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सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    िव,ापीठ,िव,ापीठ,िव,ापीठ,िव,ापीठ,    सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    
�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-या    99998888    �या�या�या�या    बैठकीचाबैठकीचाबैठकीचाबैठकीचा    काय$वृ&ातंकाय$वृ&ातंकाय$वृ&ातंकाय$वृ&ातं    
मंगळवार, मंगळवार, मंगळवार, मंगळवार, िद.िद.िद.िद.२२२२9 नो�ह बर, 9 नो�ह बर, 9 नो�ह बर, 9 नो�ह बर, २०१२०१२०१२०१6666    दुपारी दुपारी दुपारी दुपारी ०१:०० ०१:०० ०१:०० ०१:०० वा. वा. वा. वा.     

    

    
�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदेचीपिरषदेचीपिरषदेचीपिरषदेची    99998888    वीवीवीवी    बठैकबठैकबठैकबठैक    मंगळवार, मंगळवार, मंगळवार, मंगळवार, िद.िद.िद.िद.२२२२9 नो�ह बर, 9 नो�ह बर, 9 नो�ह बर, 9 नो�ह बर, २०१२०१२०१२०१6666    रोजीरोजीरोजीरोजी    दुपारी दुपारी दुपारी दुपारी ०१:०० ०१:०० ०१:०० ०१:०० 

वाजता वाजता वाजता वाजता िनयोिजत 4माणे �यव�थापन पिरषद सभागृहात मा. कुलगु7महोदय यां-या अ9य:तेखाली 
आयोिजत कर=यात आली होती. 

बठैकीस खालील4माणे उप?�थती होती.   
अ.@.अ.@.अ.@.अ.@.    सद�याचेसद�याचेसद�याचेसद�याचे    नांवनांवनांवनांव    पदपदपदपद    

1) 4ा. डॉ. मालदार एन. एन. - मा. कुलगु7 अ9य: 
2) अवर मुFय सिचव, उ-च व तंG िश:ण िवभाग, मंGालय िव�तार भवन 

मंुबई यां-या वतीने व मा. िश:ण संचालक (उ-च िश:ण) पणेु यांच े
4ितिनधी डॉ. देशपांडे एस. एम., िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू 
िवभाग, सोलापरू  

सद�य  

3) 4ाचाय$ Mी. पाटील आर. वाय. सचंालक, म. व िव. िव. मं. सद�य 
4) डॉ. शेवाळे बी. सी., िव& व लेखा अिधकारी  कायम िनमंिGत 
5) Mी. पाटील बी. पी., परी:ा िनयंGक तथा I/C कुलसिचव कायम िनमंिGत 

तथा सिचव  
    

�वागत:�वागत:�वागत:�वागत:    
 मा. I/C कुलसिचव यांनी मा. अ9य: व सव$ सSमाननीय सद�यांच े�वागत केले.  
 महाराTU ् िव,ापीठ अिधिनयम 1994 मधील कलम 27 (१) (एच) नुसार, अिधसभेने 
िद.19/11/2016 रोजी झालेYया बठैकीत िवषय @.४ अSवये, िव,ापीठा-या अिधिवभागातील 
िवभाग4मुखांमधून �यव�थापन पिरषदेवर डॉ. ए. ए. घनवट यांचे नामिनद\शन केले आहे. डॉ. ए. ए. घनवट 
यांची �यव�थापन पिरषदेची िद.29/11/2016 ची पिहलीच बठैक असYयाने �यव�थापन पिरषदे-या 
वतीने मा. अ9य: महोदयांनी ]यांचे पTुपगु-छ देवून �वागत केले. 
अनुप?�थती: अनुप?�थती: अनुप?�थती: अनुप?�थती:     

    �यव�थापन पिरषदे-या या बठैकीस डॉ. नंदनवार डी. आर., 4भारी सहसंचालक, (तंG िश:ण) 
पणेु मा. संचालक (तंG िश:ण) यांचे 4ितिनधी यांनी दूर9वनी_ारे अनुप?�थत राह=याबाबत िवनंती केली 
होती. ]यां-या अनुप?�थतीची न`द घेवून माSयता दे=यात आली. 
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सदरसदरसदरसदर    बैठकीतबैठकीतबैठकीतबैठकीत    खालीलखालीलखालीलखालील    4माणे4माणे4माणे4माणे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    झाल.ेझाल.ेझाल.ेझाल.े        

    
[[[[        01010101        ]]]]    25 ऑdटोबर, 25 ऑdटोबर, 25 ऑdटोबर, 25 ऑdटोबर, २०१६ २०१६ २०१६ २०१६ रोजी-यारोजी-यारोजी-यारोजी-या    �यव�थापन पिरषदे-या बैठकीचा काय$वृ&ांत वाचनू �यव�थापन पिरषदे-या बैठकीचा काय$वृ&ांत वाचनू �यव�थापन पिरषदे-या बैठकीचा काय$वृ&ांत वाचनू �यव�थापन पिरषदे-या बैठकीचा काय$वृ&ांत वाचनू 

कायम करणे व काय$वाही अहवालाची न`द घेणे.कायम करणे व काय$वाही अहवालाची न`द घेणे.कायम करणे व काय$वाही अहवालाची न`द घेणे.कायम करणे व काय$वाही अहवालाची न`द घेणे.    
    

ठराव :ठराव :ठराव :ठराव :    २२२२5 ऑdटोबर, 5 ऑdटोबर, 5 ऑdटोबर, 5 ऑdटोबर, २०१६ २०१६ २०१६ २०१६ रोजी-या �यव�थापन पिरषदे-या बैठकीचा काय$वृ&ांत वाचनू रोजी-या �यव�थापन पिरषदे-या बैठकीचा काय$वृ&ांत वाचनू रोजी-या �यव�थापन पिरषदे-या बैठकीचा काय$वृ&ांत वाचनू रोजी-या �यव�थापन पिरषदे-या बैठकीचा काय$वृ&ांत वाचनू 
सवfनुमते कायम कर=यात आला व काय$वाही अहवालाची न`द घे=यात आली.सवfनुमते कायम कर=यात आला व काय$वाही अहवालाची न`द घे=यात आली.सवfनुमते कायम कर=यात आला व काय$वाही अहवालाची न`द घे=यात आली.सवfनुमते कायम कर=यात आला व काय$वाही अहवालाची न`द घे=यात आली.    
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[[[[        0000२२२२        ]]]]    महाराTUमहाराTUमहाराTUमहाराTU    िव,ापीठे कायदा िव,ापीठे कायदा िव,ापीठे कायदा िव,ापीठे कायदा १९९४ १९९४ १९९४ १९९४ कलम कलम कलम कलम २२२२8 (एdस) नुसार �यव�थापन पिरषदेस 8 (एdस) नुसार �यव�थापन पिरषदेस 8 (एdस) नुसार �यव�थापन पिरषदेस 8 (एdस) नुसार �यव�थापन पिरषदेस 

मा. कुलगु7 यानंी सादर करावयाचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर.मा. कुलगु7 यानंी सादर करावयाचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर.मा. कुलगु7 यानंी सादर करावयाचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर.मा. कुलगु7 यानंी सादर करावयाचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर.    
 

    (िटपणी: महाराTU् िव,ापीठे कायदा 1994 कलम २८ (एdस) नुसार मा. कुलगु7 

याचंा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर करणे आवjयक आहे. ]यानुसार 

मा.कुलगु7 याचंा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर). 

