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सोलापरू िव ापीठ, सोलापरू 
यव थापन पिरषदे या 74 या बठैकीचा कायवृ ांत 
मंगळवार, िद.28 एि ल, २015 दुपारी 0१:00 वा. 

 

 

यव थापन पिरषदेची 74 वी बठैक मंगळवार, िद.28 एि ल, २०१५ रोजी दुपारी 0१:00 

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) मा. ा. डॉ. मालदार एन. एन. - कुलगु  अ य  
2) डॉ. घुटे ही. बी. सद य 
3) ी. माळी एस. के., भारी संचालक, म. व िव. िव. मं.  सद य 
4) ाचाय ी. पवार एस. के. सद य 
5) ाचाय ी. धु रगाव एस. सी.  सद य 
6) ा. सुयवशंी एस. एस. सद य 
7) डॉ. िशळीमकर टी. एन.  सद य 
8) ॲड. ी. सलगर बी. एस.  सद य 
9) डॉ. देशमुख एम. एस.  सद य 

10) डॉ. करचे बी. आर.  सद य 
11) डॉ. शेख ए. ए.  सद य 
12) ी. पाटील बी. पी., परी ा िनयं क  कायम िनमंि त 
13) ी. माळी एस. के., भारी िव  व लेखा अिधकारी  कायम िनमंि त 
14) ी. माळी एस. के., कुलसिचव  सिचव 

 

वागत: 

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

 

अनुप थती:  

 यव थापन पिरषदे या या बठैकीस डॉ. ीमती याजमा य एस. आर. व सौ. मोिहते-पाटील पी. 

पी. प ा ारे अनुप थती कळिवली. यां या अनुप थतीची न द घेवून मा यता दे यात आली. ा. डॉ. 

पाटील टी. आर., अवर मु य सिचव, उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई, . सहसंचालक  

(तं. िश.), तं  िश ण संचालक यांचे ितिनधी व िवभागीय सहसंचािलका (उ च िश ण), सोलापरू 

िवभाग, ी.गायकवाड बी. आर. हे सद य यव थापन पिरषदे या या बठैकीस अनुप थत होते. 
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सदर बठैकीत खालील माणे कामकाज झाले. 
 

  
[  01  ] • १२ माच, २015 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या बठैकी या 

कायवृ ांतावर केले या कायवाहीची न द घेणे.  
• २४ माच, २०१५ रोजी या यव थापन पिरषदे या बठैकीचा कायवृ ांत वाचनू 
कायम करणे व कायवाही अहवालाची न द घेणे. 

 

ठराव: • १२ माच, २015 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या बठैकी या 
कायवृ ांतावर केले या कायवाहीची न द घे यात आली.  

• २४ माच, २०१५ रोजी या यव थापन पिरषदे या बठैकीचा कायवृ ांत 
खालील दु तीसह वाचनू कायम कर यात आला व कायवाही अहवालाची 
न द घे यात आली.  

 पान .25 वर िवषय .३(५) मधील िवषय, िटपणी व ठराव याम ये दु ती 
क न दु त केलेला िवषय, िटपणी व ठराव खालील माणे आहे 

 ३(५) िव ापीठाचे आ थक वष चे लेखा परी ण कर याकरीता िनयु त केले या मे. 
बाहुबली ॲ ड स स, सोलापरू यांना िदलेले काम र  कर याबाबत.

  (िटपणी: िव ापीठाचे आ थक वष चे लेखा परी ण कर याकरीता यव थापन  
पिरषदे या मा यतेने मे. बाहुबली ॲ ड स स, सोलापरू यांची िव ापीठाचे लेखा 
परी क हणनू िनयु ती कर यात आली होती. सदर फमला िदलेले काम र  
कर याची बाब िवचाराथ).

 ठराव: िव ापीठाचे आ थक वष चे लेखा परी ण कर याकरीता िनयु त केले या मे. 
बाहुबली ॲ ड स स, सोलापरू यां यासोबत 2013-14, 2014-15 व 2015-
16 या तीन वष साठी केलेला करार र  क न न याने लेखा परी काची 
िनयु ती कर याची ि या सु  कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली.
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[  0२  ] महारा ् िव ापीठे कायदा १९९४ कलम २९ (ए स) नुसार यव थापन पिरषदेस 

मा. कुलगु  यांनी सादर करावयाचा अहवाल यव थापन पिरषदेपढेु 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  यांनी 

सादर केले या अहवालाची न द घे यात आली. 
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[  0३  ] यव थापन पिरषद सद य व संवधैािनक अिधकारी पदाचा कायकाळ 

संप यानंतर यांचा स मानिच ह देवून स कार कर याकिरता स मानिच हाचा 
नमुना तयार कर यासाठी गठीत केले या सिमतीचा अहवाल िवचाराथ.  

 
 (िटपणी: यव थापन पिरषद सद य या पदाचा कायकाळ संप यानंतर संबिंधत सद यांचा 

यो य ते स मान िच ह (नावाचा व पदाचा उ ेख क न) देवून स मान कर यात यावा असे 

डॉ. िशळीमकर टी. एन. यव थापन पिरषद सद य यांनी िद.१८/११/२०१४ रोजी प  

िदले होते. सदरचे प  यव थापन पिरषदे या िद.२९/११/२०१४ रोजी झाले या बठैकीत 

िवषय .१२ अ वये, सादर केले असता, यावर खालील माणे ठराव झालेला होता.  

यव थापन पिरषद सद य व संवधैािनक अिधकारी पदाव न िनवृ  झा यानंतर संबिंधत 

सद यांचा यो य तो स मान हावा या उ ेशाने यांचा स मान िच ह देवून उिचत स कार 

कर यात यावा आिण यासाठी या स मानिच हाचा नमुना तयार क न घे यासाठी डॉ. 

िशळीमकर टी. एन. व डॉ. सूयवशंी एस. एस. यांची सिमती गठीत कर यास सव नुमते 

मा यता दे यात आली.  

 यानुसार, िव ापीठाचे प  जा. . सोिवसो/सिनिव/८९७६,िद.१०/१२/२०१४ 

अ वये, संबिंधत सिमतीला प  देवून स मानिच हाचा नमुना तयार क न दे याबाबत 

कळिव यात आले होते.  

 सदर सिमतीने िद.०८/०४/२०१५ रोजी सदरचा अहवाल िव ापीठास सादर 

केला असून यव थापन पिरषदे या िवचाराथ).  

 

ठराव: 
  

यव थापन पिरषद सद य व संवधैािनक अिधकारी पदाचा कायकाळ 
संप यानंतर यांचा स मानिच ह देवून स कार कर याकिरता स मानिच हाचा 
नमुना तयार कर यासाठी गठीत केले या सिमतीचा अहवाल खालील 
दु तीसह वका न सव नुमते मा यता दे यात आली.  

