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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

�यव�थापन पिरषदे�या 97 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.२5 ऑ�टोबर, २०१6 दुपारी ०१:०० वा. 

�यव�थापन पिरषदेची 97 वी बठैक मंगळवार, िद.२5 ऑ�टोबर, २०१6 रोजी दुपारी ०१:०० 

वाजता िनयोिजत �माणे �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) अवर मु�य सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय िव�तार भवन 

मंुबई यां�या वतीने डॉ. देशपांडे एस. एम., िवभागीय सहसंचालक, 

सोलापरू िवभाग, सोलापरू मा. िश� ण सचंालक (उ�च िश� ण) पणेु यांच े

�ितिनधी

सद�य 

3) डॉ. नंदनवार डी. आर., �भारी सहसंचालक, (तं�  िश� ण) पणेु 

मा. सचंालक (तं�  िश� ण) पणेु यांचे �ितिनधी

सद�य

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

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

सद�य

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

6) � ी. पाटील बी. पी., परी� ा िनयं� क  कायम िनमंि� त

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

8) डॉ. िम� ा डी. एन., कुलसिचव सिचव

�वागत:

मा. कुलसिचव यांनी मा. अ�य�  व सव�स�माननीय सद�यांचे �वागत केले.
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सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े  

[ 01 ] 27 स�ट�बर, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

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

ठराव: २7 स�ट�बर, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं 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�  यांचा 

अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर करणे आव�यक आहे. �यानुसार मा. कुलगु�  यांचा 

अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर).

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

केल�ेया िद.15/09/2016 पासून िद.15/10/2016 पय�त�या आढावा अहवालाची 

न�द घे�यात आली.
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[ 0३ ] रा�या�या उ�च िश� ण � े� ातील अकृिष िव� ापीठे व शासकीय सं�था / शासकीय

महािव� ालये / तं� िनकेतने, अशासकीय अनुदािनत / िवनाअनुदािनत / कायम 

िवनाअनुदािनत महािव� ालये / तं� िनकेतने यामधील �ाचाय�पदा�या आर� णाबाबतचा

शासन िनण�य मािहती�तव.

(िटपणी: शासन िनण�य िद.११ एि�ल, १९९६ नुसार एका सं�थेची अनुदािनत कला, वािण�य व 

िवनाअनुदािनत व अिभयांि� की, व�ै कीय, आयुव�द, �यव�थापन, वा�तुशा� , िवधी, िश� ण, 

औषधिनम�णशा�  इ. महािव� ालये एकेकच काय���वत असतील तर ��येक महािव� ालय हे �वतं�

घटक मानून �यातील �ाचाय�च े पद एकाकी ठरत होते. तसेच �या सं�थांची एकापे� ा जा�त

महािव� ालये परंतु सव� महािव� ालयात एकाच �कारचे िवषय िशकवले जातात तर अशा �कार�या 

महािव� ालयातील �ाचाय�ची पदे ही एकाकी �हणनू धरता येणार नाहीत असे आदेश िनग�िमत 

कर�यात आले होते. �यानुषंगाने िव� ापीठ संल�न सं�थेअंतग�त एका सं�थेची अनेक महािव� ालये 

अस�यास सं�था �तरावर कला, वािण�य व िव� ान शाखां�या महािव� ालयांचा �ाचाय� पदांचा एक 

गट क� न आर� ण िनि� त क� न िदले जात होते व इतर �ाचाय�ची पदे िव� ाशाखािनहाय एकाकी 

दाखिव�यात येत होती.

तथािप, मा. उ�च �यायालय, मंुबई म�ये दाखल िरट यािचका � .४४४ /२०१४ �करणी मा. 

उ�च �यायालयाने िद.06/01/2015 रोजी िदले�या िनण�यानुसार उपरो�त शासन िनण�य िद.२३ 

स�ट�बर, २०१६ अ�वये रा�या�या उ�च व तं�  िश� ण � े� ातील अकृिष िव� ापीठे व शासकीय कला, 

वािण�य, िव� ान, अिभयांि� की, �यव�थापन, वा�तुशा� , औषधिनम�णशा� , िवधी, िश� ण सं�था /

महािव� ालये / तं� िनकेतने तसे अशासकीय अनुदािनत / िवनाअनुदािनत / कायम िवनाअनुदािनत 

कला, वािण�य, िव� ान, अिभयांि� की, �यव�थापन, वा�तुशा� , औषधिनम�णशा� , िवधी, िश� ण 

महािव� ालये / तं� िनकेतने यामधील �या सं�थांची एकापे� ा जा�त महािव� ालये परंतु सव� 

महािव� ालयात एकाच �कारच े िवषय िशकवले जातात तर अशा अशा �कार�या 

महािव� ालयातील �ाचाय�ची पदे ही एकाकी �हणनू भरता येणार नाहीत. �यानुषंगाने िदलेल े

संदभ�धीन शासन िनण�य / पिरप� क / शासन प� ा� ारे दे�यात आलेले िनद�श र� कर�यात येत 

आहेत. 

िश� ण सं�था� ारे संचिलत एकापे� ा जा�त महािव� ालयांम�ये एकाच �कारच े िवषय 

िशकिवले जात असतील तरी अशा महािव� ालयातील �ाचाय�ची पदे एकाकी ठरतात. एकाकी 

पदास आर� ण लागू होत नस�यामूळे यापुढे रा�या�या उ�च व तं�  िश� ण � े� ातील अकृिष 

िव� ापीठे व शासकीय कला, वािण�य, िव� ान, अिभयांि� की, �यव�थापन, वा�तुशा� , िवधी, 

िश� ण, औषधिनम�णशा�  सं�था / महािव� ालये / तं� िनकेतने तसेच अशासकीय अनुदािनत / 

िवनाअनुदािनत / कायम िवनाअनुदािनत कला, वािण�य, िव� ान, अिभयांि� की, �यव�थापन, 

वा�तुशा� , औषधिनम�णशा� , िवधी, िश� ण, शािररीक िश� ण, महािव� ालये / तं� िनकेतने 

इ�यादीमधील �ाचाय�ची पदे सव� �वग�किरता खुले (OPEN TO ALL) या प�दतीनुसार 

गुणव� ेनुसार भर�यात यावीत असे आदेश पािरत कर�यात आलेले आहेत.

सबब, रा�या�या उ�च िश� ण � े� ातील अकृिष िव� ापीठे व शासकीय सं�था / शासकीय 

महािव� ालये / तं� िनकेतने, अशासकीय अनुदािनत / िवनाअनुदािनत / कायम िवनाअनुदािनत 

महािव� ालये / तं� िनकेतने यामधील �ाचाय� पदा�या आर� णाबाबतचा शासन िनण�य मािहती�तव).

ठराव: रा�या�या उ�च िश� ण � े� ातील अकृिष िव� ापीठे व शासकीय सं�था / शासकीय

महािव� ालये / तं� िनकेतने, अशासकीय अनुदािनत / िवनाअनुदािनत / कायम 

िवनाअनुदािनत महािव� ालये / तं� िनकेतने यामधील �ाचाय�पदा�या आर� णाबाबत�या

शासन िनण�याची न�द घे�यात आली. 
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[ 04 ] िव� ापीठा�या िविवध अिधकारमंडळावर नामिनद�शन व �वीकृतीची � ि� या 

कर�याबाबतचे महारा��  ् शासनाचे िद.01/10/2016 रोजी � िस�द झालले े

इ�ं जी व मराठी राजप�  �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव. 

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठा�या िविवध अिधकार मंडळाची मुदत िद.31 ऑग�ट, २०१५ 

रोजी संपली होती. िनवडणकूीची �ि� या सु�  के�यानंतर शासनाने महारा��  िव� ापीठे 

(िव� ापीठ �ािधकरणे व इतर मंडळे यां�या सद�यां�या िनवडणकूा ता�परू�या पढेु 

ढकलणे) अिधिनयम, २०१५ िद.१७/०८/२०१५ रोजी संमत क� न तसे िद.१७/०८/२०१५ 

रोजी महारा��  शासना�या असाधारण राजप�  भाग � .८ म�ये �िस�द केले होते. 

�यानुसार, िविवध �ािधकरणा�या िनवडणकूा िद.३१/०८/२०१६ पय�त पढेु ढकल�यात 

या�यात व िव� ापीठां�या िविवध �ािधकरणांम�ये केवळ पदिस�द सद�य काय�रत 

राहतील अस े िद.२५/०८/२०१५ �या प� ा�वये उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मंुबई 

यां�याकडून कळिव�यात आले होते. 

परंत ु िद.३१ ऑग�ट, २०१६ पय�त महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 

२०१६ िवधानपिरषदेम�ये मंजूर न झा�याने िव� ापीठ अिधकार मंडळा�या िनवडणकूा 

िद.३१ ऑग�ट, २०१७ पय�त घे�यात येवू नयेत व महारा�� ् िव� ापीठ कायदा १९९४ नुसार 

नामिनद�शन व �वीकृत �ि� या पणू� करावी तसेच नामिनद�शना� ारे व �वीकृती� ारे 

येणा�या सद�यांची मुदत ��तािवत नवीन िव� ापीठ काय� ाअ�वये नवीन �ािधकरणे व 

मंडळे घिटत कर�यात येईपय�त �कवा ३१ ऑग�ट, 2017 पय�त, यांपकैी ज े अगोदर 

घडेल तोपय�त राहील असे नमूद केले आहे. सोबत िद.01/10/2016 रोजी�या 

राजप� ाची इं� जी व मराठी �त जोडली आहे. 

सबब, महारा�� ् शासना�या िद.01/10/2016 रोजी �िस�द झालेले इं� जी व 

मराठी राजप�  �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव). 

ठराव: िव� ापीठा�या िविवध अिधकारमंडळावर नामिनद�शन व �वीकृतीची �ि� या 

कर�याबाबत महारा��  शासना�या िद.01/10/2016 रोजी �िस�द झाल�ेया

इ�ं जी व मराठी राजप� ाची न�द घे�यात आली. 
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[ 05 ] िद.27/09/2016 रोजी संप� झाल�ेया िवशेष क� �थायी सिमती�या बैठकीचा

काय�वृ� ातं िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.२७/०९/२०१६ रोजी िवशेष क�  �थायी सिमतीची बठैक संप�  झाली. सदर 

बठैकीचा काय�वृ� ांत िशवाजी िव� ापीठ दंडक � .१५८(५) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ� ठेवणे गरजचे ेआहे.

