु� ल कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय
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7. मंगळवढेा

मंगळवढेा / नंदे� र कला व वािण�य महािव� ालय

बोराळे / डोणज कला व िव� ान महािव� ालय

सलगर (ब.ु) कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

8. सांगोला

सांगोला / जुनोनी बचॅलर ऑफ फॅशन टे�नॉलॉजी ॲ�ड िडझाईन

महुद / वाकी शेवणे कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

9. माढा

माढा / कुडु�वाडी कला व िव� ान महािव� ालय

ट�भणु� वािण�य व िव� ान महािव� ालय

10. माळिशरस

माळिशरस वािण�य व िव� ान महािव� ालय

नातेपतेु वािण�य महािव� ालय

जन�िलझम महािव� ालय

जाधववाडी कला व िव� ान महािव� ालय

पानीव कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

तांबवे कला महािव� ालय

11. करमाळा

करमाळा िव� ान महािव� ालय

जेऊर / झरे वािण�य व िव� ान महािव� ालय

िभलारवाडी / �जती कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

12. पंढरपरू

पंढरपरू सतं वाडमय महािव� ालय

कला, वािण�य व िव� ान मिहला महािव� ालय

कला, वािण�य व िव� ान रा�  महािव� ालय

कोट� कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

िटप- 1. शै. वष� 2016-17 साठी मा�यता �ा�त सं�था / संल��नत महािव� ालयांकडून बी.बी.ए., बी.सी.ए., 

बी.ए�सी (ई.सी.एस), िश� णशा� , शािररीक िश� णशा� , समाजकाय� (एम.एस.ड�लु), इंिजिनअर�ग,

फाम�सी, एम.बी.ए., बायोटे�नॉलॉजी व एम.सी.ए या अ�यास� माच े��ताव ��वकारले जाणार नाहीत.

2. नॅक मु�यांकन /पुनमु��यांकन झाले�या 'अ' मानांकन �ा�त महािव� ालयाना �ाधा�य असेल.  

3. नामवतं औ� ोिगक सं�थांना सामािजक बांधीलकी �हणनू नवीन उ�च दज�ची महािव� ालये /

अ�यास� म सु�  कर�याच ेआवाहन कर�यात येत आहे.

4. बृहत आराखडा संदभ�त शासनाकडून वेळोवळेी िवहीत केली जाणारी माग�दश�क त�वे / सूचना /

आदेश लागू राहतील. 

सबब, शै. वष� 2017-18 या एका वष�साठी महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने 

उपरो�त �माणे तयार केलेला शै� िणक बृहत आराखडा िव� ा पिरषदेस िशफारस कर�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: शै. वष�2017-18 पासून नवीन महािव� ालय, अ�यास� म व िव� ाशाखा सु� कर�याचे

��ताव ��वकार�याकरीता महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने तयार केललेा 

शै. वष� 2017-18 या एका वष�चा बहृत आराख� ास िव� ा पिरषदेस सव�नुमते मा�यतेची 

िशफारस कर�यात आली. 
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[ 05 ] � ी. िवजयकुमार ल�मण िनम�ळे यांचेकडून �ा�त झाल�ेया त� ारीवर त� ार िनवारण 

सिमती�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  ्िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम १४(७) 

अ�वये केललेी िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: � ी. िवजयकुमार ल�मण िनम�ळे यांनी भारतर�न इंिदरा गांधी कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, 

केगाव या महािव� ालयात काय�रत असताना महािव� ालयाकडून वगेवेगळे देयक दे�यात आलेली 

नस�यामूळे िद.23/12/2014 रोजी�या अज��वये ��तूत काय�लयाकडे िवहीत नमु�यात िवहीत 

शु�क भ� न त� ार िनवारण सिमतीकडे अज� (ॲड�हा�स कॉपी) सादर केलेला होता. याबाबत 

�ाचाय�, भारतर�न इंिदरा गांधी कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगाव यांनीही �यां�याकडे �ा�त झालेल े

� ी. िवजय ल�मण िनम�ळे अज��या सात �ती अिभ�ायासह या काय�लयाकडे सादर केलेले आहेत. 