 १) संबिंधत सद या या नावाखाली या या कालावधीचा उ ेख कर यात यावा.  
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[  0४  ] महारा  िव ापीठे कायदा १९९४ मधील कलम १७ (८) नुसार, िव ापीठाचा 

सामाईक िश का (Common Seal) तयार कर याची बाब िवचाराथ.  
 
 (िटपणी: महारा  िव ापीठे कायदा १९९४ मधील कलम १७ (८) नुसार, "िव ापीठाचे 

अिभलेख, सामाईक िश का (Common Seal) आिण यव थापन पिरषद या याकडे 

सुपदू करील अशा िव ापीठाची इतर मालम ा कुलसिचवा या अिभर ेत असेल" अशी 

तरतूद आहे. 

 सोलापरू िव ापीठाचा अशा कारचा सामाईक िश का (Common Seal) तयार 

क न घे यात आललेा नाही.  

 सबब, सोलापरू िव ापीठाचा सामाईक िश का (Common Seal) तयार 

कर याची बाब यव थापन पिरषदे या िवचाराथ).  

 

ठराव: महारा  िव ापीठे कायदा १९९४ मधील कलम १७ (८) नुसार, िव ापीठाचे 
बोधिच ह व िव ापीठाचे मराठी व इं जी भाषेत नाव अशा गोलाकार आकारात 
िव ापीठाचा सामाईक िश का (Common Seal) तयार कर यास सव नुमते 
मा यता दे यात आली.  
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[  0५  ] शै. वष २०१५-१६ मधील ऑ टो / नो ह २०१५ पासून यापवू या िव ापीठीय 

परी ा शु कात येक दोन स ानंतर ( ित वष ) 10% वाढ कर याची बाब 
परी ा मंडळा या िशफारशी वये यव थापन पिरषदे या िवचाराथ.  

 
 (िटपणी: परी ा मंडळा या िद.15/04/2015  रोजी या बठैकीतील ठराव .१२(२) नुसार 

खालील माणे  

(अ) शै. वष २०१५-१६ पासून परी ा शु कात १०% वाढ कर यात यावी.  

(ब) यापढेु येक २ स ानंतर ( ित वष ) परी ा शु कात १०% वाढ कर याची िशफारस 

यव थापन पिरषदेस कर यात आली.  

 (अ) व (ब) माणे परी ा शु कात वाढ कर याची बाब यव थापन पिरषदे या 

िवचाराथ). 

 

ठराव: ऑ टो / नो ह २०१५ या परी ेपासून िव ापीठीय परी ा शु कात ित वष 
( येक दोन स ानंतर) 10% वाढ कर याची परी ा मंडळाने केलेली िशफारस 
वका न यास  सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[  0६  ] परी ा क ावरील ाचाय ना "िचफ कंड टर"	 हणनू दे यात यावया या 

मानधनाची बाब परी ा मंडळा या िशफारशी वये यव थापन पिरषदे या 
िवचाराथ. 

 
 (िटपणी: परी ा मंडळा या िद.15/04/2015 रोजी या बठैकीतील ठराव .०३ अ वये 

ित सेशन (10 ते 15 िदवसांसाठी एक स  या माणे) .500/- माणे मानधन 

दे याबाबतची बाब परी ा मंडळा या िशफारशी वये यव थापन पिरषदे या िवचाराथ). 

 
ठराव: परी ा क ावरील ाचाय ना "िचफ कंड टर"	 हणनू ित स  (10 ते 15 

िदवसांसाठी एक स  या माणे) .500/- माणे मानधन दे याबाबत परी ा 
मंडळाने केलेली िशफारस वका न यास सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[  0७  ] िव  व लेखा अिधकारी या संवधैािनक पदासाठी िनवड सिमतीवर महारा ् 

िव ापीठ कायदा 1994 कलम 79(१) (ब) (ii) नुसार यव थापन पिरषदे या 
सद यांमधून दोन सद यांचे नामिनदशना तव. 

 
 (िटपणी: सोलापरू िव ापीठाकडील िव  व लेखा अिधकारी हे संवधैािनक पद 

भर याकरीता िद.23/02/2015 रोजी िविवध वतमानप ात व महारा ् शासना या 

संकेत थळावर व िव ापीठा या संकेत थळावर जािहरात िस द कर यात आलेली 

होती. सदर पदासाठी पा  उमेदवारांनी अज कर यासाठी अंितम मुदत िद.25/03/2015 

पयत ठेव यात आलेली होती. यानुसार एकूण 07 उमेदवारांचे अज ा त झाले आहेत. 

 सबब, िव  व लेखा अिधकारी पदा या िनवड सिमतीवर महारा ् िव ापीठे 

कायदा 1994 कलम 79(१) (ब) (ii) नुसार यव थापन पिरषदे या सद यांमधून दोन 

सद यांचे नामिनदशन कर याची बाब यव थापन पिरषदे या िवचाराथ). 

 
ठराव: िव  व लेखा अिधकारी या संवधैािनक पदासाठी िनवड सिमतीवर महारा ् 

िव ापीठ कायदा 1994 कलम 79(१) (ब) (ii) नुसार यव थापन पिरषदे या 
सद यांमधून १) डॉ. शेख ए. ए. व २) डॉ. देशमुख एम. एस. यांचे सव नुमते 
नामिनदशन कर यात आले.  
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[  0८  ] तुत िव ापीठ संलं नत महािव ालयातील यु. जी. (बी. 

ए./बी.कॉम./बी.ए सी.) व पी.जी.(एम.ए./ एम.कॉम./ एम.ए सी./ एम.सी.ए.) 
अ यास मा या शु काचे समानीकरण कर यासंदभ त शु क सिमतीने 
यु.जी.(बी. ए. / बी. कॉम. / बी. ए सी.) व पी. जी. (एम. ए. /एम. कॉम. /एम. 
ए सी./एम.सी.ए.) अ यास मा या केले या शु क रचने या दंडकाचा मसूदा 
यव थापन परीषदे या िवचाराथ. 

 
 

  (िटपणी: िविवध महािव ालयातील यु. जी. (बी. ए. / बी. कॉम. / बी. ए सी.) व पी.जी. 

(एम. ए. / एम. कॉम. / एम. ए सी. / एम.सी.ए.) अ यास मांना येक महािव ालय 

समान शु क आकारत नस याने अनाव यक शु क वाढीचे ताव तुत िव ापीठास 

ा त होत अस यामुळे तसेच सव अ यास मा या शु काम ये एकसु ता आण या या 

टीने  

िद.20 माच, 2015 रोजी या शु क सिमतीने यु.जी.(बी.ए./बी.कॉम./बी.ए सी.) व पी.जी. 

(एम.ए./एम.कॉम./एम.ए सी./एम.सी.ए.) या अ यास मांचे केलेले नवीन शु क रचनेचे 

तािवत दंडक . 36, दंडक . 37 व दंडक . 38 यांचे त ते सोबत जोडले असून 

सदर बाब मा यतेसाठी शु क सिमतीने यव थापन परीषदेकडे िशफारस केलेली आहे.  