सबब, उ�त�माणे िवशेष क�  �थायी सिमती�या बठैकीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िद.27/09/2016 रोजी संप� झाल�ेया िवशेष क� �थायी सिमती�या बैठकी�या

काय�वृ� ातंास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 06 ] � ेड वतेन `4,800 /- पे� ा अिधक नाही अशा कम�चा�यानंा `5,000/- सण अ� ीम

ऐवजी िव� ापीठात शासन मा�य पदावर काय�रत असल�ेया वग� १ ते ४ मधील 

�शासकीय सेवकानंा `१०,०००/- सण अ� ीम िव� ापीठ फंडातून दे�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठातील �शासकीय सेवकांना िव� ापीठ फंडातून िद.26/10/2015 

�या शासन िनण�यात नमूद केले�या सणा िनिम�  अ� ीम मंजूर कर�याबाबत 

िद.04/11/2015 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत खालील�माणे िनण�य घे�यात 

आलेला आहे. 

"� ेड वतेन `4,800/- प�े ा अिधक नाही अशा कम�चा�यांना िद.26/10/2015 �या शासन 

िनण�यानुसार सणासाठी ̀ 10,000/- इतकी अ� ीम र�कम घे�यास शासनाने मा�यता िदली 

आहे. �याच�माणे � ेड वतेन `4,800/- प�े ा अिधक नाही अशा कम�चा�यांना या 

`10,000/- �यितिर�त िव� ापीठ फंडातून `5,000/- अ� ीम दे�यास व �याची परतफेड 

समान पाच ह��यात क� न घे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली".

िद.04/11/2015 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीम�ये िव� ापीठ फंडातून 

�या कम�चा�यांच े� ेड वतेन ̀ 4,800/- पे� ा अिधक नाही अशा कम�चा�यांना ̀ 5,000/- सण 

अ� ीम दे�यास व �याची परतफेड समान पाच ह��यात क� न घे�यास सव�नुमते मा�यता 

िदलेली आहे. तथािप, स�याची महागाई िवचारात घेता `5,000/- सण अ� ीम�या ऐवजी 

`10,000/- सण अ� ीम व �याची परतफेड समान दहा ह��यात कर�यास व ��ततू 

िव� ापीठात शासन मा�य पदावर काय�रत असले�या वग� १ ते ४ मधील �शासकीय 

सेवकांना याचा लाभ दे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: � ेड वतेन `4,800/- पे� ा अिधक नाही अशा कम�चा�यानंा `10,000/- सण अ� ीम

िव� ापीठ फंडातून दे�यास व �याची परतफेड समान दहा ह��यात कर�यास

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 07 ] पय�वरणशा� ाची मराठी व इं� जी मा�यम पु�तके छपाई क� न दे�याची बाब

िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठांशी संल�न असले�या महािव� ालयातील बी. ए, बी. ए�सी. व 

बी. कॉम भाग -२ व अिभयांि� की िव� ाशाखे�या िव� ा�य�ना पय�वरणशा� ाची मराठी व 

इं� जी मा�यमाची प�ुतकाची छपाई क� न ती `50/- �ती प�ुतक �काशन िवभागामाफ�त 

िव� ी� ारे महािव� ालयास परुवली जातात. सदरची प�ुतके संप�याने छपाई क� न 

घे�यासाठी मा. कुलगु� महोदय यां�या मा�यतेने सबंिंधत फम�कडून फेरदरप� के 

मागिव�यात येवून व दरप� क िव� ापीठा�या सकेंत�थळावर �िस�द कर�यात आले होते. 

�यानुसार एकूण सहा फम�कडून दरप� के �ा�त झाली आहेत. सोबत तौलिनक त�ता 

जोडला असून �यनूतम दर असलेले फम� मे. अिनल ��िटग �से, सोलापरू यां�याकडून 

खालील प�ुतके छपाई करावयाची आहे.

अ.� . मा�यम छपाई�या �ित दर �ित प�ुतक एकूण � पये

1) मराठी मा�यम 5,000 `18.75/- `93,750/-

2) इं� जी मा�यम 3,000 `19.75/- `59,250/-

प�ुतके छपाईचा खच� हा िव�  व लेखा िवभागाकडील "Printing for ublicatioin

Exp." Budget Provision Rs.2,00,000/- या अंदाजप� कीय िशष�का�या तरतूदीमधून 

होणार आहे. 

सबब, पय�वरणशा� ाची मराठी व इं� जी मा�यम प�ुतके मे. अिनल ��िटग �से, 

सोलापरू यां�याकडून छपाई क� न घे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: पय�वरणशा� ाची मराठी व इ�ं जी मा�यम पु�तके मे. अिनल ��िटग � ेस, सोलापूर

या�ंयाकडून खालील िदल�ेया दरानूसार छपाई क� न घे�यास सव�नुमते मा�यता

दे�यात आली. 

अ.� . मा�यम छपाई�या �ित दर �ित प�ुतक एकूण � पये

1) मराठी मा�यम 5,000 `18.75/- `93,750/-

2) इ�ं जी मा�यम 3,000 `19.75/- `59,250/-
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[ 08 ] िवशेष काय�सन अिधकारी, � ी. आय. ए. इनामदार याचंा ६ मिह�याचा कालावधी

िद.१०/११/२०१६ रोजी संपत अस�याने �यानंा मुदतवाढ दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: शासन िनण�य � .सकंीण�-2715/�.� ./100/13, िद.08 जानेवारी, 2016 नुसार 

िविवि� 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.13/04/2016 रोजी�या िनय�ुती आदेशा�वये िवशेष काय�सन 

अिधकारी �हणनू िनय�ुती कर�यात आली आहे. �यानुसार ते िद.११/०५/२०१६ रोजी सदर 

पदावर � जू झाले आहेत.

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

Your appointment is purely temporary on contractural basis as

provided in Government Resolution no.2715/�.� .१००/१३, िद.08/01/2016 for 

the period of six months from the date of joining.

उ�त तरतूद िवचारात घेता, � ी. इनामदार आय. ए. हे िद.११/०५/२०१६ रोजी 

� जू झाले असनू �यांचा कालावधी हा िद.१०/११/२०१६ रोजी संपणार आहे. 

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

कालावधीसाठी मुदतवाढ � ावी ही बाब िवचाराथ�).

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

िद.१०/११/२०१६ रोजी संपत अस�याने �यानंा आणखी सहा मिह�यासाठी

मुदतवाढ दे�यास व तसेच � .२५,०००/- एकि� त (pay minus pension) �माणे

मानधन दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 09 ] रा�य�तरीय युवा महो�सव,पि� मिवभागीय युवा महो�सव व रा�� ीय युवा महो�सवात 

वादक, गायक व �िश� कांना ठरल�ेया �ित िदन �ित �य�ती �माणे मानधन अदा 

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

(िटपणी: रा�य�तरीय युवा महो�सव, पि� मिवभागीय युवा महो�सवात व रा�� ीय युवा महो�सवात 

��येकी 40 िव� ा�य�चा संघ सािमल होत असतो. उपरो�त दो�ही युवा महो�सवात चांग�या �कारे 

सादरीकरण �हाव ेया ��टीकोनातून युवा महो�सवात सहभागी होणा�या िव� ाथ� कलाकारांसाठी 

सराव िशिबराच े आयोजन कर�यात येते. �यास अनुस� न इं� धनु�य युवा महो�सव 2016-17

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर िव� ापीठ, औरंगाबाद येथे िद.05/11/2016 ते 09/11/2016 या 

दर�यान आयोिजत कर�यात येणार आहे. तसेच 32 वा पि� मिवभागीय युवा महो�सव गणपत 

िव� ापीठ, गुजरात येथे िद.06/01/2017 ते िद.10/01/2016 या कालावधीत आयोिजत कर�यात 

आला आहे. तसेच दो�ही युवा महो�सवासाठी अनु� मे 15 िदवस व 5 िदवस सरावाच ेअसे एकुण 40 

िदवसाच ेिशिबर घेणे आव�यक आहे. िद.14/10/2016 रोजी�या मा�यतेनुसार मा. कुलगु�  महोदय 

यांनी मानधनाची िशफारस कर�यासाठी नामिनद�शीत केले�या युवा महो�सव सिमती�या सद�यांनी 

दो�ही युवा महो�सवासाठी अनु� मे 15 िदवस व 5 िदवस सराविशिबराच ेअसे एकूण 40 िदवसासाठी 

�ित िदननूसार खालील�माणे मानधन अदा कर�याबाबत िशफारस केली आहे.

40 िदवसासाठी िशफारस केललेे मानधन सन 2015-16 वष�तील

दो�ही युवा 

महो�सवासाठी ��य�

अदा कर�यात आललेे

मानधन 

अ � वा� ाचा तपिशल �ित िदन दो�ही युवा महो�सवाचे

सराव व सादरीकरणाचे

एकूण िदवस 

दो�ही युवा

महो�सवाचे

एकूण मानधन 

1 ढोलकी वादक `500/- 40 `20,000/- `15,040/-

2 पेटी वादक `500/- 40 `20,000/- `15,040/-

3 तबला वादक `500/- 40 `20,000/- `15,040/-

4 ढोलक वादक `500/- 40 `20,000/- `15,040/-

5 संबळ वादक `500/- 40 `20,000/- `15,040/-

6 बासरी वादक `500/- 40 `20,000/- `12,800/-

7 गायक 1 `450/- 40 `18,000/- `12,800/-

8 गायक 2 `450/- 40 `18,000/- ---

एकूण र�कम `1,56,000/- `1,00,800/-
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ब) िविवध कला �कारासाठी �िश� काचे मानधन

अ.� . कला�काराचे नाव �ित

िदन 

दो�ही युवा

महो�सवाच ेिदवस 

दो�ही युवा महो�सवाचे

मानधन 

एकूण

1 शा� ीय नृ�य माग�दश�क `300/- 40 `12,000/- `12,800/-

2 शा� ीय नृ�य वादक व 

गायक 

`300/- 40 `12,000/- ---

3 लोकनृ�य `550/- 40 `22,000/- `16,000/-

4 संगीत `550/- 40 `22,000/- `16,000/-

5 लघुनाटीका `300/- 40 `12,000/- `16,000/-

6 एकांकीका `300/- 40 `12,000/- ---

7 मुकना� `300/- 40 `12,000/- ---

8 ललीत 7 कला�कार `550/- 40 `22,000/- `16,000/-

एकुण �िश� काचे एकूण मानधन `1,26,000/- `76,800/-

अ) �माणे वादकव गायकाचे ब) �माणे �िश� काचे एकूण मानधन `2,82,000/- `1,77,600/-

उपरो�त िशफारसी िवचारात घेता वादक, गायक व �िश� क यांना सराविशिबरा दर�यान व युवा 

महो�सवात सादरीकरणासाठी असे 40 िदवसासाठी िशफारशीनुसार मानधन कर�यासाठी 

`2,82,000/- इतका खच� अपेि� त असून सदरचा खच� हा Youth Festival या अंदाजप� कीय  

िशष�काखाली खच� टाकावा लागणार आहे.

