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पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १22 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

शु� वार, िद.२6 एि�ल, २०१9 सकाळी 1१:0० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १२२ वी बठैक शु� वार, िद.26 एि�ल, २०१9 रोजी सकाळी 11:0० 

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. मृणािलनी फडणवीस - मा. कुलगु� अ�य�

2) डॉ. एस. आय. पाटील - �-कुलगु� सद�य

3) �ा. महेश महादेव माने सद�य

4) डॉ. जी. एस. कांबळे सद�य

5) डॉ. बी. एन. आदटराव सद�य

6) डॉ. एच. के. आवताडे सद�य

7) डॉ. बी. पी. र�गे सद�य

8) � ीमती एन. एस. मंकणी सद�या

9) कु. ए. सी. च�हाण सद�या

10) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य

11) डॉ. एस. आर. कोकरे - सचंालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ िनमंि� त

१२) डॉ. एस. आय. पाटील - � .िव�  व लेखा अिधकारी िनमंि� त

१३) �ा. डॉ. �ही. बी. घुटे - कुलसिचव सद�य सिचव

बठैकीची सु� वात िव� ापीठ गीताने कर�यात आली.

�वागत:

मा. कुलसिचव यांनी मा. अ�य�  व सव�स�माननीय सद�यांचे �वागत केले.

ज�ेठ सािह��यक व सिम� क �ा. डॉ. गो. मा. पवार यांच ेिद.16/04/2019 रोजी िनधन झा�याने 

�यव�थापन पिरषद बठैकीम�ये � � ांजली वाह�यात आली. �यानंतर मा.कुलगु�  यांनी मागील 

बठैकीपासून�या ठळक घडामोडीचा थोड�यात अहवाल सादर केला.

अनुप��थती:

� ी. ए. के. आवळे यांनी प� ा� ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली होती. �यां�या 

अनुप��थतीची न�द घेऊन मा�यता दे�यात आली.  तसचे डॉ. एस. सी. मांडे, सचंालक, नॅशनल स�टर 

फॉर सेल साय�ससे, पणेु िव� ापीठ कॅ�पस, पणेु, अवर मु�य सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग,

मं� ालय, मंुबई, डॉ. डी. आर. माने, मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण), उ�च िश� ण संचालनालय, पणेु

व डॉ. डी. आर. नंदनवार, �भारी सहसंचालक, (तं� िश� ण) पणेु, मा. संचालक (तं�  िश� ण) यांच े

�ितिनधी हे �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.
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सदर बठैकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े

[ 01 ] • 20 फे�वुारी, 2019 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या बठैकी�या काय�वृ� ांतावर 

केल�ेया काय�वाहीची न�द घेणे.

• 11 माच�, 2019 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू कायम 

करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे.

ठराव • 20 फे�वुारी, 2019 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या बठैकी�या काय�वृ� ांतावर 

केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.

• 11 माच�, 2019 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत खालील 

दु� �तीसह सव�नुमते वाचनू कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द 

घे�यात आली.

पान � .38 वर िवषय � .8(14) मधील िवषयात व ठरावात खालील�माणे दु� �ती 

कर�यात आली.

पवू�चा िवषय व ठराव

िवषय

कॅश (CAS) अतंग�त होणा�या पदो� तीसाठी क�� ीय प�दतीने िशबीर आयोिजत कर�याची 

बाब िवचाराथ�.

ठराव

कॅश (CAS) अतंग�त होणा�या पदो� तीसाठी क�� ीय प�दतीने िशबीर एक मिह�या�या आत 

आयोिजत कर�याबाबत सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

दु� �त केललेा िवषय व ठराव

िवषय

कॅस (CAS) अतंग�त होणा�या पदो� तीसाठी आिण दु� �तीसाठी क�� ीय प�दतीने िशबीर 

आयोिजत कर�याची बाब िवचाराथ�.

ठराव

कॅस (CAS) अतंग�त होणा�या पदो� तीसाठी आिण दु� �तीसाठी क�� ीय प�दतीने िशबीर 

एक मिह�या�या आत आयोिजत कर�याबाबत सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 0२ ] शै� िणक वष�2019-20 पासनू संल��नत महािव� ालयांकडून नवीन अ�यास (पाठय� म),

िव� ाशाखा, िवषय व अितरी�त तुकडी सु� कर�यासाठी �ा�त झाल�ेया ��तावावर

महारा��  शासन िनण�य िद. 13/09/2017 नुसार केललेी काय�वाही मािहती�तव व 

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109 (4) (ग) नुसार सदरचे

��ताव शासनाकडे पाठिव�याकिरता मा. कुलगु�  महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या

वतीने महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) नुसार िदललेी 

मा�यता मािहती�तव.

(िटपणी: शै� िणक वष� 2019-20 पासून सोबत जोडले�या त��या�माणे नवीन अ�यास 

(पाठय� म), िव� ाशाखा, िवषय व अितरी�त तुकडी स�ु  कर�या संदभ�तील ��ताव 

िव� ापीठास �ा�त झालेले आहेत.

उपरो�त शासन िनण�यास अनुस� न शै� िणक वष� 2019-20 पासनू संल��नत 

महािव� ालयांकडून पारंपािरक अ�यास� मातंग�त येणा-या नवीन अ�यास (पाठय� म),

िव� ाशाखा, िवषय व अितरी�त तुकडी सु�  कर�याबाबत �ा�त झाले�या ��तावावर 

मा. कुलगु�  महोदय यांनी सोबत जोडले�या त��या�माणे िशफारस केलेली आहे.

सदर �ा�त ��तावांवर महारा��  शासना�या िद.13/9/2017 रोजी�या शासन 

िनण�यातील तरतूदीनुसार मा.कुलगु�  महोदयां�या िशफारशीअ�वये पा� ता संबिंधत 

महािव� ालयांना कळिव�यात आलेली आहे.

तसेच महारा��  शासनाने िदनांक 23/02/2017 �या असाधारण भाग 4 ब �या 

राजप� ा�वये महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 हे िद.01/03/2017 

पासून अंमलात आणले आहे. सदर महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016

कलम 109 (4)(ग) म�ये खालील �माणे तरतूद नमूद केलेली आहे.

"उपरो�त िविहत कालमय�दे�या आत �ा�त झाले�या अशा सव� अज�ची 

अिध�ठाता मंडळाकडून छाननी कर�यात येईल आिण ते �यव�थापन पिरषदे�या 

मा�यतेने, �या वष��या 1 एि�ल रोजी �कवा �यापवू� �यव�थापन पिरषदेस यो�य वाटतील 

अशा सबं�द कारणांनी यशोिचत प�ुटी िदले�या िशफारश�सह रा�य शासनाकडे 

पाठिव�यात येतील".

उपरो�त शासन िनण�यातील तरतूदी�या अनुषंगाने नवीन अ�यास ( पाठय� म),

िवषय, िव� ाशाखा व तकुडी सु�  कर�यासाठी परवानगी िमळणेकामी शासनाकडे ��ताव 

पाठिव�याची तारीख �या �या वष��या 1 एि�ल पय�त आहेत. �यानुसार सदरचे ��ताव 

शासनाकडे 1 एि�ल पय�त पाठिवणे आव�यक आहे.
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�यानुसार स� ��थतीत �यव�थापन पिरषदेची बठैक नजीक�या काळात होणार 

नस�याने या संदभ�त िद.16/03/2019 रोजी काय�लयीन िटपणी सादर केली असता,

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

अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता िदलेली आहे.  