 यासंदभ त शु क सिमतीने न याने केलेले व सुधारीत केलेले दंडक . 36, 

दंडक .37 व दंडक .38 यव थापन पिरषदे या मा यते तव).         

 
ठराव: तुत िव ापीठ संलं नत महािव ालयातील यु. जी. (बी. ए. / बी. कॉम./ 

बी. ए सी.) व पी. जी. (एम. ए. / एम. कॉम. / एम. ए सी. / एम. सी. ए.) 
अ यास मा या शु काचे समानीकरण कर यासंदभ त शु क सिमतीने केलेली 
िशफारस वका न यु. जी. (बी. ए. / बी. कॉम. / बी. ए सी.) व पी. जी. (एम. ए. 
/एम. कॉम. / एम. ए सी. / एम. सी. ए.) अ यास मा या केले या शु क 
रचने या दंडका या मसू ास व यातील बदलास सव नुमते मा यता दे यात 
आली.  
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[  09  ] दी ांत समारंभाम ये दान कर यात येणा या िविवध सुवणपदकातील क ड व 

उदू िवषयाचे सुणपदक संल नत महािव ालयातील िनयिमत िव ा य ना दान 
करणेबाबतची बाब मािहती तव सादर. 

 
 (िटपणी: तूत िव ापीठात संप  होणा या दी ांत समारंभाम ये िविवध िवषयात थम 

येणा या िव ा य ना समाजातील मा यवर य तीकडून सुवणपदक दान कर यात 

येतात. िद.26/02/2015 रोजी संप  झाले या 10 या दी ांत समारंभात उदू व क ड 

िवषयाचे सुवणपदके दे याबाबत या या ायोजकांना िवचारल े असता यांनी ही 

सुवणपदके संल नत महािव ालयातील िव ा य ना दे यात यावीत असे कळिवले आहे. 

यामुळे बिह थ िव ा य ना वगळून िनयिमत िव ा य मधून थम येणा या िव ाथ  / 

िव ाथ नीस ही दो ही सुवणपदके दे यास मा. कुलगु महोदयांनी मा यता िदलेली आहे. 

 यानुसार सदरील बाब यव थापन पिरषदे या मािहती तव सादर).  

  

ठराव: दी ांत समारंभाम ये दान कर यात येणा या िविवध सुवणपदकातील क ड व 
उदू िवषयाचे सुणपदक संल नत महािव ालयातील िनयिमत िव ा य ना दान 
के या या बाबीची न द घे यात आली.  
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[  10  ] ा यि क परी ेसाठी  लागणा या सािह यकिरता महािव ालयांना  दे यात 
येणा या र कमेत ित वषी 20%  या माणे पये  5 ते 10 या पटीत (Round off) वाढ 
कर याची व अिभयांिञकी िव ाशाखेकिरता अिध ठाता यांनी सुचिव या माणे वाढ 
कर याची परी ा मंडळाची िशफारस यव थापन पिरषद या बाब िवचाराथ. 

 

  (िटपणी: िद.17/11/2014 रोजी िव ान शाखा अिध ठाता व या िव ा शाखेतील सव अ यास मंडळे यांची 
बठैक आयेािजत केलेली होती. सदर बठैिकम ये ा यि क परी ेसाठी लागणा या सािह यकिरता 
महािव ालयांना ित िव ाथ  िद या जाणा या खच पोटी या र कमेम ये दु पट वाढ वाढ कर याबाबत 
िशफारस िदलेली होती. यामुळे सदरचा िवषय िद.15 एि ल 2015 रोजी या परी ा मंडळा या बठैकीत 
ठेव यात आला असता खालील माणे ठराव झालेला आहे. 
ठराव: ित वषी 20% या माणे पये 5 ते 10 या पटीत (Round off) वाढ कर याची व अिभयांिञकी 
िव ाशाखेकिरता अिध ठाता यांनी सुचिव या माणे वाढ कर याची िशफारस यव थापन पिरषदेस 
कर यात आली. 
 सदर ठरावास अनुस न अिध ठाता अिभयांिञकी िव ाशाखा यांनी ा यि क परी ेसाठी 
लागणा या सािह याकिरता महािव ालयांना दे यात येणा या र कमेत खालील माणे वाढ सुचिवलेली आहे.

 Class Material 
Required 

Exp. For 
Material 

Rs. 

Expensed for 
Tools & 

Electrical 
Consumption 

Rs. 

Total Exp. 
Per 

Candidate 
proposed 

Rs. 

Present / 
Current 
Rate per 

Candidate 
Rs. 

 SE (Mech)  
I- Workshop 

Pract. II 

Dia. 32 mm 
Length 
150mm 

56.00 22.00 78.00 25.00 

 TE (Mech)-II 
Workshop 
Pract. IV 

Dia.32mm 
Length 
170mm 

70.00 34.00 104.00 40.00 

 Faculty of Engineering  and Technology 

 Sr. 
No.

Name of Subject Present/Current 
Rate per 

Candidate Rs. 

Proposed 
Revised Rate 
per Candidate 

Remark 

 1 SE (Mec) Workshop 
Practice II 

25 50 Against actual 
Exp Rs.78/- 

  TE (Mech)II 
Workshop Practice IV 

40 80 Against actual 
Exp Rs.78/- 

  सबब, ा यि क परी ेसाठी लागणा या सािह यकिरता महािव ालयांना दे यात येणा या र कमेत 
ित वषी 20% या माणे पये 5 ते 10 या पटीत (Round off) वाढ कर याची व अिभयांिञकी 
िव ाशाखेकिरता अिध ठाता यांनी सुचिव या माणे वाढ कर याची परी ा मंडळाची िशफारस यव थापन 
पिरषद या बाब िवचाराथ सादर). 

 

ठराव: ा यि क परी ेसाठी लागणा या सािह याकिरता महािव ालयांना दे यात 
येणा या र कमेत ित वष 20% या माणे पये 5 ते 10 या पटीत (Round off) वाढ 
कर याची व अिभयांिञकी िव ाशाखेकिरता अिध ठाता यांनी सुचिव या माणे वाढ 
कर याची परी ा मंडळाने केलेली िशफारस वका न यास सव नुमते मा यता दे यात 
आली.  
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[  ११  ] तुत िव ापीठात िर त असले या वग 3 व वग 4 या संवग ची पदे सरळसेवनेे 
भर याकिरता शै िणक अहता िनि त कर याची बाब िवचाराथ. 

 

 (िटपणी :  तुत िव ापीठात िर त असले या पदाचंी भरती कर याकिरता सन 2012 म ये 
जािहरात िस द क न भरतीची कायवाही किरत असताना महारा  शासना या 
िद.08/08/2012 रोजी या प ा वये भरती ि या व िनवड ि येस पढुील आदेश होईपयत 
थिगती िदली होती.  सदर भरती ि येवरील बदंी िद.28/05/2014 या प ानुसार उठिव यात 
आली.  यानुसार िर त असलेली पदे भर यासाठी शासनमा य (Agency) सं थेमाफत कायवाही 
कर यास यव थापन पिरषदेने िद.24/06/2014 या बठैकीत मा यता िदली.   

