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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १०० �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.२४ जानेवारी, २०१७ दुपारी ०१:०० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १०० वी बठैक मंगळवार, िद.२४ जानेवारी, २०१७ रोजी दुपारी ०१:०० 

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

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

6)
� ी. पाटील बी. पी., परी� ा िनयं� क तथा �भारी कुलसिचव 

कायम िनमंि� त 

तथा सिचव  

�वागत:

मा. �भारी 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) 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 ] 2७ िडस�बर, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

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

ठराव : २७ िडस�बर, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातंात वाचनू 

सव�नुमते 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�  

याचंा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर करणे आव�यक आहे. �यानुसार 

मा.कुलगु�  याचंा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर).

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

केल�ेया िद.१४/1२/2016 पासून िद.०7/०1/201७ पय�त�या आढावा अहवालाची 

न�द घे�यात आली.



�यव�थापन पिरषदेची १०० वी बैठक मंगळवार, िद.2४ जानेवारी, २01७ काय�वृ� ांत 4/28

[ 0३ ] सन २०१6-17 चा सुधािरत अथ�संक�प व सन 2017-18 चा मूळ अथ�संक�पाची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: या िव� ापीठाचे सन 2016-17 चा सुधािरत अथ�सकं�प व सन 2017-18 चा मूळ 

अथ�संक�प तयार कर�याकिरता समान लेखा संिहता 2.12 (i) नुसार िव�  व लेखा 

सिमती�या उपसिमतीची िनयु�ती मा. कुलगु�  यां�या मा�यतेने खालील�माणे कर�यात 

आली होती. 

अ.� . सद�यांच ेनाव पद

१) �ाचाय� � ी. आर. वाय. पाटील अ�य�

२) � ी. बी. पी. पाटील सद�य

३) डॉ. ए. ए. शेख िनमंि� त त�  सद�य

४) डॉ. आर. एस. म�ते िनमंि� त त�  सद�य

५) डॉ. बी. सी. शेवाळे सद�य सिचव

उपरो�त उपसिमतीने िद.१५, १६ व 17/12/2016 रोजी िविवध िवभाग / संकूल 

�मुखांसोबत �यांची मागणी, जमा व खच�च े िनयोजन याबाबत सिव�तर चच� केली व 

उपल�ध िनधीचा िवचार क� न �याआधारे सन 2016-17 चा सधुािरत अथ�संक�प व सन 

2017-18 चा मूळ अथ�संक�पाचा मसूदा अंितम क� न िव�  व लेखा सिमतीपढेु सादर 

केलेला आहे. 

महारा�� ् िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ कलम 75(२)(e) & 101 नुसार सिमतीने 

केलेले अंदाजप� क �यव�थापन पिरषदेस िशफारशीसाठी िव�  व लेखा सिमती�या 

बठैकीपढेु िवचाराथ� सादर करणे आव�यक आहे.

�याअनुषंगाने िव� ापीठाचा सन 2016-17 चा सुधािरत अथ�संक�प व सन 

2017-18 चा मूळ अथ�संक�प सोबत जोडला असनू तो �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठा�या सन २०१6-17 �या सुधािरत अथ�संक�पास व सन 2017-18 �या 

मूळ अथ�संक�पास दु� �तीसह ��वका� न अिधसभसे सव�नुमते िशफारस कर�यात 

आली. 
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[ 04 ] िव� ापीठाचे सन 2016-17 चे सधुािरत अदंाजप� क व सन 2017-18 चे मूळ 

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

वतीने नामिनद�शनाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  ्िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम 75(२) (e) आिण १०१ नुसार िव� ापीठाच े

सन 2016-17 चे सुधािरत अंदाजप� क व सन 2017-18 चे मूळ अंदाजप� क आगामी 

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

सबब, िव� ापीठाच ेसन २०१6-17 च ेसुधािरत अंदाजप� क व सन 2017-18 च े

मूळ अंदाजप� क अिधसभे�या बठैकीत सादर कर�यासाठी िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम 

28(e) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने नामिनद�शनाची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाचे सन 2016-17 चे सधुािरत अदंाजप� क व सन 2017-18 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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[ 05 ] संल��नत महािव� ालये व िव� ापीठ शै� िणक संकुल े या�ंयाकिरता शै. वष� 

2017-18 �या स�  आरंभ व स�  समा�ती�या तारखा �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�.

(िटपणी: शै. वष� 2017-18 किरता स�  आरंभ व स�  समा�ती�या तारखा िनि� त 

कर�यासाठी मा. संचालक, म. िव. िव. मं. यां�या अ�य� तेखाली सव� िव� ाशाखांच े

सम�वयक, ��तूत िव� ापीठातील सव� शै� िणक सकुंलांच ेसंचालक व मा. परी� ा िनयं� क 

यांची बठैक िव� ापीठात आयोिजत केली होती. सदर�या बठैकीम�ये शै. वष� 2017-18

साठी स�  आरंभ व स�  समा�ती�या तारखा खालील�माणे िनि� त क� न िव� ा पिरषदेस 

िशफारस केले�या आहेत.

शै. वष� 2017-18 साठी स�  आरंभ व स�  समा�ती�या तारखा खालील�माणे असतील.

अ.

� .

िव� ाशाखा �थम स� ि� तीय स�

�ारंभ समा�ती �ारंभ समा�ती

१) कला, वािण�य, िव� ान, 

सामािजकशा�  े(पदवी व पद�यु� र

संल��नत महािव� ालये व 

िव� ापीठातील शै� िणक संकुले)

१२ 

जून, 

२०१७ 

14

ऑ�टोबर, 

2017

13

नो�ह�बर, 

2017

1

मे,  

2018

२) िवधी (पदवी व पद�यु� र) १ 

जुलै, 

2017

30

नो�ह�बर, 

2017

2

जानेवारी, 

2018

२३ 

मे, 

2018

3) िश� णशा�  (बी. एड., बी. पीएड., 

एम. एड., एम. पी. एड., एम. ए. 

ए�युकेशन इ. पदवी व पद�यु� र 

संल��नत महािव� ालये)

1

जुलै, 

2017

30

नो�ह�बर, 

2017

२३ 

िडस�बर, 

2017

१३ मे, 

2018

४) अिभयांि� की, तांि� की, 

आ�कटे�चर, फाम�सी, �यव�थापन

अ�यास� म एम. बी. ए., एम. एस. 

ड��यू इ. (पदवी व पद�यु� र 

संल��नत महािव� ालये)

१ 

जुलै, 

२017 

30

नो�ह�बर, 

2017

2

जानेवारी, 

2018

23

मे, 

2018

िटप: स� ारंभ व स� समा�ती�या तारखांम�ये महािव� ालयास बदल करता येणार नाही.

स� ारंभा�या िदवशी महािव� ालयाची सा�तािहक सु� ी �कवा साव�जिनक सु� ी येत अस�यास �या�या

दुस�या िदवशी स� ारंभास सु� वात करावी. स�  समा�ती�या िदवशी महािव� ालयाची सा�तािहक 

सु� ी �कवा साव�जिनक सु� ी येत अस�यास �या�या अगोदरचा िदवस स�  समा�तीचा िदवस राहील.

स�  आरंभ व स�  समा�ती�या तारखांना महारा�� ् िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम 

३०(r) नुसार �थम िव� ा पिरषदेसमोर सादर क� न मा�यता �यावी लागते व त� नंतर 

�यव�थापन पिरषदेसमोर सदर�या तारखा मा�यतेसाठी सादर करणे आव�यक आहे. 

कला, वािण�य, िव� ान, सामािजकशा�  े (पदवी व पद�य�ु र संल��नत 

महािव� ालये व िव� ापीठातील शै� िणक सकूंल) या अ�यास� मांचा महािव� ालयांची 

शै� िणक वष� 2016-17 ची स�  समा�ती िद.01/05/2017 रोजी होणार आहे. िद.०१ मे, 



�यव�थापन पिरषदेची १०० वी बैठक मंगळवार, िद.2४ जानेवारी, २01७ काय�वृ� ांत 7/28

२०१७ पवू� शै� िणक वष� 2017-18 �या स�  आरंभ व स�  समा�ती�या तारखांना िव� ापीठ 

काय� ातील तरतूदी�माणे अिधकार मंडळाची मा�यता घेवून सव� संल��नत महािव� ालय 

तथा िव� ापीठातील सव� शै� िणक सकूंलांना कळिवणे आव�यक आहे.