सदर�या अिभ�ायाम�ये �ाचाय�नी � ी. िनम�ळे हे स� ��थतीत महािव� ालयात काय�रत नस�याच े

नमूद केलेले अहे. 

उपरो�त�माणे � ी. िनम�ळे यांचा त� ार अज� िद.16/01/2015 रोजीचा त� ार िनवारण 

उपसिमती (छाननी सिमती) समोर सादर केला असता, छाननी सिमतीने � ी. िवजयकुमार ल�मण 

िनम�ळे यांचा त� ार अज� हे त� ार िनवारण सिमतीसमोर सादर कर�याची िशफारस केलेली आहे.

वरील�माणे त� ार िनवारण सिमतीने केलेली िशफारशीस अनुस� न � ी. िनम�ळे यांचा अज� 

त� ार िनवारण सिमतीसमोर सादर कराव ेलागणार आहे व त� ार िनवारण सिमतीने िदलेला िनण�य 

मा. �यव�थापन सिमतीसमोर सादर क� न �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेनंतर िनण�य संबंिधतास 

कळवाव ेलागणार आहे. 

तथािप, ��तूत िव� ापीठाच े सव� अिधकार मंडळ हे ३१ ऑग�ट, २०१५ रोजी बरखा�त 

झालेले आहेत. तसेच महारा�� ् शासनाच ेआवर सिचव, �काश रा. कदम यांचे िद.25/08/2015 

रोजीच ेप�  � .मिवस-2015 / (112 / 15) / िविश-4 अ�वये �ा�त झालेला प�  अवलोकनी घेता, 

सदर प� ाम�ये महारा�� ् िव� ापीठ अिधिनयम 1994 �या अनुसूिचम�ये उ� ेख केले�या 

िव� ापीठा�या िविवध �ािधकरणां�या िनवडणकूा ३१ ऑग�ट, २०१6 पय�त भर�यात येवू नयेत अस े

नमूद केलेले आहे. 

उपरो�त�माणे छाननी सिमतीने केलेली िशफारस त� ार िनवारण सिमतीसमोर सादर 

करणे आव�यव आहे. तथािप, त� ार िनवारण उपसिमतीने � ी. िनम�ळे यांचा अज� त� ार िनवारण 

सिमतीसमोर सादर कर�याची िशफारस केलेली आहे. तथािप, स� ��थतीत त� ार िनवारण 

सिमतीवर सद�य सिचव वगळता इतर कोणतेही सद�य अ��त�वात नस�यामूळे 

मा. कुलगु� महोदयांनी संबंिधत कम�चारी हा महािव� ालयात काय�रत नस�याने संबंिधताची त� ार 

ही महारा�� ् िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 57 अंतग�त गठीत त� ार िनवारण सिमती�या अिधकार 

क� ेत येत नस�याच े संबंिधतास कळिवणेबाबत महारा�� ् िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 14(७) 

अ�वये त� ार िनवारण सिमती�या वतीने �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे.

सबब, � ी. िवजयकुमार ल�मण िनम�ळे यांचकेडून �ा�त झाले�या त� ारीवर त� ार 

िनवारण सिमती�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� ् िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 14(७) 

अ�वये केलेली िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: � ी. िवजयकुमार ल�मण िनम�ळे यांचेकडून �ा�त झाल�ेया त� ारीवर त� ार िनवारण 

सिमती�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  ्िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम १४(७) 

अ�वये केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 06 ] महारा��  ् िव� ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 14(७) नुसार �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु� महोदयानंी केललेी काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: महारा�� ् समान लेखा संिहतेमधील Appendix-II नुसार, िद.08 जून, 2012 

रोजी�या �यव�थापन पिरषदेने स�� ल बकँ ऑफ इंिडया व इतर सव� बकेँकडील सव� 

खा�यां�या धनादेशावर खालील�माणे �वा� री कर�याच ेअिधकार दे�यात आले आहेत.

१. र�कम � .50,000/- पय�त�या धनादेशावर लेखापाल व उपकुलसिचव �कवा िव�  

व लेखा अिधकारी यांना �वा� रीच ेअिधकार सयंु�तपणे दे�यात आले आहेत.