    
ठराव : ठराव : ठराव : ठराव :     महाराTUमहाराTUमहाराTUमहाराTU    िव,ापीठेिव,ापीठेिव,ापीठेिव,ापीठे    कायदाकायदाकायदाकायदा    1994199419941994    कलमकलमकलमकलम    28282828    (एdस)(एdस)(एdस)(एdस)    नुसारनुसारनुसारनुसार    मा.मा.मा.मा.    कुलगु7कुलगु7कुलगु7कुलगु7    यानंीयानंीयानंीयानंी    सादरसादरसादरसादर    

केलYेयाकेलYेयाकेलYेयाकेलYेया    िद.िद.िद.िद.११११6666////११११0/2016 पासून िद.0/2016 पासून िद.0/2016 पासून िद.0/2016 पासून िद.१६१६१६१६////११११११११/2016 पयkत-या आढावा /2016 पयkत-या आढावा /2016 पयkत-या आढावा /2016 पयkत-या आढावा अहवालाचीअहवालाचीअहवालाचीअहवालाची    
न`दन`दन`दन`द    घे=यातघे=यातघे=यातघे=यात    आली.आली.आली.आली. 
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[[[[        03030303    ]]]]    िव,ापीठ वाहन @माकं एम.िव,ापीठ वाहन @माकं एम.िव,ापीठ वाहन @माकं एम.िव,ापीठ वाहन @माकं एम.    एच.एच.एच.एच.    १३ ए.१३ ए.१३ ए.१३ ए.    सी.सी.सी.सी.    ९९८८ ९९८८ ९९८८ ९९८८ हंुडाई वरेणा (िडझेल) व हंुडाई वरेणा (िडझेल) व हंुडाई वरेणा (िडझेल) व हंुडाई वरेणा (िडझेल) व     

एम.एम.एम.एम.    एच.एच.एच.एच.    १३ १३ १३ १३ बी.बी.बी.बी.    ५९६६ ५९६६ ५९६६ ५९६६ (टाटा सुमो �पेिसओ गोYड) या वाहनाचंी िव@ी कर=यासाठी (टाटा सुमो �पेिसओ गोYड) या वाहनाचंी िव@ी कर=यासाठी (टाटा सुमो �पेिसओ गोYड) या वाहनाचंी िव@ी कर=यासाठी (टाटा सुमो �पेिसओ गोYड) या वाहनाचंी िव@ी कर=यासाठी 
िद.िद.िद.िद.२१/१०/२०१६ २१/१०/२०१६ २१/१०/२०१६ २१/१०/२०१६ रोजी आयोिजत कर=यात आलYेया िललावासंदभfतील रोजी आयोिजत कर=यात आलYेया िललावासंदभfतील रोजी आयोिजत कर=यात आलYेया िललावासंदभfतील रोजी आयोिजत कर=यात आलYेया िललावासंदभfतील 
काय$वाही �यव�थापन पिरषदे-या काय$वाही �यव�थापन पिरषदे-या काय$वाही �यव�थापन पिरषदे-या काय$वाही �यव�थापन पिरषदे-या मािहती�तव व सदर िललावानंतर वाहन खरेदी मािहती�तव व सदर िललावानंतर वाहन खरेदी मािहती�तव व सदर िललावानंतर वाहन खरेदी मािहती�तव व सदर िललावानंतर वाहन खरेदी 
करणेसंदभfत 4ाoत झालले ेिवनंती अज$ �यव�थापन पिरषदे-या िवचाराथ$.करणेसंदभfत 4ाoत झालले ेिवनंती अज$ �यव�थापन पिरषदे-या िवचाराथ$.करणेसंदभfत 4ाoत झालले ेिवनंती अज$ �यव�थापन पिरषदे-या िवचाराथ$.करणेसंदभfत 4ाoत झालले ेिवनंती अज$ �यव�थापन पिरषदे-या िवचाराथ$.    

 
    (िटपणी: एम.एच.१३ ए.सी.९९८८ हंुडाई वरेणा व एम.एच.१३ बी.५९६६ टाटा सुमो �पेिसओ 

गोYड या दोन वाहनांचा िललाव िद.२१ ऑdटोबर, २०१६ रोजी दुपारी ०३:०० वाजता 
िव,ापीठ कायfलयात आयोिजत कर=यास मा.कुलगु7साो यांनी िद.३ ऑdटोबर, २०१६ 
रोजी माSयता िदलेली होती.  

    Government Registered Valuator 
यांनी काढलेली �कमत  

एम.एच.१३ ए.सी. ९९८८ `३,००,०००/- 
    एम.एच.१३ बी.५९६६ `,५०,०००/- 
     मा.कुलगु7साो यां-या आदेशानुसार, िद.२१ ऑdटोबर, २०१६ रोजी दुपारी ०३:०० 

वाजता िललाव घे=यात येऊन सोबत जोडYया4माणे व खाली नमूद केYया4माणे काय$वाही 
करणेची िशफारस उपरोdत सिमतीने केलेली आहे.  
मु�ा @.मु�ा @.मु�ा @.मु�ा @.१) १) १) १) िव,ापीठ वाहन @. एम.एच.१३ ए.सी.९९८८ हंुडाई वरेणा या वाहनाची िव@ी 
करणेसाठी Government Registered Valuator यांनी `३,००,०००/- इतकी �कमत 
िनि�त केलेली होती व ]याअनुषंगाने िव,ापीठाने `२,००,०००/- पासून पढेु ते जा�तीत 
जा�त �कमत 4ाoत होईल, ]या �कमतीपयkत िललाव क7न सदर वाहन िव@ी कर=यास 
मा.कुलगु7साो यांनी िद.३ ऑdटोबर, २०१६ रोजी-या िटपणीSवये माSयता िदलेली आहे.  
 उपरोdत बाब िवचारात घेता, सदर वाहनाची िव@ी करणेसाठी िद.२१/१०/२०१६ 
रोजी दु.०३:०० वा. मा.कुलसिचव, मा.सचंालक म. व िव. िव. मंडळ, मा. परी:ा िनयंGक 
व मा.िव& व लेखा अिधकारी यां-या सम: िललाव घे=यात आला. सदर िललावात वरील 
तीन बोलीधारकांनी सहभाग घेतला होता, या िललावात Mी. शहीद गुलाब वळसंगकर 
यांनी सवfत जा�त `१,७०,०००/- (अ:री 7पये एक लाख स&र हजार फd�) इतकी बोली 
बोलली होती. 
 परंत ुसदर वाहनाची िव,ापीठाने िललावासाठी िनि�त केलेYया `२,००,०००/- 
रकमे-या पढेु कोणीही बोली न बोलYयाने सिमतीने सदर वाहन िव@ी न कर=याची 
िशफारस केलेली असून सदरची बाब मािहती�तव सादर. 
मु�ा @.मु�ा @.मु�ा @.मु�ा @.२) २) २) २) िव,ापीठ वाहन @. एम.एच.१३ बी.५९६६ टाटा सुमो या वाहनाची िव@ी 
करणेसाठी Government Registered Valuator यांनी Mी. शहीद गुलाब वळसंगकर यांनी 
सवfत जा�त `१,७०,०००/- (अ:री 7पये एक लाख स&र हजार फdत) इतकी बोली 
बोलली होती. `१,५०,०००/- इतकी िनि�त केलेली होती व ]याअनुषंगाने िव,ापीठाने 
`१,००,०००/- पासून पढेु ते जा�तीत जा�त �कमत 4ाoत होईल, ]या �कमतीपयkत िललाव 
क7न सदर वाहन िव@ी कर=यास मा.कुलगु7साो यांनी िद.३ ऑdटोबर, २०१६ रोजी-या 
िटपणीSवये माSयता िदलेली आहे. 
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     उपरोdत बाब िवचारात घेता, सदर वाहनाची िव@ी करणेसाठी िद.२१/१०/२०१६ 

रोजी दु.०३:०० वा. मा.कुलसिचव, मा.संचालक म. िव. िव. मंडळ, मा.परी:ा िनयंGक व 
मा. िव& व लेखा अिधकारी यां-या सम: िललाव घे=यात आला. सदर िललावात वरील 
चार बोलीधारकांनी सहभा घेतला होता. या िललावात Mी.कासीम अ�ाऊ�ीन शेख यांनी 
`७५,०००/- (अ:री पचंाह&र हजा 7पये फdत) व Mी.अ�लम जनुै�ीन स�यद यांनी 
`८५,०००/- (अ:री पं-चाऐंशी हजार 7पये फdत) सवfत जा�त बोली बोलली होती, परंत ु
सदर वाहनाची िव,ापीठाने िललावासाठी िनि�त केलेYया `१,००,०००/- रकमे-या पढेु 
कोणीही बोली न बोलYयाने सिमतीने सदर वाहन िव@ी न कर=याची िशफारस केलेली 
असून सदरची बाब मािहती�तव सादर.  
मु�ा @.मु�ा @.मु�ा @.मु�ा @.३) ३) ३) ३) िव& व लेखा िवभागाकडून काढून घे=यात आले4माणे Depreciation वजा जाता 
िद.३१ माच$, २०१७ पयkत एम.एच.१३ ए.सी.९९८८ या वाहनाची `३,६१,६९०/-व 
एम.एच.१३ बी.५९६६ या वाहनाची `१,०४,२५३/- �कमत आहे. सदरची बाब मािहती�तव 
सादर.  
मु�ा @.मु�ा @.मु�ा @.मु�ा @.४)अ)४)अ)४)अ)४)अ) िद.२१/१०/२०१६ रोजी-या िललावात सहभागी न झालेले  
Mी. रमेश िशवाजी गायकवाड यांनी एम.एच.१३ ए.सी.९९८८ हे वाहन खरेदी कर=या-या 
�Tटीने सदर वाहन `२,००,०००/- या �कमतीला िमळाव ेअशी िद.२५/१०/२०१६ रोजी-या 
अजfSवये िवनंती केलेली आहे.  
    ब)ब)ब)ब) िद.२१/१०/२०१६ रोजी िललाव झालेनंतर मु�ा @.१ म9ये नमूद केले4माणे 
एम.एच.१३ ए.सी.९९८८ हे वाहन खरेदी कर=या-या �Tटीने सवfत जा�त बोली बोललेले 
Mी. अ. शहीद गुलाब वळसगंकर यांनी सदर वाहन `२,०१,०००/- या �कमतीस िमळाव े
अशी िद.२६/१०/२०१६ रोजी-या अजfSवये िवनंती केलेली आहे.  
    क)क)क)क) िद.२१/१०/२०१६ रोजी-या िललावात सहभागी न झालेले Mी. च�ंकांत 
िशवाजी गायकवाड यांनी एम.एच.१३ ए.सी.९९८८ हे वाहन खरेदी कर=या-या �Tटीने सदर 
वाहन `२,०५,०००/- या �कमतीस िमळाव े अशी िद.२८/१०/२०१६ रोजी-या अजfSवये 
िवनंती केलेली आहे.  
 मु�ा @. १ व २ �यव�थापन पिरषदे-या मािहती�तव सादर तसेच मु�ा @.३ मधील 
व�तु?�थती िवचारात घेता मु�ा @.४ मधील 4ाoत अज$ �यव�थापन पिरषदे-या िवचारारथ्).  