 स पिर थतीत सोबत जोडले या यादीतील पदनामाची यासमोर दशिव या माणे पदे 
िर त असून ती भर याची ि या करावयाची आहे. यापवू  िदले या जािहरातीत या या 
पदासमोर दशिवलेली शै िणक अहता िस द कर यात आलेली आहे.   

 महारा  िव ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 28 (टी) नुसार िव ापीठाचे अिधकारी व 
इतर कमचारी यां या िनयु तीची कायप दती, अहता, सेवा वशेाची प दती, वतेनमान, वतुणकू, 
िश त व याचंी कत ये यासह यां या सेवे या अटी व शत  पिरिनयमा ारे तयार कर याचे 
अिधकार यव थापन पिरषदेस आहेत.  स पिर थतीत याबाबतीत पिरिनयम तयार कर यात 
आलेले नाहीत.  पिरिनयम तयार कर यासाठी व यास यव थापन पिरषदे या िशफारशीनुसार 
अिधसभेची मा यता घेवून मा.कुलपतीकडे पाठवून यास मा यता िमळ यासाठी बराच कालावधी 
(दीड ते दोन वष) लागतो.  वा तिवक पाहता अशा कार या सेवा शत ची तरतूद असलेली 
माणसंिहता तयार कर याची तरतूद महारा  िव ापीठे कायदा 1994 या कलम 8 (3) म य 
कर यात आलेली आहे.  मा  20 वष झाली तरी अ ापपयत शासनाकडून माणसंिहता तयार 
कर यात आलेले नाही.  यामुळे यव थापन पिरषदे या मा यतेनुसार शै िणक अहता तथा 
अनुभव तयार करणे आव यक आहे.   

 शासनाकडून ा त झाले या िद. 28 मे 2014 या प ात "िव ापीठातील िर त पदे 
न याने जािहरात देवून िवहीत िनयम व यो य िनवड ि येचा अवलंब क न पढुील भरती ि या 
ता काळ कर यासंदभ त व सदर या भरती ि येम ये यापवू  दे यात आले या जािहराती या 
अनुषंगाने ा त झाले या अज चा िवचार कर यात यावा." असा उ ेख कर यात आला अस याने 
सोबत जोडले या शै िणक अहता यापवू च िस द झाले या जािहरातीत नमूद अस याने आता 
यात बदल करता येणार नाही.   

   सबब, सोबत जोडले या िव ापीठातील िर त असले या वग 3 व 4 या संवग ची पदे 
सरळसेवनेे भर याकिरता शै िणक अहता िनि त कर याची बाब िवचाराथ.) 

  
ठराव: तुत िव ापीठात िर त असले या वग 3 व वग 4 या संवग ची पदे सरळसेवनेे 

भर याकिरता खालील माणे शै िणक अहता िनि त क न यानुसार जािहरात 
िस द कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. तथािप, या बदले या 
शै िणक पा तेमुळे या जागांकिरता यापवू  अज केले या उमेदवारां या ा त 
झाले या अज बाबत पा तेव न काही अडचण िनम ण झा यास याबाबत 
कायदेशीर स ा घेवून पढुील कायवाही कर यास सव नुमते मा यता दे यात 
आली.  
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अ. 

. 
पद िर त 

पदसं या 
शै िणक अहता 

1 सां यकी 
सहा यक 

01 1. मा यता ा त िव ापीठाची एम.ए सी. (गिणत / सां यकी)  / 
एम.कॉम (गिणत / सां यकी) पद यु र पदवी उ ीण असणे 
आव यक. 
2. शासकीय/िनमशासकीय काय लयातील त सम कामाचा 3 वष चा 
अनुभव असणे आव यक. 
3. इं जी टंकलेखन 40 श. .िम. आिण मराठी टंकलेखन 30 श. .िम. 
उ ीण असणे आव यक. 
4. संगणक ानासाठी DOEACC सं थे या C.C.C. कवा O थर 
कवा A थर कवा B थर कवा C थर यापैकी कोणतीही एक परी ा 
उ ीण कवा महारा  रा य तं िश ण मंडळ, मुंबई याचंी MS-CIT 
संगणक परी ा उ ीण असणे आव यक. 

2 भाडंारपाल 02 1. मा यता ा त िव ापीठाची िव ान/ वािण य शाखेतील पदवी 
परी ा उ ीण असणे आव यक.                                                 
2. शासकीय/िनमशासकीय काय लयातील त सम कामाचा 3 वष चा 
अनुभव असणे आव यक. 
3.  संगणक ानासाठी DOEACC सं थे या C.C.C. कवा O थर 
कवा A थर कवा B थर कवा C थर यापैकी कोणतीही एक परी ा 
उ ीण कवा महारा  रा य तं िश ण मंडळ, मुंबई याचंी MS-CIT 
संगणक परी ा उ ीण असणे आव यक. 

3 लघु- 
टंकलेखक 

01 1. मा यता ा त िव ापीठाची पदवी परी ा उ ीण असणे आव यक. 
2. लघुलेखन मराठी / इं जी 80 श. .िम. तसेच टंकलेखक मराठी 
30 श. .िम. व इं जी 40 श. .िम. शासकीय यावसाियक माणप  
परी ा उ ीण असणे आव यक. 
3. शासकीय अथवा िनमशासकीय काय लयातील त सम कामाचा 
अनुभव असणा यास ाधा य. 
4.  संगणक ानासाठी DOEACC सं थे या C.C.C. कवा O थर 
कवा A थर कवा B थर कवा C थर यापैकी कोणतीही एक परी ा 
उ ीण कवा महारा  रा य तं िश ण मंडळ, मुंबई याचंी MS-CIT 
संगणक परी ा उ ीण असणे आव यक. 

4 योगशाळा 
सहायक 

02 1. मा यता ा त िव ापीठाची िव ान शाखेतील पदवी परी ा उ ीण 
असणे आव यक. 
2.िव ापीठ अथवा महािव ालयातील योगशाळेत काम केले या 
उमेदवारासं ाधा य दे यात येईल. 
3.  संगणक ानासाठी DOEACC सं थे या C.C.C. कवा O थर 
कवा A थर कवा B थर कवा C थर यापैकी कोणतीही एक परी ा 
उ ीण कवा महारा  रा य तं िश ण मंडळ, मुंबई याचंी MS-CIT 
संगणक परी ा उ ीण असणे आव यक. 
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अ. 