२. र�कम � .50,000/- �या पढुील धनादेशावर िव�  व लेखा अिधकारी यां�या सोबत 

उपकुलसिचव �कवा लेखापाल यांना �वा� रीचे अिधकार संय�ुतपणे दे�यात आले 

आहेत. 

िद.30/03/2015 रोजी या िवभागाकडील उपकुलसिचव � ी. एस. बी. अनपट हे 

आप�या मूळ सेवते �हणजचे शासन सेवते � जू झाले आहेत.

�यानुसार या िवभागाकडे माच� अखेरची काम सु�  अस�याने उपकुलसिचव यांच े

चेकवर सही कर�याच ेअिधकार या िवभागाकडे न�याने � जू झालेले सहा. कुलसिचव � ी. 

कांबळे डी. एस. यांना दे�यासाठी समान लेखा संिहता तरतूद � .Appendix-I,

DP-Note 1 नुसार �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक आहे. �यानुसार 

िद.31/03/2016 पासनू सहा. कुलसिचव � ी. कांबळे डी. एस. यांना उपकुलसिचव यांच े

समान लेखा संिहतेनुसार �वा� रीच े अिधकार दे�याकिरता महारा��  ् िव� ापीठ कायदा 

1994 मधील तरतूद 14(७) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  यांनी मा�यता 

िदली आहे. 

सबब, महारा�� ् िव� ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 14(७) नुसार �यव�थापन 

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

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

केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 07 ] सोलापरू िव� ापीठ पिरसरातील िनयिमत िश� क पदासाठी उमेदवारांकडून मागिव�यात 

येणा�या आवदेन प� ासमवते�या शु�कात वाढ कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठा�या िविवध संकुलात 06 िनयिमत िश� कीय पदे िर�त असून, �याच े

िववरण खालील �माणे : 

Sr.
No.

Name of the
School

Name of the Post Category and
No. of Posts

Subject /
Specialization

1 School of Earth
Sciences

Professor Unreserved - 01 Geology

Associate Professor Unreserved - 01 Geology

2 School of
Computational

Professor Unreserved - 01 Mathematics /
Statistics

Associate Professor SC - 01 Mathematics

3
School of

Physical Sciences

Associate Professor SC - 01 Physics

Assistant Professor ST - 01 Physics

उपरो�त पदांची जािहरात तयार कर�यात आली असून, सदर जािहरात लवकरच 

िव� ापीठा�या संकेत�थळावर, महारा�� ् शासना�या संकेत�थळावर तसेच A. I. U. नवी िद� ी येथे 

व दैिनक वत�मानप� ात �िस�द कर�यात येणार आहे.

शै� िणक वष� 2008-09 पासून ते आजतागायत िनयिमत िश� कां�या �िस�द कर�यात 

आले�या जािहरातीत उमेदवारां�या अज�समवते खु�या �वग�साठी शु�क � .150/- व राखीव 

�वग�साठी शु�क � .75/- चा धनाकष� मागिव�यात येत आहे.

स� ��थतीत ��तूत िव� ापीठातील िनयिमत िश� कांना सहा�या वतेन आयोगानुसार माहे 

वतेन आदा कर�यात येते. सदर नमूद केलेले शु�क अ�यंत जुने व स�या जािहरात �िस�द कर�याच े

दरही वाढलेले आहेत. तसेच याबाबत इतर िव� ापीठात दूर�वनी� ारे संपक� साधून िवचारणा केली 

असता, �याची मािहती खालील�माणे आहे.

अ.

� .

िव� ापीठाच ेनाव खुला �वग�साठी 

आवदेन प� ाबरोबरच े

शु�क

राखीव �वग�साठी 

आवदेन प� ाबरोबरच े

शु�क

१) िशवाजी िव� ापीठ, को�हापूर � .500/- � .300/-

2) �वामी रामानंद तीथ� मराठवाडा 

िव� ापीठ, नांदेड

� .600/- � .300/-

3) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा 

िव� ापीठ, औरंगाबाद

� .1,000/- � .500/-

4) सािवि� बाई फुले पुणे िव� ापीठ, पुणे � .600/- � .300/-

उ�त व�तु��थती व इतर िव� ापीठांच े िश� क पदां�या आवदेन प� ाबरोबरच े शु�क 

िवचारात घेता ��तूत िव� ापीठाची जािहरात �िस�द करताना येथून पुढे खु�या �वग�साठी शु�क 