�यानुसार सदरच े नवीन अ�यास (पाठय� म), िव� ाशाखा, िवषय व अितिर�त 

तुकडी सु�  कर�यासाठी परवानगी िमळणेकामी िद.27/03/2019 रोजी ��ताव सादर 

कर�यात येणार आहेत.

सबब, शै� िणक वष� 2019-20 पासून संल��नत महािव� ालयांकडून नवीन 

अ�यास (पाठय� म), िव� ाशाखा, िवषय व अितरी�त तुकडी सु�  कर�यासाठी �ा�त 

झाले�या ��तावावर िद.13/09/2015 नुसार केलेली काय�वाही मािहती�तव व महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109 (4) (ग) नुसार सदरचे ��ताव 

शासनाकडे पाठिव�याकिरता मा.कुलगु�  महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) नुसार िदलेली मा�यता 

मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 0३ ] � ी. आवटे वाय.पी., िशपाई यांची चौकशी कर�याकिरता िनय�ुत कर�यात आल�ेया 

िवभागीय चौकशी सिमती�या अहवालानुसार केललेी काय�वाहीची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: परी� ा व मू�यमापन िवभागा�या पनु�मु�यांकन व फोटो कॉपी क� ातील 

त�कालीन वळेी काय�रत असलेले � ी. िह�परगे आर.के., सहा.क�  अिधकारी व � ी.आवटे 

वाय.पी., िशपाई हे िव� ा�य�कडून पैस े घेवून पनु�मु�यांकना�या वळेी िवषयाम�ये उ� ीण� 

क� न देतात, अशा �व� पा�या त� ारी �ा�त झा�याने मा. कुलगु� महोदयानी 

खालील�माणे ि� सद�यीय िवभागीय चौकशी सिमती िनय�ुत केली होती. 

1. �ा.डॉ.एल.पी.देशमुख, त�कािलन �ा�यापक,पदाथ�िव� ान सकुंल  - अ�य�

2. � ीमती डॉ.एम.ज.ेपाटील,सहा.�ा�यापक,सामािजकशा� े संकुल   - सद�या

3. � ी.ज.ेएम.खैरदी, कायदा अिधकारी                                        -  सद�य सिचव

सदर सिमतीचे अ�य�  �ा.डॉ.एल.पी.देशमुख हे िद.३१/०५/२०१८ रोजी िनयत 

वयोमानानुसार सेवािनवृत झाले अस�याने, �यांचे ऐवजी डॉ.आर.बी.�चचोळकर यांची 

मा.कुलगु� महोदयानी अ�य� पदी नामिनद�शन केलेले होते व �या�माणे 

डॉ.आर.बी.�चचोळकर यांना प� ाने कळवून उपरो�त �करणी लवकरात लवकर चौकशी 

�ि� या पणू� क� न अहवाल सादर करणेबाबत िद.१७/०७/२०१८ रोजी�या प� ा�वये 

कळिव�यात आले होते.

उपरो�त दो�ही कम�चा-यांपकैी � ी. आर. के. िह�परगे यांची चौकशी �ि� या पणू� 

क� न �याचा अहवाल सादर केलेला असून �यानुसार �यांची सपंणू� काय�वाही पणू� झालेली 

आहे तर � ी. वाय. पी. आवटे, िशपाई यांना िरतसर लेखी नोटीस पाठवून सदरील 

सिमतीने � ी.आवटे व परी� ा िवभागाकडील मा.सचंालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ,

� ी. एम. एस. रोकडे, � ीमती ए. एस. साळंुखे, � ी. �ही. एस. पाटील, 

� ी. एम. एम. कोळी यांना चौकशी सिमतीसमोर बोलावून �यांच े �हणणे िवचारात घेवून 

सदर �करणाशी संबधंीत काय�लयीन सव� अिभलेख व कागदप� ांची तपासणी क� न 

सिमतीने आपला अहवाल या काय�लयास िद.२५/०१/२०१९ रोजी�या प� ासोबत सादर 

केला असून सदरील अहवाल या काय�लयास िद.०७/०२/२०१९ रोजी �ा�त झाला होता.

� ी. वाय. पी. आवटे, िशपाई यांची िवभागीय चौकशी करणेकामी 

डॉ. आर. बी. �चचोळकर यां�या अ�य� तेखाली िनय�ुत सिमतीने सादर केले�या 

अहवालाम�ये सव� �ि� या नमूद केलीली असून सिमतीने सादर केले�या अहवालाम�ये 

खालील बाबी नमूद केलेले होते. 

1 � ी. वाय. पी. आवटे यांनी � .१.50,०००/- इतकी र�कम � ी. गणेश �शदे यांचेकडून 

��वकारले अस�याच े �प�ट होते. परंत,ू सदरची र�कम ही िवषयात उ� ीण� क� न 

दे�यासाठी ��वकार�यात आलेली अस�याबाबत कोणताही परुावा सिमतीसमोर 

आलेला नाही. या कारणा�तव सदरची र�कम ही खाजगी �यवहारासाठी 

��वकार�यात आलेली अस�याबाबत � ी. आवटे वाय. पी. यांनी िदले�या �हण�यास 

दुजोरा िमळतो. 
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2 �करणाशी संबधंीत सव� मु�े िवचारात घेता, या �करणी त� ारीतील पसै े

��वकार�यात आले�या मु� ािशवाय इतर कोणतेही मु�े िस�द झालेले नाहीत. या 

कारणा�तव � ी. वाय. पी. आवटे हे �यां�यावर ठेव�यात आलेले दोषारोपा�या 

अनुषंगाने दोषी अस�याच े िस�द होत नाही. �याच�माणे घडलेला �कार हा �यां�या 

खाजगी �यवहारामुळे घडलेला अस�याबाबतची शंका नाकारता येत नाही. �यामुळे 

भिव�यात कम�चा�यांनी �यांचे खाजगी �यवहार िव� ापीठात न येऊ देणे याबाबत 

उपाय योजना करणे यो�य राहील.

उपरो�त�माणे िवभागीय चौकशी सिमतीचा अहवाल ��वका� न मा. कुलगु�  

महोदयां�या आदेशा�वये खालील�माणे काय�वाही कर�यात आली आहे.

1 डॉ. आर. बी. �चचोळकर यां�याकडून �ा�त अहवाल िवचारात घेता, � ी. वाय. पी. 

आवटे यांनी � ी. गणेश �शदे यांचशेी केलेला आ�थक �यवहार हा �यांचा खाजगी 

�यवहार असून �याचा व परी� ेम�ये गुण वाढिव�याचा �कार याचेशी काहीच संबधं 

नाही असे िदसनू येते. तथािप, �यांचे �य��तगत �यवहार िव� ापीठ पिरसराम�ये 

केलेला अस�यामुळे व �याचा पिरणाम काय�लयीन कामकाजावर होत अस�यामुळे 

भिव�याम�ये बाहेरील �य�त�शी कोणतेही आ�थक �यवहार िव� ापीठ पिरसराम�ये न 

करणेबाबत � ी. वाय. पी. आवटे यांना ��तुत काय�लयाचे प�  � . सोिवसो/आ�था/

1950, िद.08/03/2019 अ�वये लेखी समज दे�यात आलेली आहे. 

