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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १०4 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.23 मे, २०१७ सकाळी 1१:15 वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १०4 वी बठैक मंगळवार, िद.23 मे, २०१७ रोजी सकाळी 1१:15 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. मालदार एन. एन. - मा. कुलगु� अ�य�

2) मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण) पणेु यांचे �ितिनधी डॉ. देशपांडे एस. 

एम., िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू 

सद�य 

3) डॉ. घनवट ए. ए. सद�य

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

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

6) �ा. पी. �भाकर, �भारी 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. नंदनवार डी. आर., �भारी सहसंचालक, (तं�  िश� ण) 

पणेु मा. संचालक (तं�  िश� ण) यांच े�ितिनधी यांनी एस. एम. एस. � ा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 ] 18 एि�ल, 2017 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

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

ठराव: 18 एि�ल, २०१७ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ातं खालील 

दु� �तीसह वाचनू सव�नुमते कायम कर�यात आला व काय�वृ� ांतावर केल�ेया 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली.

ठराव � .13(८) म�ये, पान � .२४ वर ितस�या ओळीत "वष�साठीची मुदतवाढ" 

यानंतर "िद.१७/१२/२०१6 �या शासन िनण�यानुसार" या श�दाचंा समावशे 

करावा. 
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[ 0२  ] िव� ापीठास िविवध िवभाग / सकुंलाकडील काय�लयीन कामासाठी मे. गोदावरी 

ए�टर�ायजसे, नांदेड यां�याकडून घेतलले े मनु�यबळ व मे. ए-वन से�युिरटी ॲ�ड 

मनु�यबळ परुवठा, सोलापरू यां�याकडून सरु� े�या कामासाठी घेतलले े कं� ाटी सुर� ा 

र� क यांना िकमान वतेन कायदा 1948 �माणे व शासनाने स�या लागू केल�ेया िवशेष 

भ� ा या �माणे वतेन आदा कर�याची बाब व सहा�यक कामगार आयु�त काय�लय, 

सोलापरू यांच ेिद.24/04/2017 च ेप�  �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: उपरो�त प� ा�वये सहा�यक कामगार आयु�त, सोलापरू यांनी िव� ापीठाच े

िद.10/04/2017 रोजी�या प� ा�या अनुषंगाने िकमान वतेनाच ेदर व िवशेष भ�याच ेदर 

िद.24/04/2017 �या प� ा�वये कळिवले आहे. िव� ापीठात िविवध सकुंल / �शाकीय 

िवभागात कं� ाटी प�दतीने काय�रत असलेले कम�चा�यांना शासनाने लागू केलेले िकमान 

वतेन दरा�माणे वतेन आदा करणे आव�यक आहे. सदर कं� ाटी कम�चा�यांना िकमान 

वतेन कायदा 1948 �माणे वतेन व शासनाने स�या लागू केले�या िवशेष भ� ा आदा 

के�यास �ित कम�चारी यांच ेवतेन खाली दश�िव�या इतके होईल.

अ.

� .

तपिशल संगणक लेखिनक /

डाटा ऑपरेटर / 

�.सहायक वाहन 

चालक (कुशल) 

चौकीदार  

(अध�कुशल)

िशपाई/माळी 

/�.पिरचर 

(अकुशल) 

01 िकमान वतेन � . 5500.00 5100.00 4700.00

02 �यव�थापन पिरषदेचा 

ठरावानुसार िकमानात  

वतेनाम�ये 10% 

वतेनवाढ 

550.00 510.00 470.00

03 िवशेष भ� ा 3256.20 3256.20 3256.20

04 एकूण � पये 9306.20 8866.20 8426.20

05 �ित िदन वतेन 

(अ.� .4÷26)

357.93 341.00 324.08

06 भिव�यिनव�ह िनधी 

कम�चारी िह�सा 12% 

(अ.� .4x12%)

1116.74 1063.94 1011.14

07 भिव�यिनवाह� िनधी �धान 

िनयु��याचा िह�सा 

13.36% (अ.� .4 x

13.36%)

1243.30 1184.52 1125.74

08 ई. एस. आय. कम�चारी 

िह�सा 1.75%

162.85 155.15 147.45

09 ई.एस.आय. �धान 

िनयु��याचा िह�सा 

4.75%

442.04 421.14 400.24
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10 पूरवठादाराच ेसेवा शु�क � .1.99 �ित 

कम�चारी �ित िदवस

(िकमान 26 

िदवसाकिरता 

� .51.74)

� .5.70 �ित 

कम�चारी �ित 

िदवस (िकमान 26 

िदवसाकिरता 

� .148.20)

� .1.99 �ित 

कम�चारी 

�ित िदवस

(िकमान 26 

िदवसाकिरता 

� .51.74)

11 िव� ापीठाने आदा 

करावयाच ेएकूण � . 

(4+7+9+10) (26

िदवसा किरता) 

11043.28

(� .424.74 �ित 

िदवस) 

10620.06

(� .408.46 �ित 

िदवस) 

10003.92

(� .384.76 

�ित िदवस)

12 कम�चा�याला िमळणारा 

िन�वळ र�कम (4-6-8)

(26 िदवसा किरता) 

8026.61

(� .308.71 �ित 

िदन) 

7647.11

(� .294.11 �ित 

िदन) 

7267.61

(� .279.52 

�ित िदन)

सबब, िव� ापीठास िविवध िवभाग / संकुलाकडील काय�लयीन कामासाठी 

मे. गोदावरी ए�टर�ायजसे, नांदेड यां�याकडून घेतलेले मनु�यबळ व मे. ए-वन स�ेयुिरटी 

ॲ�ड मनु�यबळ परुवठा, सोलापरू यां�याकडून सरु� े�या कामासाठी घेतलेले कं� ाटी 

सुर� ा र� क यांना िकमान वतेन कायदा 1948 �माणे व शासनाने स�या लागू केले�या 

िवशेष भ� ा या �माणे आदा कर�याची बाब �य�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठास िविवध िवभाग / सकुंलाकडील काय�लयीन कामासाठी मे. गोदावरी 

ए�टर�ायजसे, नांदेड यां�याकडून घेतलले े मनु�यबळ व मे. ए-वन से�युिरटी ॲ�ड 

मनु�यबळ परुवठा, सोलापरू यां�याकडून सरु� े�या कामासाठी घेतलले े कं� ाटी सुर� ा 

र� क यांना िकमान वतेन कायदा 1948 �माणे व शासनाने स�या लागू केललेा िवशेष 

भ� ा � .३,२५६.२०/- सव�नुमते मा�य कर�यात आला. तसेच िद.15/01/2014 �या 

�यव�थापन पिरषदे�या � .५७ �या बठैकीत ठराव � .05 नुसार मा�य केललेी 10% वाढ 

र� कर�याचा िनण�य सव�नुमते घे�यात आला. सदर दो�ही िनण�यांची अमंलबजावणी माहे 

जून २०१७ चे वतेन देयक िद.०१ जुल,ै २०१७ रोजी देय होणा�या वतेनापासून करावी अस े

सव�नुमते ठरल.े 
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[ 0३ ] िव� ापीठातील िनियमत पदावर काय�रत असल�ेया िश� क व िश� के� र

�शासकीय सेवका�ंया सेवािनवृ� ी िनिम� �मृतीिच�ह दे�यास व इतर अनुषंिगक 

बाब िवचाराथ�.