. 
पद िर त 

पदसं या 
शै िणक अहता 

5 किन ठ िलिपक 22 1. पदवी परी ा उ ीण असणे आव यक. 
2. इं जी टंकलेखन 40 श. .िम. व मराठी टंकलेखन 30 श. .िम. 
उ ीण असणे आव यक. 
3. शासकीय अथवा िनमशासकीय काय लयातील त सम कामाचा 
अनुभव अस यास ाधा य. 
4. संगणक ानासाठी DOEACC सं थे या C.C.C. कवा O थर 
कवा A थर कवा B थर कवा C थर यापैकी कोणतीही एक परी ा 
उ ीण कवा महारा  रा य तं िश ण मंडळ, मुंबई याचंी MS-CIT 
संगणक परी ा उ ीण असणे आव यक. 

6 रेकॉड िकपर - 
िन- िलिपक 

01 1. पदवी परी ा उ ीण असणे आव यक. 
2. इं जी टंकलेखन 40 श. .िम. व मराठी टंकलेखन 30 श. .िम. 
उ ीण असणे आव यक. 
3. शासकीय अथवा िनमशासकीय काय लयातील त सम कामाचा 
अनुभव अस यास ाधा य. 
4. संगणक ानासाठी DOEACC सं थे या C.C.C. कवा O थर 
कवा A थर कवा B थर कवा C थर यापैकी कोणतीही एक परी ा 
उ ीण कवा महारा  रा य तं िश ण मंडळ, मुंबई याचंी MS-CIT 
संगणक परी ा उ ीण असणे आव यक. 
5. रेकॉड िकप गचा कोस उ ीण असणा यास ाधा य. 

7 योगशाळा 
पिरचर 

01 1. बारावी पास. 
2. शासकीय अथवा िनमशासकीय काय लयातील त सम कामाचा 
अनुभव अस यास ाधा य. 

8 ंथालय पिरचर 01 1. बारावी पास. 
2.  स टिफकेट कोस इन लाय री ॲ ड इ फमशन साय स उ ीण 
असणे आव यक. 

9 वाहन चालक 02 1. दहावी पास. 
2. जड व हलके वाहन चालिव याचा परवाना असणे आव यक. 
3. अनुभव असणा यास ाधा य. 

10 िशपाई  
 

07 1.  दहावी पास. 
2. औ ोिगक िश ण असणा यास ाधा य.  
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[  १2  ] तुत िव ापीठ संल नत क तुरबाई िश णशा  महािव ालय, सोलापूर व कॉलेज ऑफ 
ए युकेशन, बाश  या दोन महािव ालयातील पीएच. डी. व एम. फील अ यास मास वशे 
घेतले या िव ा य चे पा ता अज िविहत मुदतीनंतर िव ापीठास सादर केले अस यामुळे 
आकार यात येत असलेली दंडाची र कम माफ करणेसंदभ त संबंधीत महािव ालयांनी  केलेली 
िवनंती िवचाराथ.  

 
 
 

 (िटपणी: तुत िव ापीठ संल नत िवषयात नमुद केले या दो ही महािव ालयांनी शै िणक वष 2014-15 
म ये पीएच. डी. व एम. फील. अ यास मास वशे घेतले या िव ा य च ेपा ता अज िव ापीठाने ठरवून 
िदले या मुदतीतम ये दाखल कर याच ेराहून गेले असून आता सदर िव ा य च ेपा ता अज वकार यात 
यावते आिण यापढेु अशा कारची चकु होणार नसून दंडाची र कम माफ करावी अशी िवनंती केली आहे.  
सोबत दो ही महािव ालयातील वशेीत िव ा य ची यादी व पा ता व दंडाची र कम दशिवणारा त ता अ व 
त ता ब जोडला आहे. 
 क तुरबाई िश णशा  महािव ालय, सोलापरू येथे पीएच.डी व एम.फील या दोन अ यास मास 
वशे घेतले या एकूण िव ा य च े पा ता अज िविहत मुदतीत िव ापीठास सादर केले नस यामुळे 21 
िव ा य ची पा ता शु काची व दंडाची अशी िमळून खालील त यातील रकाना .5 म ये नमुद केलेली 
र कम वकारावी लागणार आहे. 

अ) क तुरबाई िश णशा  महािव ालय, सोलापूर. 
 अ. . िव ाथ  

 सं या 
अित िवलंब पा ता शु काची 

एकूण र कम 
ित िदन .50/- माणे 
एकूण दंडाची र कम 

एकूण 
(3+4)  

 1 2 3 4 5 

 1 21 17,400/- 1,65,550/- 1,82,950/- 

 याच माणे कॉलेज ऑफ ए युकेशन बाश , येथे पीएच.डी अ यास मास 7 िव ा य नी वशे 
घेतला असून संबिंधत िव ा य नी यांच ेपा ता अज महािव ालयाकडे वळेेत दाखल केले आहेत.  परंतु 
संबिंधत महािव ालयांनी पा ता अज हे िव ापीठाकडे िविहत मुदतीत सादर केले नस यामुळे पा ता 
शु काची व दंडाची र कम अशी िमळून खालील त यातीिल रकाना .5 म ये नमुद केलेली र कम 
वकारावी लागणार आहे.  

ब) कॉलेज ऑफ इ युकेशन बाश , ता-बाश , िज हा- सोलापूर. 

 अ. . िव ाथ  
सं या 

अित िवलंब पा ता शु काची 
एकूण र कम 

ित िदन .50/- माणे 
एकूण दंडाची र कम 

एकूण 
(3+4)  

 1 2 3 4 5 

 1 07 5550/- 1,15,350/- -1,20,900/- 

 वरील दो ही महािव ालयांनी रकाना मांक 3 म ये नमुद केलेली अित िवलंब पा ता शु काची 
एकूण र कम िव ापीठ काय लयात रोखीने भरलेली आहे.  परंतु रकाना मांक 4 म ये नमुद केलेली ित 
िदन ित िव ाथ  .50/- माणे एकूण होत असलेली दंडाची र कम भरलेली नसून ती माफ हो याबाबत 
िवनंती केली आहे. 

सबब, उ त व तु थती िवचारात घेता क तुरबाई िश णशा  महािव ालय, सोलापरू याची 
दंडाची र कम .1,65,550/- आिण कॉलेज ऑफ ए युकेशन बाश  यांची दंडाची र कम .1,15,350/- 
इतकी माफ करणेबाबत संबिंधत महािव ालयांनी िव ापीठास केलेली िवनंती िवचाराथ). 

 

ठराव: तुत िव ापीठ संल नत क तुरबाई िश णशा  महािव ालय, सोलापूर व कॉलेज ऑफ 
ए युकेशन, बाश  या दोन महािव ालयातील पीएच. डी. व एम. फील अ यास मास वशे 
घेतले या िव ा य चे पा ता अज िविहत मुदतीनंतर िव ापीठास सादर न के यामुळे 
आकार यात येणा या एकूण दंडा या ५०% र कम माफ कर यास सव नुमते मा यता दे यात 
आली.  
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[  १3  ] शै.वष 2014-15 करीता संल नत महािव ालयांकडून ा त झाले या नैस गक 

िव तारां या तावांना िशफारशी कर याची बाब िवचाराथ. 
 