2 सिमती�या अहवालानुसार िव� ापीठाम�ये पनु:�  एकदा वरील�माणे आ�थक �करण 

न हो�या�या ��टीने सव� कम�चा�यांना �य��तगत आ�थक �यवहार हे िव� ापीठ 

पिरसराम�ये न कर�याबाबत ��तुत काय�लयाच े पिरप� क � . पअुहोसोिवसो / 

आ�था/2019/2061, िद.14/03/2019 अ�वये सव� कम�चा�यांना सूचना दे�यात 

आले�या आहेत.

3 � ी. आवटे यांची िवभागीय चौकशी स�ु  अस�यामुळे �यांना अ� ापपय�त िव� ापीठ 

सेवते कायम कर�यात आले न�हते. तथािप, � ी. वाय. पी. आवटे यांची िवभागीय 

चौकशीची �ि� या पणू� झालेली अस�यामुळे � ी. वाय. पी. आवटे यांना ��ततु 

काय�लयाचे आदेश � . सोिवसो/आ�था/का.आ/1951, िद.08/03/2019 अ�वये 

सेवते कायम कर�यात आलेले आहे.

4 � ी. वाय. पी. आवटे यांच ेिशपाई या पदाचे मा.िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण,

सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांचेकडून सधुािरत वतेनिनि� ती व मा.लेखािधकारी, 

उ�च िश� ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांचकेडून वतेन पडताळणीची काय�वाही 

यापवू�च झालेली आहे. तसचे �यां�यावर कोणताही गु�हा िस�द झालेला नस�यामुळे 

�यांना देय असलेले वतेनवाढी�या फरकासह सव� र�कम आदा करणेबाबत प�  � .

सोिवसो/आ�था/2019/2039, िद.13/03/2019 अ�वये िव�  व लेखा िवभागाला 

कळिव�यात आले आहे.

दर�यान�या काळात, � ी. माने नेताजी िदगंबर, �योगशाळा सहायक व 

� ी. आवटे यशवतं पंडीत, िशपाई यांना सेवते कायम कर�याची बाब िद.14/06/2018
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रोजी�या �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर केले असता, �यव�थापन पिरषदेने िवषय � .

23 ला अनुस� न खालील�माणे ठराव केलेला आहे.

ठराव - सोलापरू िव� ापीठात नो�ह�बर 2011 ते नो�ह�बर 2012 या कालावधीत 

सरळसेवनेे भरती झाले�या इतर कम�चा�यां�माणे � ी. माने नेताजी िदगंबर, �योगशाळा 

सहायक यांना सेवते कायम के�याची न�द घ�यात आली व � ी. आवटे. वाय. पी., िशपाई 

यांना � जू िदनांकापासून चौकशी सिमती नेमले�या िदनांकापय�त सेवते कायम कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

�यव�थापन पिरषदेने वरील�माणे केलेला ठराव िवचारात घेता, � ी. वाय. पी. 

आवटे यांची � जू िदनांकापासून चौकशी सिमती नेमले�या िदनांकापय�त सेवते कायम 

कर�याची बाब व �यानंतर चौकशी सिमतीची �ि� या पणू� झा�यानंतर पनु:�  एकदा 

कायम आदेश िनग�िमत करणे या दो�ही बाब�ची तांि� क अडचण िवचारात घेता, � ी. वाय. 

पी. आवटे यांना चौकशी सिमतीची �ि� या पणू� होईपय�त िनयिमत कर�यात आलेले 

न�हते. स� :��थतीत चौकशी सिमतीची संपणू� �ि� या पणू� झालेली अस�यामुळे व 

�याम�ये � ी. वाय. पी. आवटे यां�यावर कोणतेच आरोप िस�द झालेला नस�यामुळे �यांना 

सेवमे�ये कायम के�याचे आदेश िनग�िमत कर�यात आलेला आहे.

सबब, उपरो�त सव� बाबी िवचारात घेता, � ी. वाय. पी. आवटे., िशपाई यांची 

चौकशी कर�याकिरता िनय�ुत कर�यात आले�या िवभागीय चौकशी सिमतीचा अहवाल 

व सदरील अहवालानुसार केलेली �शासकीय काय�वाहीची बाब मािहती�तव)).

ठराव: � ी. आवटे वाय.पी., िशपाई यांची चौकशी कर�याकिरता िनय�ुत कर�यात आल�ेया 

िवभागीय चौकशी सिमती�या अहवालानुसार केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 04 ] सोलापरू िव� ापीठ िव� ाथ� सहा�यता क�� ामधून िव� ा�य�ना परी� ा अज� 

ई-� ा�सि� �ट, �थलांतर अज� व इतर अज� ऑनलाईन िव� ापीठास सादर केलनंेतर 

�यांची �त (Hard Copy ) देणे किरता �ती प�ृठ शु�क िनि� त कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठ िव� ाथ� सहा�यता क�� ाम�ये िव� ा�य�ना परी� ा अज� 

ई-� ा�सि� �ट, �थलांतर अज� व इतर अज� ऑनलाईन िव� ापीठास सादर कर�याकिरता 

इंटरनेट सुिवधा मोफत िदली जाते. परंत,ू िव� ाथ�ची सदर ऑनलाईन सादर केले�या 

अज�ची �त (Hard Copy) देणे किरता मागणी होत आहे.  

सबब, सोलापरू िव� ापीठ िव� ाथ� सहा�यता क�� ामधून िव� ा�य�ना परी� ा अज�,

ई-� ा�सि� �ट, �थलांतर अज� व इतर अज� ऑनलाईन िव� ापीठास सादर केलेनंतर 

�यांची �त (Hard Copy) देणे किरता �ती प�ृठ शु�क िनि� त कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठ िव� ाथ� सहा�यता क�� ामधून िव� ा�य�ना परी� ा अज� 

ई-� ा�सि� �ट, �थलांतर अज� व इतर अज� ऑनलाईन िव� ापीठास सादर के�यानंतर

�यांची �त (Hard Copy) देणे किरता �ती प�ृठ शु�क `5 घे�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.



�यव�थापन पिरषदेची 122 वी बैठक शु� वार, िद.26 एि�ल, २019 काय�वृ� ांत 9/24

[ 05 ] संल��नत महािव� ालये आिण िव� ापीठात असलले े िश� क, िश� के� र कम�चारी व 

िनयिमत िश� ण घेत असलले े िव� ाथ� व �यांचा एक कमावता पालक यां�यासाठी 

अपघात िवमा योजनेसाठी महािव� ालयात / िव� ापीठात िव� ाथ� �वशेा�यावळेी 

घेतललेी िवमा ि�िमयमची र�कम िवमा कंपनीकडे (Ins. Premium) भर�यानंतरच िवमा 

संर� ण सु�  होईल याबाबत अ�यास क� न तयार कर�यात आल�ेया िनयमावलीचा 

मसूदा िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठातंग�त सव� संल��नत महािव� ालय आिण िव� ापीठ अिधिवभागात 

िनयिमत िश� ण घेत असले�या िव� ाथ� व �याचा एक कमावता पालक व िश� क,

िश� के� र कम�चारी यांचा अपघात झा�यास / अपघाताने शािररीक नुकसान झा�यास 

अथवा दूद�वाने मृ�य ू झा�यास �कवा गंभीर आजार उ� व�यास होणा�या हानीची 

थो� ाफार �माणात का होईना भरपाई �हावी या उ�ेशाने िव� ाथ� सुर� ा योजना चालू 

कर�यात आली आहे. �यास अनुस� न िवमा िनयमावली तयार कर�याबाबत अिधसभेने 

केले�या िशफारशीचा अ�यास क� न िनयमावली तयार कर�यासाठी िद.१६/01/2019 

रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीतील ठराव � . ६ अ�वये सिमती गठीत कर�यात 

आली होती. सदर सिमतीची बठैक िद.२५/०३/२०१९ रोजी ११:०० वा. िव� ापीठा�या 

िव� ाथ� िवकास िवभागात सपं�  झाली. सदर बठैकीस खालील�माणे मा�यवर उप��थत 

होते. 