उ�त बाबीला अनुस� न सदर िवषय िद.12/01/2017 रोजी�या िव� ा पिरषदे�या 

बठैकीम�ये सादर केले असता शै� िणक वष� 2017-18 किरता�या स�  आरंभ व स�  

समा�ती�या तारखांना िव� ा पिरषदेने �यव�थापन पिरषदेला िशफारस केलेली आहे.

सबब, सव� िव� ाशाखेच ेसम�वयक, सव� िश� ण सकूंलाचे संचालक व मा. परी� ा 

िनयं� क यांनी सव� संल��नत महािव� ालये व िव� ापीठ शै� िणक सकुंल यां�याकिरता 

शै� िणक वष� 2017-18 �या स�  आरंभ व स�  समा�ती�या िनि� त केले�या तारखा 

��वका� न िव� ा पिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: संल��नत महािव� ालये व िव� ापीठ शै� िणक संकुल े या�ंयाकिरता शै. वष� 

2017-18 �या स�  आरंभ व स�  समा�ती�या िनि� त केल�ेया तारखा व िव� ा 

पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 06 ] � ी. तुळजाभवानी बहुउ�ेशीय समाजसेवी सं�था, वतेाळवाडी, ता. माढा संचिलत

एल.पी.एस. मा�टर ऑफ ए�युकेशन, माढा हे महािव� ालय शै.वष� 2017-18 पासून बदं 

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

िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: मा.सिचव, � ी.तळुजाभवानी बहुउ�ेशीय समाजसेवी सं�था, वतेाळवाडी, 

ता. माढा यां�याकडून सं�थेचे संचिलत एल.पी.एस. मा�टर ऑफ ए�युकेशन, माढा हे 

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

सं�थेचे नाव ज ेमहािव� ालय बंद 

करावयाचे आहे �या 

महािव� ालयाचे नांव

बंद 

करावयाचे  

वष�

महािव� ालयात 

सु�  असलेले 

अ�यास� म

अनुदानाचा 

�कार

� ी.तुळजाभवानी

बहुउ�ेशीय समाजसेवी 

सं�था, वतेाळवाडी, 

ता.माढा, िज.सोलापूर 

एल.पी.एस. मा�टर

ऑफ ए�यकेुशन,

माढा, ता.माढा, 

िज.सोलापूर. 

शै.वष�

2017-18

पासून 

एम.एड. 
कायम 

िवनाअनुदािनत 

उ�त सं�थे�या संचिलत एल. पी. एस. मा�टर ऑफ ए�यकेुशन, माढा या 

महािव� ालयास एन.सी.टी.ई. प�  � .WRC/5-6/120/2009/56916,िद.30/06/2009 

व शासन प�  � . एम. एड. मा�यता 2008/(416/08)/मिश-2, िद.15/07/2009 अ�वये 

महारा��  शासनाची शै.वष� 2009-10 पासून कायम िवनाअनुदािनत त�वावर मा�यता 

िमळाली होती. ��तुत िव� ापीठाने एन. सी. टी. ई. भोपाळ, महारा��  शासन व �थािनक 

चौकशी सिमतीने सूिचत केले�या अटीपतू�ते�या अिधन राहून एल. पी. एस. मा�टर ऑफ 

ए�यकेुशन, माढा या महािव� ालयास शै. वष� 2009-10 पासून कायम िवनाअनुदािनत 

त�वावर मा�यता िदलेली होती. 

परंतु मागील पाच वष�पासून िव� ाथ� �विेशत नस�याने व एम.एड. �वशेाबाबत 

िव� ाथ� उ�सुक नस�याने तसेच बी. एड. व एम. एड. साठी एक �ाचाय� व नावात बदल 

करणेसाठी िव� ापीठाने सांिगतले परंत ु �यास एनसीटीई चा �ितसाद नस�याने सं�थेने 

संचिलत एल. पी. एस. मा�टर ऑफ ए�यकेुशन, माढा हे महािव� ालय शै.वष� 2017-18

पासून बदं कर�याचा िनण�य घेतला अस�याचे �ा�त ��तावात नमूद केले आहे.

महारा��  ् िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम ९२ (महािव� ालय �कवा मा�यता�ा�त 

पिरसं�था बदं करणे) मधील तरतूद�ची छायांिकत �त व त� अनुषंिगक पिरिनयम ३७४ ते 

३८० ची छायांिकत �त सोबत जोडलेली आहे.
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महािव� ालय / िव� ाशाखा / अ�यास� म / िवषय / अितिर�त तुकडी / अितिर�त 

िव� ाथ� �वशे � मता बदं कर�याबाबत �ा�त ��तावावर संबिंधत महािव� ालयाला भेट 

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

िव� ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 92(3) अ�वये खालील�माणे ि� सद�यीय �थािनक 

चौकशी सिमती िनय�ुत कर�यात आलेली होती.

१) डॉ. � ीमती ए. एम. रंगरेज (अ�य� )

२) �ाचाय� डॉ. एस. बी. ि� रसागर (सद�य)

३) डॉ. �ही. पी. िशखरे (सद�य)

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

िव� ापीठाकडे सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने एल. पी. एस. मा�टर ऑफ 

ए�यकेुशन, माढा हे महािव� ालय शै. वष� 2017-18 पासून बदं कर�याची िशफारस केलेली 

आहे.  

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

�ािधकरणातंग�त येणारे महािव� ालय / िवषय /अ�यास� म /अितिर�त िव� ाथ� �वशे� मता 

/ िव� ाशाखा / अितिर�त तकुडी 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��  ्िव� ापीठ 

अिधिनयम १९९४ कलम ९२(३) (४) मधील तरतूदीनुसार एल. पी. एस. मा�टर ऑफ 

ए�यकेुशन, माढा हे महािव� ालय शै. वष� 2017-18 पासून बदं कर�यासंदभ�त 

ना-हरकत �माणप�  िनग�िमत कर�यासाठी िद.१२/01/2017 रोजी�या िव� ा पिरषदे�या 

बठैकीत िवषय � .१३ अ�वये िव� ा पिरषदेने �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे.

सबब, िव� ा पिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: � ी. तुळजाभवानी बहुउ�ेशीय समाजसेवी सं�था, वतेाळवाडी, ता. माढा संचिलत एल. पी.

एस. मा�टर ऑफ ए�यूकेशन, माढा हे महािव� ालय शै.वष� 2017-18 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. 
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[ 07 ] मा. कुलसिचव काय�लय अतंग�त असल�ेया रा�� ीय सेवा योजना, � ीडा िवभाग व 

िव� ाथ� क�याण िवभाग या िवभागाचे � .१,०००/- पय�त�या खच�चे अिधकार 

आ�थापना िवभागातील सहायक कुलसिचव या�ंयाकडे दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. कुलसिचव यां�या अंतग�त िविवध िवभाग काय�रत असून �यापैकी रा�� ीय सेवा 

योजना, � ीडा िवभाग व िव� ाथ� क�याण िवभाग हे सहायक िवभागदेखील 

मा. कुलसिचव यां�या अंतग�त काय�रत आहेत.

रा�� ीय सेवा योजना, � ीडा िवभाग व िव� ाथ� क�याण िवभाग या िवभागांसाठी 

िव� ापीठाने सम�वयकांची िनयु�ती केलेली आहे. परंत ुसदर िवभागांम�ये उपकुलसिचव 

�कवा सहायक कुलसिचव या पदाचे अिधकार नस�याने �यांचे सव� िकरकोळ खच��या 

मा�यता थेट मा. कुलसिचव यां�याकडे येतात.