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

25 ते 30 वष��या 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�यता असावी. 

1. �मृतीिच�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. �मृतीिच�ह तयार क� न घे�यासाठी व तसचे सेवािनवृ�  होणा�या �शासकीय 

सेवकास शाल, � ीफळ व प�ुपगु�छ व उप��थतांना चहा-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��थत

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

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

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

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

सबब, िव� ापीठातील िश� क व िश� के� र �शासकीय सेवकां�या सेवािनवृ� ी 

िनिम�  �मृतीिच�ह दे�याची व इतर अनुषंिगक बाबी िवचाराथ�).

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

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

स�कार कर�याचे सव�नुमते ठरल.े
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[ 04 ] िवशेष काय�सन अिधकारी � ी. आय. ए. इनामदार याचंा ६ मिह�याचा कालावधी

िद.१२/०५/२०१७ रोजी संपत अस�याने �यानंा मुदतवाढ दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: शासन िनण�य � .सकंीण�-२७१५/�.� ./100/13, िद.08 जानेवारी, 2016 नुसार 

िविव� ीत कामासाठी कं� ाटी प�दतीने िवशेष काय�सन अिधकारी (अिभयांि� की िवभाग), 

िवशेष काय�सन अिधकारी (िव�  व लेखा िवभाग) या पदाची मुलाखत घेवून, िनवड 

सिमतीचा अहवाल ��वका� न िद.१२/०४/२०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदेने मा�यता 

िदली आहे. �याअनुषंगाने � ी. इनामदार आय. ए. यांना िनयु�ती आदेश 

� .SUS/Estt/2016/3706, िद.१३/04/2016 रोजी�या िनय�ुती आदेशा�वये िवशेष 

काय�सन अिधकारी �हणनू ०६ मिह�यासाठी िनय�ुती कर�यात आली होती. सदर सहा 

मिह�याचा कालावधी िद.१०/११/२०१६ रोजी संपणार अस�याने �यांना मुदतवाढ 

दे�याची बाब िद.२५/१०/२०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदेम�ये ठेवली असता, �याम�ये 

खालील�माणे ठराव झाला आहे.

ठराव: िवशेष काय�सन अिधकारी � ी. आय. ए. इनामदार यांचा ६ मिह�याचा कालावधी 

िद.१०/११/२०१६ रोजी सपंत अस�याने �यांना आणखी ०६ मिह�यासाठी मुदतवाढ 

दे�यास व तसेच � .२५,०००/- (Pay Minus Pension) �माणे मानधन दे�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 

�यव�थापन पिरषदे�या ठरावा�माणे � ी. आय. ए. इनामदार यांना 

िद.१५/११/२०१६ ते १२/०५/२०१७ या कालावधीसाठी मुदतवाढ दे�यात आली आहे.

उ�त शासन िनण�यातील तरतूदीनुसार िव� ापीठ अिभयंता यांना � ी. आय. ए. 

इनामदार यां�या सेवचेी आव�यकता आहे का? व �यांच ेकाम समाधानकारक आहे का? 

याबाबत िवचारणा कर�यात आली असता, �यांनी खालील�माणे गोपनीय अहवाल 

िदलेला आहे. 

१) � ी. आय. ए. इनामदार, िवशेष काय�सन अिधकारी यांनी आजपय�त केलेले काम 

समाधानकारक आहे. 

२) स� ��थतीत रा�� ीय उ�च�तर िश� ा अिभयानातंग�त (RUSA) वगेवगेळे कामे सु�  

होणार आहेत तसेच भिव�यात RUSA कडून िनधी �ा�त होणार असून सदर 

िनधीमधून िव� ापीठाम�ये अिभयांि� की िवभागाकडून कामे क� न घे�याकिरता येथून 

पढेु � ी. आय. ए. इनामदार यां�या सेवचेी अिभयांि� की िवभागास आव�यकता आहे.

तसेच � ी. आय. ए. इनामदार यांचा एक वष� मुदतवाढी संदभ�तील अज� 

िद.10/04/2017 रोजी �ा�त झाला आहे.

सबब, सदर बाब धोरणा�मक अस�याने � ी. आय. ए. इनामदार यांना मुदतवाढ 

दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िवशेष काय�सन अिधकारी � ी. आय. ए. इनामदार याचंा ६ मिह�याचा कालावधी

िद.१२/०५/२०१७ रोजी संपत अस�याने, िद.17/12/2016 �या शासन 

िनण�यानुसार, एक वष� मुदतवाढ दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 05 ] पदाथ�िव� ान संकुल, सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर व उ� र महारा�� ् िव� ापीठ,

जळगाव या िव� ापीठासोबत िव� ा�य�मधील संशोधन वृ�दी होवून दज�दार उ�च

िश� ण िमळ�यासाठी कराराचा (MoU) मसूदा �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. सचंालक, पदाथ�िव� ान संकुल यांनी � .SUS/PHY/22, िद.१३/04/2017

अ�वये पदाथ�िव� ान सकुंल, सोलापरू िव� ापीठ व उ� र महारा�� ् िव� ापीठ, जळगाव 

यां�याम�ये िव� ा�य�मधील संशोधन वृ�दी होवून दज�दार उ�च िश� ण िमळ�यासाठी 

कराराचा मसूदा (MoU) पाठिवला आहे. 

िद.15/04/2017 रोजी�या िटपणीवरील मा�यतेनुसार सदर मसू� ामधील 

कायदेशीर बाबी तपास�याकिरता सदरचा मसूदा कायदा अिधकारी यांना पाठिव�यात 

आला होता. 

िद.28/04/2017 रोजी कायदा अिधकारी यांनी मा. संचालक, पदाथ�िव� ान 

संकुल सोलापरू िव� ापीठ व उ� र महारा�� ् िव� ापीठ, जळगाव यां�यामधील कराराचा 

(MoU) चा मसूदा अवलोकनी घेवून �यातील कायदेशीर बाब�ची तपासणी केलेली असून 

सदर बाबी बरोबर आहेत, असे कळिवले आहे. 