१) डॉ. बी. एन. आदटराव, �यव�थापन पिरषद सद�य : अ�य�

२) �ाचाय� डॉ. के. ए. पांडे, �यव�थापन पिरषद सद�या : सद�या

३) डॉ. टी. एन. कोळेकर, �यव�थापन पिरषद सद�य : सद�य

उपरो�त सिमतीने िविवध िवमा कंपनीसोबत कर�यात आले�या करारांचा 

अ�यास क� न िवमा िनयमावलीचा मसूदा तयार केला असून तो सोबत जोडला आहे.

सबब, सदर�या िनयमावलीचा मसूदा िवचाराथ�).

ठराव: सदर तयार कर�यात आल�ेया िनयमावलीचा पनु�  सिव�तर अ�यास कर�यासाठी 

��ताव सिमतीकडे पाठिव�यात यावा अस ेसव�नुमते ठरल.े
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[ 06 ] िद.२१ ऑग�ट, २०१८ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीतील पान � .२/४६ ठराव 

� .१ नुसार कं� ाटी कम�चारी यां�या वतेनाबाबत केल�ेया दु� �तीचा ठराव सुधािरत 

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.०३/०७/२०१८ रोजी �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत खाजगी कं� ाटदार 

यां�यामाफ�त काय�रत कं� ाटी कम�चारी यांना वतेन दे�याबाबत�या ठरावात 

िद.२१ ऑग�ट, २०१८ रोजी �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत खालील�माणे दु� �ती 

कर�यात आली आहे.

पवू�चा ठराव 

1) �यांनी वयाची कमाल वयोमय�दा पणू� केलेली आहे व �यांची सेवा १० वष�पे� ा जा�त 

आहे अशा कं� ाटी कम�चा�यांना � .१५,०००/- �ित मिहना कं� ाटदारामाफ�त दे�यात 

याव.े

2) तांि� क पदावर काय�रत कं� ाटी कम�चारी हाड�वअेर ॲ�ड नेटवक� ए�सपट�,

पिरचािरका (नस�) व टे�नीकल अिस�टंट यांना � .१२,०००/- �ित मिहना 

कं� ाटदारामाफ�त दे�यात याव.े

3) �यांची सेवा ५ ते १० वष� झालेली आहे यांना � .१०,०००/- �ित मिहना 

कं� ाटदारामाफ�त दे�यात यावी. 

4) इतर कं� ाटी कम�चा�यांना स�या सु�  असलेले वतेन चालू ठेवाव.े

दु� �ती केलेला ठराव

1) �यांची सेवा १ ते ५ वष� झालेली आहे यांना � .१०,०००/- �ित मिहना 

कं� ाटदारामाफ�त दे�यात याव.े

2) �यांची सेवा ५ ते १० वष� झालेली आहे यांना � .१२,०००/- �ित मिहना 

कं� ाटदारामाफ�त दे�यात याव.े

3) �यांची सेवा १० वष�पे� ा जा�त आहे अशा कं� ाटी कम�चा�यांना � .१५,०००/- �ित 

मिहना कं� ाटदारामाफ�त दे�यात याव.े उपरो�त दु� �तीत वाहन चालक समािव�ट 

कर�याचे ठरले.

उपरो�त दु� �ती केले�या ठरावा�या अनुषंगाने खाजगी कं� ाटदारामाफ�त 

काय�रत असले�या कं� ाटी कम�चा�यांना वतेन आदा कर�यात येत आहे. परंतू, िविवध 

िवभाग / सकुंल यां�या मागणीनुसार कं� ाटी प�दतीने कम�चारी घे�यात येतात. याम�ये 

काही कम�चारी ज े पवू� िव� ापीठात कं� ाटी प�दतीने सेवते होते पण काही कारणा�तव 

सोडून गेलेले असतात व न�याने � जू हो�यासाठी अज� सादर करतात. अशा वळेेस यापवू� 

िव� ापीठात काम केलेला कम�चारी सोडून जावून यांना प�ुहा कामावर घेत�यानंतर �यांचा 

मागील अनुभव / सेवा गृहीत धरणे सयंु�त वाटत नाही. तसेच मागील अनुभव / सेवा 

गृहीत ध� न वरील ठरावानुसार वतेन आदा के�यास िव� ापीठ फंडावर अिधकचा बोजा 
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येवू शकतो. सदर बाब िवचारात घेता यापढेु न�याने � जू होणा�या कं� ाटी कम�चारी यांची 

सेवा � जू िदनांकापासून � ा�  ध� न �यां�या पढुील सवेा कालावधीनुसार वतेन आदा 

करणे संयु��तक राहील. �यामूळे उपरो�त ठरावात सलग हा श�द नमूद करणे आव�यक 

आहे.  

सबब, िद.२१ ऑग�ट, २०१८ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीतील 

पान � .२/४६ ठराव � .१ नुसार कं� ाटी कम�चारी यां�या वतेनाबाबत केले�या दु� �तीचा 

ठराव सधुािरत कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िद.२१ ऑग�ट, २०१८ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीतील 

पान � .२/४६ ठराव � .१ नुसार कं� ाटी कम�चारी यां�या वतेनाबाबत खालील�माणे 

दु� �तीसह सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

1) �यांचा अनुभव संबिंधत कं� ाटी पदासाठी १ ते ५ वष�चा आहे �यांना � .417/-

�ितिदन कं� ाटदारामाफ�त दे�यात याव.े

2) �यांचा अनुभव संबिंधत कं� ाटी पदासाठी 5 ते 10 वष�चा आहे �यांना � .500/-

�ितिदन कं� ाटदारामाफ�त दे�यात याव.े

3) �यांचा अनुभव संबिंधत कं� ाटी पदासाठी 10 वष�पे� ा जा�त आहे �यांना � .625/-

�ितिदन कं� ाटदारामाफ�त दे�यात याव.े

4) 01 वष�पे� ा कमी अनुभव असणा�या कं� ाटी कम�चा�यास �चिलत िकमान वतेन 

काय� ानुसार �ितिदन र�कम कं� ाटदारामाफ�त दे�यात याव.े



�यव�थापन पिरषदेची 122 वी बैठक शु� वार, िद.26 एि�ल, २019 काय�वृ� ांत 12/24

[ 07 ] प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर िव� ापीठ नामांतर कृती सिमती, सोलापरू यांच ेसिचव व 

अ�य�  यांनी िव� ापीठामाफ�त होणा�या प� �यवहारावर व िविवध �माणप� ावर प�ुय� ोक 

अिह�यादेवी होळकर यां�या लोगो व �ितमेचा (फोटो) समावशे कर�याबाबत 

िद.१३/०३/२०१९ रोजी�या प� ा�वये केललेी िवनंती िवचाराथ�.