� .1,000/- व राखीव �वग�साठी शु�क � .500/- असे ठेव�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठ पिरसरातील िनयिमत िश� क पदासाठी उमेदवारांकडून मागिव�यात 

येणा�या आवदेन प� ाबरोबर�या शु�कात येथून पढेु खु�या �वग�साठी शु�क � .1,000/-

व राखीव �वग�साठी शु�क � .500/- इतकी कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 08 ] वािण�य िव� ाशाखातंग�त M. B. A. या कोस�साठी न�याने केल�ेया अ�यादेशास 

(Ordinances) िव� ा पिरषदेने �वीका� न �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस 

के�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.12/04/2016 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या बठैकीम�ये आय�या वळेेचा 

िवषय ठेवला असता ठराव � .88(७) नुसार िव� ा पिरषदेने सदरचा िवषय �वीका� न 

�यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस केली आहे.

पवू��या M. B. A. या कोस�चा अ�यादेशाम�ये िवषयावर Passing Presentage

40% होती व एकि� त aggreagte 50% होती. परंतु शासना�या आदेशानुसार जून, २015 

पासून सव� पी. जी. �या �थम वष�ला िनवड आधािरत � ेयांक �णाली (Choice Based

Credit System) लागू कर�यात आली अस�यामूळे दोन वगेवगेळे Passing Criteria ठेवू 

शकत नाही. कारण � े�डग िस�टीम अस�यामूळे �यासाठी मूळ Passing Presentage हे 

40- वर ठेव�यात येत अस�यामूळे ५०- िनयम हा � ा�  धर�यात येणार नाही. अशा �कारे 

M. B. A. या कोस�चा न�याने अ�यादेश (Ordinacnce) तयार कर�यात आला आहे.

सबब, वािण�य िव� ाशाखातंग�त M. B. A. या कोस�साठी न�याने केले�या 

अ�यादेशास (Ordinance) िव� ा पिरषदेने �वीका� न �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस 

के�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: वािण�य िव� ाशाखातंग�त M. B. A. या कोस�साठी न�याने केल�ेया अ�यादेशास 

(Ordinances) िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस �वीका� न सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 09 ] BCA हा अ�यास� म वािण�य िव� ाशाखेऐवजी िव� ान िव� ाशाखेतंग�त समािव�ट 

कर�याची तसेच MCA हा अ�यास� म वािण�य व अिभयािं� की िव� ाशाखेतून 

वगळ�याची बाब िव� ा पिरषदेने ��वका� न �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस 

के�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.12/04/2016 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या बठैकीम�ये आय�या वळेेचा 

िवषय ठेवला असता ठराव � .55(१५) नुसार िव� ा पिरषदेने सदरचा िवषय �वीका� न 

�यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस केली आहे.

BCA हा अ�यास� म स� ��थतीत वािण�य िव� ाशाखेतंग�त समािव�ट आहे. परंत ु

िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या िद.११ जुलै, 2014 �या अिधसूचनेम�ये BCA हा अ�यास� म 

िव� ान िव� ाशाखेतंग�त समािव�ट कर�यात आलेला आहे.

वरील�माणे BCA हा अ�यास� म ��ततू िव� ापीठात वािण�य िव� ाशाखेतंग�त 

समािव�ट असनू िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या अिधसचूने�वये BCA हा अ�यास� म 

वािण�य िव� ाशाखेऐवजी िव� ान िव� ाशाखेत समािव�ट केलेला आहे. तसेच MCA हा 

अ�यास� म ��तूत िव� ापीठात िव� ान, वािण�य व अिभयांि� की िव� ाशाखेम�ये अंत�भतू

केला आहे. िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या िद.11 जुलै, 2014 �या अिधसचूने�वये MCA

हा अ�यास� म फ�त िव� ान िव� ाशाखेम�ये समािव�ट केलेला आहे. परंतु स� ��थतीत 

��तूत िव� ापीठातंग�त वािण�य व अिभयांि� की िव� ाशाखेतंग�त महािव� ालयाम�ये सु�  

असणारा MCA हा अ�यास� म बदं कर�यात आला आहे. सोबत संल�नता िवभागाकडून 

वािण�य व अिभयांि� की िव� ाशाखेतंग�त MCA हा अ�यास� म बदं झाले�या 

महािव� ालयांची यादी सोबत जोड�यात आलेली आहे.

