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सोलापूि रवद्यापीठ, सोलापूि 
व्यवस्थापन परिषदेच्या 76 व्या बैठकीचा काययवृत्ांत 

मंगळवाि, रद.2६ मे, २015 दुपािी 0१:00 वा. 

 

 

व्यवस्थापन परिषदेची 7६ वी बैठक मंगळवाि, रद.2६ मे, २०१५ िोजी दुपािी 0१:00 वाजता 
व्यवस्थापन परिषद सभागृहात मा. कुलगुरुमहोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोरजत किण्यात आली 
होती. 

बठैकीस खालीलप्रमाणे उपस्स्थती होती.   
अ.क्र. सदस्याचे नांव पद 

1) मा. प्रा. डॉ. मालदाि एन. एन. - कुलगुरु अध्यक्ष 
2) डॉ. घुटे व्ही. बी. सदस्य 
3) प्राचायय श्री. पाटील आि. वाय. संचालक, म. व रव. रव. मं.  सदस्य 
4) प्राचायय श्री. पवाि एस. के. सदस्य 
5) प्राचायय श्री. धुत्िगाव एस. सी.  सदस्य 
6) प्रा. सुययवशंी एस. एस. सदस्य 
7) डॉ. रशळीमकि टी. एन.  सदस्य 
8) ॲड. श्री. सलगि बी. एस.  सदस्य 
9) डॉ. देशमुख एम. एस.  सदस्य 

10) डॉ. किचे बी. आि.  सदस्य 
11) डॉ. शेख ए. ए.  सदस्य  
12) श्री. गायकवाड बी. आि. सदस्य  
13) श्री. पाटील बी. पी., पिीक्षा रनयंत्रक  कायम रनमंरत्रत 
14) श्री. नािकि एस. ए., रवत् व लेखा अरधकािी  कायम रनमंरत्रत 
15) श्री. माळी एस. के., कुलसरचव  सरचव 

 

स्वागत: 
 मा.कुलसरचव यांनी मा. अध्यक्ष व सवय सन्माननीय सदस्यांचे स्वागत केले.  
 
अनुपस्स्थती:  
 व्यवस्थापन परिषदेच्या या बठैकीस प्रा. डॉ. पाटील टी. आि., डॉ. श्रीमती याजमान्य एस. आर. 
याांनी दूरध्वनीद्वारे व सौ. मोहिते-पाटील पी. पी. याांनी पत्राद्वारे अनुपस्स्थती कळरवली. तयांच्या 
अनुपस्स्थतीची नोंद घेवून मान्यता देण्यात आली. अवि मुख्य सरचव, उच्च व तंत्र रशक्षण रवभाग, 
मंत्रालय, मंुबई, प्र. सहसंचालक (तं. रश.), तंत्र रशक्षण संचालक यांचे प्ररतरनधी व रवभागीय 
सहसंचारलका (उच्च रशक्षण), सोलापिू रवभाग हे सदस्य व्यवस्थापन परिषदेच्या या बठैकीस 
अनुपस्स्थत होते. 
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सदि बैठकीत खालील प्रमाणे कामकाज झाले. 
  
[  01  ]  २८ एरप्रल, २015 िोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीच्या 

काययवृत्ांतावि केलेल्या काययवाहीची नोंद घेणे.  
 १२ मे, २०१५ िोजीच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीचा काययवृत्ांत वाचून 

कायम किणे व काययवाही अहवालाची नोंद घेणे. 
 

ठिाव :  २८ एरप्रल, २०१५ िोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीच्या 
काययवृत्ांतावि केलेल्या काययवाहीची नोंद घेण्यात आली.  
१२ मे, २०१५ िोजीच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीचा काययवृत्ांत वाचून 
कायम किण्यात आला व काययवाही अहवालाची नोंद घेण्यात आली.  
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[  0२  ] महािाष्ट्र् रवद्यापीठे कायदा १९९४ कलम २९ (एक्स) नुसाि व्यवस्थापन परिषदेस 

मा. कुलगुरु यांनी सादि किावयाचा अहवाल व्यवस्थापन परिषदेपुढे सादि. 
 

 (रटपणी: महािाष्ट्र् रवद्यापीठे कायदा 1994 कलम २८ (एक्स) नुसाि मा. कुलगुरु यांचा 

अहवाल व्यवस्थापन परिषदेपढेु सादि किणे आवश्यक आहे. तयानुसाि मा. कुलगुरु 

यांचा अहवाल व्यवस्थापन परिषदेपढेु सादि). 