�यामूळे रा�� ीय सेवा योजना, � ीडा िवभाग व िव� ाथ� क�याण िवभागा�या 

� .१,०००/- पय�त�या िकरकोळ खच��या मा�यतेचे अिधकार आ�थापना िवभागातील 

सहायक कुलसिचव यां�याकडे देणे यो�य राहील.

सबब, मा. कुलसिचव काय�लय अंतग�त असले�या रा�� ीय सेवा योजना, � ीडा 

िवभाग व िव� ाथ� क�याण िवभाग या िवभागांचे � .१,०००/- पय�त�या खच�चे अिधकार 

आ�थापना िवभागातील सहायक कुलसिचव यां�याकडे दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: मा. कुलसिचव काय�लय अतंग�त असल�ेया रा�� ीय सेवा योजना, � ीडा िवभाग व 

िव� ाथ� क�याण िवभाग या िवभागाचे � .१,०००/- पय�त�या खच�चे अिधकार 

आ�थापना िवभागातील सहायक कुलसिचव या�ंयाकडे दे�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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[ 08 ] महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने तयार केललेा, �यव�थापन पिरषदेने व िव� ा

पिरषदेने िशफारस केललेा व अिधसभेने यापवू�मा�य केललेा शै. वष� 2016-17 ते 2020-

21 या पाच वष�चा िदघ�कािलन शै� िणक बहृत आराखडा महारा�� ् शासना�या

िद.21/10/2016 रोजी�या प� ास अनुस� न महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने

सुधािरत क� न तयार केललेा बहृत आराखडा महारा�� ् िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ कलम 

१४(७) अ�वये मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने िव� ा पिरषदेस 

िशफारस केललेी बाब मािहती�तव.

(िटपणी: महारा�� ् िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम 82(१) म�ये बृहत आराख� ाबाबत खालील�माणे 

तरतूद आहे. "The university shall prepare a perspective plan and get the same approved by

the State Council for Higher Education for educational development for the location of

colleges and institutions of higher learning in a manner ensuring equitble distribution of

facilities for Higher Education having due regard, in particular, to the needs of unnerved and

under developed areas within the jurisdiction of the University. Such plan shall be prepared

by the Board of College and University Development and shall be placed before the

Academic Council and the Senate through the Management Council and shall, if necessary,

be updated every year."

शै. वष� २०११-12 ते 2015-16 या पाच वष��या बृहत आराख� ाचा कालावधी संपलेला 

असून शै. वष� 2016-17 पासून नवीन महािव� ालय सु�  कर�याच े��ताव ��वकार�यासाठी सन 

2016-17ते 2020-21 या पाच वष�य शै� िणक बृहत आरखडा तयार केलेला आहे. �याअनुषंगाने 

यापूव� केलेली काय�वाही खालील�माणे आहे. 

सदरचा िवषय िद.१५/07/2014 रोजी�या महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळा�या 

बैठकीम�ये ठेव�यात आला असता, �यावर खालील�माणे ठराव कर�यात आलेला आहे.

१. शै. वष� 2016-17 ते 2020-21 या पाच� वष��या िदघ�कालीन बृहत आराखडा तयार 

कर�याकिरता �थािनक वत�मानप� ाम�ये जािहर िनवदेन देवून वेगवेग� या सं�था / 

महािव� ालयाकडून सूचना मागवून घे�यात या�यात.

२. शै. वष� 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष��या िदघ�कालीन बृहत आराखडा तयार 

कर�याकामी एक उपसिमती नेम�याच ेअिधकार मा. कुलगु� महोदयांना दे�यात आले.

३. सदर बृहत आराखडा बाबतचा उपसिमतीचा अहवाल पुढील महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास 

मंडळा�या बैठकीम�ये सादर कर�यात यावा.

उ�त ठरावा�या अनुषंगाने शै. वष� 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष��या िदघ�कालीन 

बृहत आराखडा तयार कर�याकिरता �थािनक वत�मानप� ाम�ये जािहर िनवदेन देवून वेगवगे� या 

सं�था / महािव� ालयाकडून सूचना मागवून घे�यात आलेले होते. तसेच महािव� ालय व िव� ापीठ 

िवकास मंडळाने िदले�या अिधकारा�वये मा. कुलगु� महोदयांनी शै. वष� 2016-17 ते 2020-21 या 

पाच वष�चा िदघ�कालीन बृहत आराखडा तयार कर�याकामी खालील�माणे उपसिमती िनयु�ती 

केलेली होती. 
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1. मा. �ा. डॉ. एन. एन. मालदार अ�य�

2. � ी. धम�राज काडादी सद�य 3. डॉ. बी. वाय. यादव सद�य

४. �ाचाय� डॉ. ए. एल. देशमुख सद�य 5. �ाचाय� डॉ. जी. एन. िच� े सद�य

६. �ाचाय� डॉ. एस. ए. हलकुडे सद�य ७. �ाचाय� डॉ. एस. के. पवार सद�य

८. �ा. डॉ. एस. एस. सुय�वशंी सद�य 9. डॉ. महादेव देशमुख सद�य

10. डॉ. डी. जी. कदम सद�य ११. डॉ. � ीकांत येळेगावकर सद�य

१२. डॉ. पी. �भाकर सद�य १३. �ाचाय� आर. वाय. पाटील सद�य

१४. डॉ. �ही. बी. उबाळे सद�य १५. डॉ. गौतम कांबळे सद�य

१६. डॉ. ए. एम. रंगरेज सद�य १७. डॉ. ॲनी जॉन सद�य

१८. डॉ. पी. पी. वडगावकर सद�य १९. डॉ. जी. के. देशमुख सद�य

२०. डॉ. एस. एन. सलवदे सद�य २१. �ाचाय� डॉ. एम. ए. दलाल सद�य

२२. � ी. शदर ठाकरे सद�य २३. � ी. राम रे� ी सद�य

२४. � ी. उ�हास पाटील सद�य २५. � ी. के. एम. जमादार सद�य

१६. �ाचाय� डॉ. बी. एम. भांजे सद�य 

सिचव 

सदर उपसिमतीची मा. कुलगु� महोदयां�या अ�य� तेखाली िद.07/11/2014 रोजी बैठक 

संप�  झाली. सदर बैठकीम�ये वगेवेग� या �य�ती तथा सं�थाकडून �ा�त झालेले िनवदेन सादर 

क� न ��तूत िव� ापीठाचा शै. वष� 2016-17 ते 2020-21 या पाचा वष��या िदघ�कालीन बृहत 

आराखडा तयार कर�यात आलेला होता. तसेच ��तूत िव� ापीठातील सव� संकूलाच े संचालक 

यां�याशी चच� क� न िव� ापीठ पिरसरातील अ�यास� माचा बृहत आराखडा तयार कर�याच े

अिधकार मा. कुलगु� महोदयांना दे�यात आलेले हेाते. 

उपसिमतीने तयार केलेला बृहत आराखडा शै. वष� 2016-17 ते 2020-21 या पाच 

वष�किरता नवीन महािव� ालय सु�  कर�यासाठीचा िदघ�कालीन बृहत आराखडा तसेच िव� ापीठ 

पिरसरातील सव� संकूला�या संचालकांशी चच� क� न िव� ापीठ पिरसरातील अ�यास� माचे मा. 

कुलगु� महोदयांनी तयार केलेला बृहत आराखडा िद.10/12/2014 रोजी�या महािव� ालय व 

िव� ापीठ िवकास मंडळासमोर िवषय � .३ अ�वये िवचाराथ� सादर केला असता, महािव� ालय व 

िव� ापीठ िवकास मंडळाने सोबत जोड�या�माणे शै. वष� 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष�चा 

िदघ�कालीन शै� िणक बृहत आराखडा तयार क� न �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केलेला होता.  

महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने तयार केलेला शै. वष� 2016-17 ते 2020-21 

या पाच वष�चा शै� िणक बृहत आराखडा िद.23/12/2014 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेम�ये 

िवचाराथ� सादर केला असता, ठराव � .०६ अ�वये �यव�थापन पिरषदेने सदर बृहत आराखडा िव� ा 

पिरषदेस दुर�तीसह (बाश� येथे कला आिण वािण�य अ�यास� मा�या महािव� ालयाचा समावशे) 

सुधािरत बृहत आराखडा तयार क� न सदर बृहत आराखडा िव� ा पिरषदेला िशफारस केलेला 

होता. �यव�थापन पिरषदेने केले�या िशफारशीला अनुस� न सदरचा िवषय िद.17/01/2015 

रोजी�या िव� ा पिरषदे�या बैठकीम�ये सादर केला असता, िव� ा पिरषदेने ठराव � .११० अ�वये 

अिधसभेला िशफारस केली. 
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उपरो�त �माणे िव� ा पिरषदेने मा�यता दु� �तीसह मा�यता िदलेला बृहत आराखडा 

िद.29/03/2015 रोजी�या अिधसभे�या बैठकीम�ये सादर केले असता, सदरच ेबृहत आराख� ास 

अिधसभेने ठराव � .०५ अ�वये मा�यता िदलेली होती.

उपरो�त�माणे सव� अिधकार मंडळा�या मा�यतेअंती ��तूत काय�लया�या 

िद.21/05/2015 रोजीच े प�  � .सोिवसो/मिविवमं/संल�नता/1507 अ�वये मा�यतेसाठी 

मा. सिचव, महारा�� ् रा�य िश� ण पिरषद तथा िश� ण संचालक (उ.िश.), पुणे, मा. अवर सिचव, 

उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, महारा�� ् रा�य मं� ालय, मंुबई व मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च 

िश� ण, सोलापूर यां�याकडे सादर कर�यात आलेले होते.

दर�यान पा. म. ताकटे, उपसिचव, महारा�� ् शासन यांनी िद.29/04/2015 रोजीच ेप�  

� .उिशप/१११३/�.४०५/िविश-३ मधील मु�ा � .२ व ३ म�ये खालील बाब नमूद केलेली आहे.

• मु�ा � .२ : उ�च िश� ण हे � ामीण, ड�गराळ, आिदवासी, न� ल� �त इ. भागातील िव� ा�य�ना 

उपल�ध �हाव ेया हेतूने संपूण� रा�याम�ये महािव� ालयाच ेअ�यासपूण� व समतील जाळे िनम�ण 

होणे अपेि� त आहे. तथािप, मागील वष� जवळपास २५% जागा िर�त हो�या. तसेच चालू वष� 

मा�यता दे�यात आले�या नवीन महािव� ालये, िव� ाशाखा, अ�यास� म व वाढीव तुक� ा या 

मा�यमातून वाढीव �वशे � मता िनम�ण झाले आहे. या�तव रा�यातील सव� अकृिष िव� ापीठांना 

कळिव�यात येते की, शै. वष� 2015-16 साठी नवीन महािव� ालय (पारंपािरक, �यावसाियक) 

िव� ाशाखा, िवषय / अ�यास� म, वाढीव तुक� ां�या ��तावांना मा�यता न दे�याचा िनण�य 

शासन �तरावर घे�यात आलेला आहे. सदरचा िनण�य सव� सं�था / महािव� ालयांना िव� ापीठ 

�थराव� न कळिव�यात यावा.

• मु�ा � .३ : �याच�माणे वर नमूद के�या�माणे अिधिनयमातील तरतूदीनुसार िव� ापीठानी तीन 

मिह�या�या आत सुधािरत बृहत आराखडा तयार क� न तो उ�च िश� ण पिरषदे�या मा�यतेसाठी 

सादर करावा. सदर िनद�शची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. 

उपरो�त मु�ा � .३ अवलोकनी घेता, िव� ापीठानी तीन मिह�या�या आत सुधािरत बृहत 

आराखडा तयार क� न तो उ�च िश� ण पिरषदेस सादर कर�या�या अनुषंगाने शै. वष� 2016-17 ते 

2020-21 या पाच वष�चा बृहत आराखडा िद.13/08/2015 रोजी�या िव� ा पिरषदे�या बैठकीम�ये 

सादर केला असता ठराव � .५० अ�वये िव� ा पिरषदेनी मा�यता िदलेली आहे. 

तसेच मा. उपसिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय मंुबई यांनी िद.21/10/2016 

रोजी�या प� ा�वये रा�य उ�च िश� ण पिरषदे�या िद.18/10/2016 रोजी संप�  झाले�या 

बैठकीतील िनण�या�माणे काय�वाही कर�याबाबत कळिवले असून �यातील मु�ा � .१ खालील�माणे 

आहे. 

मु�ा � .१: "डॉ. नर��  जाधव सिमती�या िशफारश�चा सखोल अ�यास क� न तसेच िद.29/04/2015 

रोजी�या पिरप� कातील सूचना�माणे सव� अकृिष िव� ापीठांनी सन 2017-18 च ेवा�ष आराखडे 

तसेच ५ वष�चे बृहत आराखडे न�याने शा� ो�त व गरजाधािरत तयार क� न रा�य उ�च िश� ण 

पिरषदेला सादर करावते." 

�याच अनुस� न ��तूत िव� ापीठाकडून तयार कर�यात आलेला शै. वष� 2016-17 ते ते 2020-21 

या पाच वष�चा सुधािरत बृहत आराखडा पुन� : एकदा मा. सिचव, महारा�� ् रा�य िश� ण पिरषद 

तथा  िश� ण  संचालक  (उ.िश.), पुणे  मा.  अवर   सिचव,   उ�च   व   तं� िश� ण   िवभाग, मंुबई व 
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मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापूर यांचकेडे सादर करावा लागणार अस�याने शै. 

वष� 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष�चा िदघ�कालीन शै� िणक बृहत आराखडा सुधािरत 

कर�या�तव िद.05/01/2017 रोजी�या महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळा�या बैठकीत 

फेरिवचाराथ� सादर कर�यात आला असता, �यास अनुस� न खालील�माणे िनण�य घे�यात आला 

आहे. 

"शै� िणक वष� 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष�चा िदघ�कालीन शै� िणक बृहत 

आराखडा डॉ. नर��  जाधव सिमती�या िशफारशी�या अनुषंगाने व िद.29/04/2015 रोजी�या 

शासन पिरप� कातील सूचना�माणे खालील दु� �तीसह सुधािरत क� न �यव�थापन पिरषदेस 

िशफारस कर�यात आला. पंढरपूर तालुका अंतग�त शेगांव दुमाला येथे कला व वािण�य या 

महािव� ालयाचा समावशे करावा."

उ�त िनण�या�या अनुषंगाने महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने तयार केलेला पाच 

वष��या शै� िणक बृहत आराख� ास महारा�� ् िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम 82(१) मधील 

तरतूदीनुसार �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीत व त� नंतर िव� ा पिरषदे�या बैठकीत सादर करणे 

आव�यक आहे.

परंतू ��तूत िव� ापीठा�या �यव�थापन पिरषदेची बैठक िद.२४/01/2017 रोजी तर िव� ा 

पिरषदेची बैठक िद.१२/०१/२०१७ रोजी आयोिजत अस�याने व सदरचा शै� िणक बृहत आराखडा 

शासनास तातडीने सादर करावयाचा अस�याने मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� ् िव� ापीठ कायदा 

१९९४ कलम १४(७) मधील तरतूदीनुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने िव� ा पिरषदेस िशफारस 

कर�यास मा�यता िदलेली आहे.

सबब, महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने तयार केलेला, �यव�थापन पिरषदेने व 

िव� ा पिरषदेने िशफारस केलेला व अिधसभेने यापूव� मा�य केलेला शै. वष� 2016-17 ते 2020-21 

या पाच वष�चा िदघ�कालीन शै� िणक बृहत आराखडा महारा�� ् शासना�या िद.२१/१०/2016 

रोजी�या प� ास अनुस� न महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने सुधािरत क� न तयार केलेला 

बृहत आराखडा महारा�� ् िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ कलम १४(७) अ�वये 

मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने िव� ा पिरषदेने िशफारस केलेली बाब 

मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम १४(7) अ�वये केल�ेया

काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 09 ] महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने तयार केललेा, शै. वष�2018-19 या एका 

वष�चा अ�पकािलन शै� िणक बहृत आराखडा महारा��  ्िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ कलम 

१४(७) अ�वये मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने िव� ा पिरषदेस 

िशफारस केललेी बाब मािहती�तव. 