(िटपणी: प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर िव� ापीठ नामांतर कृती सिमती, सोलापरू यांच े

सिचव व अ�य�  यांनी महारा��  शासना�या िद.०५ माच�, २०१९ रोजी�या राजप� ानुसार 

िद.०६ माच�, २०१९ रोजी सोलापरू िव� ापीठाचे नाव प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर 

असे नामांतर केले आहे. �याब�ल महारा��  शासन व िव� ापीठ �शासनाच े आ�ही 

समाजबांधव आभारी आहोत. तसचे प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव� ापीठ,

सोलापरू या नामांतरा�माणेच िव� ापीठामाफ�त होणारा सव� प� �यवहाराम�ये तसचे 

दे�यात येणारे प� , गुणप� क, िविवध �माणप�  व परु�कार याम�ये प�ुय� ोक 

अिह�यादेवी होळकर यांचा लोगो व �ितमेचा (फोटो) समावशे कर�याबाबत िवनंती 

केलेली आहे. (सोबत िद.१३/०३/२०१९ रोजीचे प�  जोडले आहे.)

महारा��  शासना�या िद.०५ माच�, २०१९ रोजी�या राजप� ानुसार सोलापरू 

िव� ापीठाचा “प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू” असा 

नामिव�तार �चिलत कर�यात आला असून या िव� ापीठाचा नामिव�तार सोहळा 

िद.06/03/2019 रोजी महारा��  रा�याच े सहकार मं� ी मा. सुभाषबाप ू देशमुख यां�या 

�मुख उप��थतीत सपं�  झालेला आहे. �यानुसार सव� काय�लयीन प� �यवहाराम�ये

प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू असे नमूद कर�यात येत 

आहे. 

सबब, प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर िव� ापीठ नामांतर कृती सिमती,

सोलापरू यांच ेसिचव व अ�य�  यांनी िव� ापीठामाफ�त होणा�या प� �यवहारावर व िविवध 

�माणप� ावर प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर यां�या लोगो व �ितमेचा (फोटो) समावशे 

कर�याबाबत िद.१३/०३/२०१९ रोजी�या प� ा�वये केलेली िवनंती िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाकडून होणारे प� �यवहार व �माणप�  यावर िव� ापीठ लोगो नावासह 

प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर यांची �ितमा वापर�यास त�वता: मा�यता दे�यात 

आली.  तसचे लोगोबाबत शासनास प� �यवहार क� न माग�दश�न घे�यात याव े अस े

सव�नुमते ठरल.े

वरील ठरावा�या अनुषंगाने ��तुत िव� ापीठातील सव� �शासकीय िवभाग व 

संकुल ेयांचसेाठी एकच लटेरपॅडचा नमूना असावा असे ठरल.े
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[ 08 ] महारा��  शासना�या िद.०८ माच�, २०१९ �या शासन िनण�या�वये, िव� ापीठ अनुदान 

आयोगा�या योजनेनुसार सात�या वतेन आयोगा�माणे िव� ापीठ व संल��नत 

महािव� ालयातील िश� कांना वतेन� णेी अमंलबजावणी कर�याबाबत 

मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम 

१२(८) अ�वये पािरत केल�ेया आदेशा�या अनुषंगाने केललेी काय�वाही मा�यते�तव.

(िटपणी: उ�च व तं�  िश� ण िवभागाचा शासन िनण�य � .Misc-2018/ C.R.56/

18/UNI-1, िद.०८ माच�, २०१९ अ�वये िव� ापीठ पिरसर सकुंलातील व संल��नत 

महािव� ालयाकडील िश� क व त�सम संवग�तील िश� क यांना सातवा वतेन आयोग 

लागू कर�यात आला आहे. सदर शासन िनण�या�वये, िव� ापीठ पिरसर संकुलातील व 

संल��नत महािव� ालयांमधील िश� कांना सातवा वतेन आयोग लागू क� न �याची

अंमलबजावणी कर�याबाबत मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (८) अ�वये िव� ापीठ आदेश � . PAHSUS/Estt/7thpay

/2019/2285, िद.25 माच�, २019 अ�वये पािरत केलेले आहे.

सदर आदेशाची �त व शासन िनण�याची �त िव� ापीठा�या 

http://su.digitaluniversity.ac या सकेंत�थळावरील Home Page वरील 

Circulars / Notices व Announcements या मथ� याखाली 7th Pay Order या 

�लकवर उपल�ध आहे.

सबब, मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ 

कलम १२ (८) अ�वये पािरत केले�या आदेशा�या अनुषंगाने केलेली काय�वाही 

मा�यते�तव).

ठराव: महारा��  शासना�या िद.०८ माच�, २०१९ �या शासन िनण�या�वये, िव� ापीठ अनुदान 

आयोगा�या योजनेनुसार सात�या वतेन आयोगा�माणे िव� ापीठ व संल��नत 

महािव� ालयातील िश� कांना वतेन� णेी अमंलबजावणी कर�याबाबत 

मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम 

१२(८) अ�वये पािरत केल�ेया आदेशा�या अनुषंगाने केललेी काय�वाहीस सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 9(१) ] सी.बी. खेडगी�  बसव�े र साय�स,राजा िवजय�सग कॉमस� ॲ�ड राजा जय�सग आट�स 

कालजे, अ�कलकोट, ता. अ�कलकोट, िज. सोलापरू या परी� ा क�� ावर झाल�ेया 

गैर�काराबाबत महािव� ालयाने सादर केललेा खुलासा व केललेी काय�वाही 

मािहती�तव.

(िटपणी: सदर महािव� ालयातील परी� ा क�� ावर माहे ऑ�टो / नो�ह� 2018 �या 

बी. कॉम भाग २ �या स�  ३ मधली Corporatc Accounting या िवषया�या 

िद.20/12/2018 रोजी�या पेपर�या गैर�कारासंदभ�त गठीत चौकशी सिमतीचा 

14/01/2019 रोजी�या अहवाल व �यव�थापन पिरषदे�या िद.16/01/2019 रोजी�या 

बठैकीत झाले�या ठरावातील िविवध म्ु�यां�या अनुषंगाने सदर महािव� ालयास शै� िणक 

संशोधन आिण िवकास या िवभागामाफ�त िद.22/01/2019 रोजी�या प� ा�वये खुलासा 

सादर करणेबाबत कळिव�यात आले होते.

�यानूसार महािव� ालयाशी संबिंधत सं�थेने िद.16/02/2019 (या काय�लयास 

�ा�त िद.21/02/2019) रोजी�या प� ा�वये परी� ा व मु�यमापन मंडळ या िवभागाशी 

संबिंधत मु�ा � . १ व ३ �या अनूषंगाने खुलासा सादर केला आहे.

मु�ा � .१ नुसार सं�थेच े �भारी �ाचाय� डॉ. एस. सी. आडिवतोटे व िलपीक तसेच 

महािव� ालयास झालेला दंड भरला अस�याचे नमूद केले आहे.

मु�ा � . ३ याबाबतचा सं�थेचा खुलासा व �हणणे सोबत जोडले आहे.

तसेच मु�ा � . ३ नुसार, उ�त तालु�यातील िव� ा�य�चा िवचार करता सदर 

महािव� ालयातील परी� ा क��  चालू केले असनू, सदर परी� ा क�� ावरील कामकाज हे 

िव� ापीठा�या िनयं� णाखाली िव� ापीठातील िश� क व िश� के� र कम�चा�यांमाफ�त चालू 

आहे. 

सबब, संबिंधत सं�थेचा खुलासा अवलोकनी घेता, सदर महािव� ालयातील 

भरलेला दंड व िव� ापीठामाफ�त सदरचे परी� ा क��  चालू ठेवली अस�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: सी.बी. खेडगीज कॉलजे, अ�कलकोट या परी� ा क�� ावर झाल�ेया गैर�काराबाबत 

महािव� ालयाने सादर केललेा खुलासा व केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.