  
ठिाव:  महािाष्ट्र रवद्यापीठे कायदा 1994 कलम 28 (एक्स) नुसाि मा. कुलगुरु यांनी 

सादि केलेल्या अहवालाची नोंद घेण्यात आली. 
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[  0३  ] िाज्यातील अकृरष रवद्यापीठे / शासकीय महारवद्यालये / संस्था अशासकीय 

अनुदारनत / रवनाअनुदारनत महारवद्यालयातील रशक्षकीय पदांच्या आिक्षणाची 
बाब मारहतीस्तव.  

 
  (रटपणी: उच्च व तंत्र रशक्षण रवभाग शासन रनणयय क्र. २०१३/(४४७/१३)रवरश-४, रद.२२ जानेवािी, 

२०१४ िोजीच्या शासन रनणययान्वये िाज्यातील अकृरष रवद्यापीठे / शासकीय महारवद्यालये / संस्था 
अशासकीय अनुदारनत / रवनाअनुदारनत महारवद्यालयातील रशक्षकीय पदांसाठीच्या रवषयरनहाय 
आिक्षण लागू किण्याचा रद.२४ एरप्रल, १९९५ चा शासन रनणयय अरधक्ररमत करुन संबंरधत 
संस्थेच्या सवय महारवद्यालयातील एकाच रशक्षकीय संवगातील (वतेनश्रेणीत) सवय रवषयातील मंजूि 
पदे एकरत्रत करुन रद.१८ ऑक्टो., १९९७ च्या शासन रनणययातील तितुदीप्रमाणे संवगयरनहाय 
आिक्षणाची गणना किण्यात यावी व रकती पदे मंजूि आहेत, रकती भिण्यात आलेली आहेत व 
कोणतया रवषयांची रकती पदे रिक्त आहेत याची यादी करुन रिक्त पदांचा रवषय रवचािात घेऊन 
कोणतया मागाप्रवगासाठी कोणतया रवषयातील पात्र उमेदवाि उपलब्ध होऊ शकेल या बाबीचा 
रवचाि करुन तयाप्रमाणे आिक्षण सुचवून संबंरधत संस्थेने बबदुनामावली तयाि करुन संबंरधत 
रवद्यापीठाकडे सादि किावी व रवद्यापीठाने तया बबदुनामावलीची सखोल तपासणी करुन रिक्त 
पदांच े प्रवगयरनहाय आिक्षण रनरित करुन तयास सामान्य प्रशासन रवभाग (मागासवगय कक्ष), 
मंत्रालय, मंुबई यांच्याकडून मान्यता घ्यावी असे रनदेश देण्यात आले होते.  
 उक्त शासन रनणययातील परिच्छेद क्र.५ (५) मधील बबदुनामावली तपासणीबाबत सामान्य 
प्रशासन रवभाग (मागासवगय कक्ष), मंत्रालय, मंुबई यांच्याकडून मान्यता घ्यावी हे देण्यात आलेली 
तितुद उच्च व तंत्र रशक्षण रवभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : २०१३ / (४४७/१३)/रवरश-१, रद.०४ 
माचय, २०१४ अन्वये िद्द करुन याऐवजी उच्च व तंत्र रशक्षण रवभागाच्या रनयंत्रणाखाली शैक्षरणक 
संस्था / महारवद्यालये / रवद्यापीठे यांच्या बबदुनामावली तपासणी संदभात सामान्य प्रशासन 
रवभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक : बीबीसी-२००९/प्र.क्र.२९१/०९/१६-ब, रद.०५ नोव्हेंबि, 
२००९ च्या परिपत्रकामधील तितुदीप्रमाणे प्रपत्र 'अ' मधील तपासणी प्रारधकािी हेच यापुढेही 
तपासणी प्रारधकािी असतील असे नमूद किण्यात आले होते.  
 तथारप िाज्यातील अकृरष रवद्यापीठे / शासकीय महारवद्यालये / संस्था अशासकीय 
अनुदारनत / रवनाअनुदारनत महारवद्यालयातील रशक्षकीय पदांच्या आिक्षणाबाबत उपिोक्त रद.२२ 
जानेवािी, २०१४ व रद.०४ माचय, २०१४ या दोन्ही शासन रनणययास संदर्भभय शासन रनणयय क्रमांक: 
न्यायप्र २०१४/(प्र.क्र.३२१/१४)/रवरश-१, रद.१० एरप्रल, २०१५ अन्वये स्थरगती देण्यात येत 
असल्याच ेकळरवले आहे.  
 सबब, उपिोक्त रशक्षकीय पदांच्या आिक्षणाबाबत रद.२२ जानेवािी, २०१४ व रद.०४ माचय, 
२०१४ अन्वये घेण्यात आलेल्या रनणययास संदर्भभय रद.१० एरप्रल, २०१५ च्या शासन रनणययान्वये 
देण्यात आलेली स्थरगती व्यवस्थापन परिषदेच्या मारहतीस्तव).  