(िटपणी: बृहत आरख� ािवषयी महारा�� ् िव� ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 82(१) म�ये 

पुढील�माणे तरतूद आहे. "The university shall prepare a perspective plan and get the same

approved by the State Council for Higher Education for educational development for the

location of colleges and institutions of higher learning in a manner ensuring equitable

distribution of facilities for Higher Education having due regard, in particular, to the

need of unserved and under- developed areas within the jurisdiction of the university.

Such plan shall be prepared by BCUD and shall be placed before the Academic Council

and the Senate through the Management Council and shall, if necessary, be updated

every year".

महारा�� ् िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ कलम ८२(१) नुसार शै� िणक बृहत आराखडा 

महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळामाफ�त तयार कर�याची तरतूद आहे.

शै. वष� 2018-19 पासून नवीन महािव� ालय, िवषय / अ�यास� म व िव� ाशाखा सु�  

कर�याच े��ताव ��वकार�यासाठी सन 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष�य बृहत आराखडा व 

�ा�त िनवदेन अवलोकनी घेवून िद.05/01/2017 रोजी�या महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास 

मंडळाने ठराव � .03 नुसार शै. वष� 2018-19 या वष�चा अ�पकालीन शै� िणक बृहत आराखडा 

तयार क� न �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केलेला आहे.

उ�त तरतूदीस अनुस� न, महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने तयार केलेला एका 

वष��या शै� िणक बृहत आराखडा महारा�� ् िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम ८२(१) मधील 

तरतूदीनुसार �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीत व त� नंतर िव� ा पिरषदे�या बैठकीत सादर करणे 

आव�यक आहे.

परंतू ��तूत िव� ापीठा�या �यव�थापन पिरषदेची बैठक िद.24/01/2017 रोजी तर िव� ा 

पिरषदेची बैठक िद.12/01/2017 रोजी आयोिजत अस�याने व सदरचा शै� िणक बृहत आराखडा 

मा�यते�तव शासनास सादर करावयाची काय�वाही िवहीत वळेेत हो�या�तव 

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

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने िव� ा पिरषदेस िशफारस कर�यास मा�यता िदलेली आहे.

सबब, महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने तयार केलेला, शै� िणक वष� 

2018-19 या एका वष�चा अ�पकािलन शै� िणक बृहत आराखडा महारा�� ् िव� ापीठ अिधिनयम 

१९९४ कलम 14(७) अ�वये मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने िव� ा पिरषदेस 

िशफारस केलेली बाब मािहती�तव.

सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

शै.वष�2018-19 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� 2018-19 पासून 

कायम िवना अनुदािनत 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�लू व एम.एस.ड�लु),

इंिजिनअर�ग, फाम�सी, एम.बी.ए, बायोटे�नॉलॉजी व एम.सी.ए या अ�यास� माची महािव� ालये 

वगळता) अशा सव� न�दणीकृत सं�थांना कळिव�यात येते की, सन 2018-19 या शै� िणक वष�साठी 
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खालील त��यात दश�िव�या�माणे (िव� ापीठा�या बृहत आराख� ानुसारच) िव� ापीठा�या िवहीत 

नमु�यात ��ताव मागिव�यात येत आहेत. सदर बृहत 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, 2017 पय�त िव� ापीठाकडे महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळ काय�लयात, 

काय�लयीन वळेेत सु� ीच े ि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 आराख� ातील िठकाण अ�यास� म

1. सोलापूर शहर

सोलापूर शहर ि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�य�ु र अ�यास� म

बी. एफ. ए., एम. एफ. ए., बी. आ�कटे�चर

M. Sc. Physics

M. Sc. Physics (Solid State)

M. Sc. (Medicinal Chemistry)

M. Sc. Microbiology (Applied Microbiology)

M. Sc. Microbiology (Industrial Microbiology)

2. उ� र सोलापूर

वडाळा वािण�य महािव� ालय, िव� ान 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�य�ु र 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 सामािजकशा�  े ि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

कामती बु� ूक / 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 (बु.) कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

8. सांगोला

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

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

9. माढा

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

ट�भणू� वािण�य व िव� ान महािव� ालय

बी. ज.े सी. व एम. ज.े सी.

10. माळिशरस

माळिशरस वािण�य व िव� ान महािव� ालय

नातेपुते 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

जऊेर / झरे वािण�य व िव� ान महािव� ालय

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

12. पंढरपूर

पंढरपूर संत वाडमय महािव� ालय

कला, वािण�य व िव� ान मिहला महािव� ालय

कला, वािण�य रा�  महािव� ालय

कोट� कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

चळे कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

शेगांव दुमाला कला व वािण�य महािव� ालय

िटप:

1)

शै. वष� 2018-19 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� माचे ��ताव 

��वकारले जाणार नाहीत. 

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

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

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

4) बृहत आराखडा संदभ�त शासनाकडून वळेोवळेी िवहीत केली जाणारी माग�दश�क त�व े / सूचना 

/आदेश लागू राहतील. 

SOLAPUR UNIVERSITY, SOLAPUR
Academic Prospective Plan for Solapur University Campus, Solapur

2018-19 New Academic Departments on Campus (Proposed)
Sr. No. Name of the Proposed Department

FACULTY OF ARTS
1. Department of English
2. Department of Hindi
3. Department of Marathi
4. Department of Chinese
5. Department of Sanskrit and Prakrit Language
6. Department of Kannada
7. Department of Foreign Language (French, German, Russian, Japanese)
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8. Department of Urdu
9. Department of Fine Arts (Music, Drama, Fashion Design & Fine Arts)

FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT
1. Department of Commerce
2. Department of Management

FACULTY OF SCIENCE
1. Department of Bio-Technology
2. department of Food Science & Nutrition
3. Department of Zoology
4. Department of Geography
5. Department of Botany
6. Department of Bio Chemistry
7. Department of Scientific Computing
8. Department of Bioinformatics
9. Department of Microbiology

10. Department of I.T.
11. Department of Inorganic Chemistry
12. Department of Analytical Chemistry
13. Department of Physical Chemistry
14. Department of Medicinal Chemistry

Sr. No. Name of the Proposed Department
15. Department of Textile Chemistry
16. Department of Petroleum Geology
17. Department of Environmental Geology
18. Department of Nano Science & Nano Technology
19. Department of Disaster Management

FACULTY OF LAW
1. Department of Law

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES
1. Department of Economics
2. Department of History
3. Department of Library & Information Science
4. Department of Philosophy
5. Department of Psychology
6. Department of Political Science
7. Department of Women Study & Human Rights
8. Department of Adult & Continuing Education
9. Department of Sociology

10. Department of Human Rights
11. Department of Tourism
12. Department of Futuristic Studies

FACULTY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
1. Department of Pharmacy

FACULTY OF SPORTS EDUCATION
1. Department of Sports

FACULTY OF TECHNOLOGY
1. Department of Technology

FACULTY OF EDUCATION
1. Department of Education
2. Department of Physical Education

OTHER FACULTY
1. National Service Scheme
2. Department of Students Welfare
3. Competitive Exam Centre and Placement Cell
4. Academic Staff College

ठराव: मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम १४(7) अ�वये केल�ेया

काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 10 ] महारा��  ् िव� ापीठ कायदा १९९४ मधील कलम १४(७) नुसार �यव�थापन 

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

(िटपणी: िद.२९/१२/२०१६ रोजी�या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ांतास िद.09/01/2017 

रोजी संप�  झाले�या िव�  व लेखा सिमतीने �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केली आहे. 

सोबत खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत जोडला आहे.