    

ठराव : ठराव : ठराव : ठराव :     िव,ापीठ वाहन @माकं एम.िव,ापीठ वाहन @माकं एम.िव,ापीठ वाहन @माकं एम.िव,ापीठ वाहन @माकं एम.    एच.एच.एच.एच.    १३ ए.१३ ए.१३ ए.१३ ए.    सी.सी.सी.सी.    ९९८८ ९९८८ ९९८८ ९९८८ हंुडाई वरेणा (िडझेल) व हंुडाई वरेणा (िडझेल) व हंुडाई वरेणा (िडझेल) व हंुडाई वरेणा (िडझेल) व     
एम.एम.एम.एम.    एच.एच.एच.एच.    १३ १३ १३ १३ बी.बी.बी.बी.    ५९६६ ५९६६ ५९६६ ५९६६ (टाटा सुमो �पेिसओ गोYड) या (टाटा सुमो �पेिसओ गोYड) या (टाटा सुमो �पेिसओ गोYड) या (टाटा सुमो �पेिसओ गोYड) या वाहनासंदभfत मु�ा वाहनासंदभfत मु�ा वाहनासंदभfत मु�ा वाहनासंदभfत मु�ा     
@.@.@.@.१, २, ३ १, २, ३ १, २, ३ १, २, ३ ची न`द घे=यात आली तसेच मु�ा @.ची न`द घे=यात आली तसेच मु�ा @.ची न`द घे=यात आली तसेच मु�ा @.ची न`द घे=यात आली तसेच मु�ा @.४ ४ ४ ४ अ, ब, क नुसारअ, ब, क नुसारअ, ब, क नुसारअ, ब, क नुसार,,,,    िवनंती अमाSय िवनंती अमाSय िवनंती अमाSय िवनंती अमाSय 
कर=यात येवून या दोSही वाहनाचंा पुन�: िललाव कर=याचे सवfनुमते ठरल.ेकर=यात येवून या दोSही वाहनाचंा पुन�: िललाव कर=याचे सवfनुमते ठरल.ेकर=यात येवून या दोSही वाहनाचंा पुन�: िललाव कर=याचे सवfनुमते ठरल.ेकर=यात येवून या दोSही वाहनाचंा पुन�: िललाव कर=याचे सवfनुमते ठरल.े 
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[[[[        04040404        ]]]]    एन.बी.एन.बी.एन.बी.एन.बी.    नवलेनवलेनवलेनवले    �सहगड�सहगड�सहगड�सहगड    कॉलजेकॉलजेकॉलजेकॉलजे    ऑफऑफऑफऑफ    इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,    केगावंकेगावंकेगावंकेगावं यायायाया    महािव,ालयातीलमहािव,ालयातीलमहािव,ालयातीलमहािव,ालयातील    
मेकॅिनकलमेकॅिनकलमेकॅिनकलमेकॅिनकल    इंिजिनअ�रगइंिजिनअ�रगइंिजिनअ�रगइंिजिनअ�रग    (दुसरी(दुसरी(दुसरी(दुसरी    पाळी)पाळी)पाळी)पाळी)    हाहाहाहा    अ�यास@मअ�यास@मअ�यास@मअ�यास@म    शै.वष$शै.वष$शै.वष$शै.वष$    2017201720172017----18181818    पासूनपासूनपासूनपासून    
टooयाटooयाने टooयाटooयाने टooयाटooयाने टooयाटooयाने बंदबंदबंदबंद    कर=यासंदभfतकर=यासंदभfतकर=यासंदभfतकर=यासंदभfत    नानानाना----हरकतहरकतहरकतहरकत    4माणपG4माणपG4माणपG4माणपG    िनग$िमतिनग$िमतिनग$िमतिनग$िमत    कर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठी    
मा.कुलगु7मा.कुलगु7मा.कुलगु7मा.कुलगु7    महोदयानंीमहोदयानंीमहोदयानंीमहोदयानंी    िव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठ    अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    1994199419941994    कलमकलमकलमकलम    14(7)14(7)14(7)14(7)    अSवयेअSवयेअSवयेअSवये    िव,ािव,ािव,ािव,ा    
पिरषदे-या वतीनेपिरषदे-या वतीनेपिरषदे-या वतीनेपिरषदे-या वतीने    केललेीकेललेीकेललेीकेललेी    िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    �यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-या    िवचाराथ$.िवचाराथ$.िवचाराथ$.िवचाराथ$.    

 
    (िटपणी::::---- मा.सहसिचव, सािवGीबाई फुले िश:ण 4सारक मंडळ, कमलापरू यांचकेडून 

सं�थेच े सचंिलत एन.बी. नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगांव या 
महािव,ालयातील मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग (दुसरी पाळी) हा अ�यास@म शै.वष$ 2017-
18 पासनू बदं कर=याबाबतचा 4�ताव 4ाoत झाला होता. 

    सं�थेचे नांवसं�थेचे नांवसं�थेचे नांवसं�थेचे नांव    महािव,ालयाचे महािव,ालयाचे महािव,ालयाचे महािव,ालयाचे 
नांवनांवनांवनांव    

बदं करावयाचे बदं करावयाचे बदं करावयाचे बदं करावयाचे 
वष$वष$वष$वष$    

बदं करावयाचा बदं करावयाचा बदं करावयाचा बदं करावयाचा 
अ�यास@मअ�यास@मअ�यास@मअ�यास@म    

अनुदानाचा अनुदानाचा अनुदानाचा अनुदानाचा 
4कार4कार4कार4कार    

सािवGीबाई 
फुले िश:ण 

4सारक मंडळ, 
कमलापरू. 

ता.सांगोला, 
िज.सोलापरू. 

एन.बी.नवले 
�सहगड कॉलेज 

ऑफ 
इंिजिनअ�रग, 

केगांव, सोलापरू. 

शै.वष$ 
2017-18 

पासून 

मेकॅिनकल 
इंिजिनअ�रग            
(दुसरी पाळी) 
(4वशे :मता-

120) 