 
ठिाव :  िाज्यातील अकृरष रवद्यापीठे / शासकीय महारवद्यालये / संस्था अशासकीय 

अनुदारनत / रवनाअनुदारनत महारवद्यालयातील रशक्षकीय पदांच्या 
आिक्षणासंदभातील रद.१० एरप्रल, २०१५ िोजीच्या शासन रनणययाची नोंद 
घेण्यात आली.  
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[  04  ] शै.वषय 2016-17 पासून नवीन महारवद्यालय सुरु किण्याचे प्रस्ताव 
स्स्वकािण्याकिीता महारवद्यालय व रवद्यापीठ रवकास मंडळाने सरमतीने तयाि 
केलेला शै.वि्ष 2016-17 या एका वषाचा बृहत आिाखडा रवचािाथय. 

 

  (रटपणी:  महारवद्यालय व रवद्यापीठ रवकास मंडळ सरमतीने रद.15.04.2015 िोजीच्या बैठकी त ठिाव क्र.04 
अन्वये शै.वषय 2016-17 ते 2020-21 या पाच वषीय रदघयकालीन बृहत आिाखडयास व प्राप्त रनवदेनास 
अनुसरुन शै.वषय 2016-17 पासून नवीन महारवद्यालय सुरु किण्याबाबतचे प्रस्ताव स्स्वकािण्यासाठी शै.वषय 
सन 2016-17 या एका वषाचा शैक्षरणक बृहत आिाखडा खालील प्रमाणे तयाि करुन व्यवस्थापन परिषदेला 
रशफािस क िण्यात आलेला आहे. 

 ठिाव  
क्र. ०४ 

शै. वषय २०१६-१७ या वषाकरिता नवीन महारवद्यालय सुरु किण्याच े प्रस्ताव प्राप्त 
किण्यास्तव खालील प्रमाणे बृहत आिाखडा तयाि करुन व्यवस्थापन परिषदेस 
रशफािस किण्यात आला.  

 

 
सोलापूि रवद्यापीठ, सोलापूि  

शै. वषय २०१६-१७ पासून नवीन महारवद्यालय सुरु करु इस्च्छणाऱ्या संस्थांसाठी शैक्षरणक बृहत आिाखडा  
 सोलापूि रवद्यापीठ काययक्षेत्रात ज्या नोंदणीकृत संस्थांना शैक्षरणक वषय २०१६-१७ पासून कायम 
रवनाअनुदारनत ततवावि खालील प्रमाणे (प्रस्तारवत रठकाण व तयासमोिील अभ्यासक्रमासाठी) नवीन 
महारवद्यालय सुरु किावयाचे आहेत (बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.एस्सी. (ई.सी.एस.), रशक्षणशास्त्र, शारििीक 
रशक्षणशास्त्र, समाजकायय (बी.एस.डब्ल्य ू व एम. एस. डब्ल्य.ू) इंरजरनअिींग, फामयसी, एम.बी.ए., 
बायोटेक्नॉलॉजी व एम.सी.ए. ही महारवद्यालये वगळता) अशा सवय नोंदणीकृत संस्थांना कळरवण्यात येते की, 
सन २०१६-१७ या शैक्षरणक वषासाठी खालील तक््यात दशयरवल्याप्रमाणे (रवद्यापीठाच्या बृहत 
आिाखड्यानुसािच) रवद्यापीठाच्या रवहीत नमुन्यात प्रस्ताव मागरवण्यात येत आहेत. सदि बृहत आिाखडा हा 
संलस्ननत महारवद्यालयामध्ये नवीन अभ्यासक्रम व नवीन रवद्याशाखा सुरु किण्यासाठीही लागू िाहील.  
 नवीन महारवद्यालयांचे प्रस्ताव महािाष्ट्र रवद्यापीठ कायदा १९९४ कलम ८२ (३) नुसाि रद.३१ 
ऑक्टोबि २०१५ पयंत रवद्यापीठाकडे महारवद्यालये व रवद्यापीठ रवकास मंडळ कायालयात, कायालयीन 
वळेेत सुट्टीचे रदवस वगळता स्स्वकािण्यात येतील.  
 रवहीत नमुन्यातील अजय रवत् व लेखा रवभाग (प्रकाशन रवभागात) रु.१०००/- शुल्कास 
कायालयाीन वळेेत रवक्रीस उपलब्ध आहेत.  