अंदाजप� कीय िशष�क तरतूद आज रोजीचा खच� िश� क

Youth Festival `20,00,000/- `6,07,693/- `13,92,307/-

तरी उपरो�तनुसार वादक, गायक व �िश� क यांना सराव िशबीरादर�यान व युवा 

महो�सवात सादरीकरणासाठी मानधन �व� पात �ित िदन�माणे मानधन आदा कर�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: रा�य�तरीय युवा महो�सव, पि� मिवभागीय युवा महो�सव व रा�� ीय युवा महो�सवात 

वादक, गायक व �िश� कांना ठरल�ेया �ितिदन �ित �य�ती�माणे खालील�माणे मानधन

आदा कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

1 ढोलकी वादक `500/- 40 `20,000/- `15,040/-

2 पेटी वादक `500/- 40 `20,000/- `15,040/-

3 तबला वादक `500/- 40 `20,000/- `15,040/-

4 ढोलक वादक `500/- 40 `20,000/- `15,040/-

5 संबळ वादक `500/- 40 `20,000/- `15,040/-

6 बासरी वादक `500/- 40 `20,000/- `12,800/-

7 गायक 1 `450/- 40 `18,000/- `12,800/-

8 गायक 2 `450/- 40 `18,000/- ---

एकूण र�कम `1,56,000/- `1,00,800/-



�यव�थापन पिरषदेची 97 वी बैठक मंगळवार, िद.25 ऑ�टोबर, 2016 काय�वृ� ांत 12/34

ब) िविवध कला �कारासाठी �िश� काचे मानधन

अ.� . कला�काराचे नाव �ित

िदन 

दो�ही युवा

महो�सवाच ेिदवस 

दो�ही युवा महो�सवाचे

मानधन 

एकूण

1 शा� ीय नृ�य माग�दश�क `300/- 40 `12,000/- `12,800/-

2 शा� ीय नृ�य वादक व 

गायक 

`300/- 40 `12,000/- ---

3 लोकनृ�य `550/- 40 `22,000/- `16,000/-

4 संगीत `550/- 40 `22,000/- `16,000/-

5 लघुनाटीका `300/- 40 `12,000/- `16,000/-

6 एकांकीका `300/- 40 `12,000/- ---

7 मुकना� `300/- 40 `12,000/- ---

8 ललीत 7 कला�कार `550/- 40 `22,000/- `16,000/-

एकुण �िश� काचे एकूण मानधन `1,26,000/- `76,800/-

अ) �माणे वादकव गायकाचे ब) �माणे �िश� काचे एकूण मानधन `2,82,000/- `1,77,600/-
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[ 10 ] सोलापूर िव� ापीठाचा सन २०१४-१५ चा मराठी व इ�ं जी भाषेतील (पु�तक

�व� पात) तयार केललेा ११ वा वा�षक अहवाल िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ मधील कलम २८(गग) नुसार �यव�थापन 

पिरषदचे अिधकार व कत��येम�ये खालील�माणे तरतूद आहे.

"वा�षक अहवाल, वा�षक लेखे व लेखापरी� ा अहवाल यां�यावर िवचार करणे व 

ते �वीकारणे आिण ते अिधसभेकडे पाठवणे."

सन २०१४-१५ चा वा�षक अहवाल तयार कर�यासाठी खालील सिमतीचे गठन 

केलेले होते. 

१) डॉ. ए. ए. शेख         (अ�य� )

२) डॉ. � ीकांत येळेगावकर   (सद�य)

३) डॉ. डी. जी. कदम          (सद�य)

४) डॉ. सुहास पजुारी         (सद�य)

५) डॉ. आर. एस. म�ते (सद�य)

६) डॉ. स.ु नं. कांबळे         (सद�य-सिचव) 

उ�त सिमतीने महािव� ालये, िव� ापीठ संकुले व �शासकीय िवभागाकडून 

मागवून घेतले�या मािहतीवर एकि� त िवचार क� न वळेोवळेी बठैका घेवून सदरचा मराठी 

व इं� जी भाषेतील अहवाल (प�ुतक �व� पात) तयार क� न �यव�थापन पिरषदेकडे मा�यता 

दे�याबाबत काय�वाहीसाठी िशफारस केलेली आहे. �यव�थापन पिरषदे�या िशफारशीनंतर 

सदरचा अहवालास अिधसभेची मा�यता घेणे आव�यक आहे. महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 

१९९४ कलम 104 तरतूद खालील�माणे आहे.

कलम 

104

The Annual Report of the University shall be prepared and published by the
University and such report as approval by the Management Council shall
be submitted to the Chancellor, State government and Senate. The Senate
may consider the Annual Report in its meeting and may make
recommendations as it deems fit. The managment Council shall take
appropriate action on the recommendations of the Sente and report the
action taken to the Senate.

सबब, २०१४-१५ साठीचा वरील सिमतीने तयार केलेला ११ वा वा�षक अहवाल 

िवचाराथ�).

ठराव: वा�षक अहवाल तयार कर�याकिरता गठीत केल�ेया सिमतीने तयार केललेा

सोलापूर िव� ापीठाचा सन २०१४-१५ चा मराठी व इ�ं जी भाषेतील (पु�तक

�व� पात) तयार केललेा ११ वा वा�षक अहवाल ��वका� न अिधसभसे मा�यतेची

िशफारस कर�यात आली. 
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[ 11 ] सोलापूर िव� ापीठाचा सन २०१४-१५ चा मराठी व इ�ं जी भाषेतील (पु�तक

�व� पात) तयार केललेा ११ वा वा�षक अहवाल अिधसभते सादर कर�यासाठी

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने नामिनद�शनाबाबत िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम १०४ मधील तरतूदीनुसार, सोलापरू 

िव� ापीठाचा सन २०१४-१५ चा ११ वा वा�षक अहवाल अकं मराठी व इं� जी भाषेत तयार 

कर�यात आला असनू, सदर अहवाल �यव�थापन पिरषदे�या िद.२७ स�ट�बर, २०१६ 

रोजी�या बठैकीत सादर कर�यात आला आहे.

सदरचा सन २०१४-१५ चा ११ वा वा�षक अहवाल आगामी होणा�या अिधसभे�या 

बठैकीत सादर करावा लागणार आहे. 

सबब, सन २०१४-१५ चा ११ वा वा�षक अहवाल अिधसभे�या बठैकीत सादर 

कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने नामिनद�शनाबाबत िवचाराथ�).

ठराव: सोलापूर िव� ापीठाचा सन २०१४-१५ चा मराठी व इ�ं जी भाषेतील (पु�तक

�व� पात) तयार केललेा ११ वा वा�षक अहवाल �यव�थापन पिरषदे�या वतीने

अिधसभते सादर कर�यासाठी �ाचाय�� ी. आर. वाय. पाटील याचंे नामिनद�शन

कर�यात आल.े
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मा. कुलगु� तथा अ�य�  महोदया�ंया परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय:  

[1२(1)] भशूा�  संकुल, सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर व रा�� ीय डाळ�ब संशोधन क��  

या�ंयामधील कराराचा (MoU) सुधािरत मसूदा �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. संचालक, भशूा�  संकुल यांनी िद.०३/१०/२०१६ रोजी�या प� ानुसार रा�� ीय डाळ�ब 

संशोधन क��  सोलापूर व सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर या दो�ही सं�थेम�ये संशोधन, िश� ण 

इ�यादीची देवाण-घेवाण व आदान-�दान कर�याकिरता तयार केले�या करारा�या मसू� ाम�ये 

डॉ. एन. �ही. �सग, शा� �  व संचालक, रा�� ीय डाळ�ब संशोधन क��  यांनी दु� �ती सूचिवली आहे. 

�यानुसार सदर कराराम�ये दु� �ती कर�यात आलेली असून, �यास मा�यता िमळावी अशी िवनंती 

केली आहे. 

त�पूव� मा. संचालका�या िद.२१/०६/२०१६ रोजी�या प� ानुसार सदर कराराचा मसूदा 

िद.26/07/2016 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ� ठेवले असता, �यव�थापन पिरषदेने 

खालील ठराव पािरत केला आहे. 

"रा�� ीय डाळ�ब संशोधन क��  (NRCP) सोलापूर व सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर यां�यात 

करावया�या करारा�या मसू� ास (MoU) सव�नुमते मा�यता दे�यात आली."

सबब, मा. संचालक, भशूा�  संकुल यांनी िद.03/10/2016 रोजी�या प� ानुसार िवनंती 

के�या�माणे सोबत जोडलेला सुधािरत कराराचा मसूदा �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: भशूा�  सकुंल, सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर व रा�� ीय डाळ�ब संशोधन क��  

या�ंयामधील करारा�या (MoU) सुधािरत मसू� ास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.  
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[1२(२)] डॉ. गौतम सुबना कांबळे, सहयोगी �ा�यापक, सामािजकशा�  ेसकुंल यां�या सेवचेी बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठाची जािहरात � .SUS/Estt/TP/31/2010, िद.08/03/2010 नुसार 

दैिनक सकाळ, दैिनक संचार या वृ� प� ात िद. 09/03/2010 रोजी�या अवृ� ीत �कािशत 

केली होती. मा. संचालक, मािहती तं� � ान सचंालनालय, मं� ालय मंुबई यांना सदरची 

जाहीरात �कािशत कर�या�तव पाठिव�यात आली होती. �यांनी रा�य शासना�या 

संकेत�थळावर �कािशत केली होती. तसेच AIU नवी िद� ी आिण िव� ापीठा�या 

संकेत�थळावरही जाहीरात �कािशत कर�यात आली होती. (सहप�  1 ते 9) 

उपरो�त जाहीराती�या अनुषंगाने डॉ. गौतम सुबना कांबळे यांनी िद.25/03/2010 

रोजी�या अज�नुसार सामािजकशा� े सकुंलातील अनुसूिचत जाती �वग�तील सहयोगी 

�ा�यापक या िर�त पदासाठी अज� केला आहे. सदर अज� या काय�लयास िव� ापीठाचे 

आवक � .1388 नुसार आ�थापना िवभागास �ा�त झाला आहे.(सहप�  10 ते 30) 

त� नंतर जाहीराती�या अनुषंगाने आले�या सव� अज�ची छाननी कर�यासाठी 

सिमती गठीत कर�यात आली. या सिमतीने �ा�त अज�ची पडताळणी क� न आपला छाननी 

सिमती अहवाल सादर केला आहे. (सहप�  31 ते 32) 

सहप�  31 म�ये सकुंलिनहाय, पदिनहाय, �वग�िनहाय �ा�त अज�, �यापकैी पा�  

अपा�  �यांच े िविवरण दश�िव�यात आले आहे. सामािजकशा� े संकुलातील सहयोगी 

�ा�यापक या पदासाठी अनुसिूचत जाती या �वग�तनू दोन अज� �ा�त झाले असून �यापकैी 

डॉ. जी. एस. कांबळे यांचा अज� पा�  ठरला व एक अज� अपा�  आहे. सहप�  32 वर डॉ. 