सबब, मा. संचालक, पदाथ�िव� ान संकुल यांनी िद.१३/04/2017 �या प� ा�वये 

िवनंती के�यानुसार सोबत जोडलेला कराराचा मसूदा �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर आिण उ� र महारा�� ् िव� ापीठ, जळगाव या

िव� ापीठातील िश� क व िव� ा�य�म�ये संशोधन काय�त वृ�दी होवून दज�दार

उ�च िश� णा�या अिधक सुिवधा उपल�ध हो�याकिरता तयार केल�ेया करारा�या

(MoU) मसू� ास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 06 ] महारा�� ् शासनाने िद.२१ एि�ल, २०१७ �या शासन िनण�या�वये सुधािरत

वतेनसंरचनेतील मूळ वतेनावरील (वतेनबँडमधील वतेन अिधक � ेड वतेन) 

अनु� ेय महागाई भ�याचा दर िद.०१ जुल,ै २०१६ पासून १२५ ट��याव� न १३२ 

ट�के के�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: महारा��  शासन, िव�  िवभागाच ेशासन िनण�य � .मभवा-१११6 / �. � . ४४ / 

सेवा-9, िद.२१ एि�ल, २०१७ म�ये खालील�माणे नमूद केले आहे.

"शासन अस े आदेश देत आहे की, िद.०१ जुलै, २०१६ पासून सधुािरत 

वतेनसरंचनेतील मूळ वतेनावरील (वतेनबडँमधील वतेन अिधक � ेड वतेन) अनु� ेय 

महागाई भ�याचा दर १२५% व� न १३२% कर�यात यावा व सदर महागाई भ�या�या 

वाढीची र�कम रोखीने दे�यात यावी."

��तूत िव� ापीठातील िश� क, �शासकीय अिधकारी व कम�चा�यांना वरील 

शासन िनण�या�माणे महागाई भ� ा िद.०१ जुलै, २०१६ पासून १२५ ट�याव� न १३२ 

ट�या�माणे आदा कर�याबाबत लेखा िवभागास कळिव�यात आली आहे.

तथािप, सदरची बाब व िद.२१ जुलै, २०१७ रोजीचे शासन िनण�य �यव�थापन 

पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: महारा�� ् शासनाने िद.२१ एि�ल, २०१७ �या शासन िनण�या�वये सुधािरत

वतेनसंरचनेतील मूळ वतेनावरील (वतेनबँडमधील वतेन अिधक � ेड वतेन) 

अनु� ेय महागाई भ�याचा दर िद.०१ जुल,ै २०१६ पासून १२५ ट��याव� न १३२ 

ट�के के�याबाबत�या िद.२१ जुल,ै २०१७ �या शासन िनण�याची न�द घे�यात

आली. 



�यव�थापन पिरषदेची १०4 वी बैठक मंगळवार, िद.23 मे, २01७ काय�वृ� ांत 9/19

[ 07 ] सोलापूर िव� ापीठात शै. वष�२०१7-18 पासून एम. ए. मराठी, �हदी व इं� जी

िवभाग सु� कर�यास मा. कुलगु� महोदयानंी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

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

बाब �हणनू काय�वाहीस मा�यता िदललेी बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठात भाषा वा� :मय सकुंलासाठी िश� कीय पदे िनम�ण 

कर�याबाबत मा. �धान सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, महारा�� ् रा�य मं� ालय, 

मंुबई यांना � .सोिवसो/आ�था/२०११-१२/3161, िद.२१ जुलै, २०११ अ�वये ��ताव 

पाठिव�यात आला होता.

सदर ��तावास मा. संचालक, उ�च िश� ण, िश� ण सचंालनालय, पणेु यांनी 

�यांचे � . युएनआय/4761/िश� क पदे/सोिव/िविश-१/15914, िद.१८ स�ट�बर, २०१२ 

नुसार मा. �धान सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, िव�तार भवन, मंुबई यांना 

मंजूरीबाबत िशफारस केली आहे. 

सबब, भाषा व वा� :मय सकुंलात िश� कीय पदे मंजूर कर�यासंदभ�त शासनास 

पाठपरुावा कर�याची बाब तसेच, शै. वष� २०१७-१८ पासनू एम. ए. मराठी, �हदी व इं� जी 

िवषय सु�  कर�याची बाब िद.२०/०४/२०१७ रोजी�या िव� ा पिरषदे�या िवचाराथ� सादर 

केली असता, िव� ा पिरषदेने "शै. वष� २०१७-१८ पासून एम. ए. मराठी, �हदी व इं� जी 

िवषय सु�  कर�यास सव�नुमते मा�यता िदली आहे. तसेच या संकुलासाठी आव�यक 

असणारी िश� कीय पदे िनम�ण कर�यासाठी कुलसिचवांनी शासनाकडे पाठपरुावा 

करावा." असा ठराव पािरत झाला आहे. 

िद.२१/०४/२०१७ रोजी मा. संचालक, उ�च िश� ण, पणेु व मा. �. कुलसिचव, 

सोलापरू िव� ापीठ यां�या समवते झाले�या �लंिबत ��तावासंदभ�त आढावा बठैकीत 

भाषा व वा� :मय संकुल व �यास िश� कीय पदे िनम�ण कर�याबाबतचा ��ताव पनु� : 

सां��यकी मािहतीसह व सदर संकुल ��ततू िव� ापीठास का आव�यक आहे या�या  

समथ�नासह ह�तपोच सादर कर�याबाबत मा. संचालक, उ�च िश� ण, पणेु यांनी सूिचत 

केले आहे. 

सबब, सोलापरू िव� ापीठ शै. वष� २०१७-१८ पासून एम. ए. मराठी, �हदी व 

इं� जी िवभाग सु�  कर�यास मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

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

�हणनू काय�वाहीस मा�यता िद�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

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

[8(1)] � ी. रा. िव. जाधव, क�  अिधकारी, महारा��  शासन यांचे पृ�ठांकन � . संकीण�-2017/

�.� .40/2017/आ�था-2, िद.22 माच�, 2017 रोजी�या प� ासोबत जोडललेा (��तूत िव� ापीठास 

िद.28 एि�ल, 2017 रोजी �ा�त झालले)े मा. ज. ज. वळवी, अवर सिचव, महारा��  रा�य यांची 

�वा� री असललेा िव�  िवभागाचा शासकीय वाहनांच े�कमत मय�दा धोरणाबाबतचा शासन िनण�य 

� मांक वाहन-2016 / �.� .51 / 16/िविनयम िद.21 जानेवारी, 2017 सोबत जोडला असून सदर 

शासन िनण�य �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: संद�भय शासन िनण�या�वये मा. ज. ज. वळवी, अवर सिचव, महारा��  रा�य यांनी खालील 

मु�े िव� ापीठास कळिवले आहेत.

1) नवीन शासकीय वाहन खरेदी �कवा िनल�िखत वाहनां�या बदली नवीन वाहन खरेदी करताना 

िविवध पदािधकारी / शासकीय अिधकारी यां�याकरीता सोबत�या शासन िनण�याम�ये नमूद 

के�या�माणे �कमत मय�देतील वाहन �यां�या दज�नुसार शासकीय वाहन �हणनू अनु� ेय 

राहील. 