तसेच सी.बी. खेडगी�   कॉलजे, अ�कलकोट या परी� ा क�� ाव� न झाल�ेया 

गैर�काराबाबत िद.16 जानेवारी, 2019 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदेतील ठराव 

� .11(10) मधील अ.� .7 ची िशफारस र� क� न परी� ा कामासाठी संबधंीत

महािव� ालयातील िश� क व िश� के� र कम�चारी यांनी सोलापरू शहरातील िविवध

महािव� ालयाम�ये नेमुन िदल�ेया परी� ेचे कामकाज केल े अस�यास �यांना पवू�ल� ी 

�भावाने �वास भ� ा व दैिनक भ� ा अदा कर�यात यावा असे सव�नमुते ठरल.े
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[ 9(२) ] िव� ापीठ कौश�य िवकास क��  व � ी. साई समथ� ए�युकेशनल मेिडकल िरसच� 

सोसायटी, नागपरू यां�याशी केल�ेया शै� िणक सहचय� करार मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठ कौश�य िवकास क�� ाने ए�यू�शेर या िवषयातील �माणप�  

अ�यास� म चालू कर�या�या दू�टीने नागपरू येथील � ी. साई समथ� ए�यकेुशनल 

मेिडकल िरसच� सोसायटी यां�याशी केले�या शै� िणक सहचय� करार केलेला असनू �या 

करारानुसार ए�यू� ेशर �माणप�  अ�यास� माची सु� वात कर�यात आलेली आहे. हा 

अ�यास� म िव� ापीठ अ�यासक��  येथे चालू झालेला आहे. सदर शै� िणक सहचय� 

करारातील ठळक बाबी खालील�माणे आहेत.

सदर कराराची मुदत एक वष� इतकी असनू या कराराअतंग�त ए�यू�शेर 

�माणप�  हा अ�यास� म िशकव�याची जबाबदारी � ी. साई समथ� ए�युकेशनल मेिडकल 

िरसच� सोसायटी, नागपरू यांची असनू िव� ापीठामाफ�त सदर अ�यास� म 

चालिव�यासाठी वग� व इतर भौितक सुिवधा उपल�ध क� न दे�यात येतील.

सदर अ�यास� म ६ मिहने कालावधीचा असनू ��येक शिनवार व रिववारी 

सकाळी व सं�याकाळी अशा दोन वग�त चालणार असनू �वशे � मता ६० िव� ाथ� इतकी 

िनि� त कर�यात आलेली आहे. सदर अ�यास� मापोटी �ित िव� ाथ� `7,500/- इतके 

शु�क आकार�यात येणार असून सदर शु�कापोटी जमा होणा�या एकूण र�कमेपकैी 

60% र�कम ही � ी. साई समथ� ए�यकेुशनल मेिडकल िरसच� सोसायटी, नागपरू या 

सं�थेस तर उव�िरत 40% र�कम ही िव� ापीठास िमळणार आहे.

सदर अ�यास� माच े �वशे करणे, शै� िणक शु�क गोळा करणे, अ�यास� मास 

�यापक �िस�दी देणे, अ�यास� माची परी� ा घेणे व �माणप�  देणे इ�यादीची जबाबदारी 

िव� ापीठाची असणार आहे तर सदर अ�यास� म तयार करणे, �याचे िनयिमतपणे 

अ�यापन करणे इ�यादी बाब�ची जबाबदारी � ी. साई समथ� ए�यकेुशनल मेिडकल िरसच� 

सोसायटी, नागपरू यांची असणार आहे. 

सबब, िव� ापीठ कौश�य िवकास क��  व � ी. साई समथ� ए�यकेुशनल मेिडकल 

िरसच� सोसायटी नागपरू यां�याशी केले�या शै� िणक सहचय� करार मािहती�तव).

ठराव: िव� ापीठ कौश�य िवकास क��  व � ी. साई समथ� ए�युकेशनल मेिडकल िरसच� 

सोसायटी, नागपरू यां�याशी केल�ेया शै� िणक सहचय� कराराची न�द घे�यात आली.
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[ 9(३)] िद.22/04/2019 रोजी�या इमारत व बांधकाम सिमती�या बठैकीचा इितवृ� ांत िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील िविवध बांधकाम करणे कामाकरीता िद.22/04/2019

रोजी इमारत व बांधकाम सिमतीची बठैक आयोिजत कर�यात आली होती. सदर बठैकीत 

िवषय १ ते १० व आय�यावळेेचे िवषय 11(१) ते 11 (४) नुसार सादर केले असता 

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

िव� ापीठ पिरिनयम S. 339(f) नुसार िद.22/04/2019 रोजी�या इमारत व 

बांधकाम सिमती�या इितवृ� ांतास �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक आहे.

सबब, िद.22/04/2019 रोजी�या इमारत व बांधकाम सिमती�या बठैकीचा 

इितवृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िद.22/04/2019 रोजी�या इमारत व बांधकाम सिमती�या बठैकीचा इितवृ� ांतातील 

िवषय � .१ ते १० व आय�या वळेेचे िवषय � .११(१) ते ११(४) नुसार सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 9(4)] िद.२०/०४/२०१९ रोजी सपं�  झाल�ेया िव�  व लखेा सिमतीने िशफारस केल�ेया 

िद.२०/०४/२०१९ रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.२०/०४/२०१९ रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला आहे.

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

पिरषदेस मा�यतेसाठी ठेवणे आव�यक आहे. िद.२०/०४/२०१९ रोजी संप�  झाले�या िव�  

व लेखा सिमतीने िशफारस केले�या िद.२०/०४/२०१९ रोजी�या खरेदी सिमतीचा 

काय�वृ� ांत िवचाराथ�).

ठराव: िद.२०/०४/२०१९ रोजी सपं�  झाल�ेया िव�  व लखेा सिमतीने िशफारस केल�ेया 

िद.२०/०४/२०१९ रोजी�या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ांतास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 
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[ 9(5)] ��तूत िव� ापीठ पिरसरातील सामािजकशा� े संकुल इमारती�या पिह�या मज�यावरील 

Auditorium सेिमनार हॉल व कॉ�फर�स हॉल�या छतावरील जुनी लोखंडी प� े काढून 

�या िठकाणी नवीन लोखंडी प�  े बसिवणे (Phase I Part - c ) या कामा�या 

अदंाजप� कास �शासकीय व तांि� क मंजूरी दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��ततु िव� ापीठा�या पिरसरातील सामािजकशा� े संकुल इमारती�या पिह�या

मज�यावरील सेिमनार व कॉ�फर�स हॉल नुतनीकरण�या कामाप�की छतावरील जुनी

खराब झालेली लोखंडी प� े काढून �या िठकाणी नवीन लोखंडी प� े बसिव�या�या कामाचे

Phase I Part-c चे `8,44,435/- इत�या �कमतीचे अंदाजप� क सन 2018-19 �या

एसएसआर नुसार मेसस�िन�मती िडझाईन, सोलापरू यांनी तयार क� न ��तुत िव� ापीठास

सादर केले आहे. सुलभ संदभ�साठी ��तुत िव� ापीठास �ा�त झाले�या अंदाजप� काची

मुळ �त यासोबत जोडली आहे.