कांबळे गौतम सुबना यांचे पणू� नाव, ज�मतारीख, शै� िणक अह�ता, अनुभव, िवषयाचा उ� ेख 

ü क� न शेरा (Remarks) या मथ� याखाली अंितम छाननी सिमतीने खालील �माणे शेरा 

नमूद केला आहे.  

“Specialization not directly related to rural development, still being from

Economics one of the Social Sciences school Subjects, treated as Eligible”

उपरो�त शे�यानुसार ��तुत काय�लयाने डॉ. कांबळे गौतम सुबना यांना � . 

SUS/Estt/2010-11/2554, िद.05 जुलै, 2010 अ�वये मुलाखतप�  (Call letter)

पाठिव�यात आले महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 76 नुसार सामािजकशा�  े

संकुलातील अनुसूिचत जाती या �वग�साठी सहयोगी �ा�यापक या पदाची मुलाखत िद.04 

ऑग�ट, 2010 रोजी सकाळी 9:00 वा. �यव�थापन पिरषद क� ात आयोिजत के�याच े

कळिव�यात आले आहे. (सहप�  33) 

Call letter नुसार डॉ. जी. एस. कांबळे यांनी या काय�लयास Intimation Form

पाठिवले असून सदर फॉम� िद.16 जुलै, 2010 रोजी आ�थापना िवभागास अवक � . 2026 

अ�वये �ा�त झाला आहे. (सहप�  34)

त� नंतर महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 76 (2) गठीत केले�या िनवड 

सिमतीने डॉ. जी. एस. कांबळे यांची िद.4 ऑग�ट, 2010 रोजी रीतसर मुलाखत घेवून 

सामािजकशा� े सकुंलातील अनुसूिचत जाती �वग�तनू सहयोगी �ा�यापक या पदासाठी 

िशफारस केली आहे. (सहप�  37)- िनवड सिमती अहवाल. 
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उ�त िनवड सिमती�या िशफारसीनुसार डॉ. कांबळे यांना या काय�लयाच े

� .SOL/SUS/Estt/ 2010-11/4353, िद.06 स�ट�बर, 2010 अ�वये सहयोगी �ा�यापक 

पदाचे िनयु�ती आदेश पािरत कर�यात आले आहेत. (सहप�  38) 

वरील िनय�ुती आदेशास अनुस� न �यांनी यापवू� काय�रत असले�या The New

College, Kolhapur येथून रीतसर काय�मु�त होवून या काय�लयात िद.21/12/2010 

रोजी म�या�होपवू� सहयोगी �ा�यापक या पदावर � जू झाले आहेत. (सहप�  41 ते 42) 

डॉ. जी. एस. कांबळे हे यापवू� काय�रत असले�या महािव� ालयात अनुदािनत 

पदावर सेवते अस�याने �यांनी �या महािव� ालयातील केलेली वतेनिनि� ती या 

काय�लयास दाखल केली आहे. सदर वतेनिनि� ती फॉम�वर संबिंधत महािव� ालया�या 

�ाचाय�ची व िवभागीय सहसचंालक आिण विर�ठ लेखापाल यांची �वा� री आहे. (सहप�  

43 ते 44) 

उपरो�त वतेनिनि� तीनुसार या काय�लयाने डॉ. जी. एस. कांबळे यांच े

वतेनिनि� ती ��ताव मा. िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू या 

काय�लयात पाठवून िदले असता �यांनी सदर वतेनिनि� तीस मा�यता �दान केली आहे.

(सहप�  45)

डॉ. जी. एस. कांबळे हे िव� ापीठात ये�यापवू� �यू कॉलेज, को�हापरू येथे कायम 

आ�थापनेवर अस�याने व �यांची कायम सेवा 2005 पवू�ची अस�यामुळे �यांना 

भिव�यिनव�ह िनधी खाते � . अनु� ये होते. �यासाठी याकाय�लयाकडून मा. िवभागीय 

सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू येथे भिव�यिनव�ह िनधी खाते � . संबिंधतास 

िमळणेबाबत ��ताव पाठिव�यात आला होता. सदर ��तावास अनुस� न सहसचंालक 

काय�लयाने डॉ. जी. एस. कांबळे यांना SR/SOR/SU/31 असा भिव�यिनव�ह िनधी खाते 

� . िदला आहे. (सहप�  46 ते 48)  

डॉ. कांबळे गौतम सुबना यांचे पिर� ािधन कालाविधतील सहामाही व वा�षक 

�वयंमू�यमापन अहवाल संबिंधत सकुंला�या संचालकांनी या काय�लयास पाठवून िदले 

होते. तसेच पिरिनयम � .270(3) नुसार “Definite Remarks and recommendation”

मागिवले होते. �यावर सकुंला�या संचालकांनी संबिंधतास सेवते कायम कराव े असे 

कळिवले आहे.  

�यानुसार िद.15 फे�वुारी, 2013 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत िवषय 

� .3 अ�वये िवषय ठेवले असता, �यव�थापन पिरषदेने खालील �माणे ठराव पािरत केला 

आहे.  

“सामािजकशा� े सकुंलातील डॉ. कांबळे गौतम सुबना सहयोगी �ा�यापक यांना 

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

परंतू डॉ. जी. एस. कांबळे यां�या Specialization बाबत सव�कष पडताळणी 

कर�यासाठी सिमती गठीत कर�यात आली होती. सदर सिमतीने “Dr. G. S. Kamble is

not eligible for the post of Reader / Associate Professor, in view of the

published advertisement.” असा अहवाल सादर केला आहे. (सहप�  50 ते 52) 

त� नंतर विर�ठां�या आदेशानुसार डॉ. जी. एस. कांबळे यांच े जुलै, 2016 ची 

वतेनवाढ ततू�स �ल�बत ठेव�यात आली आहे. 
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िशवाजी िव� ापीठाने � ीमती वदराळे किवता � ीकांत यांना पािरत केलेले िनयु�त 

आदेश � . SU/EST/PG/1027, िद.25 जून, 2014 �या पिह�या परंतूका�वयात खालील 

�माणे नमूद केले आहे. 

With reference to your application dated 23/12/2013, I am directed to

inform your that the Hon’ble Vice-Chancellor is pleased to appoint you as full-

time Teacher as Assistant Director / Assistant Professor for Cooperation /

Rural Development (OPEN) in the Yashwantrao Chavan School of Rural

Development, Shivaji University, Kolhapur on a staring pay of Rs. 15600 in the

scale of Rs.15600-39100 plus AGP 6000 with immediate effect. (सहप�  - 64)

� ीमती वदराळे किवता � ीकांत � ा पद�य�ु र पदवी (M.A.) अथ�शा�  या िवषयात 

केले आहेत. �यां�या गुणपि� केची छायांिकत �त सहप�  65 वर जोडली आहे. 

डॉ. गौतम सबुना कांबळे यांचेही पद�यु� र पदवी (M.A.) अथ�शा�  या िवषयात 

आहे. सदर िव� ापीठ �थापनेपवू� िशवाजी िव� ापीठाच े पद�यु� र क��  अ��त�वात होते. 

�यामुळे रा�य शासनाने िद.22 जुलै, 2004 �या आदेशात नमूद केले आहे की, (एक) 

िशवाजी िव� ापीठ, को�हापरू यांनी केलेले पिरिनयम, अ�यादेश, िविनयम आिण िनयम 

यांचे सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू यां�याकडून उ�त अिधिनयमाखालील अिधकारांचा 

वापर क� न अिध� मण कर�यात येईपय�त �कवा �यात फेरबदल कर�यात येईपय�त ते 

अमलात असणे चालू राहील आिण ते उ�त अिधिनयमा�वये सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू 

यां�याकडून कर�यात आ�याचे मान�यात येईल. अस े�प�ट अधोरेिखत कर�यात आले 

आहे. (सहप�  - 58)

�यामुळे � ीमती वदराळे किवता � ीकांत यां�या िनयु�ती आदेशाचा संदभ� 

घेवून डॉ. कांबळे गौतम सुबना यां�या सेवचेी बाब सकारा�मक िनण�य घे�या�या �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: दोष व दु� �ती : 

१) िवषया�या िटपणीतील शेवट�या पिर�छेदातील "सकारा�मक" हा श�द वगळ�यात 

यावा.  

२) उ�त िवषयातील िटपणीम�ये नमूद "िशवाजी िव� ापीठाने .............. िनयु�ती 

आदेशाचा संदभ� घेवून" हा मजकूर व सहप� े वगळ�यात यावीत.