2) अनु� ेय वाहन खरेदी करताना आप�या काय�� े� ात सदर वाहना�या देखभाल व दु� �तीची 

सुिवधा तसेच, वाहना�या सु� ा भागांची (Spare Parts) उपल�धता समाधानकारक अस�याची 

खातरजमा करावी. 

3) वाहनिवषयक शासन िनण�य, � मांक, वाहन-1000/�.� .65 / 2001 / िविनयम, 

िद.10/09/2001 नुसार वाहनांची अनु� ेयता रा�य�तरीय वाहन आढावा सिमती िन� ीत करेल. 

वाहन आढा�याअंती मंजूर झाले�या वाहनांपैकी, सव� िविहत अट�चीपूत�ता क� न िनल�िखत 

झाले�या वाहनां�या बद�यात नवीन वाहन खरेदीच े ��ताव, रा�य�तरीय वाहन आढावा 

सिमतीसमोर सादर न करता अ�य� , रा�य�तरीय वाहन आढावा सिमती�या मा�यतेने मंजूर 

कर�यात येतील. वाहन आढा�याम�ये वाहने अनु� ेय नस�यास बदली वाहन / नवीन वाहनां�या 

खरेदीची मागणी कर�यात येऊ नये. वाहन आढावा झालेला नसेल ते�हा नवीन वाहन खरेदी / 

अनु� ेय करताना रा�य�तरीय वाहन आढावा सिमतीची मा�यता घेणे आव�यक राहील.

4) पदािधकारी / अिधकारी यां�या वापरातील जुने वाहन िनयमांमधील िनकषानुसार िनल�िखत 

झा�यानंतर या शासन िनण�या�वये िवहीत केले�या �कमत मय�देत उपरो�त पिर.3 येथे नमूद 

के�यानूसार यो�य �तरावर मा�यता घेऊन वाहन खरेदी करता येईल. वापरातील वाहन 

िनल�खन यो�य नस�यास कोण�याही पिर��थतीत िवशेष बाब �हणनू नवीन वाहन खरेदीस 

मा�यता दे�यात येणार नाही.

5) वरील शासन िनण�या�वये केले�या तरतूदी �वाय�  सं�था / साव�जिनक � े� ातील सव� उप� म / 

मंडळे / महामंडळे यांना लागू राहतील. हे आदेश सव� मं� ालयीन �शासकीय िवभागांनी �यां�या 

िनयं� णाखालील सव� �वाय�  सं�था / साव�जिनक � े� ातील सव� उप� म / मंडळे / महामंडळे 

यां�या िनदश�नास आण�या�या ��टीने सदरचा शासन िनण�य िव� ापीठास �ा�त झालेला आहे.

6) यापूव� िनग�िमत कर�यात आलेले वाहनां�या �कमत मय�देबाबतच े आदेश िन��भािवत क� न 

सदर शासन िनण�य िनग�िमत कर�यात आलेला आहे.

सबब, सदर शासन िनण�य �यव�थापन परीषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: � ी. रा. िव. जाधव, क�  अिधकारी, महारा��  शासन यांचे पृ�ठांकन � . संकीण�-2017/

�.� .40/2017/आ�था-2, िद.22 माच�, 2017 रोजी�या प� ासोबत जोडललेा (��तूत िव� ापीठास 

िद.28 एि�ल, 2017 रोजी �ा�त झालले)े मा. ज. ज. वळवी, अवर सिचव, महारा��  रा�य यांची 

�वा� री असललेा िव�  िवभागाचा शासकीय वाहनांच े�कमत मय�दा धोरणाबाबतचा शासन िनण�य 

� मांक वाहन-2016 / �.� .51 / 16/िविनयम िद.21 जानेवारी, 2017 �या शासन िनण�याची न�द 

घे�यात आली. 
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[8(2)] जुनी �काशने िनल�खन कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: पिर� चे ेसव� अज� व इतर अज� हे स�या ऑनलाईन �णाली� ारे ठेव�यात येत आहेत. 

�काशन िवभागाकडे जुने कालबा�  झालेले Prospectus (�वशे �ि� या मािहती प�ुतक), 

परी� ा अज� व इतर अज� �काशन िवभागकडे सोबत यादी जोड�या�माणे उपल�ध आहेत. 

सदर कालबा�  �काशनामूळे इतर सािह�य ठेव�यास जागा अपरूी पडत आहे. फॉम� 

िनल�खन के�यास इतर सािह�य ठेव�यासाठी जागा उपल�ध होवू शकते. 

िनल�खन कर�यासाठी समान लेखा संिहता (Common Account Code) मधील 

Appecdix-1 म�ये Financial Delegation Power नुसार अिधकार िदले असून, �यानूसार 

तयार कर�यात आले�या िनयमावलीस �यव�थापन पिरषदेने मा�यता िदलेली आहे. 

िनल�खन िनयमावली अ.� .१ व २ नुसार मा. कुलगु�  यां�या मा�यतेने िनल�खन ��ताव 

िनल�खन सिमतीकडे छाननी व ��य�  पडताळणी कर�याकिरता पाठिव�यात आला होता. 

�यानुसार सदर सिमतीने सािह�याची ��य�  पडताळणी क� न िनल�खन कर�याची 

िशफारस �यव�थापन पिरषदेकडे केली आहे. �यानुसार सािह�याची सोबत जोडले�या 

त��या�माणे एकूण �कमत `१,९७,५२४/- इतकी होत आहे. 

िनल�खन िनयमावली�माणे `1,97,524/- इतके आवत� सािह�य िनल�खन 

कर�याच े अिधकार िनल�खन िनयम � .(अ) ३ नुसार, �यव�थापन पिरषदे�या अिधकार 

मंडळास असून �यानुसार सदर कालबा�  सािह�य िनल�खन कर�यासाठी �यव�थापन 

पिरषदेकडे सादर करावा लागणार आहे. 

सबब, िनल�खन सिमतीने कालबा�  झालेले �काशने Prospect (�वशे �ि� या 

मािहती प�ुतक), परी� ा अज� व इतर अज� इ�यादी िनल�खन कर�यासाठी केलेली िशफारस 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: जुनी �काशने (�वशे �ि� या, मािहती पु�तक), परी� ा अज� व इतर अज� इ�यादी

िनल�खन कर�यासाठी िनल�खन सिमतीने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 
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[8(3)] शा� ीय उपकरण क��  येथील इ��� म�ट ए�सपट� डॉ. कुलकण� मकरंद अनंतराव 

याचंी मुदत िद.31/05/2017 रोजी संपत अस�याने �यानंा मुदतवाढ दे�याची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठातील शा� ीय उपकरण क�� ाम�ये जाहीर िनिवदा मागवून खालील 

उपकरणे खरेदी कर�यात आली असनू �यावर सशंोधन कर�यात येत आहे.