2) �याअनुषंगाने नमूद कर�यात येते की, ��तुत िव� ापीठ पिरसरातील सामािजकशा� े

संकुला�या इमारतीमधील पिह�या मज�यावर बांधले�या सेिमनर व कॉ�फर�स

हॉल�या नुतनीकरणा�या कामाची िनिवदा �ि� या पणू�क� न सदरील कामाची वक�

ऑड�र � ी राठोड बी.�ही या ठेकेदारास दे�यात आली आहे.

3)  संबिंधत ठेकेदारांनी सदरील कामास सु� वात के�यानंतर सेिमनर व कॉ�फर�स

हॉल�या छतावरील सव�लोखंडी प� े खराब झाली असनू सदरील लोखंडी प� े न

बदलता जर नूतनीकरणाचे काम के�यास येणा-या पावसाळयाम�ये नुतनीकरणा�या

मा�यमातून सेिमनार हॉल म�ये �या सुिवधा िनम�ण कर�यात येणार आहेत, �या सव�

सुिवधा सेिमनार हॉलम�ये येणा�या पावसा�या पा�यामुळे खराब होणार अस�याने

िव� ापीठाचे खूप नुकसान होणार अस�याचे िनद�शनास आले आहे. सदरील बाब

िवचारात घेता जोपय�त सेिमनर हॉल�या छतावरील प� े बदल�याची �ि� या पणु�होत

नाही, तो पय�त संबिंधत ठेकेदारास िनिवदे�माणे िदले�या काय�रंभ आदेशानुसार

सेिमनर व कॉ�फर�स हॉल�या नुतनीकरणाचे काम करणे अश�य आहे.

4) ��तुत �करणात नमूद केलेली व�तु��थती िवचारात घेता, सेिमनर हॉल�या (Phase I

Part-c) छतावरील प� े बदल�या�या कामाचे `8,44,435/- इत�या �कमतीचे

अंदाजप� क िव� ापीठास �ा�त झाले असून सदरील अंदाजप� कास मा�यता



�यव�थापन पिरषदेची 122 वी बैठक शु� वार, िद.26 एि�ल, २019 काय�वृ� ांत 19/24

दे�याबाबत महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 100(5) (ग) म�ये

खालील�माणे तरतूद आहे.

कलम

100(5) (ग)

सव�लहान आिण मोठया बांधकामा�या संदभ�त, �यव�थापन पिरषदेस

िशफारस करील आिण �शासकीय मा�यता आिण खच�स मंजूरी

िमळवील.

5) वरील नमूद केलेली काय� ातील तरतूद िवचारात घेता, सदरील कामा�या

`8,44,435/- इत�या अंदाजप� कास �शासकीय व तांि� क मंजूरी

िमळ�याबाबतचा िवषय इमारत व बांधकाम सिमती�या बठैकीत ठेऊन सदरील

कामास �शासकीय मा�यता आिण �यासाठी होणा�या खच�स मंजूरी दे�याबाबतची

िशफारस �यव�थापन पिरषदेकडे करणे आव�यक आहे. परंतु दर�यान�या

कालावधीम�ये इमारत व बांधकाम सिमती�या बठैकीचा िदनांक िनि� ती झाला

नस�यामुळे आिण सदर �करण स�वर काय�वाही करणे आव�यक अस�याने

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

बाब �हणनू इमारत व बांधकाम सिमती�या वतीने सदर िवषय �यव�थापन

पिरषदेकडे िशफारस कर�यास माननीय कुलगु� महोदयांनी मा�यता असावी.

सबब, ��तुत िव� ापीठ पिरसरातील सामािजकशा� े संकुल इमारती�या

पिह�या मज�यावरील Auditorium सेिमनार हॉल व कॉ�फर�स हॉल�या छतावरील

जुनी लोखंडी प� े काढून �या िठकाणी नवीन लोखंडी प� े बसिवणे या कामा�या

अंदाजप� कास �शासकीय व तांि� क मंजूरी दे�याची बाब िवचाराथ�)

ठराव: ��तूत िव� ापीठ पिरसरातील सामािजकशा� े संकुल इमारती�या पिह�या मज�यावरील 

Auditorium सेिमनार हॉल व कॉ�फर�स हॉल�या छतावरील जुनी लोखंडी प� े काढून 

�या िठकाणी नवीन लोखंडी प� े बसिवणे (Phase I Part - c) या कामा�या अदंाजप� कास 

�शासकीय व तांि� क मंजूरी दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 9(6)] शै� िणक वष�2019-20 पासून नवीन महािव� ालय स�ु कर�यासाठी �ा�त झाल�ेया

अिंतम इरादाप� ासंदभ�त अनुपालन अहवाला�या ��तावावर िद.15/09/2017 नुसार

केललेी काय�वाही मािहती�तव व महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम

109 (4) (च) नुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे पाठिव�याकामी मा. कुलगु� महोदय यांनी

नवीन महािव� ालय अिंतम इरादाप� ाचे ��तावास शासनास पाठिव�यास �यव�थापन

पिरषदे�या वतीने महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) नूसार

केललेी काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: शै� िणक वष� 2019-20 पासून सोबत जोडले�या त��या�माणे नवीन

महािव� ालय सु� कर�या संदभ�तील अंितम इरादाप� ाचे अनुपालन अहवालासंदभ�तील

��ताव िव� ापीठास �ा�त झालेले आहेत.

उपरो�त शासन िनण�यास अनुस� न शै� िणक वष�2019-20 पासून नवीन

महािव� ालय सु� कर�यासदंभ�तील एकूण शासनाने िद. 31/01/2019 रोजी�या शासन

आदेशानूसार 01 पारंपािरक महािव� ालयास इरादाप� िदलेले आहे. तसेच एक वष�व�ै

असलेले 02 ��ताव असे एकूण िव� ापीठास 03 अंितम इरादाप� किरता अनुपालन

अहवालाचे ��तावावर मा.कुलगु� महोदय यांनी सोबत जोडले�या त��या�माणे िशफारस

केलेली आहे.

सदर �ा�त ��तावांवर महारा�� शासना�या िद.15/9/2017 रोजी�या शासन

िनण�यातील तरतूदीनुसार मा. कुलगु� महोदयां�या िशफारशीअ�वये पा� ता संबिंधत

महािव� ालयांना कळिव�यात येणार आहेत.

महारा�� शासनाने िदनांक 23/02/2017 �या असाधारण भाग 4 ब �या

राजप� ा�वये महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 हे िद.01/03/2017

पासून अंमलात आणले आहे. सदर महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016

कलम 109 (4)(च) म�ये खालील �माणे तरतूद नमूद केलेली आहे.

"उपरो�त कालमय�देत िमळाले�या अशा अनुपालन अहवालाची अिध�ठाता

मंडळा� ारे छाननी कर�यात येईल आिण �या उपरो�त कालमय�देत अनुपालन अहवाल

�ा�त झाला असेल �या कालमय�देतील मे �या पिह�या िदवशी �कवा �याआधी �यव�थापन

पिरषदे�या मंजुरीसह रा�य शासनाकडे पाठिवला जाईल. अिध�ठाता मंडळा�या व

�यव�थापन पिरषदेने मंजूरी िदले�या िशफारश�ना �यव�थापन पिरषदेला उिचत वाटेल

अशा संब�ंद कारणांनी यथोिचतिर�या प�ुटी दे�यात येईल."
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उपरो�त शासन िनण�यातील तरतूदी�या अनुषंगाने नवीन महािव� ालयाचे अंितम

इरादाप� ाचे अनुपालन अहवाल शासनाकडे ��ताव पाठिव�याची तारीख �या �या वष��या

1 मे पय�त आहेत. �यानुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे 1 मे पय�त पाठिवणे आव�यक आहे.