उव�िरत िवषयातील बाबी सदंभ�त �शासनाने कायदेशीर अिभ�ाय घेवून सिव�तर िवषय 

पनु� : सादर करावा असे सव�नुमते ठरल.े 
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[1२(३)] सोलापरू िव� ापीठास Indus Foundation, USA तफ� तं� � ानाचा उ�कृ�टपणे उपयोग 

के�याब�ल Education Technology चा परु�कार िमळा�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: The Indus Foundation, USA ही सं�था अमेिरक व भारत येथे उ�च िश� णा�या 

�सरासाठी काम करते. अमेिरकेसह संपणू� जगात उ�च िश� णा�या �सारासाठी संमेलन 

आयोिजत करणे, काय�शाळा घेणे, सहयोग संशोधन काय�� म दूरिश� ण काय�� म, 

�यवसाय िश� ण काय�� म, िव� ाशाखा अदलाबदल काय�� म तसचे परदेशी िव� ापीठ व 

भारतीय िव� ापीठे यां�या सयं�ुत बठैका, शै� िणक करार व िवचारांची देवाणघेवाण करणे 

इ. कामे या Foundation �या मा�यमातून केली जातात. �यां�या काय�� माचा भाग �हणनू 

�यांनी उ�च िश� ण सं�थातील उ�कृ�ट काम करणा�या सं�थासाठी काही परु�कार 

दे�याची घोषणा केली होती. �याअनुषंगाने �यांनी ऑनलाईन प�दतीने जगातील सव� 

िव� ापीठे व शै� िणक सं�था आपले शै� िणक �ि� येतील तं� � ानयु�त काम व यासाठी

नामिनद�शन कर�यासाठी आवाहन केले होते.

याच अनुषंगाने Indus Foundation, USA ने मािहती व संपक� तं� � ानाचा 

सुयो�य वापर क� न िश� ण स�ंथेतील �शासकीय �ि� या सुलभिर�या राबिवणे, नवनवीन 

तं� � ानाचा वापर क� न काय�लयीन कामात तं� � ानाचा समावशे क� न जलद व 

सुिनयोिजत �णाली राबिवणे या �क�पासाठी Award For Technology या नावाने एक 

परु�कार दे�याच ेसूिचत कर�यात आलेले होते.

�यानुसार सोलापरू िव� ापीठाने गे�या २ वष�पासून मा. कुलगु� , �ा. डॉ. एन. 

एन. मालदार यां�या माग�दश�नाखाली केलेले िविवध अिभनव �योग, परी� ा िवभागातील 

कामकाजात तं� � ानाचा वापर क� न अंगीकारले�या िविवध योजना, िव� ा�य��या 

सोईसाठी राबिवले�या िविवध तं� � ानावर आधािरत योजना अस े ऑनलाईन �वशे 

�ि� येपासनू ते ऑनलाईन दी� ांत समारंभापय�तीची शै� िणक कामकाज व तसेच पदवी 

�माणप� ा�या �व� पाम�ये तं� � ानाचा वापर क� न �यावर QR / QC Code ची छपाई व 

इतर सुर� ा िवषयक बदल, सव� िव� ा�य�ना आव�यक असणारे सव� शै� िणक �माणप� े

ऑनलाईन उपल�ध क� न देणे. Online Verification, E-Transcripts इ. परी� ा 

िवभागाने िव� ा�य�साठी िवकसीत केलेला Mobile App. व िव� ा�य��या शै� िणक 

मािहतीकिरता काय��वीत केलेला Whatsapp ची सुिवधा इ�यादी. 

तसेच परी� ा िवभागातील कामकाजाम�ये Online Question paper Delivery,

Online Examination व Online Evaluation इ. परी� ा सुधार काय�� म यश�वीपणे 

अंमलात आण�यात सोलापरू िव� ापीठ यश�वी ठरले आहे. या सव� बाबी िवचारात घेवून 

मा. कुलगु� महोदय �ा. डॉ. एन. एन. मालदार यांनी सोलापरू िव� ापीठ परी� ा िवभागाने 

केले�या परी� ेतील आमूला�  बदल व नवनवीन तं� � ाना�या सहा�याने शै� िणक � े� ात 

केलेले दज��मक काम िव� ा�य�ना दे�यात आले�या सुिवधा व ऑनलाईन काय��णाली 

िवचारात घेता, सोलापरू िव� ापीठ व ही सव� �ि� या �यांनी राबिवली ते िव� ापीठाचे 

परी� ा िनयं� क, � ी. बी. पी. पाटील यांच े नामिनद�शन Award for Education

Technology या सदराखाली परु�काराकिरता नामांकन Indus Foundation, USA कडे 

पाठिव�यात आले होते.
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The Indus Foundation, USA ने मा. कुलगु� महोदय �ा. डॉ. एन. एन. मालदार 

यांनी नामांकनात नमूद केले�या सव� बाब�चा एक सिमती� ारे अ�यास क� न Award for

Educational Excellence अंतग�त सोलापरू िव� ापीठास Award for Education

Technology हा जागितक �तरावरील परु�कार जाहीर केला. तसचे या परु�कारासाठी 

नमूद केले�या िनकषासाठी पा�  हो�यासाठी मह�वपणू� ठरलेले नािव�यपणू� बदल, परी� ा 

िवषयक कामकाजात केलेले तं� � ानाचा उ�कृ�टपणे दैनंिदन काय�लयीन कामकाजात 

समावशे क� न जलद व सुिनयोिजत �णाली अंमलात आणनू अशी दैिद�यमान कामगीरी 

पार पाडणारे सोलापरू िव� ापीठाच ेपरी� ा िनयं� क, � ी. बी. पी. पाटील यांनाही शै� िणक 

सं�थेतील �शासकास िदला जाणारा Award for Education Technology हा परु�कार 

जाहीर केला आहे. 

भारतातील िव� ापीठे व शै� िणक सं�था यां�यासह अमेिरकेतील िश� ण

सं�थातील त� ांच े िद.२८ स�ट�बर, २०१६ रोजी मंुबई येथे आयोिजत केले�या 

"Indo-American Educational Summit 2016" या काय�शाळेम�ये माजी क�� ीय मािहती 

आयु�त � ी. शैलशे गांधी यां�याह�ते िव� ापीठास व परी� ा िनयं� क � ी. बी. पी. पाटील 

यांना दे�यात आलेले परु�कार परी� ा िनयं� क � ी. बी. पी. पाटील यांनी �वीकारले. 

सोलापरू िव� ापीठाला Award for Education Technology अतंग�त शै� िणक सं�थेतील 

�शासकीय काय�साठी िदला जाणारा परु�कार महारा�� ात केवळ सोलापरू िव� ापीठासच 

�ा�त झाला आहे.

सोलापरू केवळ एका िज�हयासाठी असणा�या देशातील एकमेव िव� ापीठ 

सोलापरू हे आहे. िव� ापीठ एक आदश� व इतर सव� िव� ापीठासाठी रोल मॉडेल हो�या�या 

��टीने पाऊले टाकत आहे. �याचाच ��यय िव� ापीठा�या परी� ा िवभागा�या वगेवगे� या 

नािव�यपणू� �ि� यांतनू येत आहे. �यातच या िव� ापीठाला जागितक �तरावरील परु�कार 

�ा�त झा�याने हे िव� ापीठ जगा�या नकाशावर आलेले आहे. यामूळे सोलापरू 

िव� ापीठा�या िशरपे�यात मानाचा आणखी एक तूरा रोवला गेला आहे. या परु�काराने 

सोलापरू िव� ापीठाने संपणू� देशात आपले नाव लौकीक केले असून, या कामिगरीचे संपणू� 

महारा�� ातून िव� ापीठाचे अिभनंदन होते आहे. सोबत �माणप� ाची �त जोडली आहे. 

सबब, सदरील बाब मािहती�तव). 

ठराव: सोलापरू िव� ापीठास Indus Foundation, USA तफ� तं� � ानाचा उ�कृ�टपणे उपयोग 

के�याब�ल Education Technology चा परु�कार िमळा�याबाबतची न�द घे�यात आली.
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[1२(4)] एम. बी. ए. चा ATKT संदभ�तील अ�यास� मा�या अ�यादेशामधील (अ�यादेश 

� .४१) बदल कर�याची बाब िव� ा पिरषदेने �वीका� न �यव�थापन पिरषदेकडे 

िशफारस के�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.२०/०६/२०१६ रोजी�या परी� ा िवभागा�या िटपणीस अनुस� न एम. बी. ए. 

अ�यास� मा�या ATKT संदभ�त कोणती काय�वाही करावी याब�ल िद.29/07/2016 

रोजी िटपणी सादर केली असता, मा. कुलगु�  महोदयांनी एम. बी. ए. चा सधुािरत 

अ�यादेशाचा मसूदा तयार क� न मा�यतेसाठी राजभवन काय�लयास पाठिवणेबाबत 

आदेश िदले होते.  

�यास अनुस� न वािण�य िव� ाशाखे�या सम�वयकांनी एम. बी. ए. �या 

अ�यादेशाम�ये जो बदल करावयाचा आहे. �याचा मसूदा तयार क� न अ�यासमंडळे व 

िव� ाशाखे�या वतीने �वीका� न िव� ा पिरषदेस िशफारस केली आहे.

सबब, अ�यादेशामधील बदलास िव� ा पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक आहे. 

त� नंतर �यव�थापन पिरषदे�या िशफारशीनंतर रा�यपाल काय�लयास अ�यादेश 

बदलाचा मसूदा पाठिवणे आव�यक आहे. 

वरील�माणे एम. बी. ए. अ�यास� मा�या ATKT संदभ�तील अ�यादेशामधील 

(अ�यादेश � .४१) बदल कर�यासंदभ�त िव� ा पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक होते. 

परंत ु िव� ा पिरषदेची बठैक निजक�या काळात आयोिजत नस�याने �यास महारा��  ्

िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 14(७) मधील तरतूदीनुसार मा. कुलगु� महोदयांनी िव� ा 

पिरषदे�या वतीने बदललेला अ�यादेश �वीका� न �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस 

कर�यास मा�यता िदली आहे.

सबब, एम. बी. ए. चा ATKT संदभ�तील अ�यास� मा�या अ�यादेशामधील 

(अ�यादेश � .४१) बदल कर�याची बाब िव� ा पिरषदेने �वीका� न �यव�थापन पिरषदेकडे 

िशफारस के�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: एम. बी. ए. चा ATKT संदभ�तील अ�यास� मा�या अ�यादेशामधील (अ�यादेश 

� .४१) बदल कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[1२(5)] वग� ३ व ४ या संवग�तील नवीन िनय�ुत कम�चारी यांचे वतेन िव� ापीठ फंडातून 

कर�याबाबत �शासनाने केललेी काय�वाही �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठातील वग� ३ व ४ या संवग�तील िर�त पदां�या भरती संदभ�त िवहीत �ि� ये� ारे 

खालील�माणे �शासकीय कम�चारी िनयु�त कर�यात आले आहेत.

अ.

� .