RUSA अंतग�त असले�या खरेदी�या ��तावाची खरेदी तातडीने होवून �याचा खच� 

हा वळेेत पडणे तसेच औषधे ही अ�याव�यक सेवचेा भाग अस�याने औषधे खरेदी ही 

िनकडीची बाब अस�यामूळे �याची खरेदी तातडीने हो�याबाबत मा. कुलगु� महोदय व िव�  

व लेखा अिधकारी यां�याशी झाले�या चच�नुसार व �यांनी िदले�या सूचनेनुसार 

िद.29/12/2016 रोजी�या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ांतास महारा�� ् िव� ापीठ कायदा 

१९९४ मधील तरतूद १४(७) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी 

मा�यता िदली आहे.

सबब, महारा��  ् िव� ापीठ कायद १९९४ मधील कलम १४(७) नुसार �यव�थापन 

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

ठराव: मा. कुलगु�  महोदयानंी महारा��  िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम १४(7) अ�वये 

केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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मा. कुलगु�  तथा अ�य�  महोदया�ंया परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय: 

[1१(1)] 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� कांचे 

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.24/11/2016 व िद.30/11/2016 रोजी मा. सचंालक, महािव� ालय व 

िव� ापीठ िवकास मंडळ यां�या क� ाम�ये पार पडले�या च�िजस इन �टाफ सिमती�या 

बठैकीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला आहे. संल��नत २९ महािव� ालयाकडून िविवध 

िव� ाशाखांतग�त नवीन िनय�ुती व सं�था अंतग�त बदली असले�या १५५ िश� कांचे िवहीत 

माग�ने च�िजस इन �टाफ मा�यता ��ताव �ा�त झालेले होते. च�िजस इन �टाफ ��ताव 

छाननी व िशफारशी किरता महारा��  ्िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम व िशवाजी िव� ापीठ 

कायदा 1974 अंतग�त केले�या दंडक � .०९ �माणे गठीत सिमती�या बठैका 

िद.24/11/2016 व िद.30/11/2016 रोजी संप�  झाले�या आहेत. सदर सिमतीने 

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

उपरो�त 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 िनयु�त झाल�ेया व � जू झाल�ेया िश� कांच े

तसेच सं�था अतंग�त बदलीने िनयु�त िश� कांचे च�िजस इन �टाफ मा�यतेसाठी �ा�त 

��तावावर सिमतीने केललेी िशफारस ��वका� न सदर सिमती�या काय�वृ� ांतास दंडक 

६५ अ�वये सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[11(2)] राजाराम भोसल ेसामािजक व शै� िणक सं�था, उंबरे (व)े ता. माळिशरस, संचिलत 

राजाराम भोसल ेिश� णशा�  महािव� ालय, करोळे, ता. पंढरपूर हे महािव� ालय 

शै. वष� 12016-17 पासून बंद कर�यासंदभ�त ना-हरकत �माणप�  िनग�िमत 

कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. सिचव, राजाराम भोसले सामािजक व शै� िणक सं�था, उंबरे (व)े 

ता. माळिशरस यां�याकडून सं�थेच ेसचंिलत राजाराम भोसले िश� णशा�  महािव� ालय, 

करोळे, ता. पढंरपरू हे महािव� ालय शै. वष� 2016-17 पासून बदं कर�याबाबतचा ��ताव 

�ा�त झाला आहे.

सं�थेच ेनाव जे महािव� ालय बंद 

करावयाच ेआहे �या 

महािव� ालयाच ेनाव

बंद 

करावयाच े

वष�

महािव� ालय 

सु�  असलेले 

अ�यास� म

अनुदानाचा 

�कार 

राजाराम भोसले 

सामािजक व शै� िणक 

सं�था, उंबरे (व)े 

ता. माळिशरस,  

िज. सोलापूर  

राजाराम भोसले 

िश� णशा�  

महािव� ालय करोळे, 

ता. पंढरपूर,  

िज. सोलापूर  

शै. वष� 

2016-17

पासून 

बी. एड. कायम 

िवना 

अनुदािनत 

उ�त सं�थे�या संचिलत राजाराम भोसले िश� णशा�  महािव� ालय, करोळे, 

ता. पढंरपरू या महािव� ालयास एन.सी.टी.ई. प�  � .WRC/5-6/109/2008/45840,

िद.05/11/2008 अ�वये मा�यता िमळाली होती. ��ततु िव� ापीठाने एन.सी.टी.ई., 

मा�यता व मंबई उ�च �यायालय WRIT PETTION No. 7507 OF 2009 �या िनकालास 

अनुस� न, सदर महािव� ालयास �थािनक चौकशी सिमती�या अटीपतू�ते�या अिधन 

राहून, महारा��  शासनाची मा�यता घे�या�या अटीवर व कायम �व� पी �ाचाय�, �ा�यापक 

भर�या�या व कॉलेजची वबेसाईट सू�  कर�या�या अटीवर शै.वष� 2010-11 पासनू कायम 

िवनाअनुदािनत त�वावर मा�यता िदलेली होती. 

परंतू सदर अ�यास� म चालिवणेसाठी िनधी कमी पडत अस�याने व तांि� क 

अडचणीमुळे तसेच अटीपतू�ता न के�यामुळे सं�थेने संचिलत राजाराम भोसले िश� णशा�  

महािव� ालय, करोळे ता. पढंरपरू हे महािव� ालय शै.वष� 2016-17 पासून बदं कर�याचा 

िनण�य घेतला अस�याचे �ा�त ��तावात नमूद केले आहे.

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

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

380 ची छायांिकत �त सोबत जोडलेली आहे.                        
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महािव� ालय/िव� ाशाखा/अ�यास� म/िवषय/अितिर�त तुकडी/अितिर�त िव� ाथ� 

�वशे � मता बदं कर�याबाबत �ा�त ��तावावर संबिंधत महािव� ालयाला भेट देऊन आव�यक 

ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�यासाठी महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 

कलम 92(3) अ�वये खालील �माणे एकसद�यीय �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात 

आलेली होती. 

1) डॉ. � ीमती ए.एम. रंगरेज (अ�य� )

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

सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने राजाराम भोसले िश� णशा�  महािव� ालय, 

करोळे ता. पंढरपरू हे महािव� ालय शै� िणक वष� 2016-17 पासून बदं कर�याची िशफारस 

केलेली आहे. 

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

�ािधकरणातंग�त येणारे महािव� ालय / िवषय / अ�यास� म / अितिर�त िव� ाथ� �वशे� मता /

िव� ाशाखा / अितिर�त तकुडी बदं कर�यासाठी संबिंधत िव� ापीठाच े 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��  िव� ापीठ अिधिनयम 

1994 कलम 92(3)(4) मधील तरतूदीनुसार  राजाराम भोसले िश� णशा�  महािव� ालय, करोळे 

ता. पंढरपरू हे महािव� ालय शै� िणक वष� 2016-17 पासून बदं कर�यासंदभ�त 

ना-हरकत �माणप�  िनग�िमत कर�यासाठी िद.12/01/2017 रोजी�या िव� ा पिरषदे�या 

बठैकीत िवषय � .18 अ�वये िव� ा पिरषदेने �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे. 

           सबब, िव� ा पिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: राजाराम भोसल े सामािजक व शै� िणक सं�था, उंबरे (व)े ता. माळिशरस, संचिलत 

राजाराम भोसल े िश� णशा�  महािव� ालय, करोळे, ता. पंढरपूर हे महािव� ालय 

शै. वष�12016-17 पासून बंद कर�यासंदभ�त ना-हरकत �माणप�  िनग�िमत कर�यास

िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[1१(३)] रसायनशा�  संकुलातील संगणकाचा �पीड कमी झाल�ेया, नादू� �त सगंणक 

िनल�खन करावयाची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठाकडील रसायनशा�  सकुंलाकडील संगणकाचा �पीड कमी झाले�या, 

नादू� �त संगणक िनल�खनाचा ��ताव �ा�त झालेला असून तो सोबत अवलोकनाथ� सादर 

�याची मािहती खालील�माणे:

अ.� . संकुलाच ेनाव घसारा वजाजाता सािह�यांची 

�कमत (`)

१) रसायनशा�  सकुंल `67,680/-

एकूण �कमत � पये (घसारा वजाजाता) `६७,६८०/-

सािह�याच ेिनल�खन कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदेने िनयु�त पडताळणी �शासकीय 

िवभाग / सकुंलाकडील संगणकाचा �पीड कमी झाले�या, नादू� �त संगणकाची ��य�  जागेवर 

जावून पडताळणी क� न सदर सािह�याच े िनल�खन कर�याची िशफारस केली आहे. सोबत 

अहवाल जोडला आहे. 