�यानुसार स� ��थतीत �यव�थापन पिरषदेची बठैक िद.26/4/2019 रोजी

आयोिजत केली अस�याने त�पवू�सदरील ��ताव शासनास पाठिवणे आव�यक अस�याने

यासंदभ�त िद.15/04/2019 रोजीची िटपणी सादर केली असता, मा.कुलगु� महोदयांनी

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

पिरषदे�या वतीने मा�यता िदलेली आहे.

�यानुसार सदरचे नवीन महािव� ालय अंितम इरादाप� ाचे अनुपालन अहवालाचे

परवानगी िमळणेकामी िद.25/04/2019 रोजी ��ताव सादर कर�यात येणार आहेत.

सबब, शै� िणक वष�2019-20 पासून नवीन महािव� ालय सु� कर�यासाठी �ा�त

झाले�या अंितम इरादाप� ासदंभ�त अनुपालन अहवाला�या ��तावावर िद.15/09/2017

नुसार केलेली काय�वाही मािहती�तव व महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016

कलम 109 (4) (च) नुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे पाठिव�याकामी मा.कुलगु� महोदय

यांनी नवीन महािव� ालय अंितम इरादाप� ाचे ��तावास शासनास पाठिव�यास

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12

(7) नूसार केलेली काय�वाही मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 9(7)] डॉ. िनशा सी. वाघमारे, चेअरपस�न, बीओएस (सोशल वक�) यांचे िद.23/4/2019 रोजी

�ा�त झाललेे प� िवचाराथ�.

(िटपणी: सदरील प� ा�वये िद.15/02/2019 रोजी�या प� ाम�ये नमूद के�या�माणे �यांनी

सादर केले�या सु� ीसंदभ�तील बाबी िवचारात घे�यासंदभ�त सव�फॅक�टी िमळून अज�

केलेला होता. �यानंतर सदरील प� ावर िव� ापीठाकडून िद.13/3/2019 रोजी�या

प� ा�वये िवनंती अमा�य कर�यात आलेली असून, पनु� सदरील उ�त बाब �यव�थापन

पिरषदे�या बठैकी समोर ठेव�याची िवनंती केलेली आहे.

सदरील प� ा�वये शै� िणक वष� 2018-19 मधील स� ारंभ व स� समा�ती

एम.एस.ड��यू या अ�यास� मा�या तारखासंदभ�त एकूण 70 सटुी�या िदवसापैकी 58

िदवस सु� ा िमळत आहेत. �याकरीता शै� िणक वष� 2018-19 मधील दुस�या 

स� ारंभा�या ि� तीय स� ाची स� समा�तीची तारीख 12 मे, 2019 ठेव�यात यावी असे

उपरो�त प� ा�वये कळिवले होते. तसेच �यानुसार शै� िणक वष�2019-20 म�ये देखील

बदल करावा. 

शै� िणक वष�2018-19 साठी स� आरंभ व स� समा�ती�या तारखा खालील

�माणे असतील.

अ.

� .

िव� ाशाखा �थम स� ि� तीय स�

समा�ती

�ारंभ समा�ती �ारंभ यापूव� 

कळिव�यात 

आललेी तारीख 

सुधािरत स�  

समा�तीची 

तारीख 

1) एम. एस. ड��यू
२ जुल,ै

२०१८ 

३० 

नो�ह�बर,

२०१८ 

२ 

जानेवारी,  

२०१९ 

२४ 

मे,  

2019

12

मे,  

2019

सबब, शै� िणक वष� 2018-19 मधील स� समा�तीची तारखेसंदभ�त बदल

कर�याकिरता डॉ. िनशा सी. वाघमारे, चेअरपस�न, बीओएस (सोशल वक�) यांचे िद.23/4/2019

रोजी �ा�त झालेले प� �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: डॉ. िनशा सी. वाघमारे, चेअरपस�न, बीओएस (सोशल वक�) यांचे िद.23/4/2019 रोजी�या 

प� ाचा िवचार क� न शै� िणक वष� 2018-19 साठी �थम स�  िद.2 जुल,ै 2018 ते 30 

नो�ह�बर, 2018 तसेच ि� तीय स�  िद.2 जानेवारी, 2019 ते 12 मे, 2019 असा 

स� समा�ती�या तारखेम�ये बदल कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 9(8)] पीएच.डी. �वशे परी� ा PET-7 �वशेासाठी िनयमावलीस मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठातफ� लवकरच पीएच.डी. �वशे परी� ा (PET-7) घे�यात येणार 

आहे. पीएच.डी. �वशेासाठी िनयमावली तयार कर�यात आली असून सोबत जोडली 

आहे. यापवू� सन 2018 म�ये िनयमावली तयार कर�यात आली होती. तथािप, 

यादर�यान बराच कालावधी गे�यामुळे वळेोवळेी �ा�त होणा�या शासन आदेश /िवघापीठ 

अनुदान आयोगा�या िनद�शानुसार पीएच.डी. �वशेाबाबत िनयमात बदल कर�यात आला 

आहे. सदर िनयमावली िव� ापिरषदे�या मा�यते नंतर �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर 

करणे आव�यक आहे. तथािप, दर�यान�या काळात िव� ापिरदेची बठैक िनयोिजत 

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

पिरषदे�या वतीने मा.कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िदलेली आहे.

       सबब, वरील�माणे पीएच.डी. �वशेासाठी�या नवीन िनयमावलीस मा�यता दे�याची 

बाब िवचाराथ�)

ठराव: पीएच. डी. �वशे परी� ा PET-7 �वशेासाठी िनयमावलीस दु� �तीसह सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 9(9)] प�ुय� ाेक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू माच� / एि�ल, 2019

परी� ा किरता काम करणा�या क�� संचालकांना मानधन दे�याची बाब िवचाराथ�

िटपणी: िद.15/3/2019चे जाक.2018-19 Solapur University Principals

Association of Non Government Colleges यांचे प� अवलोकनाथ� सादर.

(सोबत सदरचे प� जोडलेले आहे.)

उ�त प� ाम�ये प�ुयशोलक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

माच�/ एि�ल, 2019 म�ये घे�यात येणा�या महािव� ालय परी� ा क�� संचालक �हणनू काम

करणा�या �ाचाय�ना ित�ही स� ात ऑनलाईन �� पि� का डाऊनलोड क� न सबंिंधत

परी� ाबाबतचे अहवाल िव� ापीठास सादर करावयाचा असतो, सदर मा. क�� संचालक हे

िदवसभर परी� ेचे कामकाज पाहतात आिण परी� ा सुरिळत पार पाडतात �यामुळे मा. क��

संचालक यांनी स� िनहाय मानधन िमळ�याबबात मागणी केलेली आहे.

प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू माच� / एि�ल

2019 परी� ा किरता काम करणा�या क�� संचालकांना मानधन दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: प�ुय� ाेक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू माच� / एि�ल, 2019

परी� ा किरता काम करणा�या क�� संचालकांना ��येक स� ास `१५०/- मानधन दे�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

रा�� गीतानंतर मा. कुलगु�  यां�या परवानगीने बठैक संप�याच ेकुलसिचव यांनी जाहीर केले.

                      सही/-              सही/- 

सद�य सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