 अ.क्र. बृहत आिाखड्यातील रठकाण  अभ्यासक्रम  

 १. सोलापूि शहि 

  सोलापूि शहि  बॅचलि ऑफ लायब्रिी ॲन्ड इन्फॉमेशन सायन्स  

   बॅचि ऑफ जिनॅरलझम ॲन्ड मास कम्यरुनकेशन  

   रवधी महारवद्यालय  

   रचत्रकला महारवद्यालय  

 २. उत्ि सोलापूि 

  वडाळा  वारणज्य महारवद्यालय  

 
 अ.क्र. बृहत आिाखड्यातील रठकाण  अभ्यासक्रम  

 ३. दरक्षण सोलापूि 
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  वळसंग  कला, वारणज्य व रवज्ञान महारवद्यालय  

  बोिामणी कला, वारणज्य व रवज्ञान महारवद्यालय 

  होटगी / फताटेवाडी / 
आहेिवाडी 

कला, वारणज्य व रवज्ञान महारवद्यालय  

 ४. अक्कलकोट 

  अक्कलकोट कला रवद्याशाखेअंतगयत पदव्यतु्ि अभ्यासक्रम  

  दुधनी / चपळगाव  कला, वारणज्य व रवज्ञान महारवद्यालय  

  मैंदगी  कला व वारणज्य महारवद्यालय  

 ५. बाशी 

  बाशी  कला व वारणज्य महारवद्यालय  

  गौडगाव  कला, वारणज्य व रवज्ञान महारवद्यालय  

  मालवडंी  कला महारवद्यालय  

  शेळगाव बॅचलि ऑफ सोशल वकय   

 ६. मोहोळ 

  मोहोळ रवज्ञान महारवद्यालय 

  कुरुल  कला, वारणज्य व रवज्ञान महारवद्यालय  

 ७. मंगळवेढा 

  मंगळवढेा / नंदेश्वि कला व वारणज्य महारवद्यालय  

  बोिाळे / डोणज कला व रवज्ञान महारवद्यालय  

  सलगि (बु.) कला, वारणज्य व रवज्ञान महारवद्यालय  

 ८. सांगोला 

  सांगोला बॅचलि ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी ॲन्ड रडझाईन  

  महुद / वाकी शेवणे कला, वारणज्य व रवज्ञान महारवद्यालय  

 ९. माढा 

  माढा रवज्ञान महारवद्यालय  

  टेंभणुी  वारणज्य व रवज्ञान महारवद्यालय  

 १०. माळरशिस  

  माळरशिस वारणज्य व रवज्ञान महारवद्यालय  

  नातेपुते वारणज्य महारवद्यालय  

  जाधववाडी कला व रवज्ञान महारवद्यालय  

  पानीव कला, वारणज्य व रवज्ञान महारवद्यालय 
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 अ.क्र. बृहत आिाखड्यातील रठकाण  अभ्यासक्रम  

 ११. किमाळा 

  जऊेि / झिे वारणज्य व रवज्ञान महारवद्यालय  

  रभलािवाडी / बजती कला, वारणज्य व रवज्ञान महारवद्यालय  

 १२. पंढिपूि 

  पंढिपूि संत वाडमय महारवद्यालय 

  कोटी  कला, वारणज्य व रवज्ञान महारवद्यालय  

 सबब, शै. वषय २०१६-१७ या एका वषासाठी महारवद्यालय व रवद्यापीठ रवकास मंडळाने उपिोक्त प्रमाणे तयाि 
केलेला शैक्षरणक बृहत आिाखडा रवद्या परिषदेस रशफािस किण्याची बाब रवचािाथय).  

 
ठिाव :  शै. वषय २०१६-१७ साठी महारवद्यालय व रवद्यापीठ रवकास मंडळाने तयाि 

केलेल्या शैक्षरणक बृहत आिाखड्याची रवद्या परिषदेस सवानुमते रशफािस 
किण्यात आली.  
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[  05  ] 

  
बरह:स्थ रवद्यार्थ्यांच्या नोंदणी व पिीक्षा रवषयक कामकाज रनरित किण्यासाठी 
गठीत किण्यात आलेल्या सरमतीच्या बैठकीचा काययवृत्ांत रवचािाथय. 

 
  (रटपणी: रद.04/03/2015 िोजी झालेल्या पिीक्षा मंडळाच्या बैठकीतील ठिाव 

क्ि. 4 नुसाि व व्यवस्थापन परिषदेच्या रद.१२/०३/२०१५ िोजी झालेल्या 

बैठकीतील ठिाव क्र. 13(2) नुसाि, बरह:स्थ रवद्यार्थ्यांच्या नोंदणी व पिीक्षा 

रवषयक कामकाज रनरित किण्यासाठी गरठत केलेल्या सरमतीची परहली बैठक 

रद.12/5/2015 िोजी सकाळी 11.30 वाजता मा. पिीक्षा रनयंत्रक याचं्या 

कायालयात आयोरजत किण्यात आलेली होती. सदि बैठकीत बरह:स्थ 

रवद्यार्थ्यांच्या नोंदणी व पिीक्षा रवषयक कामकाज रनरित किण्यासाठी काही 

धोिणातमक रनणयय घेण्यात आले असून सदि बैठकीचा काययवृत्ातं सोबत जोडला 

आहे.  