कायम 
िवनाअनुदा

िनत 

    एन.बी. नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगांव या महािव,ालयातील 
मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग (दुसरी पाळी) या अ�यास@मास ए.आय.सी.टी.ई., नवी िद�ी 
यांचे पG @. Western/1-710757420/2012/EOA िद. 10/05/2012 अSवये व उ-च 
व तंGिश:ण िवभाग, महाराTU शासन यांचे िनण$य @. टीईएम-2012/4.@.98 (भाग-1) 
/तांिश-4, िद. 30/06/2012 अSवये शै.वष$ 2012-13 पासून कायम िवनाअनुदािनत 
त�वावर माSयता िमळालेली होती. उपरोdत माSयते-या अनुषंगाने व �थािनक चौकशी 
सिमती-या अटीपतू$ते-या अिधन राहून एन.बी. नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, 
केगांव या महािव,ालयातील मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग (दुसरी पाळी) या अ�यास@मा-या 
4थम संल�नीकरणास शै.वष$ 2012-13 पासून कायम िवनाअनुदान त]वावर माSयता 
दे=यात आली होती. 
 सदर महािव,ालयातील मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग (दुसरी पाळी) या 
अ�यास@मास शै.वष$ 2016-17 पयkत माSयता आहे. परंतु सदर अ�यास@मास मागणी 
कमी असYयामुळे तसचे या अ�यास@मासाठी िनयिमत 180 िव,ाथ� :मता असलेला 04 
वषfचा अ�यास@म उपल�ध असYयाने महािव,ालयाने शै.वष$ 2017-18 पासून 
मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग (दुसरी पाळी) हा अ�यास@म बदं कर=याचा िनण$य घेतला 
असYयाच े4ाoत 4�तावात नमुद केले आहे. 
 महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (महािव,ालय �कवा माSयता4ाoत 
पिरसं�था बदं करणे) मधील तरतूदीची छायांिकत 4त व त�नुषंिगक पिरिनयम 374 ते 
380 ची छायांिकत 4त सोबत जोडलेली आहे. 
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                 महािव,ालय, िवषय/िव,ाशाखा, अितिरdत तुकडी बदं कर=याबबात 4ाoत 
4�तावावर संबिंधत महािव,ालयाला भेट देवून आवjयक ती चौकशी क7न सिव�तर 
अहवाल सादर कर=यासाठी महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 कलम 92(3) अSवये 
खालील िGसद�यीय �थािनक चौकशी सिमती िनयdुत कर=यात आली होती 

1. 4ाचाय$, डॉ.ज.ेबी.दफेदार  (अ9य:) 
2. Mी.एस.आर.दुलंगे           (सद�य) 
3. Mी.एस.आर.बरबडे         (सद�य) 
सदर सिमतीने उपरोdत महािव,ालयास भेट देऊन सिव�तर अहवाल 

िव,ापीठाकडे सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने महािव,ालयातील 
मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग (दुसरी पाळी) हा अ�यास@म शै.वष$ 2017-18 पासून 
टooयाटooयाने बदं कर=याची िशफारस केलेली आहे. 

ए.आय.सी.टी.ई. नवी िद�ी यांचे िनयमावलीनुसार ]यांच े4ािधकरणातंग$त येणारे 
महािव,ालय / िवषय / अ�यास@म / अितिरdत िव,ाथ� 4वशे:मता / िव,ाशाखा / 
अितिरdत तुकडी बदं कर=यासाठी संबिंधत िव,ापीठाचे ना-हरकत 4माणपG 
ए.आय.सी.टी.ई.कडे सादर करणे महािव,ालयास अिनवाय$ आहे. 

सदर ना-हरकत 4माणपG िनग$िमत कर=यासाठी िव,ापिरषदेची व त�नंतर 
�यव�थापन पिरषदेची माSयता �यावी लागणार आहे. ]या�तव एन.बी. नवले �सहगड 
कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगांव या महािव,ालयातील मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग (दुसरी 
पाळी) हा अ�यास@म शै.वष$ 2017-18 पासून बदं कर=यासंदभfत ना-हरकत 4माणपG 
िनग$िमत कर=यासाठी िव,ापिरषदेची �यव�थापन पिरषदेला िशफारस असणे आवjयक 
आहे. 
             िव,ापिरषदेची सभा िद.19/08/2016 रोजी संप� झाली असून नजीक-या 
काळात िव,ापिरषदेची सभा लवकर हो=याची शdयता नसYयाने व एन.बी. नवले �सहगड 
कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगांव या महािव,ालयातील मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग (दुसरी 
पाळी) हा अ�यास@म शै.वष$ 2017-18 पासून टooयाटooयाने बदं कर=यासंदभfत ना-
हरकत 4माणपG िनग$िमत कर=यासाठी मा.कुलगु7 महोदयांनी महाराTU िव,ापीठ 
कायदा 1994 कलम 14(7) अSवये िव,ापिरषदे-यावतीने �यव�थापन पिरषदेस िशफारस 
केलेली आहे. 
          सबब, एन.बी. नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगांव महािव,ालयातील 
मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग (दुसरी पाळी) हा अ�यास@म शै.वष$ 2017-18 पासून 
टooयाटoयाने बदं कर=यासंदभfत ना-हरकत 4माणपG िनग$िमत कर=यासाठी मा.कुलगु7 
महोदयांनी महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) अSवये िव,ा पिरषदे-या वतीने 
केलेली िशफारस �यव�थापन पिरषदे-या िवचाराथ$).   

    

ठराव : ठराव : ठराव : ठराव :     एन.बी.एन.बी.एन.बी.एन.बी.    नवलेनवलेनवलेनवले    �सहगड�सहगड�सहगड�सहगड    कॉलजेकॉलजेकॉलजेकॉलजे    ऑफऑफऑफऑफ    इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,    केगांवकेगांवकेगांवकेगांव    महािव,ालयातीलमहािव,ालयातीलमहािव,ालयातीलमहािव,ालयातील    मेकॅिनकलमेकॅिनकलमेकॅिनकलमेकॅिनकल    
इिंजिनअ�रगइिंजिनअ�रगइिंजिनअ�रगइिंजिनअ�रग    (दुसरी(दुसरी(दुसरी(दुसरी    पाळी)पाळी)पाळी)पाळी)    हाहाहाहा    अ�यास@मअ�यास@मअ�यास@मअ�यास@म    शै.वष$शै.वष$शै.वष$शै.वष$    2017201720172017----18181818    पासूनपासूनपासूनपासून    टooयाटoयानेटooयाटoयानेटooयाटoयानेटooयाटoयाने    बदंबदंबदंबदं    
कर=यासंदभfतकर=यासंदभfतकर=यासंदभfतकर=यासंदभfत    नानानाना----हरकतहरकतहरकतहरकत    4माणपG4माणपG4माणपG4माणपG    िनग$िमतिनग$िमतिनग$िमतिनग$िमत    कर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठी    मा.कुलगु7मा.कुलगु7मा.कुलगु7मा.कुलगु7    महोदयांनीमहोदयांनीमहोदयांनीमहोदयांनी    
महाराTUमहाराTUमहाराTUमहाराTU    िव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठ    कायदाकायदाकायदाकायदा    1994199419941994    कलमकलमकलमकलम    14(7)14(7)14(7)14(7)    अSवयेअSवयेअSवयेअSवये    िव,ािव,ािव,ािव,ा    पिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-या    वतीनेवतीनेवतीनेवतीने    केललेीकेललेीकेललेीकेललेी    
िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    ?�वका7न सवfनुमते माSयता दे=यात आली. ?�वका7न सवfनुमते माSयता दे=यात आली. ?�वका7न सवfनुमते माSयता दे=यात आली. ?�वका7न सवfनुमते माSयता दे=यात आली.     
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[[[[        05050505        ]]]]    एन.बी.एन.बी.एन.बी.एन.बी.    नवलेनवलेनवलेनवले    �सहगड�सहगड�सहगड�सहगड    कॉलजेकॉलजेकॉलजेकॉलजे    ऑफऑफऑफऑफ    इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,    केगांवकेगांवकेगांवकेगांव यायायाया    महािव,ालयातीलमहािव,ालयातीलमहािव,ालयातीलमहािव,ालयातील    
अिभयांिGकीअिभयांिGकीअिभयांिGकीअिभयांिGकी    (इलdेUॉिनdस(इलdेUॉिनdस(इलdेUॉिनdस(इलdेUॉिनdस    ॲSडॲSडॲSडॲSड    टेिलक¡युिनकेशनटेिलक¡युिनकेशनटेिलक¡युिनकेशनटेिलक¡युिनकेशन    इिंजिनअ�रग)याइिंजिनअ�रग)याइिंजिनअ�रग)याइिंजिनअ�रग)या    पदवीपदवीपदवीपदवी    
अ�यास@माचीअ�यास@माचीअ�यास@माचीअ�यास@माची    4वशे:मता4वशे:मता4वशे:मता4वशे:मता    शै.वष$शै.वष$शै.वष$शै.वष$    2017201720172017----18181818    पासूनपासूनपासूनपासून    टooयाटooयानेटooयाटooयानेटooयाटooयानेटooयाटooयाने    180180180180    व7नव7नव7नव7न    120120120120    
कर=यासंदभfतकर=यासंदभfतकर=यासंदभfतकर=यासंदभfत    नानानाना----हरकतहरकतहरकतहरकत    4माणपG4माणपG4माणपG4माणपG    िनग$िमतिनग$िमतिनग$िमतिनग$िमत    कर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठी    मा.कुलगु7मा.कुलगु7मा.कुलगु7मा.कुलगु7    महोदयांनीमहोदयांनीमहोदयांनीमहोदयांनी    
िव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठ    अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    1994199419941994    कलमकलमकलमकलम    14(7)14(7)14(7)14(7)    अSवयेअSवयेअSवयेअSवये    िव,ािव,ािव,ािव,ा    पिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-या    वतीनेवतीनेवतीनेवतीने    केललेीकेललेीकेललेीकेललेी    िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    
�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-या    िवचाराथ$.िवचाराथ$.िवचाराथ$.िवचाराथ$.    