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

Appendix-I म�ये Financial Delegation Power नुसार अिधकार िदले असून �यामधील 

I (xvi) & 2(ii) नुसार �यव�थापन पिरषदेने िनल�खन िनयमावलीम�ये अना�वत बाबीसाठी 

`50,000/- वर अस�याने �यव�थापन पिरषदेस िनल�खन ��तावास मंजूरी दे�याची अिधकार 

दे�यात आलेला आहे.

सबब, �शासकीय िवभाग / सकुंलाकडील संगणकाचा �पीड कमी झाले�या, नादू� �त 

संगणकाचे िनल�खन करावयाची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: रसायनशा�  सकुंलातील संगणकाचा �पीड कमी झाल�ेया, नादू� �त संगणक िनल�खन 

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[1१(4)] "Centre for Foresight Studies" यास �वाय� ता �दान कर�याची िव� ा 

पिरषदेची िशफारस मा�यते�तव सादर.

(िटपणी: सामािजकशा�  ेसंकुलाम�ये, सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर व युिन�ह�सटी ऑफ तुक�, 

िफनलँड यां�या सामंज�य करार कर�यात आला आहे. यास �यव�थापन पिरषदेने 

िद.३१/08/2013 �या बैठकीत ठराव � .२२(७) अ�वये मा�यता िदलेली आहे.

सामािजकशा�  े संकुलातंग�त Centre for Rural Development and Foresight

Studies हे Centre सु�  कर�यास िव� ा पिरषदेने िद.24/04/2014 �या बैठकीत ठराव � .११५ 

अ�वये �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस केली होती. �यव�थाापन पिरषदेने िद.24/06/2014 �या 

बैठकीत ठराव � .०८ अ�वये मा�यता िदलेली आहे. �यानुसार िद.27/10/2016 रोजी "Centre for

Foresight Studies" च ेउ� ाटन कर�यात आले. 

"Centre for Foresight Studies" यास �वाय� ता दे�याची बाब िव� ा पिरषदे�या 

िवचाराथ� ठेव�यात आली असता, िव� ा पिरषदेने िद.१२/०१/२०१७ �या बैठकीत ठराव � .२६ 

अ�वये �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस केली आहे. 

सबब, "Centre for Foresight Studies" यास �वाय� ता �दान कर�यास �यव�थापन 

पिरषदे�या मा�यते�तव सादर).

ठराव: "Centre for Foresight Studies" यास �वाय� ता �दान कर�याची िव� ा 

पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[1१(5)] िद.19/11/2016 रोजी�या परी� ा मंडळा�या बठैकीतील ठराव � .05 नुसार �यावसाियक 

अ�यास� मा�या उ� रपि� का पनूमू��यांकन �ित िवषय �ित पेपर शु�क � .750/- ऐवजी 

� .500/- इतके शु�क आकार�याबाबत परी� ा मंडळा�या ठरावानुसार, 

मा.कुलगु� महोदयांनी केललेी िशफारस िवचाराथ�. 

(िटपणी: अिखल भारतीय िव� ाथ� पिरषद या संघटनेने िनवेदना� ारे उ� रपि� का छायांिकत �त व 

पूनमू��यांकन शु�क कमी करावे असे कळिवले आहे. सदर बाब िद.19/11/2016 रोजी�या परी� ा 

मंडळा�या बैठकीत िवचाराथ� ठेवला असता, �यावर खालील ठराव पािरत झालेला आहे.

"महारा�� ातील इतर सव� अकृषी िव� ापीठांतील उ� रपि� के�या छायांिकत �ती�या 

शु�काची मािहती घेवून याबाबत तुलना�मक त�ता तयार करावा, व याबाबतची पुढील यो�य ती 

काय�वाही परी� ा िवभागाने मा. कुलगु�  यां�या मा�यतेने करावी असे सव�नुमते ठरले."

उ�त ठरावा�या अनुषंगाने इतर 7 िव� ापीठातून शु�काबाबत �ा�त झालेली मािहती 

अवलोकनी घेवून, ��तूत िव� ापीठातील �यावसाियक व अ�यावसाियक अ�यास� मा�या 

उ� रपि� का छायांिकत �तीसाठी व अ�यावसाियक अ�यास� मा�या पूनमू��यांकनासाठी शु�क हे 

पूव��माणेच कायम ठेवले आहेत. परंतू �यावसाियक अ�यास� मा�या पूनमू��यांकनासाठीच ेशु�क हे 

� .750/- ऐवजी � .500/- इतके आकार�यास मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदलेली आहे. 

ऑ�टोबर / नो�ह�बर, 2016 �या परी� ेपासून उ� रपि� का छायांिकत �त व पूनमू��यांकन 

शु�क खालील�माणे.

1) छायांिकत �तीसाठी पूव��माणेच �यावसाियक अ�यास� मांसाठी � .300/- व अ�यावसाियक 

अ�यास� मांसाठी � .200/- इतके शु�क कायम ठेव�यास मा�यता िदलेली आहे.     

2) पूनमू��यांकनासाठी अ�यावसाियक अ�यास� मांसाठी पूव��माणेच � .500/- व �यावसाियक 

अ�यास� मांसाठी � .750/- ऐवजी � .500/- शु�क आकारणेस मा�यता िदलेली आहे.

अ�यावसाियक व �यावसाियक अ�यास� मा�या छायांिकत �तीसाठी व अ�यावसाियक 

अ�यास� म पूनमू��यांकनसाठी पूव��माणेच शु�क कायम ठेव�यास आिण �यावसाियक 

अ�यास� मा�या उ� रपि� का पूनमू��यांकन �ित िवषय �ित पेपर शु�क � .750/- ऐवजी � .500/-

इतके शु�क आकारणेबाबतची मा. कुलगु� महोदयां�या मा�यतेने परी� ा मंडळा�या ठरावानुसार, 

िवभागाने केलेली काय�वाही �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: िद.19/11/2016 रोजी�या परी� ा मंडळा�या बठैकीतील ठराव � .05 नुसार �यावसाियक 

अ�यास� मा�या उ� रपि� का पनूमू��यांकन �ित िवषय �ित पेपर शु�क � .750/- ऐवजी 

� .500/- इतके शु�क आकार�याबाबत परी� ा मंडळा�या ठरावानुसार 

मा.कुलगु� महोदयांनी केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[1१(6)] सोलापूर िव� ापीठा बी.ई िस�हील (�� �चरल िडझाईन�ग) या िवषयामधून �थम येणा�या िव� ाथ� 

/ िव� ाथ�नीस Anil Vasanatrao Pandhe Gold Medal हे सुवण�पदक �दान कर�यासाठी डॉ. एस. 

ए. हलकुडे यांना तयार केल�ेया िनयमावलीम�ये तां�� क अडचणी येत अस�यामुळे �याम�ये अशंत: 

बदल कर�यासाठी मा. कुलगु� महोदयांनी िदललेी मा�यतेची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: � ीमती रोिहणी अिनल पंधे, यांनी िद.30/6/2016 रोजी�या प� ानुसार सोलापूर 

िव� ापीठाशी संल��नत असले�या महािव� ालयामधून बी. ई िस�हील (�� �चरल िडझाईन�ग)   या 

िवषयामधून �थम येणा�या िव� ाथ� / िव� ाथ�नीस सन 2015-16 पासून ��येक वष� Anil

Vasanatrao Pandhe Gold Medal या नावाने सुवण�पदक सु�  कर�यासाठी देणगी देऊन 

िव� ापीठास िवनंती केली होती. �याबाबतचा िवषय िद.26 जुलै, 2016 आिण िद.27 िडस�बर,

2016 रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदेम�ये सादर क� न सदरच ेसुवण�पदक दे�याकरीता डॉ. 