�शासकीय कम�चा�यांच ेनाव पदनाम � जू िदनांक म�या�हपूव� / 

म�या�हो� र

१. � ी. मुडगी मि� काजू�न बाबूराव किन�ठ िलपीक ०१/०९/२०१६ म�या�हपूव�

2. � ीमती क�तूरे रेखा काका किन�ठ िलपीक 01/09/2016 म�या�हपूव�

३. � ी. मंठाळे रिवशंकर उफ� 

िशवकुमार िवजयकुमार 

किन�ठ िलपीक 01/09/2016 म�या�हपूव�

4. � ीमती चवरे अि� नी गेना किन�ठ िलपीक 01/09/2016 म�या�हपूव�

5. � ी. चौरे िकशोर बाबुराव किन�ठ िलपीक 01/09/2016 म�या�हपूव�

6. � ी. संभारम अिनल कृ�णाहरी किन�ठ िलपीक 01/09/2016 म�या�हपूव�

7. � ी. हावळे अितश मनोहर किन�ठ िलपीक 02/09/2016 म�या�हपूव�

8. � ी. देवकेर �मोद िभमराव किन�ठ िलपीक 03/09/2016 म�या�हपूव�

9. � ी. बानकरी एजाज अहमद 

िपर अहमद 

किन�ठ िलपीक 06/09/2016 म�या�हपूव�

10. � ी. सावळे रंिजत दुय�धन किन�ठ िलपीक 06/09/2016 म�या�हपूव�

11. � ी. खंडागळे अमोल किन�ठ िलपीक 08/09/2016 म�या�हपूव�

12. � ीमती नाईकवाडी फैजुि� सा 

म. हिनफ 

किन�ठ िलपीक 22/09/2016 म�या�हपूव�

1३. � ी. शेख सलीम अ�दुल 

रहीमान 

किन�ठ िलपीक 29/09/2016 म�या�हपूव�

14. � ीमती मोिहते धन� ी दामाजी किन�ठ िलपीक 01/10/2016 म�या�हपूव�

15. � ीमती जाधव सुि�या सुिनल किन�ठ िलपीक 18/10/2016 म�या�हपूव�

16. � ी. शेख मुकतार मनसूर सां��यकी सहायक 02/09/2016 म�या�हपूव�

१७. � ी. सोनवने रोिहत सुिनल लघुटंकलेखक 01/09/2016 म�या�हपूव�

१८. � ी. िमराशे देवानंद सुधाकर �योगशाळा 

सहायक  

26/09/2016 म�या�हपूव�

19. � ी. काळे महादेव क�डीबा �योगशाळा 

सहायक  

07/10/2016 म�या�हपूव�

२०. � ी. मठ संगमे� र म� �या िशपाई 16/07/2016 म�या�हपूव� 

२१. � ी. घंटे भागवत शंकर िशपाई 18/07/2016 म�या�हपूव�

२२. � ी. वाघमोडे सागर पांडूरंग िशपाई 18/07/2016 म�या�हपूव�

२३. � ी. चकेे मदन सुभाष िशपाई 22/07/2016 म�या�हपूव�

२४. � ी. दुधारे गौतम पांडूरंग िशपाई 25/07/2016 म�या�हपूव�

२५. � ी. �शदे गणेश खंडू िशपाई 01/10/2016 म�या�हपूव�

२६. � ीमती वडावराव सिवता 

संभाजी 

� ंथालय पिरचर 28/07/2016 म�या�हपूव�

२७. � ी. पोरे �शांत सुिनल �योगशाळा पिरचर 28/09/2016 म�या�हपूव�
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उपरो�त �शासकीय सेवकां�या वतेन िनि� तीचा ��ताव मा. िवभागीय सहसंचालक, 

उ�च िश� ण, सोलापूर िवभाग, सोलापूर यांचकेडे मा�यतेसाठी पाठिव�यात आलेला आहे. मा. 

िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापूर िवभाग, सोलापूर यांनी दूर�वनी� ारे त�डी सूिचत 

के�या�माणे उ�त�माणे न�याने िव� ापीठा�या सेवते � जू झाले�या �शासकीय कम�चा�यांच ेवतेन 

िव� ापीठ फंडातून िनयु�ती िदनांकापासून खालील अटी�या अिधन राहून आदा कर�यास मा. 

कुलगु�  महोदयांनी �शासकीय मा�यता िदलेली आहे. यानुसार काय�वाही कर�याबाबत िव�  व 

लेखा िवभागास कळिव�यात आले आहे.

"शासनाकडून काही कारणा�तव र�कम मंजूर न झा�यास सदर वतेनाची र�कम परत 

करेन या अटीवर हमीप�  घेवून काय�वाही करावी."

सबब, वग� ३ व ४ या संवग�तील नवीन िनयु�त कम�चारी यांच ेवेतन िव� ापीठ फंडातून 

कर�याबाबत �शासनाने केलेली काय�वाही �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: वग� ३ व ४ या संवग�तील नवीन िनयु�त कम�चारी यांचे वतेन िव� ापीठ फंडातून 

कर�याबाबत �शासनाने केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[1२(6)] महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळावर महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994

मधील कलम 35 (2) (f) व 35 (2) (g) �या अनुषंगाने �यव�थापन पिरषदे�या वतीने

नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठा�या िविवध अिधकारमंडळा�या िनवडणकूा 31 ऑग�ट, 2017 पय�त

पढेु ढकल�या�या महारा��  शासनाने िद.01/10/2016 रोजी �िस�द केले�या राजप� ात

नमूद के�या�माणे "2016 महारा��  अिधिनयम � .25 -कृिषतर व तं� � ान� र

िव� ापीठां�या �ािधकरणां�या व मंडळां�या सद�यां�या िनवडणकूा ता�परू�या पढेु 

ढकल�यासाठी आिण नामिनद�शना� ारे व �वीकृती� ारे उ�त �ािधकरणे व मंडळे गिठत 

कर�याबाबत" कळिवले आहे. 

यापवू� म. िव. कायदा 1994 कलम 35 नूसार गठीत केले�या मंडळ सिमतीची 

मुदत िद.31 ऑग�ट, 2015 रोजी सपं�ुटात आलेली आहे. �या�तव उपरो�त शासन 

िनण�यानुसार न�याने महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळ गिठत करावी लागणार 

आहे. �या�तव सदर सिमतीवर �यव�थापन पिरषदे�या वतीने नामिनद�शन क� न घे�याची 

आव�यकता आहे. 

महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 35 (2) (f) व 35 (2) (g) नुसार 

महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळ गिठत कर�याबाबत खालील �माणे तरतूद नमूद 

केलेली आहे.

महारा��  िव� ापीठ 

कायदा 1994 

कलम 35 (2) (f)   

One teacher, imparting under graduate instruction having not

less than sixteen years of teaching experience, nominated by

the Management Council;

महारा��  िव� ापीठ 

कायदा 1994 

कलम 35 (2) (g)   

One principal of an affiliated college of arts, science or

commerce, nominated by the Management Council from

amongst the principals who are members of the Academic

Council;

सबब, महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळावर महारा�� िव� ापीठ कायदा

1994 मधील कलम 35 (2) (f) व 35 (2) (g) �या अनुषंगाने �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळावर महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994

मधील कलम 35 (2) (f) नुसार डॉ. नर��  � ीरंग काटीकर, वालचंद इ���ट� टू 

ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर याचंे नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[1२(7)] अिभयािं� की महािव� ालयाचे शै� िणक व �शासकीय मु�यमापन (Academic &

Administrative Audit) कर�यासाठी  तयार कर�यात आललेी तपासणी सूची व 

गुणदान प� त �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�. 

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठा� ारे सव� अिधिवभाग तसेच सव� संल��नत महािव� ालयांची 

शै� िणक व �शासकीय मू�यमापन (Academic & Administrative Audit) कर�याची 

काय�वाही सु�  असनू, पिह�या ट��यात सव� अनुदािनत महािव� ालयाच े व शै� िणक व 

�शासकीय मू�यमापन (Academic & Administrative Audit) झालेले आहे. सदर 

अनुदािनत महािव� ालयाम�ये बहुतांश कला वािण�य व िव� ान महािव� ालयाचा समावशे 

होता. शै� िणक वष� 2016-17 म�ये शै� िणक व �शासकीय मू�यमापन (Academic &

Administrative Audit) �या दुस�या ट��यातील काय�वाही सु�  असनू, याम�ये बहुतांश 

(A.I.C.T.E.) अतंग�त येणा�या अ�यास� मा�या महािव� ालयाचे (Academic &

Administrative Audit) करावयाच े आहे. तथािप, (A.I.C.T.E.) अंतग�त येणा�या 

अ�यास� मा�या (Engg / Pharmacy / MCA / MBA / Arch.) महािव� ालयाच ेशै� िणक 

�शासकीय मू�यमापन कर�यासाठी आव�यक तपासणी सूची व गुणदान प�दत ��ततू 

िव� ापीठाकडे उपल�ध न�हती. �या�तव सदरकामी तपासणी सचूी व गुणदान प�दत 

तयार कर�याकामी खालील�माणे सिमती  गठीत कर�यात आलेली आहे.

1. �ाचाय� डॉ. एस. ए. हलकुडे (अ�य� )

2. डॉ. एम. एस. कलशे� ी (सद�य)

3. डॉ. �ही. पी. उबाळे (सद�य)

उपरो�त सिमती�या िद.02/07/2016, िद.27/09/2016 व िद.21/10/2016 

रोजी बठैक संप�  झा�या. सिमतीने सखोल िवचार िविनयम क� न सोबत जोड�या�माणे 

अिभयांि� की महािव� ालयाचे शै� िणक व �शासकीय मु�यमापन (Academic &

Administrative Audit) कर�याबाबत िव� ापीठास िशफारस केलेली आहे.