Sr. No. Name of Instruments

1. 400 MHz NMR

2. FT-IR

3. Atomic Absorption Spectrometer

4. Elemental Analyzer

5. X-Ray Diffractometer

6. GIS Mapping & Image Processing

7. Synthesis System

वरील शा� ीय उपकरणे ही महागडी व मह�वाची अस�याने ती उपकरणे 

हाताळ�यासाठी व िनगराणी कर�यासाठी डॉ. मकरंद अनंतराव कुलकण� यांची Walk in

Interview � ारे िनयु�ती आदेश � . SUS/Estt/2016/6461, िद. 13/07/2016 रोजी�या 

आदेशा�वये इ��� म�ट ए�सपट� �हणनू िनयु�ती कर�यात आली आहे.

सदर िनय�ुती आदेशाम�ये खालील�माणे नमूद कर�यात आले आहे.

Your appointment is purely temporary basis commencing from the date of

joining and ending of the academic year 2016-17 (up to 31/05/2017)

�यानुसार �यांचा कालावधी हा िद. 31/05/2017 रोजी संपणार आहे. या�तव, 

सम�वयक, शा� ीय उपकरण क��  यांनी � ी. कुलकण� एम. ए. हे रसायनांचे पिर� णाच ेकाम 

उ�कृ�टपणे करत अस�याने �यांना मुदतवाढ � ावी अशी िवनंती केली आहे. सोबत प�  

जोडले आहे. 

      सबब, सदर बाब धोरणा�मक अस�याने � ी. कुलकण� मकरंद अनंतराव, इ��� म�ट

ए�सपट� यांना मुदतवाढ दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: शा� ीय उपकरण क��  येथील इ��� म�ट ए�सपट� डॉ. कुलकण� मकरंद अनंतराव 

यानंा सन 2017-18 या शै� िणक वष�किरता िद.06/06/2017 पासून ११ 

मिह�याची मुदतवाढ दे�यास व �यानंा दरमहा � .32,000/- एकि� त वतेन दे�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[8(4)] िव� ापीठ पिरसरातील िविवध इमारत�चे देखभाल व दु� �ती करणे या कामाकरीता �ा�त

दरा�या िनिवदेचा तुलना�मक त�तेनुसार सव�त कमी दर असल�ेया � ी. बी. �ही. राठोड

यांना िनिवदेतील अदंाजप� कापे� ा 14.17% कमी दराने देणेकामी मा.कुलगु�  महोदयांनी 

बांधकाम सिमती�या वतीने केललेी िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील िविवध इमारत�च े देखभाल व दु� �ती करणे या कामा�या 

अंदाजप� कास �शासकीय मा�यता घे�यात आली असून �यास अनुस� न सदर कामासाठी�या 

जािहर िनिवदा िद.10/03/2017 रोजी�या दै. सकाळ म�ये व www.etendergov.in या 

संकेत�थळावरील �िस�द कर�यात आलेली होती. िनिवदा िव� ापीठ काय�लयाकडे पोहोच 

कर�याची अंितम तारीख िद.27/03/2017 रोजीपय�त होती. िदले�या मुदतीत फ�त दोनच िनिवदा 

�ा�त झालेले होते. �यामुळे िद.11/04/2017 पय�त मुदतवाढ दे�यात आलेली होती. सदर 

मुदतीम�ये एकूण तीन िनिवदा � ा�त झालेले होते.

उपरो�त�माणे �ा�त एकुण तीन िनिवदाधारकांचे तांि� क िनिवदा या िद.19/4/2017 रोजी व 

दराच े िनिवदा या िद.22/05/2017 रोजी तांि� क सिमती सद�य व िव�  व लेखािधकारी यां�या 

समोर उघड�यात आलेले असून �ा�त िनिवदांचा तुलना�मक त�ता तयार केली असता सदर 

कामाकरीता सव�त कमी दर हे � ी. बी. �ही. राठोड यांच ेआहेत. � ी. बी. �ही. राठोड यांनी सादर 

केल�या िनिवदेतील दर हे अंदाजप� कापे� ा 14.17% कमीच ेआहेत.

उपरो�त�माणे �ा�त िनिवदेधील दर तथा तयार कर�यात आलेला तुलना�मक त�ता 

अवलोकनी घेता, उपरो�त काम हे अंदाजप� का�या 14.17 % कमी दराने � ी. बी. �ही. राठोड 

यांना दयावी लागणार आहे. �याकरीता � ी. बी. �ही. राठोड यांना काय�रंभ आदेश दे�याकरीता 

�थमत: बांधकाम सिमतीची िशफारस व त� नंतर �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेनंतर वरील�माणे 

कामाबाबत काय�रंभ आदेश � ी. बी. �ही. राठोड यांना देता येईल. तथािप बांधकाम सिमतीची बैठक 

िद.06/03/2017 रोजी संप�  झालेली असून नजीक�या काळात हो�याची श�यता नस�यामुळे व 

वरील काम हे लवकरात लवकर सु�  करावी लागणार अस�यामुळे, बांधकाम सिमती�या वतीने 

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

वरील काम हे � ी. बी. �ही. राठोड यांना अंदाजप� का�या 14.17% कमी दराने देणेकामी 

�यव�थापन पिरषदेला िशफारस केलेली आहे.

सबब, िव� ापीठ पिरसरातील िविवध इमारत�चे देखभाल व दु� �ती करणे या कामाकरीता 

�ा�त दरा�या िनिवदेचा तुलना�मक त�तेनुसार सव�त कमी दर असले�या � ी. बी. �ही. राठोड यांना 

िनिवदेतील 14.17% अंदाजप� कापे� ा कमी दराने देणेकामी मा.कुलगु�  महोदयांनी बांधकाम 

सिमती�या वतीने केलेली िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील िविवध इमारत�चे देखभाल व दु� �ती करणे या कामाकरीता �ा�त

दरा�या िनिवदेचा तुलना�मक त�तेनुसार सव�त कमी दर असल�ेया � ी. बी. �ही. राठोड

यांना िनिवदेतील अदंाजप� कापे� ा 14.17% कमी दराने दे�याकामी मा.कुलगु�

महोदयांनी बांधकाम सिमती�या वतीने केललेी िशफारस ��वका� न �यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 
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[8(5)] िव� ापीठ पिरसरातील "संगणकशा� संकुल इमारतीम�ये िल�टसाठी लागणारे बांधकाम

व जीना करणे" या कामा�या `16,92,000/- अदंाजप� का�या �शासिकय मा�यतेस

मा.कुलगु�  महोदयांनी बांधकाम सिमती�या वतीने केललेी िशफारस �यव�थापन

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: संगणकशा�  सकुंल इमारतीम�ये अपंग व इतर िव� ा�य�ची होणारी गैरसोय 

पाहता िल�टची �यव�था करावयाची असून �याकरीता आव�यक बांधकाम व जीना तयार 

करावयाचे आहे. सदरकामी कामाच े अंदाजप� क, नकाशे व इतर िववरण तयार 

करणेकरीता मे. यादिगरी क�डा अँड असोिसएट, सोलापरू यांची वा�तुिवशारद �हणनू 

नेमणकू कर�यात आलेली आहे. 