      सबब, सदिचा काययवृत्ातं व्यवस्थापन परिषदेच्या रवचािाथय). 
 

ठिाव : बरह:स्थ रवद्यार्थ्यांची नोंदणी व पिीक्षा रवषयक कामकाजासाठी महारवद्यालय 
स्तिावि कें द्र रनरितीसाठी गठीत केलेल्या सरमतीच्या बैठकीचा काययवृत्ांत 
स्स्वकारुन तयास खालील दुरुस्तीसह सवानुमते मान्यता देण्यात आली.  

 १) पान क्र.७३ वि रवषय क्र.१ मधील ठिावात १. मध्ये “डी. बी. एफ.” ऐवजी 
“डी. बी. एफ. दयानंद” अशी दुरुस्ती किण्यात यावी. तसेच तयात आणखी 
अ.क्र. ९.रवठ्ठलिाव बशदे कला महारवद्यालय टेंभणूी व 10. छत्रपती रशवाजी 
नाईट कॉलेज, सोलापूि याचा समावशे किण्यात यावा.  
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[  06  ] 

  
प्रस्तुत रवद्यापीठातील संलस्ननत महारवद्यालयातील प्राचायय व रशक्षकांच्या रनयत 
वयोमानानुसाि सेवारनवृत्ीच्या वयोमयादा वाढीसंदभात प्राप्त प्रस्ताव 
रवद्यापीठास सादि किण्यासाठी शुल्क आकािण्यासंदभात. 

 

 (रटपणी : रदनाकं 23 नोव्हेंबि 2011 च्या शासन रनणययानुसाि व तयाअनुषंगाने 
वळेोवळेी शुध्दीपत्रक व शासन रनणययानुसाि संलस्ननत अनुदारनत 
महारवद्यालयातील अध्यापक व प्राचायय पदाचं्या रनयत वयोमानानुसाि 
सेवारनवृत्ीच्या वयोमयादावाढीसंदभातील प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावासंदभात 
रवद्यापीठ स्तिावि आढावा सरमतीचे गठण किण्यात आलेले आहे. तयानुसाि 
प्राचायय पदासाठीच्या आढावा सरमतीमध्ये चाि ति रशक्षकाचं्या आढावा सरमतीमध्ये 
सहा सदस्याचंे गठन शासन रनणययानुसाि केलेले आहे. तयानुसाि प्राप्त प्रस्तावावि 
वािंवाि बैठका घ्याव्या लागतात. सदि बैठकीस उपस्स्थत असणाऱ्या सदस्यांना 
प्रवासभत्ा, दैनंरदन भत्ा व मानधन द्याव ेलागते. तसेच बैठकीच्या अनुषंगाने इति 
संरकणय (चहापान) खचय किावा लागतो. यासंदभात बैठका आयोरजत किताना 
होणािा खचय भरून रनघावा यासाठी वयोमयादा वाढीसंदभात येणाऱ्या 
प्रस्तावासोबत प्रतयेक उमेदवाि रनहाय शुल्क आकािणेची बाब या रवभागाच्या 
रवचािारधन आहे.)  
 याबाबत रशवाजी रवद्यापीठ, कोल्हापूि येथे वयोमयादावाढीसंदभात प्राप्त 
होणाऱ्या प्रस्तावासोबत 7000/- शुल्क आकािले जाते. तस े तयाचंे परिपत्रक 
सोबत जोडलेले आहे. 
 वयोमयादावाढीसंदभात प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावासोबत शुल्क आकािण्याची 
बाब रवचािाथय).  

 

ठिाव : प्रस्तुत रवद्यापीठाशी संलस्ननत महारवद्यालयातील प्राचायय व रशक्षकांच्या रनयत 
वयोमानानुसाि सेवारनवृत्ीच्या वयोमयादा वाढीसंदभातील प्राप्त प्रस्ताव छाननी 
करुन शासनास सादि किण्यासाठी संबंधीत प्राचायय / रशक्षकाकडून 
रु.७,०००/- शुल्क आकािण्यास सवानुमते मान्यता देण्यात आली.  
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[  0७  ] रवद्यापीठ परिसिातील रवरवध बांधकाम किणे या कामाकरिता रद.१८/०५/२०१५ 

िोजीच्या बांधकाम सरमतीच्या बैठकीचा काययवृत्ांत मान्यतेस्तव.  
 