 
    (िटपणी:::: मा.सहसिचव, सािवGीबाई फुले िश:ण 4सारक मंडळ, कमलापरू यांचकेडून 

सं�थेचे संचिलत एन.बी. नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगांव या 
महािव,ालयातील अिभयांिGकी (इलेdUॉिनdस ॲSड टेिलक¡युिनकेशन इंिजिनअ�रग) या 
पदवी अ�यास@माची 4वशे:मता शै.वष$ 2017-18 पासून 180 व7न 120 कर=याबाबत 
4�ताव 4ाoत झालेला होता. 

    सं�थेच ेनांवसं�थेच ेनांवसं�थेच ेनांवसं�थेच ेनांव    महािव,ालयाच ेमहािव,ालयाच ेमहािव,ालयाच ेमहािव,ालयाच े
नांवनांवनांवनांव    

अ�यास@मा-या अ�यास@मा-या अ�यास@मा-या अ�यास@मा-या 
4वशे:मतेतील घट 4वशे:मतेतील घट 4वशे:मतेतील घट 4वशे:मतेतील घट 

(Reduction in (Reduction in (Reduction in (Reduction in 
intake)intake)intake)intake)    

4वशे:मता 4वशे:मता 4वशे:मता 4वशे:मता 
कमी कमी कमी कमी 

करावयाच ेकरावयाच ेकरावयाच ेकरावयाच े
वष$वष$वष$वष$    

अनुदानाचा अनुदानाचा अनुदानाचा अनुदानाचा 
4कार4कार4कार4कार    

सािवGीबाई फुल े
िश:ण 4सारक 

मंडळ, 
कमलापूर, 

ता.सांगोला, 
िज.सोलापूर. 

एन.बी.नवले 
�सहगड कॉलेज 

ऑफ 
इंिजिनअ�रग, 

केगांव, 
सोलापूर. 

अिभयांिGकी 
(इलेdUॉिनdस ॲSड 
टेिलक¡युिनकेशन 

इंिजिनअर�ग) 
4वशे:मता  

60(180-60=120) 

शै.वष$ 
2017-18 

पासून 

कायम 
िवनाअनुदािनत 

    एन.बी. नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगांव या महािव,ालयातील 
अिभयांिGकी (इलेdUॉिनdस ॲSड टेिलक¡युिनकेशन इंिजिनअ�रग)या पदवी 
अ�यास@मा-या अितिरdत-60 (120+60=180) िव,ाथ� 4वशे:मतेस ए.आय.सी.टी.ई., 
नवी िद�ी यांच े पG @. Western/1-1441042214/2013/EOA िद. 19/03/2013 
अSवये व उ-च व तंGिश:ण िवभाग, महाराTU शासन यांच े िनण$य @. टीईएम-
2013/4.@.177/तांिश-4, िद.15/05/2013 अSवये शै.वष$ 2013-14 पासून कायम 
िवनाअनुदािनत त�वावर माSयता िमळालेली होती. उपरोdत माSयते-या अनुषंगाने व 
�थािनक चौकशी सिमती-या अटीपतू$ते-या अिधन राहून एन.बी. नवले �सहगड कॉलेज 
ऑफ इंिजिनअर�ग, केगांव या महािव,ालयातील अिभयांिGकी (इलेdUॉिनdस ॲSड 
टेिलक¡युिनकेशन इंिजिनअ�रग)या पदवी अ�यास@मा-या अितिरdत 4वशे:मता 
60 (120+60=180) िव,ाथ� 4वशे:मतेस शै.वष$ 2013-14 पासून 4थम  संल�नीकरण 
िदलेले होते. 
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    सदर महािव,ालयातील अिभयांिGकी (इलेdUॉिनdस ॲSड टेिलक¡युिनकेशन 
इंिजिनअ�रग) या अ�यास@मास शै.वष$ 2016-17 पयkत माSयता आहे. परंत ु सदर 
अ�यास@मा-या या अितिरdत तकुडीसाठी 4विेशत िव,ाथ� नसYयामुळे सं�थेने शै.वष$ 
2017-18 पासनू अिभयांिGकी (इलेdUॉिनdस ॲSड टेिलक¡युिनकेशन इंिजिनअ�रग) 
4वशे:मता-60 (180-60=120) ने कमी कर=याचा िनण$य घेतला असYयाच े 4ाoत 
4�तावात नमूद केले आहे. 
             महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (महािव,ालय �कवा माSयता4ाoत 
पिरसं�था बदं करणे) मधील तरतूदीची छायांिकत 4त व त�नुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 
ची छायांिकत 4त सोबत जोडलेली आहे. 
             महािव,ालय, िवषय/िव,ाशाखा, अितिरdत तुकडी बदं कर=याबबात 4ाoत 
4�तावावर संबिंधत महािव,ालयाला भेट देवून आवjयक ती चौकशी क7न सिव�तर 
अहवाल सादर कर=यासाठी महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 कलम 92(3) अSवये 
खालील िGसद�यीय �थािनक चौकशी सिमती िनयdुत कर=यात आली होती. 

1. 4ाचाय$, डॉ.ज.ेबी.दफेदार  (अ9य:) 
2. Mी.एस.आर.बरबडे         (सद�य) 
3. Mी.एस.आर.दुलंगे          (सद�य) 
सदर सिमतीने उपरोdत महािव,ालयास भेट देऊन सिव�तर अहवाल 

िव,ापीठाकडे सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने महािव,ालयातील शै.वष$ 
2017-18 पासनू टooयाटooयाने अिभयांिGकी (इलेdUॉिनdस ॲSड टेिलक¡युिनकेशन 
इंिजिनअ�रग) या अ�यास@माची 4वशे:मता-60 (180-60=120) ने कमी कर=याचा 
िशफारस केलेली आहे. 

ए.आय.सी.टी.ई., नवी िद�ी यांच ेिनयमावलीनुसार ]यांच े4ािधकरणातंग$त येणारे 
महािव,ालय / िवषय / अ�यास@म / अितिरdत िव,ाथ� 4वशे:मता / िव,ाशाखा / 
अितिरdत तुकडी बदं कर=यासाठी संबिंधत िव,ापीठाचे ना-हरकत 4माणपG 
ए.आय.सी.टी.ई.कडे सादर करणे महािव,ालयास अिनवाय$ आहे. 

सदर ना-हरकत 4माणपG िनग$िमत कर=यासाठी िव,ापिरषदेची व त�नंतर 
�यव�थापन पिरषदेची माSयता �यावी लागणार आहे. ]या�तव एन.बी. नवले �सहगड 
कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगांव या महािव,ालयातील शै.वष$ 2017-18 पासनू, 
अिभयांिGकी (इलेdUॉिनdस ॲSड टेिलक¡युिनकेशन इंिजिनअ�रग) या अ�यास@माची 
4वशे:मता-60 (180-60=120) ने कमी कर=यासाठी     ना-हरकत 4माणपG िनग$िमत 
कर=यासाठी िव,ापिरषदेची �यव�थापन पिरषदेला िशफारस असणे आवjयक आहे. 
              िव,ापिरषदेची सभा िद.19/08/2016 रोजी संप� झाली असनू नजीक-या 
काळात िव,ापिरषदेची सभा लवकर हो=याची शdयता नसYयाने व एन.बी. नवले �सहगड 
कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगांव या महािव,ालयातील शै.वष$ 2017-18 पासनू 
टooयाटooयाने अिभयांिGकी (इलेdUॉिनdस ॲSड टेिलक¡युिनकेशन इंिजिनअ�रग) या 
अ�यास@माची 4वशे:मता-60 (180-60 = 120) ने कमी कर=यासंदभfत ना-हरकत 
4माणपG िनग$िमत कर=यासाठी मा.कुलगु7 महोदयांनी महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 
कलम 14(7) अSवये िव,ापिरषदे-यावतीने �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे.             

    



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, िद.िद.िद.िद.29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 2012012012016 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत  10101010////26262626    

              सबब, एन.बी. नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगांव महािव,ालयातील 
शै.वष$ 2017-18 पासनू टooयाटooयाने अिभयांिGकी (इलेdUॉिनdस ॲSड 
टेिलक¡युिनकेशन इंिजिनअ�रग) या अ�यास@माची 4वशे:मता 60 (180-60=120) ने 
कमी कर=यासंदभfत ना-हरकत 4माणपG िनग$िमत कर=यासाठी मा.कुलगु7 महोदयांनी 
महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) अSवये िव,ापिरषदे-यावतीने केलेली 
िशफारस �यव�थापन पिरषदे-या िवचाराथ$). 