सबब, अिभयांि� की महािव� ालयाच े शै� िणक व �शासकीय मू�यमापन 

(Academic & Administrative Audit) कर�यासाठी सिमतीने तयार केलेली तपासणी 

सूची व गुणदान प�दत �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: अिभयािं� की महािव� ालयाचे शै� िणक व �शासकीय मु�यमापन (Academic &

Administrative Audit) कर�यासाठी तयार कर�यात आलले ेतपासणी सचूी व 

गुणदान प� तीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[1२(8)] � ी. सुशीलकुमार संभाजीराव �शदे यानंा डी. िलट. (D. Litt.) या मानद पदवीने 

स�मािनत कर�यासाठी अिधसभसे िशफारस कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सन २००४ म�ये सोलापरू िव� ापीठाची �थापना झा�यानंतर आतापय�त 

िव� ापीठाने डी. िलट. (D. Litt.) या मानद पदवीने स�मािनत केलेले नाही. महारा��  ्

िव� ापीठे कायदा, १९९४ मधील कलम 97(१) �या परंतुका�वये, � ी. सशुीलकुमार 

संभाजीराव �शदे यांना डी. िलट. (D. Litt.) पदवीने स�मािनत कर�यासाठी मा. 

कुलपत��या मा�यतेसाठी िद.07/10/2016 रोजी मा. कुलपती काय�लयास प�  

पाठिव�यात आले होते. 

� ी. सुशीलकुमार संभाजीराव �शदे यांची थोड�यात मािहती खालील�माणे आहे.

� ी. सुशीलकुमार संभाजीराव �शदे यांना उ�कृ�ट खासदार �हणनू "National

Citizen Award" या परु�काराने मदर तेरेसा यां�या ह�ते स�मािनत कर�यात आले. �यांना 

आतापय�त बरेच परु�कार िमळाले असनू ते एक नामांिकत �य�ती असून �यांनी 

समाजासाठी आिण देशासाठी बहूमोल अस े योगदान िदलेले आहे. � ी. सुशीलकुमार 

संभाजीराव �शदे हे िटळक महारा��  िव� ापीठ, पणेु आिण आं�  �देशातील सव� 

साव�जिनक िव� ापीठाचे कुलपती होते. �यांना आतापय�त चार िव� ापीठाने डी. िलट. (D.

Litt.) या मानद पदवीने स�मािनत केले आहे. �यांनी अनेक वळेा युनोम�ये भारत देशाच े

�ितिनधी�व केले आहे.  

मा. कुलपती काय�लयाने िद.19/10/2016 �या प� ा�वये, महारा��  ् िव� ापीठे 

कायदा, १९९४ कलम 97(१) �या परंतकुा�वये, � ी. सुशीलकुमार सभंाजीराव �शदे यांना 

या िव� ापीठा�या डी. िलट. (D. Litt.) या मानद पदवीने स�मािनत कर�यासाठी हा ��ताव 

संबिंधत अिधकारमंडळापढेु ठेव�यास मा�यता िदलेली आहे.

सबब, � ी. सुशीलकुमार संभाजीराव �शदे यांना डी. िलट. (D. Litt.) या मानद 

पदवीने स�मािनत कर�यासाठी अिधसभेस िशफारस कर�याची बाब िवचाराथ�).  

ठराव: � ी. सुशीलकुमार संभाजीराव �शदे यानंा डी. िलट. (D. Litt.) या मानद पदवीने 

स�मािनत कर�यासाठी अिधसभसे सव�नुमते िशफारस कर�यात आली. 
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[1२(9)] िद.24/10/2016 रोजी संप�  झाल�ेया िव�  व लखेा सिमतीने िशफारस केललेी 

िद.15/10/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.15/10/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला आहे. 

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

मा�यतेसाठी ठेवणे आव�यक आहे. िद.24/10/2016 रोजी संप�  झाले�या िव�  व लेखा 

सिमतीने िशफारस केलेली िद.24/10/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत 

(िवषय � .२ वगळून) �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िद.15/10/2016 रोजी�या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ातंाबाबत िव�  लखेा 

सिमतीने िद.24/10/2016 �या बैठकीत केललेी िशफारस ��वका� न (िवषय � .२ 

वगळून) सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[1२(10)] त� ार िनवारण सिमती�या पदावर �यव�थापन पिरषदे�या वतीने नामिनद�शन 

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठा�या िविवध अिधकारमंडळा�या िनवडणकूा 31 ऑग�ट, 2017 पय�त

पढेु ढकल�या�या महारा��  शासनाने िद.01/10/2016 रोजी �िस�द केले�या

राजप� ात नमूद के�या�माणे "2016 महारा��  अिधिनयम � .25 -कृिषतर व तं� � ान� र 

िव� ापीठां�या �ािधकरणां�या व मंडळां�या सद�यां�या िनवडणकूा ता�परू�या पढेु 

ढकल�यासाठी आिण नामिनद�शना� ारे व �वीकृती� ारे उ�त �ािधकरणे व मंडळे घिटत 

कर�याबाबत" कळिवले आहे. 

यापवू� म. िव. कायदा 1994 कलम 57(३) नूसार गठीत केले�या त� ार िनवारण 

सिमतीची मुदत िद.31 ऑग�ट, 2015 रोजी संप�ुटात आलेली आहे. �या�तव उपरो�त 

शासन िनण�यानुसार न�याने त� ार िनवारण सिमती गिठत करावी लागणार आहे. 

�या�तव सदर सिमतीवर �यव�थापन पिरषदे�या वतीने नामिनद�शन क� न घे�याची 

आव�यकता आहे.  

महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 57(३) (a) व 57(3) (b) नुसार 

त� ार िनवारण सिमती गिठत कर�याबाबत खालील �माणे तरतूद नमूद केलेली आहे.

महारा��  

िव� ापीठ कायदा 

1994 कलम 

57(३) (a) 

The Pro-Vice Chancellor, where there is no Pro-Vice Chancellor,

a member of the Management Council nominated by the

Management Council..................... Chairman.

महारा��  

िव� ापीठ कायदा 

1994 कलम 

57(३) (b) 

(Two) members of the Managment Council nominated by the

Managment Council from amongst themselves (one of them

belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or De-

notified Tribes (Vimukta Jatis) / Nomadic Tribes or Other

Backward Classes, by rotation) ................. Members.

सबब, त� ार िनवारण सिमतीवर महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 मधील

कलम 57(३) (a) व 57(३) (b) �या अनुषंगाने �यव�थापन पिरषदे�या वतीने नामिनद�शन

कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सदर िवषयाबाबत पुढील बैठकीत िनण�य �यावा असे ठरल.े
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[1२(11)] बाधंकाम सिमतीवरील िर�त झाल�ेया पदावर िव� ापीठ पिरिनयम S.337 (iv)

नुसार नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ मधील कलम 24 व 41 �या तरतूदीनुसार 

व पिरिनयमातील कलम ३३७ अ�वये बांधकाम सिमती गठीत कर�याची तरतूद आहे.

िव� ापीठ पिरिनयम S.337 (iv) म�ये खालील�माणे तरतूद आहे.

S.337(iv): Nominee of the Management Council to be nominated by the Management

Council.

वरील�माणे पिरिनयमातील S.337 (iv) मधील तरतूदीनुसार िद.19/05/2011 

रोजी�या �यव�थापन पिरषदेम�ये ठराव � .१२ अ�वये बांधकाम सिमतीवर �यव�थापन 

पिरषदे�या सद�यामधून � ी. बी. आर. गायकवाड यांचे नामिनद�शन झालेले होते. परंतु 

िव� ापीठातील सव� अिधकारमंडळे हे िद.31/08/2015 रोजी बरखा�त झालेली 

अस�यामूळे बांधकाम सिमतीवर �यव�थापन पिरषदे�या सद�यांमधून नामिनद�शन 

झाले�या � ी. बी. आर. गायकवाड यांची मुदत आपोआप संप�ुटात आलेली आहे. 

तथािप, महारा��  शासनाने िद.01 ऑ�टोबर, २०१६ रोजी �िस�द केले�या 

राजप� ाम�ये नमूद के�या�माणे िव� ापीठा�या िनवडणकूा ता�परु�या पढेु ढकल�यामूळे 

िव� ापीठ �ािधकरणे व इतर मंडळे ता�परुते गठीत करणेबाबत िनद�शन �ा�त झालेले 

आहेत. �यास अनुस� न बांधकाम सिमतीवरील िर�त झाले�या पदावर एका सद�याच े

नामिनद�शन क� न �याव ेलागणार आहे.

सबब, वरील�माणे महारा��  शासना�या िद.01 ऑ�टोबर, २०१६ रोजी �िस�द 

केले�या राजप� ाम�ये नमूद के�या�माणे िव� ापीठ पिरिनयम S.337 (iv) नुसार 

�यव�थापन पिरषदे�या सद�यामधून बांधकाम सिमतीवर एका सद�याचे नामिनद�शन 

कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सदर िवषयाबाबत पुढील बैठकीत िनण�य �यावा असे ठरल.े 
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[1२(12)] कॅशलसे व�ै कीय सुिवधा उपल�ध क� न दे�यासाठी शहरातील िविवध 

हॉ��पट�स सोबत करावया�या MoU मधील अटी व शत�चा मसूदा �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठातील िनयिमत िश� क व िश� केतर कम�चारी यांना कॅशलेस व�ै कीय 

सुिवधा उपल�ध क� न दे�या�या ��टीने शहरातील खालील हॉ��पट�स सोबत MoU

कर�यास �यव�थापन पिरषदे�या िद.27/09/2016 रोजी�या बठैकीम�ये मा�यता 

दे�यात आलेली आहे. 

Sr.
No.

Name of the Hospital

1. Chidgupkar Hospitals Pvt. Ltd.

2. SPAN Hospital

3. Gangamai Hospital

4. Yashodhara Hospital

5. Ashwini Rural Medical College & Research Centre

6. Ashwini Sahkari Rugnalay ani Sanshodhan Kendra

सबब, वरील हॉ��पट�स सोबत करावया�या MoU मधील अटी व शत�चा मसूदा 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: कॅशलसे व�ै कीय सुिवधा उपल�ध क� न दे�यासाठी शहरातील िविवध 

हॉ��पट�स सोबत करावया�या MoU मधील अटी व शत��या मसू� ास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 
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[1२(13)] म. िव. कायदा १९९४ मधील कलम ३१(३) (ड) अ�वये जो अिध�ठाता नाही, असा एक 

�ाचाय� यांच े व म. िव. कायदा १९९४ मधील कलम ३१(३) (च) अ�वये िव� ापीठ 

िवभाग�मुख �कवा �ाचाय��यितिर�त, िव� ापीठ िवभागातील / िव� ापीठातील 

सं�थामधील एक अ�यापक यांचे �यव�थापन पिरषदेकडून नामिनद�शन हो�याकिरता 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा�� ् शासनाने िद.01/10/2016 रोजी �िस�द केले�या राजप� ात नमूद के�या�माणे 

"२०१६ चा महारा�� ् अिधिनयम � .२५ कृिषतर व तं� � ानेतर िव� ापीठां�या िविवध �ािधकरणां�या 

व मंडळां�या सद�यां�या िनवडणकूा ता�पुर�या पुढे ढकल�यासाठी आिण नामिनद�शना� ारे व 

�वीकृती� ारे उ�त �ािधकरणे व मंडळे घिटत कर�याबाबत" कळिवले आहे. �यानुसार परी� ा 

मंडळावर िद.१४/09/2009 रोजी�या महारा�� ् शासन राजप� ातील नमूद केले�या पा� ते�या 

अटी व शत� तसेच शासनाने िदले�या िद.१२/08/2010, िद.01/12/2010 व िद.05/04/2013 

�या शु�दीप� कानुसार, परी� ा मंडळाची नामिनद�शन व �वीकृतीची �ि� या पूण� करावी लागेल. 