 (रटपणी: रवद्यापीठ परिसिात किावयाच्या रवरवध बांधकामाबाबत बाधंकाम 

सरमतीची बैठक रद.१८/०५/२०१५ िोजी आयोरजत किण्यात आली होती. सदि 

बैठकीत रवषय क्र.१ ते ११ व आयतया वळेेचा रवषय क्र.१२(१) नुसाि सादि केला 

असता, व्यवस्थापन परिषदेस मान्यतेस्तव रशफािस किण्यात आली आहे.  

 रवद्यापीठ परिरनयम S.339(f) नुसाि रद.१८/०५/२०१५ िोजीच्या बाधंकाम 

सरमतीच्या बैठकीचा काययवृत्ातं व्यवस्थापन परिषदेच्या रवचािाथय).  

 
ठिाव : रवद्यापीठ परिसिातील रवरवध बांधकामे किण्यासाठी रद.१८/०५/२०१५ 

िोजीच्या बांधकाम सरमतीच्या बैठकीच्या काययवृत्ांतातील रवषय क्र. २ ते १२(१) 
नुसाि काययवाही किण्यास सवानुमते मान्यता देण्यात आली.  
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मा. कुलगुरुमहोदयांच्या पिवानगीने येणािे आयतया वळेेचे रवषय: 
 

[ 8(1) ] पिीक्षा रवभागास आवश्यक असणािे DATA CENTER भाडेततवावि घेण्यासाठी 
सहा मरहन्याकिीता मुदतवाढ घेतलेली बाब मारहतीस्तव. 

 

 (रटपणी: रवभागास आवश्यक असलेले DATA CENTER सन 2012-13 या आर्भथक 
वषाकिीता व्यवस्थापन परिषदेच्या रवषय व ठिाव क्र.15 च्या मान्यतेस अनुसरुन M/s. 
Gracework Information Systems, Mumbai या फमयसोबत किािनामा करुन 
रु.40,000/- प्ररत मरहना तसेच DATA CENTER साठी लागणाऱ्या सवय सुरवधा व २ 
Core ऐवजी ४ Core आरण ८ GB RAM सह भाडेततवावि घेण्यात आले होते. सदि 
फमयसोबत केलेल्या किािाची मुदत रद.22/11/2013 िोजी संपलेली होती.  
 रवभागाकडील कामाकिीता सदि DATA CENTER ची सेवा घेणे आवश्यक 
असल्याने वळेोवळेी मुदतवाढ देवून भाडेततवावि सेवा घेतलेली आहे. सदि फमयला 
रदलेल्या कामाच्या आदेशाची मुदत रद.२१ मे, २०१५ िोजी संपणाि आहे. रवभागास 
DATA CENTER ची सेवा भाडेततवावि घेणे गिजचेे असल्याने आणखी सहा मरहने 
मुदतवाढ घेण्यासाठी रवभागाकडून रद.05/05/2015 िोजी ठेवलेल्या रटपणीस मा. 
कुलगुरु महोदय यांनी मुदतवाढ देण्यास व सदि बाब मा. व्यवस्थापन परिषदेसमोि 
मारहतीस्तव ठेवण्यास मान्यता रदलेली आहे. सदि मान्यतेस अनुसरुन M/s. 
Graceworks Information Systems Pvt. Ltd., 113, Corporate Avenue, 
Sonawala Road, Goregaon (E) Mumbai- 400 063 या फमयला संदभय क्र. 
SUS/EXAM/232, Dt.20/05/2015 नुसाि रद.22 मे, 2015 ते रद.21 नोव्हेंबि, 2015 
पयंत सहा मरहने मुदतवाढीने कायािंभ आदेश रदलेले आहेत. 
 सदि कामासाठी रु.2,40,000/- इतका खचय अपेरक्षत असून सदि कामासाठी 
होणािा खचय रवभागाकडील खालील अंदाजपत्रकीय रशषयकातून खची टाकावा लागणाि 
आहे. 

 Budget Head Data Center Rent 
 Pro vision 7,00,000/- 
 Expenditure 1,20,000/- 
 Balance 5,80,000/- 
  उपिोक्त फमयकडून DATA CENTER भाडेततवावि घेण्यासाठी सहा मरहन्याची 

२२ मे, 2015 ते रद.21 नोव्हेंबि, 2015 पयंत सहा मरहने मुदतवाढीने कायािंभ आदेश 
रदलेले आहेत.  
 सबब, सदिची बाब व्यवस्थापन परिषदेच्या मारहतीस्तव). 