    
ठराव : ठराव : ठराव : ठराव :     एन.बी.एन.बी.एन.बी.एन.बी.    नवलेनवलेनवलेनवले    �सहगड�सहगड�सहगड�सहगड    कॉलजेकॉलजेकॉलजेकॉलजे    ऑफऑफऑफऑफ    इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,    केगांवकेगांवकेगांवकेगांव    महािव,ालयातीलमहािव,ालयातीलमहािव,ालयातीलमहािव,ालयातील    शै.वष$शै.वष$शै.वष$शै.वष$    

2017201720172017----18181818    पासूनपासूनपासूनपासून    टooयाटooयानेटooयाटooयानेटooयाटooयानेटooयाटooयाने    अिभयांिGकीअिभयांिGकीअिभयांिGकीअिभयांिGकी    (इलdेUॉिनdस(इलdेUॉिनdस(इलdेUॉिनdस(इलdेUॉिनdस    ॲSडॲSडॲSडॲSड    टेिलक¡युिनकेशनटेिलक¡युिनकेशनटेिलक¡युिनकेशनटेिलक¡युिनकेशन    
इिंजिनअ�रग)इिंजिनअ�रग)इिंजिनअ�रग)इिंजिनअ�रग)    यायायाया    अ�यास@माचीअ�यास@माचीअ�यास@माचीअ�यास@माची    4वशे:मता4वशे:मता4वशे:मता4वशे:मता    60606060    (180(180(180(180----60=120)60=120)60=120)60=120)    नेनेनेने    कमीकमीकमीकमी    कर=यासंदभfतकर=यासंदभfतकर=यासंदभfतकर=यासंदभfत    
नानानाना----हरकतहरकतहरकतहरकत    4माणपG4माणपG4माणपG4माणपG    िनग$िमतिनग$िमतिनग$िमतिनग$िमत    कर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठी    मा.कुलगु7मा.कुलगु7मा.कुलगु7मा.कुलगु7    महोदयांनीमहोदयांनीमहोदयांनीमहोदयांनी    महाराTUमहाराTUमहाराTUमहाराTU    िव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठ    
कायदाकायदाकायदाकायदा    1994199419941994    कलमकलमकलमकलम    14(7)14(7)14(7)14(7)    अSवयेअSवयेअSवयेअSवये    िव,ािव,ािव,ािव,ा    पिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-या    वतीनेवतीनेवतीनेवतीने    केललेीकेललेीकेललेीकेललेी    िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    ?�वका7न ?�वका7न ?�वका7न ?�वका7न 
सवfनुमते माSयता दे=यात आली. सवfनुमते माSयता दे=यात आली. सवfनुमते माSयता दे=यात आली. सवfनुमते माSयता दे=यात आली.     

    
        



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, िद.िद.िद.िद.29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 2012012012016 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत  11111111////26262626    

    
[[[[        06060606        ]]]]    एस.के.एन.�सहगडएस.के.एन.�सहगडएस.के.एन.�सहगडएस.के.एन.�सहगड    कॉलजेकॉलजेकॉलजेकॉलजे    ऑफऑफऑफऑफ    इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,    कोट�,कोट�,कोट�,कोट�,    पंढरपरूपंढरपरूपंढरपरूपंढरपरू    यायायाया    महािव,ालयातीलमहािव,ालयातीलमहािव,ालयातीलमहािव,ालयातील    

अिभयांिGकीअिभयांिGकीअिभयांिGकीअिभयांिGकी    (इलdेUॉिनdस(इलdेUॉिनdस(इलdेUॉिनdस(इलdेUॉिनdस    ॲSडॲSडॲSडॲSड    टेिलक¡युिनकेशनटेिलक¡युिनकेशनटेिलक¡युिनकेशनटेिलक¡युिनकेशन    इिंजिनअ�रग)इिंजिनअ�रग)इिंजिनअ�रग)इिंजिनअ�रग)    यायायाया    पदवीपदवीपदवीपदवी    
अ�यास@माचीअ�यास@माचीअ�यास@माचीअ�यास@माची    4वशे:मता4वशे:मता4वशे:मता4वशे:मता    शै.वष$शै.वष$शै.वष$शै.वष$    2017201720172017----18181818    पासूनपासूनपासूनपासून    टooयाटooयानेटooयाटooयानेटooयाटooयानेटooयाटooयाने    120120120120    व7नव7नव7नव7न    60606060    
कर=यासंदभfतकर=यासंदभfतकर=यासंदभfतकर=यासंदभfत    नानानाना----हरकतहरकतहरकतहरकत    4माणपG4माणपG4माणपG4माणपG    िनग$िमतिनग$िमतिनग$िमतिनग$िमत    कर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठी    मा.कुलगु7मा.कुलगु7मा.कुलगु7मा.कुलगु7    महोदयांनीमहोदयांनीमहोदयांनीमहोदयांनी    
िव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठ    अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    1994199419941994    कलमकलमकलमकलम    14(7)14(7)14(7)14(7)    अSवयेअSवयेअSवयेअSवये    िव,ािव,ािव,ािव,ा    पिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-या    वतीनेवतीनेवतीनेवतीने    केललेीकेललेीकेललेीकेललेी    िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    
�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-या    िवचाराथ$.िवचाराथ$.िवचाराथ$.िवचाराथ$.    

 
    (िटपणी:-    मा.सहसिचव, सािवGीबाई फुले िश:ण 4सारक मंडळ, कमलापूर यांचेकडून सं�थेच े

संचिलत एस.के.एन.�सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, कोट�, पंढरपूर या महािव,ालयातील 
अिभयांिGकी (इलेdUॉिनdस ॲSड टेिलक¡युिनकेशन इंिजिनअ�रग)या पदवी अ�यास@माची 
4वशे:मता शै.वष$ 2017-18 पासून 120 व7न 60  कर=याबाबत 4�ताव 4ाoत झालेला होता. 

    सं�थेच ेनांवसं�थेच ेनांवसं�थेच ेनांवसं�थेच ेनांव    महािव,ालयाच ेमहािव,ालयाच ेमहािव,ालयाच ेमहािव,ालयाच े
नानानानावववव    

अ�यास@मा-या अ�यास@मा-या अ�यास@मा-या अ�यास@मा-या 
4वशे:मतेतील 4वशे:मतेतील 4वशे:मतेतील 4वशे:मतेतील घट घट घट घट 

(Reduction in (Reduction in (Reduction in (Reduction in 
intake)intake)intake)intake)    

4वशे:मता4वशे:मता4वशे:मता4वशे:मता    
कमी कमी कमी कमी 

करावयाच ेकरावयाच ेकरावयाच ेकरावयाच े
वष$वष$वष$वष$    

अनुदानाचा अनुदानाचा अनुदानाचा अनुदानाचा 
4कार4कार4कार4कार    

सािवGीबाई फुल े
िश:ण 4सारक 

मंडळ, कमलापूर 
ता.सांगोला, 
िज.सोलापूर 

एस.के.एन.�सहग
ड कॉलेज ऑफ 
इंिजिनअर�ग, 

कोट�, पंढरपूर, 
सोलापूर 

अिभयांिGकी 
(इलेdUॉिनdस ॲSड 
टेिलक¡युिनकेशन 

इंिजिनअर�ग) 
4वशे:मता 

60(120-60=60) 