मे. यादिगरी क�डा अँड असोिसएट, सोलापरू यांनी संगणकशा�  संकुल 

इमारतीम�ये िल�ट बसिवणेकरीता आव�यक तेवढे बांधकाम व जीना तयार करणेकरीता 

`16,92,000/- च ेअंदाजप� क तयार केलेली आहे. सदर अंदाजप� कातील सव� दर हे सन 

2017-18 �या िड.एस.आर.�माणे घे�यात आलेले आहेत.

उपरो�त�माणे काम करणेकरीता अंदाज े `16,92,000/- एवढे खच� अपेि� त 

असून सदर खच�स बांधकाम सिमतीची �यव�थापन पिरषदेला �शासकीय मा�यतेकरीता 

िशफारस असणे आव�यक आहे. अंदाजप� कास बांधकाम सिमतीची िशफारस व त� नंतर 

�यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेनंतर वरील�माणे कामाबाबत पढुील काय�वाही करावी 

लागणार आहे. तथािप बांधकाम सिमतीची बठैक िद.06/03/2017 रोजी संप�  झालेली 

असून नजीक�या काळात हो�याची श�यता नस�यामुळे व संगणक शा�  इमारतीम�ये

िव� ाथ� तसेच इतरांची होणारी गैरसोय पाहता लवकरात लवकर िल�ट बसिवणे आव�यक 

अस�यामुळे सदर कामाची िनकड ल� ात घेता, बांधकाम सिमती�या वतीने मा.कुलगु�  

महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016, कलम 12(7) अ�वये वरील 

कामा�या `16,92,000/- �या अंदाजप� का�या �शासकीय मा�यतेकरीता �यव�थापन 

पिरषदेला िशफारस केलेली आहे. 

सबब, िव� ापीठ पिरसरातील "संगणकशा�  संकुल इमारतीम�ये िल�टसाठी

लागणारे बांधकाम व जीना तयार करणे" `16,92,000/- अंदाजप� का�या �शासिकय

मा�यतेस मा.कुलगु�  महोदयांनी बांधकाम सिमती�या वतीने केलेली िशफारस �यव�थापन

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील "संगणकशा� संकुल इमारतीम�ये िल�टसाठी लागणारे बांधकाम

व जीना करणे" या कामा�या `16,92,000/- अदंाजप� का�या �शासिकय मा�यतेस

मा.कुलगु�  महोदयांनी बांधकाम सिमती�या वतीने केललेी िशफारस ��वका� न �यास

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[8(6)] िव� ापीठ पिरसरातील "संगणकशा� संकुल इमारतीम�ये िल�ट बसिवणे" या कामा�या

`23,82,000/- अदंाजप� का�या �शासिकय मा�यतेस मा.कुलगु�  महोदयांनी बांधकाम 

सिमती�या वतीने केललेी िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: संगणकशा�  संकुल इमारतीम�ये अपंग व इतर िव� ा�य�ची होणारी गैरसोय पाहता 

िल�टची �यव�था करावयाची आहे. सदरकामी कामाचे अंदाजप� क, नकाशे व इतर िववरण तयार 

करणेकरीता मे. यादिगरी क�डा अँड असोिसएट, सोलापूर यांची वा�तुिवशारद �हणनू नेमणकू 

कर�यात आलेली आहे.  

मे. यादिगरी क�डा अँड असोिसएट, सोलापूर यांनी संगणकशा�  संकुल इमारतीम�ये िल�ट 

बसिवणेकरीताच े`23,82,000/-चे अंदाजप� क तयार केलेली आहे. सदर अंदाजप� कातील सव� 

दर हे सन 2017-18 �या िड.एस.आर.�माणे घे�यात आलेले आहेत.

उपरो�त�माणे काम करणेकरीता अंदाजे `23,82,000/- एवढे खच� अपेि� त असून सदर 

खच�स बांधकाम सिमतीची �यव�थापन पिरषदेला �शासकीय मा�यतेकरीता िशफारस असणे 

आव�यक आहे. अंदाजप� कास बांधकाम सिमतीची िशफारस व त� नंतर �यव�थापन पिरषदे�या 

मा�यतेनंतर वरील�माणे कामाबाबत पुढील काय�वाही करावी लागणार आहे. तथािप बांधकाम 

सिमतीची बैठक िद.06/03/2017 रोजी संप�  झालेली असून नजीक�या काळात हो�याची श�यता 

नस�यामुळे व संगणकशा�  इमारतीम�ये िव� ाथ� तसेच इतरांची होणारी गैरसोय पाहता लवकरात 

लवकर िल�ट बसिवणे आव�यक अस�यामुळे सदर कामाची िनकड ल� ात घेता, बांधकाम 

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

12(7) अ�वये वरील कामा�या `23,82,000/- �या अंदाजप� का�या �शासकीय मा�यतेकरीता 

�यव�थापन पिरषदेला िशफारस केलेली आहे.

सबब, िव� ापीठ पिरसरातील "संगणकशा�  संकुल इमारतीम�ये िल�ट बसिवणे" 

`23,82,000/- अंदाजप� का�या �शासिकय मा�यतेस मा.कुलगु�  महोदयांनी बांधकाम सिमती�या

वतीने केलेली िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील "संगणकशा� संकुल इमारतीम�ये िल�ट बसिवणे" या कामा�या

`23,82,000/- अदंाजप� का�या �शासिकय मा�यतेस मा.कुलगु�  महोदयांनी बांधकाम 

सिमती�या वतीने केललेी िशफारस ��वका� न �यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 8(7) ] सोलापरू िव� ापीठाचे नामांतरण / नामिव�तार कर�याबाबत खालील िविवध संघटना, 

िव� ाथ� संघ, राजकीय प�  व सामािजक काय�कत� यांनी िनवदेन / प� ा�वये केललेी 

िवनंती िवचाराथ�.

अ.

� .

िविवध संघटना, िव� ाथ� संघ, राजकीय प�  व 

सामािजक काय�कत� यांचेकडून �ा�त झालेली प�  व  

�यांचा िदनांक

सोलापूर िव� ापीठाच ेनामांतर 

कर�यासंदभ�त िविवध घटकांनी 

सूचिवलेली नाव.े 

1 ॲड. गंगाधर पटने, अ�य�  व डॉ. अशोक मेनकुदळे, 

सिचव यांचे िद.28/4/2007 च ेप� .

िशवयोगी िस�दे� र सोलापूर 

िव� ापीठ

2 मा.रा.स. अटक, अवर सिचव, मंुबई यां�याकडून 

�ा�त झालेले रा�� ीय अ�य� , िशवा अिखल भारतीय 

वीरशैव युवक संघटना, औरंगाबाद यांच े प�  

िद.11/04/2008  

महा�मा बसव�े र िव� ापीठ �कवा 

� ी. िस�दे� र िव� ापीठ

3 � ी. �काश श�डगे, िवधानपिरषद सद�य, उप��थत 

केलेली िवशेष उ� ेखनीय सूचना. िद.23/07/2008

पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर 

िव� ापीठ

4 अ�य� , �टुडं� स फेडरेशन ऑफ इंिडया, महारा��  

रा�य किमटी, यांच ेिद.24/08/2009 च ेिनवेदन.