 

 (िटपणी: शै.वष 2014-15 साठी संल नत महािव ालयांकडून सोबत जोडले या 

यादी माणे ए. आय. सी. टी. ई अंतगत अ यास मा या नैस गक िव ताराचे ताव ा त 

झाले आहे. 

            ा त तावांवर महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 82 (4) अ वये थम 

महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळ सिमती या िशफारशीकरीता सादर क न 

महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळा या िशफारशीसह यव थापन पिरषदेसमोर 

िशफारशी तव सादर करणे आव यक आहे व त नंतर यव थापन पिरषदे या 

िशफारशीनंतर ा त तावांवर िव ापीठ तराव न िवहीत ि या होवून ताव 

संबिंधत िशखर सं था व महारा  शासनाकडे पढुील कायवाही तव सादर करणे 

आव यक आहे. यास अनुस न िद.07/01/2014 रोजी या महािव ालय व िव ापीठ 

िवकास मंडळ बठैकीसमोर संल नत महािव ालयांकडून शै.वष 2014-15 करीता 

नैस गक िव तारांसाठी ा त तावांना िशफारस कर याची बाब सादर केली असता 

ठराव .2 अ वये महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळ सिमतीने सोबत या त ता 'ब' 

मधील महािव ालया या नावासमोर दशिव या माणे नैस गक िव तारां या तावांची 

िशफारस यव थापन पिरषदेस केलेली आहे.  

 सबब शै.वष 2014-15 करीता संल नत महािव ालयांकडून ा त झाले या 

नैस गक िव तारां या तावांना िशफारशी कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: शै.वष 2014-15 करीता संल नत महािव ालयांकडून ा त झाले या नैस गक 
िव तारां या तावांना शासनाकडे िशफारस कर यास सव नुमते मा यता 
दे यात आली.  
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[  १4  ] शै.वष 2015-16 करीता संल नत महािव ालयांकडून ा त झाले या नैस गक 

िव तारां या तावांना िशफारशी कर याची बाब िवचाराथ. 
 

 (िटपणी: शै.वष 2015-16 साठी संल नत महािव ालयांकडून सोबत जोडले या 

यादी माणे ए. आय. सी. टी. ई. अंतगत व पारंपािरक अ यास मा या नैस गक 

िव ताराचे ताव ा त झालेले आहेत. 

             ा त तावांवर महारा  िव ापीठ कायदा 1994 कलम 82 (4) अ वये, थम 

महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळ सिमती या िशफारशी करीता सादर क न 

महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळा या िशफारशीसह यव थापन पिरषदेसमोर 

िशफारशी तव सादर करणे आव यक आहे व त नंतर यव थापन पिरषदे या 

िशफारशीनंतर ा त तावांवर िव ापीठ तराव न िवहीत ि या होवून ताव 

संबिंधत ािधकरणाकडे पढुील कायवाही तव िवहीत मुदतीत िशखर सं था व महारा  

शासनाकडे सादर करणे आव यक आहे. यास अनुस न िद.15/04/2015 रोजी या 

महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळ बठैकीत संल नत महािव ालयांकडून शै.वष 

2015-16 करीता नैस गक िव तारांसाठी ा त तावांना िशफारस कर याची बाब 

सादर केली असता ठराव  3 अ वये महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळ सिमतीने 

सोबत या त ता 'ब' मधील महािव ालया या नावासमोर दशिव या माणे नैस गक 

िव तारां या तावांची िशफारस यव थापन पिरषदेस केलेली आहे.  

 सबब शै.वष 2015-16 करीता संल नत महािव ालयांकडून ा त झाले या 

नैस गक िव तारां या तावांना िशफारशी कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: शै.वष 2015-16 करीता संल नत महािव ालयांकडून ा त झाले या नैस गक 
िव तारां या तावांना शासनाकडे िशफारस कर यास सव नुमते मा यता 
दे यात आली. 
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[  १5  ] शै.वष 2015-16 पासून न दणीकृत सं थेकडून / संल नत महािव ालयांकडून नवीन 
पारंपािरक महािव ालय, िवषय / अ यास म, अितरी त तुकडी व िव ाशाखा सु  कर यासाठी 
ा त तावांवर शासन िनणय .एनजीसी 2010 / (193 / 10) मिश 4, िद.30/10/2010, 
शासन िनणय . एनजीसी 2011 / (240 / 11) मिश 4, िद.25/10/2011 व शासन िनणय . 
एनजीसी 2012 / (247/12) मिश 4, िद.02/09/2013 नुसार केलेली कायवाही मािहती तव व 
म. िव. कायदा 1994 कलम 82(4) नुसार सदरचे ताव शासनाकडे पाठिव याची बाब 
मा यते तव.   

 

 (िटपणी: शै. वष 2015-16 पासून िव ापीठाकडे सोबत जोडले या प  अ माणे न दणीकृत 
सं थाकडून / संल नत महािव ालयाकंडून पारंपािरक नवीन महािव ालय / िवषय / 
अ यास म / अितरी त तुकडी / िव ाशाखा सु  कर यासाठी ताव ा त झालेले आहेत. 
 सदर ा त तावावंर महारा  शासन िनणय . एनजीसी 2010 / (193 / 10) मिश 4, 
िद.30/10/2010, शासन िनणय .एनजीसी 2011 / (240 / 11) मिश 4, िद.25/10/2011 व 
शासन िनणय .एनजीसी 2012 / (247/12) मिश 4,िद.02/09/2013 नुसार कायवाही पणू 
केलेली आहे.  
 तसेच उपरो त शासन िनणयास अनुस न शै.वष 2015-16 पासून न दणीकृत 
सं थेकडून व संल नत महािव ालयाकंडून पारंपािरक अ यास मातंगत येणा या नवीन 
महािव ालय / िवषय / अ यास म / अितरी त तुकडी / अितरी त िव ाथ  वशे मता / 
िव ाशाखा सु  कर या तव ा त झाले या तावावर मा.कुलगु महोदय यानंी सोबत जोड या 
माणे केलेली कायवाही िद.15/04/2015 रोजी या महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळा या 
बठैकीसमोर िवषय .5 अ वये मािहती तव सादर कर यात आली असता, महािव ालय व 
िव ापीठ िवकास मंडळाने ठराव .5 अ वये उपरो त शासन िनणयानुसार मा.कुलगु महोदयानंी 
केले या कायवाहीची नेादं घे यात आलेली आहे. 
 सबब, शै.वर्ष 2015-16 पासून न दणीकृत सं थेकडून / संल नत महािव ालयाकंडून 
नवीन पारंपािरक महािव ालय, िवषय / अ यास म, अितरी त तुकडी व िव ाशाखा सु  
कर यासाठी ा त तावावर शासन िनणय .एनजीसी 2010 / (193/10) मिश 4, 
िद.30/10/2010, शासन िनणय .एनजीसी 2011 / (240 / 11) मिश 4, िद.25/10/2011 व 
शासन िनणय .एनजीसी 2012 / (247/12 मिश 4,  िद.02/09/2013 नुसार केलेली कायवाही 
मािहती तव व म. िव. कायदा 1994 कलम 82 (4) नुसार सदरचे ताव शासनाकडे पाठिव याची 
बाब मा यते तव सादर).