सबब, BCA हा अ�यास� म वािण�य िव� ाशाखेऐवजी िव� ान िव� ाशाखेतंग�त 

समािव�ट कर�याची तसचे MCA हा अ�यास� म वािण�य व अिभयांि� की िव� ाशाखेतून 

वगळ�याची बाब िव� ा पिरषदेने �वीका� न �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस के�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: BCA हा अ�यास� म वािण�य िव� ाशाखेऐवजी िव� ान िव� ाशाखेतंग�त समािव�ट 

कर�याची तसेच MCA हा अ�यास� म वािण�य व अिभयािं� की िव� ाशाखेतून 

वगळ�याबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 10 ] ��तूत िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयात व िव� ापीठ सकुंलाम�ये �विेशत िव� ा�य��या

पा� तेसाठी आव�यक असणा�या कागदप� ापकैी �थलांतर दाखला (Transfer

Certificate) �कवा �थानांतर दाखला (Migratioin Certificate) गहाळ झा�यास अथवा 

खराब झा�यास �कवा सदर दाख�यांची दुबार �ती देखील गहाळ झा�या तर अशा 

पिर��थतीत संबिंधत िव� ा�य�ची पा� ता कायम कर�यासाठी तयार केल�ेया 

िनयमावलीची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: शै� िणक वष� 2013-14 साठी सोलापरू सोशल असोिसएश�स आट��  ॲ�ड कॉमस� 

कॉलेज, सोलापरू येथे बी. ए.  भाग- 1 या अ�यास� मासाठी कु. आसीया बानु श�सोिदन 

पटेल ही िव� ाथ�नी �वशेीत होती. सदर िव� ाथ�नी ही डी. एड. ची परी� ा उ� ीण� 

अस�यामूळे या िव� ाथ�नीची पा� ता कायम हो�यासाठी �थानांतर दाखला (Migration

Certificate) ची आव�यता होती.

परंत ुसदर िव� ा�य�कडून �थानांतर दाखला (Migration Certificate) ची मूळ �त 

व दुबार �त (Duplicate copy) या दो�ही गहाळ झा�या आहेत. या िव� ाथ�नी�या पा� ता 

अज�सोबत (Migration Certificate) �या दुबार �तीची (Duplicate copy) छायांिकत �त 

जोडलेली आहे. या छायांिकत �ती वर सदर िव� ाथ�नीची पा� ता कायम करता येत 

नस�याने तसेच याबाबत महारा��  ् िव� ापीठ अिधिनयम 1994 �या अनुषंगाने तयार 

कर�यात आले�या अ�यादेशाम�ये कोणतीही तरतूद नस�याने सदर िव� ाथ�नीची पा� ता 

कायम कर�यासंदभ�त िद.10/02/2016 रोजी मा. कुलगु�ं �या आदेशासाठी िटपणी 

सादर केली असता अशा बाबतीत मा. कुलसिचवांनी प�ृठांकन के�यानुसार िनयमावली 

तयार क� न �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर कर�यास मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता 

िदली आहे. 

सदर मा�यतेस अनुस� न केलेली िनयमावली �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ� व 

मा�यते�तव सादर). 

ठराव: ��तूत िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयात व िव� ापीठ सकुंलाम�ये �विेशत िव� ा�य��या

पा� तेसाठी आव�यक असणा�या कागदप� ापकैी �थलांतर दाखला (Transfer

Certificate) �कवा �थानांतर दाखला (Migratioin Certificate) गहाळ झा�यास अथवा 

खराब झा�यास �कवा सदर दाख�यांची दुबार �ती देखील गहाळ झा�या तर अशा 

पिर��थतीत संबिंधत िव� ा�य�ची पा� ता कायम कर�यासाठी तयार केल�ेया िनयमावलीस 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

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

सही/-           सही/- 

सिचव

�यव�थापन पिरषद

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