महारा�� ् िव� ापीठे कायदा 1994 मधील कलम ३१(३) अ�वये व महारा�� ् शासनाने 

िद.01/10/2016 रोजी �िस�द केले�या राजप� ात नमूद के�या�माणे आप�या िव� ापीठाच े

परी� ा मंडळ तदथ� गठीत करावे लागेल.

१) म. िव. कायदा १९९४ मधील कलम ३१(३) (घ) अ�वये कुलगु�  महोदयां�या नामिनद�शनाने 

परी� ा मंडळावर िव� ापीठातील �. पाठक दज�पे� ा कमी नसलेला एक िवभाग�मुख सद�य 

यांच ेनामिनद�शन करावे लागेल.

२) म. िव. कायदा १९९४ मधील कलम ३१(३) (ड) अ�वये जो अिध�ठाता नाही, असा एक �ाचाय� 

यांच े�यव�थापन पिरषदे�या नामिनद�शनाने परी� ा मंडळावर नामिनद�शन कराव ेलागेल.

३) म. िव. कायदा १९९४ मधील कलम ३१(३) (च) अ�वये िव� ापीठ िवभाग�मुख �कवा 

�ाचाय��यितिर�त, िव� ापीठ िवभागातील / िव� ापीठातील सं�थामधील एक अ�यापक यांचे 

�यव�थापन पिरषदे�या नामिनद�शनाने परी� ा मंडळावर नामिनद�शन कराव ेलागेल. 

४) सदरील म. िव. कायदा १९९४ मधील कलम ३१(३) (ज) अ�वये परी� ा मंडळावर एक 

मू�यमापन त�  �हणनू एका �य�तीची परी� ा मंडळावर �वीकृती केली जाते. �यानुसार परी� ा 

मंडळावर एक मू�यमापन त�  �हणनू �वीकृत करावे लागेल.

�यानूसार म. िव. कायदा १९९४ मधील कलम ३१(३) (ड) अ�वये जो अिध�ठात नाही, असा 

एक �ाचाय� यांच ेव म. िव. कायदा १९९४ मधील ३१(३) (च) अ�वये िव� ापीठ िवभाग�मुख �कवा 

�ाचाय��यितिर�त, िव� ापीठ िवभागातील / िव� ापीठातील सं�थामधील एक अ�यापक यांच े

�यव�थापन पिरषदेकडून नामिनद�शन हो�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: महारा��  ्िव� ापीठ कायदा १९९४ मधील कलम ३१(३) (ड) नुसार �ाचाय� � ी. एस. एन.

गोसावी, ल�मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव� ालय, सोलापरू व महारा��  ्िव� ापीठ 

कायदा १९९४ मधील कलम ३१(३) (च) नुसार डॉ. एच. के. आवताडे, शंकरराव मोिहते 

महािव� ालय, अकलजू, ता. माळिशरस, िज. सोलापरू यांचे परी� ा मंडळावर नामिनद�शन 

कर�यात आल.े
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[1२(14)] िव� ापीठात सन २००८ पय�त�या या कालावधीत खरेदी कर�यात आलेल े व 

कालबा�  झालले े संगणक, ��टर व इतर संगणकीय उपकरणे िनल�िखत 

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठातील िविवध संकूल व �शासकीय िवभागासाठी सन २००८ पय�त�या 

कालावधीतील खरेदी कर�यात आलेले व कालबा�  झालेले संगणक, ��टर व इतर 

संगणकाचे उपकरण िनल�िखत कर�याचे ��तािवत आहेत. याबाबत सामा�य �शासन 

िवभाग, महारा��  शासन यांचा िद.01/08/2011 रोजी�या शासन िनण�याम�ये संगणक, 

��टर, लॅपटॉप, स�ह�र व इतर आय. टी. उपकरणाच ेआयु�यमान ठरिवणे व कालबा�  

झाले�या उपकरणांची िव�हेवाट लावणेबाबत सिव�तर काय�प�दती िवशद केली आहे. 

�यानुसार २००८ पय�त खरेदी केले�या संगणकाची गती कमी झालेली आहे तसचे अ� ावत 

संगणक �णाली जु�या संगणकावर काय�रत होत नाही. �यामूळे कामे वळेेत पणू� करता येत 

नाहीत. 

सबब, उ�त व�तु��थती िवचारात घेता, सन २००८ पय�त खरेदी कर�यात आलेले 

संगणक, ��टर व इतर संगणकीय (IT) उपकरणे िनल�िखत कर�यासाठी 

िद.01/08/2011 �या शासन िनण�या�माणे काय�वाही कर�याची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठात सन २००८ पय�त�या या कालावधीत खरेदी कर�यात आलले े व 

कालबा�  झालले ेसंगणक, ��टर व इतर संगणकीय उपकरणे िद.01/08/2011 

�या शासन िनण�यानुसार िनल�िखत कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[1२(15)] अिनल सुिनल िर�के या�ंया नाव े िव� ापीठात रा�य�तरीय व�तृ�व �पध� 

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

(िटपणी: िव� ापीठा�या िव� ाथ� क�याण िवभागातफ� आयोिजत युवा महो�सवात �ित वष�

िविवध कला �कारापैकी मराठी व�तृ�व �पध�च े आयोजन कर�यात येते. सदर �पध�त 

िवयजी होणा�या िवषयासाठी पिह�या � मांकास रोटेिरयन िव�  िर�के व�तृ�व �पध� या 

नावाने रोख ब� ीस दे�याबाबतची िवनंती िव�  िर�के यांनी केलेली आहे. �यास अनुस� न 

िद.२२/१०/२०१६ रोजी मा. कुलसिचव, मा. संचालक, िव� ाथ� क�याण व � ी. िव�  

िर�के यां�याशी झाले�या चच�नुसार, � ी. िव�  िर�के यांनी व�तृ�व �पध�साठी रोख 

�व� पात बि� स दे�यासाठी `७०,०००/- इतकी र�कम मुदतीत ठेवून �या�यावरील 

�याजापोटी िमळणा�या र�कमेतून �थम � मांकासाठी `१,५००/- रोख व �मृितिच�ह, 

ि� तीय � मांकासाठी `१,०००/- रोख व �मृितिच�ह तसचे तृितय � मांकासाठी `५००/- 

रोख व �मृितिच�ह दे�याबाबत तसेच भाषा संवध�नाबाबत चालू घडामोडीवरील िवषय 

असाव ेयाबाबत चच� कर�यात आली. तसचे जानेवारी २०१७ म�ये सदर �पध�चे आयोजन 

के�यास आयोजनाचा सव� खच� हा � ी. िव�  िर�के यांनी दे�याच े मा�य केले आहे. 

�यानुसार `७०,०००/- िव� ापीठात मुदत ठेव �हणनू ��वकार�याची, �ितवष� रोटेिरयन 

िव�  िर�के यां�या नाव े��ततू िव� ापीठात रा�य�तरीय व�तृ�व �पध� आयोजन कर�याची 

तसेच मुदत ठेवीपासून िमळणा�या �याजा�या र�कमेतनू उपरो�त नुसार �थम, ि� तीय व 

तृितय � मांका�या िवज�ेयास रोख बि� स व �मृितिच�ह दे�याची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: अिनल सुिनल िर�के या�ंया नाव े िव� ापीठात रा�य�तरीय व�तृ�व �पध�च े

आयोजन कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[1२(16)] महारा��  ् शासनाने िद.२० ऑ�टोबर, २०१६ रोजी�या िव�  िवभागा�या शासन 

िनण�यानुसार िव� ापीठातील िश� क, �शासकीय अिधकारी व कम�चा�यानंा 

िद.0१ जानेवारी, २०१६ ते िद.३१ ऑग�ट, २०१६ या कालावधीतील महागाई 

भ�या�या थकबाकीची र�कम (११९ ट�केव� न १२५ ट�के) रोखीने आदा 

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

(िटपणी: महारा�� शासन, िव�  िवभागाच े शासन िनण�य � .मभवा-२०१६ / �.� .४४ /

सेवा-9, िद.20 ऑ�टोबर, 2016 म�ये पढुील �माणे नमूद केले आहे. "शासन असे आदेश 

देत आहे की, रा�य शासकीय कम�चारी व इतर पा�  पणू�कािलक कम�चा�यांना 

िद.०१ जानेवारी, 2016 ते िद.३१ ऑग�ट, 2016 या कालावधीतील महागाई भ�या�या 

थकबाकीची र�कम रोखीने दे�यात यावी." 

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

िद.20/10/2016 �या शासन िनण�यानुसार, िद.१ जानेवारी, 2016 ते िद.31 ऑग�ट, 

२०१६ या कालावधीतील महागाई भ�याची थकबाकीची र�कम (११९ ट�के व� न १२५ 

ट�के) रोखीने आदा कर�याबाबत व िव�  व लेखा िवभागास कळिव�यात आले आहे.

सबब, सदरची बाब व िद.२० ऑ�टोबर, २०१६ रोजीच ेशासन िनण�य �यव�थापन 

पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: िव� ापीठातील िश� क, �शासकीय अिधकारी व कम�चा�यानंा िद.0१ जानेवारी, 

२०१६ ते िद.३१ ऑग�ट, २०१६ या कालावधीतील महागाई भ�या�या थकबाकीची 

र�कम (११९ ट�केव� न १२५ ट�के) रोखीने आदा कर�याबाबत�या महारा��  

शासना�या िद.२० ऑ�टोबर, २०१६ रोजी�या िव�  िवभागा�या शासन िनण�याची 

न�द घे�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