 

ठराव: शै.वष 2015-16 पासून न दणीकृत सं थेकडून / संल नत महािव ालयांकडून नवीन 
पारंपािरक महािव ालय, िवषय / अ यास म, अितरी त तुकडी व िव ाशाखा सु  कर यासाठी 
ा त तावांवर िद.30/10/2010, िद.25/10/2011 व िद.02/09/2013 नुसार केले या 
कायवाहीची न द घे यात आली व म. िव. कायदा 1994 कलम 82(4) नुसार सदरचे ताव 
शासनाकडे पाठिव यास सव नुमते मा यता दे यात आली.   
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मा. कुलगु महोदयां या परवानगीने येणारे आय या वळेेचे िवषय: 
 
[ 16(1) ] िव ापीठ पिरसरातील मुलांचे व मुल चे वसितगृह, सव शै िणक संकुल व मु य 

शासकीय इमारत येथे सी. सी. िट. ही. कॅमेरे बसिवणेबाबत. 
 

 (िटपणी: िव ापीठ पिरसरात २०० मुलांचे व १०० मुल ची वशे मता असलेले वसितगृह 

असून या िठकाणी पणू मतेने िव ाथ  / िव ाथ न ची राह याची यव था कर यात 

आलेली आहे. िविवध शै िणक संकुलात साधारणत: ८५० िव ाथ  वशेीत असून 

शासकीय इमारतीत साधारणत: २५० अिधकारी व कमचारी कायरत आहेत. 

 सदर मुलांचे व मुल चे वसितगृह येथील िव ाथ  / िव ाथ न या सुरि तते या 

टीकोनातून आिण शै िणक तथा शासकीय बाबीवर िनयं ण ठेव यासाठी शै िणक 

संकुलात आिण शासकीय इमारतीत सी. सी. िट. ही. कॅमेरे बसिवणे आव यक आहे. 

 सबब, मुलांचे व मुल या वसितगृह आिण सव शै िणक संकुल येथे सी. सी. िट. 

ही. कॅमेरे बसिव याची बाब यव थापन पिरषद सिमती या िवचाराथ). 

 
ठराव: िव ापीठ पिरसरातील मुलांचे व मुल चे वसितगृह, सव शै िणक संकुल व मु य 

शासकीय इमारत येथे सी. सी. टी. ही. कॅमेरे बसिव यास व यासाठी येणा या 
य  खच स सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[ 16(२) ] मा. कुलगु  महोदय यांनी वत:साठी आिण यां या कुटंूिबयाकरीता सन 

२०१४-15 या कालावधीत वै कीय उपचाराकरीता केले या खच या 
परता याबाबत. 

 
 (िटपणी: मा. कुलगु  महोदयांनी वत:करीता आिण यां या कुटंूिबयाकरीता सन 

2014-15 म ये िद.25 जुलै, २०१४ ते िद.09 माच, २०१५ या कालावधीत सोलापरू येथे 

वै कीय उपचार घेतलेले असून सदरचा खच हा मा. कुलगु  महोदयांनी वत: केलेला 

आहे. अंदाजप कीय तरतूदीम ये परेुशी र कम िश क असतापैकी नजर चकुीने सदरची 

देयके सादर क न परतावा घे याचे राहून गेले आहे. आता यास सहा मिह यापे ा जा त 

कालावधी झाला आहे. यामूळे सदर देयकास मा. यव थापन पिरषदेची मा यता घेणे 

आव यक आहे. 

 सबब, सन 2015-16 या आ थक वष म ये मा. कुलगु  महोदय यां यासाठी 

वै कीय खच या तीपतू  करीता .5,00,000/- इत या र कमेची तरतूद केलेली 

अस याने उपरो त झालेला खच खास बाब हणनू सन 2015-16 या अंदाजप कीय 

तरतूदीमधून खच  टाक यास व याचा परतावा मा. कुलगु  महोदयांना कर याची बाब 

मा. यव थापन पिरषदे या िवचाराथ सादर). 

 

ठराव: मा. कुलगु  महोदय यांना वत:साठी आिण यां या कुटंूिबयासाठी होणा या 
वै कीय खच या ितपतू साठी मा यता दे यात येवून सन २०१४-15 म ये 
यासाठी केले या खच चा परतावा मा. कुलगु महोदयांना आदा कर यास व हा 
खच सन २०१५-१६ या अंदाजप कीय िशषकाखाली खच  टाक यास सव नुमते 
मा यता दे यात आली.  
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[ 16(3) ] सािव ीबाई फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू संचिलत सहगड इ टटयुट ऑफ 
िबझनेस मॅनेजमट, कमलापरू, ता.सांगोला हे महािव ालय शै.वष 2015-16 पासून बदं 
कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत कर याकामी िव ापिरषदेने केलेली 
िशफारस िवचाराथ.

 

 िटपणी:- मा.सहसिचव, सािव ीबाई फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू यां याकडून सं थेचे 

संचिलत सहगड इ टटयटु ऑफ िबझनेस मॅनेजमट, कमलापरू हे महािव ालय शै.वष 

2015-16 पासून बदं कर याबाबतचा ताव ा त झाला आहे. 

सं थेच ेनाव जे महािव ालय बदं 

करावयाच ेआहे या 

महािव ालयाच ेनांव 

बदं 

करावयाच े 

वर्ष 

महािव ालयात 

सु  असलेले 

अ यास म 

अनुदानाचा  

कार 

सािव ीबाई फुले िश ण 

सारक मंडळ, 

कमलापरू.ता.सांगोला, 

िज.सोलापरू. 

सहगड इ टटयुट ऑफ  

िबझनेस मॅनेजमट, 

कमलापरू.ता.सांगोला, 

िज.सोलापरू 

शै.वष  

2015-16 

पासून 

एम.बी.ए. व 

एम.सी.ए. 

कायम िवना 

अनुदािनत 

 

 उ त सं थे या संचिलत सहगड इ टटयटु ऑफ िबझनेस मॅनेजमट, कमलापरू या 

महािव ालयास शै.वष 2008-09 पासून कायम िवनाअनुदािनत त वावर थमत: एम.बी.ए. व 

त नंतर एम.सी.ए. अ यास मासह ए.आय.सी.टी.ई. नवी िद ी, महारा  शासन व तं िश ण 

संचालनालय, मुंबई याचंी वतं िर या मा यता िमळालेली होती. उपरो त मा यते या अनुषंगाने व 

थािनक चौकशी सिमती या अटीपतूते या अिधन राहून सहगड इ टटयटु ऑफ िबझनेस 

मॅनेजमट, कमलापरू या महािव ालयास शै.वष 2008-09 पासून कायम िवनाअनुदािनत त वावर 

मा यता दे यात आली होती.  