 

ठिाव: पिीक्षा रवभागासाठी भाडे ततवावि घेण्यात आलेल्या DATA CENTER च्या भाडे 
किािाची मुदत रद.२२ मे, २०१५ ते रद.२१ नोव्हेंबि, २०१५ पयंत वाढरवण्यास 
मा. कुलगुरंुनी रदलेल्या मान्यतेची नोंद घेण्यात आली.  
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[ 8(२) ] रद.26/05/2015 च्या खिेदी सरमतीच्या काययवृत्ांतास महािाष्ट्र् रवद्यापीठ 
कायदा 1994 मधील कलम 14(७) नुसाि रवत् व लेखा सरमतीच्या वतीने  
मा. कुलगुरु यांनी केलेली मान्यतेची रशफािस व्यवस्थापन परिषदेच्या रवचािाथय. 

 

 (रटपणी: रद.26/05/2015 िोजीच्या खिेदी सरमतीचा काययवृत्ांत सोबत जोडलेला आहे. 

तो रवद्यापीठ परिरनयम 324 नुसाि रवत् व लेखा सरमतीस तसेच व्यवस्थापन परिषदेस 

मान्यतेसाठी ठेवणे आवश्यक आहे. तयानुसाि खिेदी सरमतीने काययवृत्ांतास मान्यता 

रदलेली आहे. सदि बठैकीच्या काययवृत्ांतावि तातडीने काययवाही किावयाची असल्याने 

तयास महािाष्ट्र् रवद्यापीठ कायदा 1994 मधील कलम 14(७) नुसाि मा. कुलगुरु यांनी 

रवत् व लेखा सरमतीच्या वतीने मान्यता रदलेली आहे. परिरनयम 324 नुसाि सदि खिेदी 

सरमतीचा काययवृत्ांत व्यवस्थापन परिषदेसमोि मान्यतेसाठी सादि किावा लागणाि 

आहे. 

 सबब, रद.26/05/2015 िोजीच्या खिेदी सरमतीचा काययवृत्ांत व्यवस्थापन 

परिषदेच्या रवचािाथय). 

 

ठिाव: रद.26/05/2015 च्या खिेदी सरमतीच्या काययवृत्ांतास महािाष्ट्र् रवद्यापीठ 
कायदा 1994 मधील कलम 14(७) नुसाि रवत् व लेखा सरमतीच्या वतीने  
मा. कुलगुरंुनी मान्यता देऊन तशी व्यवस्थापन परिषदेस केलेली रशफािस 
स्स्वकारुन तयास सवानुमते मान्यता देण्यात आली.  
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[ 8(३) ] पूनमूयल्यांकन (Revaluation) बाबतचा अध्यादेश क्र.0.106 (ब) मध्ये दुरुस्ती   
किण्याची बाब रवचािाथय.  

 

 (रटपणी: पिीक्षा मंडळाच्या रद.02/09/2014 िोजीच्या बठैकीतील ठिाव क्र.24(9) नुसाि 
पनूमूयल्यांकन (Revaluation) च्या संदभातील अध्यादेश क्र.0.106 (ब) मध्ये दुरुस्ती 
किावी लागणाि आहे. प्रचरलत असलेला अध्यादेश व सूधारित किावयाचा अध्यादेश 
यांचा मसूदा सोबत जोडला आहे. 
 शैक्षरणक वषय 2014-15 पासून अरभयांरत्रकी रवद्याशाखे अंतगयत ज े रवद्याथी 
NFTE (Not Fit for Technical Education) मूळे पढुील रशक्षणासाठी वरंचत िाहत 
असतील तसेच अंरतम वषातील [BE] ज े रवद्याथी एक बकवा दोन रवषयात अनुत्ीणय 
असल्यामूळे पढुील शैक्षरणक / िोजगांिाची संधी प्राप्त होत नसतील अशा रवद्यार्थ्यांच्या 
छायारंकत उत्िपरत्रकाच्या प्रतीनुसाि रवद्यार्थ्यानी केलेल्या  दाव्यानुसािचा दाखल 
केलेला Claim हा Grievances Redressal Committee समोि न ठेवता सदि 
रवद्यार्थ्याच्या उत्िपरत्रकेचे पनूमूयल्यांकन करुन घ्याव े असा ठिाव केलेला आहे. या 
ठिावाची अंमलबजावणी ऑक्टो/नोव्हें 2014 पासून किण्यात यावी व तयाप्रमाणे 
अध्यादेश क्र. 0. 106 (ब) मध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती किण्यात यावी. यास अनुसरुन 
रवद्यापीठाने परिपत्रक जा.क्र. सोरवसो/पिीक्षा/पनूमूयल्यांकन रवभाग/ 2014-15/2369  
रद.07/02/2015. रनगयरमत केलेले आहे. तयाची प्रत सोबत जोडली आहे. 
 अरभयांरत्रकी रवद्याशाखेतील काही रवषयांच्या बाबतीत संबरंधत रवषयातील 
तज्ञांची संख्या कमी असल्यामूळे काही रवषयांच्या उत्िपरत्रका Grievances Redressal 
Committee समोि सादि न किता पनूमयल्यांकन करुन घ्याव ेलागते. प्रचरलत अध्यादेश 
क्र. 0. 106 (ब) मध्ये सध्या अशी तितूद उपलब्ध नाही.  
 सबब, पनूमूयल्यांकन (Revaluation) बाबतचा अध्यादेश क्र. 0. 106 (ब) मध्ये 
सोबत जोडलेल्याप्रमाणे दुरुस्ती किण्याची बाब रवचािाथय सादि). 