� ारकानाथ कोटणीस िव� ापीठ

5 � ी. चरण�सग स�ा, िद.07/04/2010 संत � ी. नामदेव महाराज 

िव� ापीठ

6 िशवा अिखल भारतीय वीरशैव युवक संघटना, 

औरंगाबाद िद.04/07/2011 

महा�मा बसव�े र िव� ापीठ �कवा 

� ी. िस�दे� र िव� ापीठ

7 अ�य� , ऑल इंिडया धनगर समाज महासंघ, 

औरंगाबाद िद.26/10/2010 

सोलापूर लोकमाता अिह�याबाई 

होळकर िव� ापीठ 

8 � ी. मधुकर हरीभाऊ पठारे, अहमदनगर मातंग 

समाजा�या िविवध माग�यासंदभ�त प�  

िद.01/08/2011 

अ�णाभाऊ साठे िव� ापीठ

9 � ी. रमेश कांबळे, िज�हा उपा�य� , दिलत महासंघ 

यांच ेिद.4/10/2012 

सािह�य र�न अ�णाभाऊ साठे 

िव� ापीठ

10 � ी. िस�दे� र भारत आवारे, जय म�हार युवा मंच-

महारा��  रा�य, मु.पो.आवारे नगर, मिलकपेठ, 

ता.माहोळ, िज.सोलापूर. िद.2/05/2013 

राजमाता अिह�यादेवी होळकर 

िव� ापीठ

11 िजवा-सेना, नािभक बहुजन समाजा�या उ�कष�साठी 

सामािजक संघटना, औरंगाबाद िद.06/05/2013 

तेज�वीनी अिह�यादेवी होळकर 

िव� ापीठ

12 मा.सतीश राजमाने, सं�थापक, सोलापूर िव� ापीठ 

िव� ाथ� संघ. सोलापूर िद.22/05/2013

महा�मा बसव�े र सोलापूर 

िव� ापीठ

13 मा.पु� षो� म द� ा� य बरडे, िशवसेना सहसंपक� 

�मुख, सोलापूर. िद.05/06/2013

पु�य� ोक राजमाता अिह�यादेवी 

होळकर िव� ापीठ
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14 आिखल भारतीय महादेव कोळी समाज युवक संघटना, 

सोलापूर. िद.13.6.2013 

महष� वा��मकी ऋषी िव� ापीठ

15 िज�हािधकारी तथा िज�हादंडािधकारी, सोलापूर 

यां�याकडू◌ुन �ा�त झालेले � ा.मनोहर ध�डे, सं�थापक 

तथा अ�य� , िशवा अिखल भारतीय वीरशैव युवक 

संघटना यांच ेप�  िद.06/08/2013

महा�मा बसव�े र िव� ापीठ �कवा 

िस�दे� र िव� ापीठ 

16 � ी. िववके पाटील, काय�सन अिधकारी, उ�च व 

तं� िश� ण िवभाग, मंुबई यांनी � ी. जयवतंराव जाधव, 

िव.प.स. यांनी उप��थत केलेले अतारांकीत ��  

� .48225

राजमाता अिह�यादेवी होळकर 

िव� ापीठ

17 � ी. � �तुम कंपली यां�या िद.30/10/2013 रोजी�या 

प� ास अनुस� न िद.12/3/2014 रोजीच े महारा��  

शासन यांच ेप� .

� ी. सुशीलकुमार �शदे िव� ापीठ 

18 � ीमती �नेहा जोशी, क�  अिधकारी, उ�च व तं� िश� ण 

िवभाग, मंुबई यांनी � ी. � ा.राम �शदे, िव.स.स. यांनी 

मंडलेला िवधानसभा ठराव -166. िद.20/05/2014 

पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर 

िव� ापीठ

19 � ी. िदलीप भाऊ भजबळ, िज�हा�य� , अिखल भारतीय 

महा�मा फुले समता पिरषद, � ारा/- मोनाक� इ�टेट 

23/02 अ, है� ाबाद रोड, सोलापूर िद.11/07/2014

पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर 

िव� ापीठ

20 मा.�ा. मनोहर ध�डे, सं�थापक तथा रा�� ीय अ�य� , 

िशवा अिखल भारतीय वीरशैव युवक संघटना, गु�  

गणेश आपाट�म�ट समोर, गारखेडी पिरसर, औरंगाबाद 

िद.21/07/2014. 

महा�मा बसव�े र िव� ापीठ �कवा 

िस�दे� र िव� ापीठ.

21 � ी. िशवाजीराव पाटील, िज�हा�य� , महारा��  धनगर 

महासंघ, सोलापूर िज�हा शाखा, � ारा/- देव��  मदने, 

96, सोनी नगर, सोलापूर. िद.23/07/2014 

पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर 

िव� ापीठ

22 � ी. िस�दा� ढ बेडगनूर, सिचव, धनगर समाज �बोधन 

मंच, 73, कमलानगर, िवजापूर रोड, सोलापूर 

िद.24/07/2014 

पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर 

िव� ापीठ

23 मा. मनोहर िसदू ड�गरे, िज�हा अ�य� , सोलापूर 

िज�हा रा�� वादी काँ� ेस पाट� (� ामीण), � ारा/- रेनबो 

टॉवर, �शदे चौक, सोलापूर िद.11/08/2014

पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर 

िव� ापीठ

24 डॉ. िनिशगंधा �शांत माळी-को�हे, अ�य� ा, िज�हा 

पिरषद, सोलापूर िद.14/08/2014 

पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर 

िव� ापीठ

25 � ी. सितश राजमाने, सं�थापक, सोलापूर िव� ाथ� संघ, 

� ारा/- 25, वारद फाम�, पूना रोड, सोलापूर 

िद.12/08/2014 

िस�दे� र िव� ापीठ, सेालापूर

26 � ी. मनोहर नारायण कुरापाटी, भावनाऋषी युवक 

संघटना, अशोक चौक, सोलापूर िद.19/08/2014 

भावनाऋ षी िव� ापीठ

27 मा. आनंद मु�तारे, � ी. िस�दे� र िव� ापीठ नामांतर 

कृती सिमती, सोलापूर 

िस�दे� र िव� ापीठ
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28 � ी. इ�ािहम जमादार, अिखल भारतीय जन जा� ती 

संगठन, िवभागीय काय�लय, 54, रामवाडी, सोलापूर 

यांच ेिद.16/07/2015 च ेप�

संत रोिहदास िव� ापीठ

29 � ी. हमीद शेख, सं�थापक, सरकार सामािजक 

बहुदेशीय सं�था, नई �जदगी, सोलापूर यांचे 

िद.12/08/2015 रोजीच ेप�

डॉ. ए. पी. जे. अ�दुल कलाम 

िव� ापीठ 

30 � ी. � ानोबा तावरे, गोकूळ अपाट�म�ट, जंगली महाराज 

रोड, पुणे यांच ेिद.30/03/2016 चे प�

महारा�� ् भषूण डॉ. नानासाहेब 

धम�िधकारी सोलापूर िव� ापीठ 

सबब, वरील�माणे िविवध संघटना, राजकीय प�  यांनी वळेोवळेी मागणी केलेली असून 

�यानंतरही काही संघटना, राजकीय प� ांनी िनवदेन िदलेली आहेत. �यामूळे सोलापूर िव� ापीठाच े

नामांतरण / नामिव�ताराची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�). 