 सदर महािव ालया या (एम.बी.ए. व एम.सी.ए. दो ही अ यास मा या) 

संल नकरणा या नुतनीकरणास शै.वष 2014-15 पयत मा यता आहे. परंतु मागील सलग दोन 

शै िणक वष म ये मंजूर वशे मता पणू न झा याने सं थेने एम.बी.ए. व एम.सी.ए. 

अ यास मासह सदरचे महािव ालय शै.वष 2015-16 पासून बदं कर याचा िनणय घेतला 

अस याचे ा त तावात नमुद केले आहे. 

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

बदं करणे) मधील तरतूद ची छायािंकत त व त अनुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 ची छायािंकत 

त सोबत जोडलेली आहे. 

 उ त सं थेचे मा.सहसिचव यानंी सहगड इ टटयटु ऑफ िबझनेस मॅनेजमट, 

कमलापरू हे महािव ालय शै.वष 2015-16 पासून बदं कर याबाबत एम.बी.ए. व एम.सी.ए. 

अ यास माचे/महािव ालयाचे वतं  ताव सादर केलेले आहेत. परंतु सदर महािव ालयाचे 

थम संल नकरणाचे प  पाहता एम.बी.ए. व एम.सी.ए. अ यास मासह सहगड इ टटयटु 

ऑफ िबझनेस मॅनेजमट, कमलापरू हे एकच महािव ालय आहे अशी या काय लयाची धारणा 

आहे. या तव ा त दो ही तावा या अनुषंगाने वतं  दोन थािनक चौकशी सिम या िनयु त 

कर याऐवजी एकच महािव ालय अस याने एकच थािनक चौकशी सिमती पाठिव यात आलेली 

आहे.                             
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 महािव ालय / िव ाशाखा / अ यास म / िवषय / अितिर त तुकडी / अितिर त 

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

आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी महारा  िव ापीठ कायदा 

1994 कलम 92(3) अ वये खालील माणे ि -सद यीय थािनक चौकशी सिमती िनयु त 

कर यात आलेली होती. 

1. डॉ. ए.ए. शेख             (अ य ) 

2. डॉ. आर.एस. हेगडी    (सद य) 

3. डॉ. पी. ही. डोळस      (सद य) 

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

सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने सदर महािव ालय (एम.बी.ए. व एम.सी.ए. 

अ यास मासह) शै.वष 2015-16 पासून ट याट याने बदं कर याची िशफारस केलेली आहे. 

 ए.आय.सी.टी.ई. नवी िद ी याचंे िनयमावलीनुसार याचंे ािधकरणातंगत येणारे 

महािव ालय / िवषय / अ यास म / अितिर त िव ाथ  वशे मता / िव ाशाखा / अितिर त 

तुकडी बदं कर यासाठी संबिंधत िव ापीठाचे ना-हरकत माणप  ए.आय.सी.टी.ई. कडे सादर 

करणे महािव ालयास अिनवाय आहे. 

 सदर ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी िव ापिरषदेची व त नंतर यव थापन 

पिरषदेची मा यता यावी लागणार आहे. या तव सदर बाब िद.23/04/2015 रोजी या 

िव ापिरषदे या बठैकीत सादर केले असता िव ापिरषदेने ठराव .113 (40) अ वये सािव ीबाई 

फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू या सं थेचे संचिलत सहगड इ टटयटु ऑफ िबझनेस 

मॅनेजमट, कमलापरू. ता.सागंोला हे महािव ालय शै.वष 2015-16 पासून ट याट याने बदं 

कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत कर यासाठी यव थापन पिरषदेस िशफारस 

केलेली आहे. 

 सबब, सहगड इ टटयटु ऑफ िबझनेस मॅनेजमट, कमलापरू, ता.सागंोला हे 

महािव ालय शै.वष 2015-16 पासून ट याट याने बदं कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  

िनगिमत कर याकामी िव ापिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ). 
 

ठराव: सािव ीबाई फुले िश ण सारक मंडळ, कमलापरू संचिलत सहगड इ टटयुट 
ऑफ िबझनेस मॅनेजमट, कमलापरू, ता.सांगोला हे महािव ालय शै.वष 2015-
16 पासून बदं कर यासंदभ त ना-हरकत माणप  िनगिमत कर याकामी 
िव ापिरषदेने केलेली िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात आली.  
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[ 16(४) ] डॉ. एस. आर. गगजे यांचे िद.09/04/2015 रोजीचे प  िवचाराथ. 
 
 (िटपणी: भारतर न इंिदरा गांधी कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, केगांव, सोलापरू या 

महािव ालया या यव थापनाब ल मा.कुलपती यांचे काय लय, िव ाथ , पालक व 

िविवध संघटनांकडून संल नता िवभाग, त ार िनवारण क , पी.जी.बी.यु.टी.आर.िवभाग 

तसेच िश क मा यता िवभागाकडे वगेवगेळया मु याला अनुस न त ारी ा त झालेले 

होते.   

 उ त महािव ालयाब ल ा त त ारी िद.20/02/2015 रोजी या यव थापन 

पिरषदेम ये सादर केले असता ठराव .05 अ वये यव थापन पिरषदेने महािव ालय 

तथा महािव ालया या यव थापनाब ल ा त झाले या त ार ची चौकशी क न 

िशफारश सह अहवाल सादर करणेकामी ॲड.बी.एस.सलगर, ाचाय ी. एस.के.पवार, 

डॉ.एम.एस.देशमुख व डॉ.एस.आर.गगज े या चार सद यय सिमती िनयु त केलेली 

होती. याअनुषंगाने सिमतीतील सव सद यांना िनयु ती प  व भारतर न इंिदरा गांधी 

कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, केगांव, सोलापरू या महािव ालया या यव थापनाब ल 

ा त झालेले त ार या छायांिकत ित चौकशी क न अहवाल सादर करणेकामी 

पाठिव यात आलेले आहेत. 

 दर यान उपरो त माणे िनयु त केले या सिमतीचे सद य डॉ. एस. आर.गगज े

यांनी स थतीत ते यां या कौटंुबीक कामात य त अस यामुळे सदर सिमतीवर काम 

कर यास असमथता दशिवलेली आहे. 

 सबब, भारतर न इंिदरा गांधी अिभयांि की महािव ालय, केगाव यां याब ल 

ा त झाले या त ारीला अनुस न िनयु त केले या चौकशी सिमती सद य 

डॉ. एस. आर. गगज ेयां याकडून ा त झालेले प  िवचाराथ). 
 

ठराव: डॉ. एस. आर. गगजे यांनी यां या िद.09/04/2015 रोजी या प ानुसार केलेली 
िवनंती मा य कर यात येवून यां या ऐवजी या सिमतीम ये ा. सुयवशंी एस. एस. 
यांचा समावशे कर यास सव नुमते मा यता दे 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 

 