 

ठिाव: पूनमूयल्यांकन (Revaluation) बाबतचा अध्यादेश क्र.0.106 (ब) मध्ये दुरुस्ती   
किण्याबाबत महािाष्ट्र् रवद्यापीठ कायदा 1994 च्या कलम 14(७) अन्वये  
मा.कुलगुरंुनी रवद्या परिषदेच्या वतीने केलेली रशफािस स्स्वकारुन तयास 
सवानुमते मान्यता देण्यात आली.  
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[ 8(4) ] प्रस्तूत रवद्यापीठातील संलस्ननत महारवद्यालयातील शािीरिक रशक्षण संचालक 
या पदाच्या अहयतेबाबत. 

 

 (हटपणी: व्यवस्थापन पहरषद सदस् य ्ााायय  एस. ेे. पवार याांाा वरील हवषयाांेीत रजय  
हद.26/05/2015 रोजी आयत्यावळेी ्ाप्त झालेला रसून, रजातील नमूद बाब 
खालील्माणे- 
 मा. उच्ा न्यायालय, मुांबई याांच्या हनेालानुसार शारीहरे हशक्षण सांाालेाांना 
SET / NET िी परीक्षा आवश्ये नसताना त्यााा आग्रि धरुन बरीाशी मिाहवद्यालये 
छाननी सहमतीमध्ये रिय ता धारे उमेदवारास मुलाखतीस मज्जाव ेरत आिेत.  
 सबब, सांलग्ननत मिाहवद्यालयातील शारीहरे हशक्षण सांााले या पदासाठी 
हवद्यापीठ रनुदान आयोगाच्या हद.30 जून, २०१० च्या रहधसुानेतील पहरच्छेद र.4.6.6.2 
व 6.6.3 नुसार मान्यता देण्याबाबताी ेायय वािी ेेली जाते. पहरच्छेद र.4.6.6.3 (iii) 
नुसार SET / NET ाी रिय ता रहनवायय  ेेलेली आिे. परांतु रजात नमूद ेेल्या्माणे  
मा. उच्ा न्यायालय येथे दाखल ेेलेल्या याहाेा र.4.11985/2013 नुसार हदलेल्या 
हद.18/03/2015 रोजीच्या हनेालानुसार यााहेेमध्ये सिभागी रसणाऱ्या शाहररीे 
हशक्षण सांााले पदी ेायय रत रसणाऱ्या हशक्षेाांना वतेनवाढ व ेहररर ॲडव्िान्समेंट 
स्ेीमाे लाभ देण्याबाबताा हनणय य हदला आिे. 
 शाहररीे हशक्षण सांाालेाांना SET / NET िी परीक्षा आवश्ये नसताना त्यााा 
आग्रि धरुन बरीाशी मिाहवद्यालये छाननी सहमतीमध्ये रिय ताधारे उमेदवारास 
मुलाखतीस मज्जाव ेरीत आिेत. यासांदभात सांलग्ननत मिाहवद्यालयास पहरपत्रे 
ेाढून ेळवाव ेरसे ्ााायय  एस. ेे. पवार याांनी ेेलेल्या माहिती रजातील नमूद बाब 
व्यवस्थापन पहरषदेच्या हवााराथय ). 

 

ठिाव: प्रस्तूत रवद्यापीठातील संलस्ननत महारवद्यालयातील शािीरिक रशक्षण संचालक 
या पदाच्या अहयतेबाबत न्यायालयीन रनणययाचा व इति कागदपत्राचा अभ्यास 
करुन रशफािस किण्यासाठी खालीलप्रमाणे सरमती गठीत किण्यात आली.  

१) ॲड सलगि बी. एस. 
२) श्री. खैिदी जे. एम. 
३) प्राचायय श्री. पवाि एस. के.  

 
मा.कुलगुरु यांच्या पिवानगीने बठैक संपल्याचे कुलसरचव यांनी जाहीि केले. 

 
           सही/-                सही/- 

सरचव 
 व्यवस्थापन परिषद 

 अध्यक्ष 
व्यवस्थापन परिषद 

 