शै.वष$ 
2017-18 

पासून 

कायम 
िवनाअनुदािनत 

    एस.के.एन.�सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, कोट�, पंढरपरू या महािव,ालयातील 
अिभयांिGकी (इलेdUॉिनdस ॲSड टेिलक¡युिनकेशन इंिजिनअ�रग) या पदवी अ�यास@मा-या 
अितिरdत-60 (60+60=120) िव,ाथ� 4वशे:मतेस ए.आय.सी.टी.ई., नवी िद�ी यांच े पG 
@.Western/1-713493762/2012/EOA िद.10/05/2012 अSवये व उ-च व तंGिश:ण िवभाग, 
महाराTU शासन यांच े िनण$य @. टीईएम-2012/4.@.98(भाग-1) /तांिश -4, िद.30/06/2012 
अSवये शै.वष$ 2012-13 पासून कायम िवनाअनुदािनत त�वावर माSयता िमळालेली होती. उपरोdत 
माSयते-या अनुषंगाने व �थािनक चौकशी सिमती-या अटीपूत$ते-या अिधन राहून एस.के.एन.�सहगड 
कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, कोट�, पंढरपूर या महािव,ालयातील अिभयांिGकी (इलेdUॉिनdस 
ॲSड टेिलक¡युिनकेशन इंिजिनअ�रग)या पदवी अ�यास@मा-या अितिरdत 4वशे:मता-60 
(60+60=120) िव,ाथ� 4वशे:मतेस शै.वष$ 2012-13 पासून 4थम  संल�नीकरण िदलेले होते. 
 सदर महािव,ालयातील अिभयांिGकी (इलेdUॉिनdस ॲSड टेिलक¡युिनकेशन 
इंिजिनअ�रग) या अ�यास@मास शै.वष$ 2016-17 पयkत माSयता आहे. परंतु सदर अ�यास@मा-या 
या अितिरdत तुकडीसाठी 4विेशत िव,ाथ� नसYयामुळे सं�थेने शै.वष$ 2017-18 पासून 
अिभयांिGकी (इलेdUॉिनdस ॲSड टेिलक¡युिनकेशन इंिजिनअ�रग) 4वशे:मता-60 (120-60=60) 
ने कमी कर=याचा िनण$य घेतला असYयाच े4ाoत 4�तावात नमूद केले आहे. 
             महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (महािव,ालय �कवा माSयता4ाoत पिरसं�था 
बंद करणे) मधील तरतूदीची छायांिकत 4त व त�नुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 ची छायांिकत 4त 
सोबत जोडलेली आहे. 
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                 महािव,ालय, िवषय/िव,ाशाखा, अितिरdत तुकडी बंद कर=याबबात 4ाoत 4�तावावर 

संबंिधत महािव,ालयाला भेट देवून आवjयक ती चौकशी क7न सिव�तर अहवाल सादर 
कर=यासाठी महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 कलम 92(3) अSवये खालील िGसद�यीय �थािनक 
चौकशी सिमती िनयुdत कर=यात आली होती. 

1. 4ाचाय$, डॉ.जे.बी.दफेदार  (अ9य:) 
2. Mी. एम. आर. मडकी        (सद�य) 
3. Mी.के. एस. एल. काझी    (सद�य) 

    सदर सिमतीने उपरोdत महािव,ालयास भेट देऊन सिव�तर अहवाल िव,ापीठाकडे 
सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने महािव,ालयातील शै.वष$ 2017-18 पासून 
अिभयांिGकी (इलेdUॉिनdस ॲSड टेिलक¡युिनकेशन इंिजिनअ�रग) 4वशे:मता-60 (120-60=60) 
ने कमी कर=याची िशफारस केलेली आहे. 

ए.आय.सी.टी.ई., नवी िद�ी यांच े िनयमावलीनुसार ]यांच े 4ािधकरणातंग$त येणारे 
महािव,ालय / िवषय / अ�यास@म / अितिरdत िव,ाथ� 4वशे:मता / िव,ाशाखा / अितिरdत 
तुकडी बंद कर=यासाठी संबंिधत िव,ापीठाच े ना-हरकत 4माणपG ए.आय.सी.टी.ई.कडे सादर 
करणे महािव,ालयास अिनवाय$ आहे. 

सदर ना-हरकत 4माणपG िनग$िमत कर=यासाठी िव,ापिरषदेची व त�नंतर �यव�थापन 
पिरषदेची माSयता �यावी लागणार आहे. ]या�तव एस.के.एन.�सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, 
कोट�, पंढरपूर या महािव,ालयातील शै.वष$ 2017-18 पासून अिभयांिGकी (इलेdUॉिनdस ॲSड 
टेिलक¡युिनकेशन इंिजिनअ�रग) 4वशे:मता-60 (120-60=60) ने कमी कर=यासाठी ना-हरकत 
4माणपG िनग$िमत कर=यासाठी िव,ापिरषदेची �यव�थापन पिरषदेला िशफारस असणे आवjयक 
आहे. 
              तथािप, िव,ापिरषदेची सभा िद.19/08/2016 रोजी संप� झाली असून नजीक-या 
काळात िव,ापिरषदेची सभा लवकर हो=याची शdयता नसYयाने व एस.के.एन.�सहगड कॉलेज 
ऑफ इंिजिनअर�ग, कोट�, पंढरपूर या महािव,ालयातील शै.वष$ 2017-18 पासून टooयाटooयाने 
अिभयांिGकी (इलेdUॉिनdस ॲSड टेिलक¡युिनकेशन इंिजिनअ�रग) 4वशे:मता-60 (120-60=60) 
ने  कमी कर=यासाठी ना-हरकत 4माणपG िनग$िमत कर=यासाठी मा.कुलगु7 महोदयांनी महाराTU 
िव,ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) अSवये िव,ापिरषदे-यावतीने �यव�थापन पिरषदेस िशफारस 
केलेली आहे. 

सबब, एस.के.एन.�सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, कोट�, पंढरपूर या 
महािव,ालयातील अिभयांिGकी (इलेdUॉिनdस ॲSड टेिलक¡युिनकेशन इंिजिनअ�रग) या पदवी 
अ�यास@माची 4वशे:मता शै.वष$ 2017-18 पासून टooयाटooयाने 120 व7न 60 कर=यासंदभfत 
ना-हरकत 4माणपG िनग$िमत कर=यासाठी मा. कुलगु¥ महोदयांनी िव,ापीठ अिधिनयम 1994 
कलम 14(7) अSवये िव,ापिरषदे-या वतीने केलेली िशफारस �यव�थापन पिरषदे-या िवचाराथ$). 

    
ठराव : ठराव : ठराव : ठराव :     एस.के.एन.�सहगडएस.के.एन.�सहगडएस.के.एन.�सहगडएस.के.एन.�सहगड    कॉलजेकॉलजेकॉलजेकॉलजे    ऑफऑफऑफऑफ    इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,    कोट�,कोट�,कोट�,कोट�,    पंढरपरूपंढरपरूपंढरपरूपंढरपरू    यायायाया    महािव,ालयातीलमहािव,ालयातीलमहािव,ालयातीलमहािव,ालयातील    

अिभयांिGकीअिभयांिGकीअिभयांिGकीअिभयांिGकी    (इलdेUॉिनdस(इलdेUॉिनdस(इलdेUॉिनdस(इलdेUॉिनdस    ॲSडॲSडॲSडॲSड    टेिलक¡युिनकेशनटेिलक¡युिनकेशनटेिलक¡युिनकेशनटेिलक¡युिनकेशन    इिंजिनअ�रग)इिंजिनअ�रग)इिंजिनअ�रग)इिंजिनअ�रग)    यायायाया    पदवीपदवीपदवीपदवी    
अ�यास@माचीअ�यास@माचीअ�यास@माचीअ�यास@माची    4वशे:मता4वशे:मता4वशे:मता4वशे:मता    शै.वष$शै.वष$शै.वष$शै.वष$    2017201720172017----18181818    पासूनपासूनपासूनपासून    टooयाटooयानेटooयाटooयानेटooयाटooयानेटooयाटooयाने    120120120120    व7नव7नव7नव7न    60606060    
कर=यासंदभfतकर=यासंदभfतकर=यासंदभfतकर=यासंदभfत    नानानाना----हरकतहरकतहरकतहरकत    4माणपG4माणपG4माणपG4माणपG    िनग$िमतिनग$िमतिनग$िमतिनग$िमत    कर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठी    मा.मा.मा.मा.    कुलगु7कुलगु7कुलगु7कुलगु7    महोदयांनीमहोदयांनीमहोदयांनीमहोदयांनी    
िव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठ    अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    1994199419941994    कलमकलमकलमकलम    14(7)14(7)14(7)14(7)    अSवयेअSवयेअSवयेअSवये    िव,ािव,ािव,ािव,ा    पिरषदे-या वतीनेपिरषदे-या वतीनेपिरषदे-या वतीनेपिरषदे-या वतीने    केललेीकेललेीकेललेीकेललेी    िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    
?�वका7न सवfनुमते माSयता दे=यात आली. ?�वका7न सवfनुमते माSयता दे=यात आली. ?�वका7न सवfनुमते माSयता दे=यात आली. ?�वका7न सवfनुमते माSयता दे=यात आली.     
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[[[[        07070707        ]]]]    एस.एस.एस.एस.    के.के.के.के.    एन.एन.एन.एन.    �सहगड�सहगड�सहगड�सहगड    कॉलजेकॉलजेकॉलजेकॉलजे    ऑफऑफऑफऑफ    इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,    कोट�,कोट�,कोट�,कोट�,    पंढरपरूपंढरपरूपंढरपरूपंढरपरू    यायायाया    महािव,ालयातीलमहािव,ालयातीलमहािव,ालयातीलमहािव,ालयातील    
अिभयांिGकीअिभयांिGकीअिभयांिGकीअिभयांिGकी    मेकॅिनकलमेकॅिनकलमेकॅिनकलमेकॅिनकल    इिंजिनअ�रगइिंजिनअ�रगइिंजिनअ�रगइिंजिनअ�रग    (दुसरी(दुसरी(दुसरी(दुसरी    पाळी)पाळी)पाळी)पाळी)    अ�यास@मअ�यास@मअ�यास@मअ�यास@म    शै.वष$शै.वष$शै.वष$शै.वष$    2017201720172017----18181818    पासनूपासनूपासनूपासनू    
टooयाटooयानेटooयाटooयानेटooयाटooयानेटooयाटooयाने    बदंबदंबदंबदं    कर=यासंदभfतकर=यासंदभfतकर=यासंदभfतकर=यासंदभfत    नानानाना----हरकतहरकतहरकतहरकत    4माणपG4माणपG4माणपG4माणपG    िनग$िमतिनग$िमतिनग$िमतिनग$िमत    कर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठी        
मा.मा.मा.मा.    कुलगु¥कुलगु¥कुलगु¥कुलगु¥    महोदयांनीमहोदयांनीमहोदयांनीमहोदयांनी    िव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठ    अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    1994199419941994    कलमकलमकलमकलम    14(7)14(7)14(7)14(7)    अSवयेअSवयेअSवयेअSवये    िव,ािव,ािव,ािव,ा    पिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-या    
वतीनेवतीनेवतीनेवतीने    केललेीकेललेीकेललेीकेललेी    िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    �यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-या    िवचाराथ$.िवचाराथ$.िवचाराथ$.िवचाराथ$.    