एस. ए. हलकुडे यांनी तयार केले�या िनयमावलीस मा�यता िदली होती. सदरील िनयमावलीम�ये 

संबंिधत िवषयाच ेसुवण�पदक दे�यासाठी खालील�माणे िववचेन केले होते.

Sr.
No.

Semester Subject Marks Secured

1 T.E. Civil Part-I Design of Steel Structures X

2 B.E. Civil Part-I Design of Concrete Structures-I Y

3 B.E. Civil Part-II Design of Concrete Structures-II Z

Note Prize be awarded to the student passing B.E. Civil Pat - I & II Examinations, With
highest “Total” Marks as calculated above.

वरील �माणे मा�य झाले�या िनयमावली�माणे सुवण�पदक �दान कर�याकरीता पा�  

िव� ा�य�ची िनवड कर�यासाठी ित�ही परी� ेतील संबंधीत िवषयाच ेगुण एकि� त क� न सव�िधक 

गुण �ा�त िव� ा�य�च ेनांव संगणक �णालीमधून शोध घेऊन �यानुसार पुढील काय�वाही कर�यास 

तांि� क अडचणी येत आहेत. अिभयांि� की िव� ाशाखेचा अंितम िनकाल (�लास) हा फ�त शेवट�या 

वष��या (B. E. Part I - II) �ा�त गुणांव� न घोिषत केला जातो.  सदसरची तांि� क अडचण दूर 

कर�यासाठी िस�हील िव� ाशाखेचे सम�वयक डॉ. हलकुडे यां�याकडून अिभ�ाय घे�यात आला 

असून �याम�ये सदरील िवषयां�या िव� ा�य�ची सुवण�पदकासाठी िनवड करताना यापुव��या 

िववचेनातील Sr. No. 1, T. E. Civil Part-I Design

of Steel Structures ही बाब वगळ�यात यावी आिण खाली नमूद के�या�माणे � .1 व 2 िवचारात 

घेऊन �यानुसार सुवण�पदक दे�याबाबत काय�वाही कर�यात यावी असे िव� ापीठास कळिवले आहे. 

�या�माणे काय�वाही कर�यास मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदली आहे.

Sr.
No.

Semester Subject Marks Secured

1 B.E. Civil Part-I Design of Concrete Structures-I X

2 B.E. Civil Part-II Design of Concrete Structures-II Y

Note Prize be awarded to the student passing B.E. Civil Pat - I & II Examinations, With
highest “Total” Marks as calculated above.

सबब, Anil Vasanatrao Pandhe Gold Medal हे सुवण�पदक �दान कर�यासाठी यापूव�

डॉ. एस. ए. हलकुडे यांनी तयार केले�या िनयमावलीम�ये तांि� क अडचणी येत अस�यामुळे

�याम�ये अशंत: बदल कर�यासंदभ�त मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदलेली बाब मािहती�तव).

ठराव: सोलापूर िव� ापीठा बी.ई िस�हील (�� �चरल िडझाईन�ग) या िवषयामधून �थम येणा�या िव� ाथ� / 

िव� ाथ�नीस Anil Vasanatrao Pandhe Gold Medal हे सुवण�पदक �दान कर�यासाठी डॉ. एस. ए. 

हलकुडे यांना तयार केल�ेया िनयमावलीम�ये तां�� क अडचणी येत अस�यामुळे �याम�ये अशंत: 

बदल कर�यासाठी मा. कुलगु� महोदयांनी िदल�ेया मा�यतेची न�द घे�यात आली. 
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[1१(7)] रेकॉड� कीपर िन-िलिपक या पदा�या िनय�ुती संदभ�त मा.उ�च �यायालय, मंुबई येथे 

�लिंबत असल�ेया यािचके�या अनुषंगाने काय�वाही कर�याची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठातील िश� के� र पदा�या वग� 3 व 4 सवंग�तील िर�त पदां�या भरती 

�ि� येची लेखी परी� ा िद.25/06/2016 व िद.26/06/2016 रोजी घे�यात आलेली 

असून रेकॉड� िकपर-िन-िलिपक या पदासाठी अंितम िनवड झालेले उमेदवार यांना 

िनयु�ती आदेश अ� ापही िनग�िमत केलेले नाहीत.

रेकॉड� िकपर-िन-िलिपक या पदा�या िद.25/06/2016 रोजी झाले�या लेखी 

परी� ेत व िद.23/07/2016 रोजी झाले�या �यावसाियक चाचणीत �ा�त गुणां�या आधारे 

आिण िद.23/08/2016 रोजी उमेदवारांचे मूळ कागदप� े तपासणी अंती मा.उ�च 

�यायालय, मंुबई येथील LPA Stamp No.5410/2011, WP 6712/2015 आिण 

महारा��  शासना�या िनकाला�या अिधन राहून अंितम िनवड यादी व अंितम �ित� ा यादी 

�िस�द कर�यात आली होती. 

याबाबत काय�लयीन िनवदेन खालील �माणे, 

1) रेकॉड� िकपर-िन-िलिपक या पदावर यापवू� काय�रत असलेले कम�चारी � ी. शरद एस. 

पवार यां�या सेवा िव� ापीठाने समा�त के�यानंतर �यांनी मा. उ�च �यायालय, मंुबई येथे 

यािचका दाखल केली होती. यािचकेचा िनकाल �यां�या बाजूने लाग�यानंतर 

िव� ापीठाने या िनकालािव� �द मा.उ�च �यायालय, मंुबई येथे LPA Stamp

No.5410/2011 अिपल दाखल केले आहे. अिपल �लिंबत असून �याची पढुील 

सुनावणी िद.13/02/2017 रोजी मा.उ�च �यायालय, मंुबई येथे होणार आहे. (मा. उ�च 

�यायालय, मंुबई यांच ेसकेंत�थळावरील स� :��थती सोबत जोडली आहे).

2) वरील LPA Stamp No.5410/2011 �या अंितम िनण�या�या अिधन राहून � ी. र�व�  

कोरे यांची नेमणकू कर�यात आली होती.  � ी. र�व�  कोरे यांनी राजीनामा िद�याने तो 

िव� ापीठाने मंजूर केला आहे.  सदरचा राजीनामा परत घे�याबाबत �यांनी पनु:�  िवनंती 

केली असता, िव� ापीठाने �यांची िवनंती अमा�य के�याने �यांनी मा.उ�च �यायालयात 

यािचका � .6712/2015 दाखल केली होती.  मा.उ�च �यायालयाने िद.25/04/2016 

रोजी �यांची यािचका फेटाळली आहे. त� नंतर � ी.र�व�  कोरे यांनी पनु:�  
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RPWST/13304/2016, िद.30/04/2016 �माणे न�याने िपटीशन मा. उ�च 

�यायालय, मंुबई येथे दाखल केललेी असून ते �लिंबत आहे (मा. उ�च �यायालय, मंुबई

यांचे संकेत�थळावरील स� :��थती सोबत जोडली आहे).

3) � ी. र�व�  कोरे यांनी मा. मं� ी, उ�च व तं�  िश� ण यांचेकडे अज� दाखल केला आहे.  

याबाबत मा. मं� ी महोदया�या प� ानुसार मा. कुलगु�  महोदयांनी �वत: सनुावणी घेवून 

मं� ालयात अहवाल पाठिवला आहे. 

सबब, सदर पदाबाबत स� :��थतीत दोन िरट यािचका मा.उ�च �यायालयाम�ये 

�लंिबत आहेत.  तसेच सदर �करण मा. मं� ी, उ�च व तं�  िश� ण यांचेसमोर िनण�यासाठी 

ठेव�यात आले अस�याने िनयु�ती आदेशाबाबत काय�वाही कर�याची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सदरचा िवषय पढुील बठैकीत सादर करावा अस ेठरल.े 

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

                      सही/-           सही/-  

सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