ठराव: �यव�थापन पिरषदेच े स�माननीय सद�य मा. िश� ण सचंालक (उ�च िश� ण) पणेु यांच े

�ितिनधी डॉ. एस. एम. देशपांडे, िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग यांनी आज 

िद.२३/०५/२०१७ �या �यव�थापन पिरषदे�या १०४ �या बठैकीत सोलापरू िव� ापीठाच े

नामांतर / नामिव�तार याकिरता �ा�त झाले�या एकूण ३० िनवदेनाबाबत िवचार 

कर�याकिरता आय�या वळेेचा िवषय घे�याबाबत िवनंती केली. �यानुसार हा िवषय 

�यव�थापन पिरषदे�या बठैकीम�ये चच�स घे�यात आला. एकूण ३० िनवदेनाचा िवचार 

करता, यापवू� िद.२६/०७/२००८ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या १५ �या बठैकीम�ये 

ठराव � .४ नुसार, "ही �यव�थापन पिरषद सोलापरू िव� ापीठा�या नावात स� ��थतीत 

कोणताही बदल क�  नये असा ठराव करत आहे" तसचे सोलापरू िव� ापीठा�या 

अिधसभेची नववी बठैक िद.१५/११/२०१४ रोजी मा. रा�यपाल महारा��  रा�य तथा 

कुलपती सोलापरू िव� ापीठ यां�या परवानगीने संप�  झाली होती. अिधसभे�या या 

बठैकीतील ठराव � . ७ नुसार, "िविवध संघटनांनी िदललेी िनवदेने िवचार घेता भिव�यात 

जातीय तेढ िनम�ण होऊन िव� ापीठा�या िनकोप िवकासाला अडथळा िनम�ण होऊ नये 

यासाठी सोलापरू िव� ापीठाचे नाव सोलापरू िव� ापीठ असेच राहील असा सव�नुमते 

िनण�य घे�यात आला" आिण सदर बाब िव� ापीठाचे प�  जा.� . 

SUS/Estt/2015/11978 िद.२४/०२/२०१५ नुसार मा. �धान सिचव, उ�च व तं�  

िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यांना कळिव�यात आली आहे. तसेच या बठैकी�या 

काय�वृ� ांताची �त मा. रा�यपाल, महारा��  रा�य तथा कुलपती, सोलापरू िव� ापीठ यांना 

प�  जा.� . सोिवसो/सिनिव/अिधसभा/९०४६, िद.१२/१२/२०१४ अ�वये पाठिव�यात 

आली आहे. 

सदर पिर��थतीचा िवचार क� न, �ा�त िनवदेने व प�  ेआिण िद.२४/०२/२०१५ 

�या प� ाची �त प�ुहा एकदा महारा��  शासनास पाठिव�याचे सव�नुमते ठरल.े 
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[8(8)] L. L. M. Sem-IV (CBCS) Disseration व Viva-Voce साठी शु�क व परी� कानंा

मानधन िन� ीत करणेची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठातील L. L. M. अ�यास� मासाठी वष�2015-16 पासून CBCS

Pattern लागू कर�यात आलेला आहे. एि�ल / मे, 2017 म�ये सदर िव� ा�य�नी Sem IV

ची परी� ा िदलेली आहे. CBCS Pattern अ�यास� मानुसार L. L. M.  (Sem-IV) साठी 

100 गुणांचा एक Theory पेपर तसेच 150 गुणांच े Dissertation व 50 गुण Viva Voce 

परी� ा आहेत. Dissertation Book िव� ापीठ काय�� �े ाबाहेरील महारा�� ातील इतर 

िव� ापीठातील विर�ठ अ�यापकांकडे पाठवून मु�यांकन क� न �याव े लागेल. तसचे 

Viva-Voce साठी बिह�थ परी� क �हणनू िव� ापीठ काय�� �े ाबाहेरील अ�यापकांची िनय�ुती

केली जाते. सदरील अ�यापक Viva-Voce परी� ेसाठी येणे व जाणेसाठी कारचा वापर 

करीत असतात. स� ��थीतीत L. L. M. Sem-IV (CBCS) Disseration व Viva-Voce 

परी� ा �थमच घे�यात येत अस�यामुळे Disseration व Viva-Voce साठी आकारावयाचे

शु�क िन� ीत कर�यात आलेले नसून ते िन� ीत करणे आव�यक आहे. L. L. M. Sem-IV 

िव� ा�य�ची लेखी परी� ा संपली असून िनकाल जाहीर करणेसाठी Disseration व 

Viva-Voce परी� ा घेणे आव�यक असनू �यासाठी शु�क �विरत िन� ीत करणे आव�यक

आहे. आगामी काळात परी� ा व मु�यमापन मंडळाची बठैक ��तावीत नस�यामुळे

महारा�� ातील साव�जिनक िव� ापीठ कायदा, 2016 मधील कलम 48(2) अ�वये मा.कुलगु�

महोदयांनी परी� ा व मु�यमापन मंडळा�यावतीने L. L. M. Sem-IV (CBCS) Disseration

व Viva-Voce साठी �ित िव� ाथ�`7,620/- इतके शु�क िन� ीत कर�यास मा�यता िदली 

आहे. तसेच परी� कांना M. E. �माणे मानधन दे�यासही मा�यता िदलेली आहे. 

ते�हा वरील�माणे L. L. M. Sem-IV (CBCS) Disseration व Viva-Voce साठी 

�ित िव� ाथ�`7,620/- इतके शु�क िनि� त कर�याची व परी� कांना M. E. �माणे मानधन 

दे�याची बाब परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने मा. कुलगु�  महोदयांनी केलेली 

िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: L. L. M. Sem-IV (CBCS) Disseration व Viva-Voce साठी �ित िव� ाथ� `7,620/-

इतके शु�क िनि� त कर�यास व परी� कांना M. E. �माणे मानधन दे�यास परी� ा व 

मू�यमापन मंडळा�या वतीने मा. कुलगु�  महोदयांनी केललेी िशफारस ��वका� न �यास

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

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

                   सही/-            सही/-
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