 
    (िटपणी:- मा.सहसिचव, सािवGीबाई फुले िश:ण 4सारक मंडळ, कमलापूर यांचेकडून सं�थेच े

संचिलत एस.के.एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, कोट�, पंढरपूर.    या महािव,ालयातील 
मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग (दुसरी पाळी) हा अ�यास@म शै.वष$ 2017-18 पासून बंद कर=याबाबतचा 
4�ताव 4ाoत झाला होता. 

    सं�थेच ेनांवसं�थेच ेनांवसं�थेच ेनांवसं�थेच ेनांव    महािव,ालयाच ेमहािव,ालयाच ेमहािव,ालयाच ेमहािव,ालयाच े
नांवनांवनांवनांव    

बंद करावयाच ेबंद करावयाच ेबंद करावयाच ेबंद करावयाच े
वष$वष$वष$वष$    

बंद करावयाचा बंद करावयाचा बंद करावयाचा बंद करावयाचा 
अ�यास@मअ�यास@मअ�यास@मअ�यास@म    

अनुदानाचा अनुदानाचा अनुदानाचा अनुदानाचा 
4कार4कार4कार4कार    

सािवGीबाई फुल े
िश:ण 4सारक 

मंडळ, कमलापूर. 
ता.सांगोला, 
िज.सोलापूर. 

एस.के.एन. 
�सहगड कॉलेज 

ऑफ 
इंिजिनअर�ग, 

कोट�, पंढरपूर. 

शै.वष$ 
2017-18 

पासून 

मेकॅिनकल 
इंिजिनअ�रग            
(दुसरी पाळी) 

(4वशे :मता-120) 

कायम 
िवनाअनुदािनत 

    एस.के.एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, कोट�, पंढरपूर.    या महािव,ालयातील 
मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग (दुसरी पाळी) या अ�यास@मास ए.आय.सी.टी.ई., नवी िद�ी यांचे पG @. 
Western/1-713493762/2012/EOA िद. 10/05/2012 अSवये व उ-च व तंGिश:ण िवभाग, 
महाराTU शासन यांच े िनण$य @. टीईएम-2012/4.@.98 (भाग-1) /तांिश-4, िद.30/06/2012 
अSवये शै.वष$ 2012-13 पासून कायम िवनाअनुदािनत त�वावर माSयता िमळालेली होती. उपरोdत 
माSयते-या अनुषंगाने व �थािनक चौकशी सिमती-या अटीपूत$ते-या अिधन राहून एस.के.एन. 
�सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, कोट�, पंढरपूर.    या महािव,ालयातील मेकॅिनकल 
इंिजिनअ�रग (दुसरी पाळी) या अ�यास@मा-या 4थम संल�नीकरणास शै.वष$ 2012-13 पासून 
कायम िवनाअनुदान त]वावर माSयता दे=यात आली होती. 
 सदर महािव,ालयातील मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग (दुसरी पाळी) या अ�यास@मास शै.वष$ 
2016-17 पयkत माSयता आहे. परंतु सदर अ�यास@मास मागणी कमी असYयामुळे तसेच या 
अ�यास@मासाठी िनयिमत 180 िव,ाथ� :मता असलेला 04 वषfचा अ�यास@म उपल�ध 
असYयाने महािव,ालयाने शै.वष$ 2017-18 पासून मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग (दुसरी पाळी) हा 
अ�यास@म बंद कर=याचा िनण$य घेतला असYयाच े4ाoत 4�तावात नमुद केले आहे. 
 महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (महािव,ालय �कवा माSयता4ाoत पिरसं�था 
बंद करणे) मधील तरतूदीची छायांिकत 4त व त�नुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 ची छायांिकत 4त 
सोबत जोडलेली आहे. 

     महािव,ालय, िवषय/िव,ाशाखा, अितिरdत तुकडी बंद कर=याबबात 4ाoत 4�तावावर 
संबंिधत महािव,ालयाला भेट देवून आवjयक ती चौकशी क7न सिव�तर अहवाल सादर 
कर=यासाठी महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 कलम 92(3) अSवये खालील िGसद�यीय �थािनक 
चौकशी सिमती िनयुdत कर=यात आली होती. 

1. 4ाचाय$, डॉ.जे.बी.दफेदार  (अ9य:) 
2. Mी.एस.आर.दुलंगे            (सद�य) 
3. Mी.एस. बी. नाईक            (सद�य) 



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, िद.िद.िद.िद.29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 2012012012016 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत  14141414////26262626    

सदर सिमतीने उपरोdत महािव,ालयास भेट देऊन सिव�तर अहवाल िव,ापीठाकडे 
सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने महािव,ालयातील मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग (दुसरी 
पाळी) हा अ�यास@म शै.वष$ 2017-18 पासून बंद कर=याची िशफारस केलेली आहे. 

ए.आय.सी.टी.ई., नवी िद�ी यांच े िनयमावलीनुसार ]यांच े 4ािधकरणातंग$त येणारे 
महािव,ालय/िवषय/अ�यास@म/अितिरdत िव,ाथ� 4वशे:मता/िव,ाशाखा/अितिरdत तुकडी 
बंद कर=यासाठी संबंिधत िव,ापीठाच े ना-हरकत 4माणपG ए.आय.सी.टी.ई.कडे सादर करणे 
महािव,ालयास अिनवाय$ आहे. 

सदर ना-हरकत 4माणपG िनग$िमत कर=यासाठी िव,ापिरषदेची व त�नंतर �यव�थापन 
पिरषदेची माSयता �यावी लागणार आहे. ]या�तव एस.के.एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, 
कोट�, पंढरपूर.    या महािव,ालयातील मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग (दुसरी पाळी) हा अ�यास@म शै.वष$ 
2017-18 पासून बंद कर=यासंदभfत ना-हरकत 4माणपG िनग$िमत कर=यासाठी िव,ापिरषदेची 
�यव�थापन पिरषदेला िशफारस असणे आवjयक आहे. 
              तथािप, िव,ापिरषदेची सभा िद.19/08/2016 रोजी संप� झाली असून नजीक-या 
काळात िव,ापिरषदेची सभा लवकर हो=याची शdयता नसYयाने व एस.के.एन. �सहगड कॉलेज 
ऑफ इंिजिनअर�ग, कोट�, पंढरपूर.    या महािव,ालयातील मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग (दुसरी पाळी) 
हा अ�यास@म शै.वष$ 2017-18 पासून टooयाटooयाने बंद कर=यासंदभfत ना-हरकत 4माणपG 
िनग$िमत कर=यासाठी मा. कुलगु¥ महोदयांनी महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) 
अSवये िव,ापिरषदे-यावतीने �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे. 

सबब, एस.के.एन.�सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, कोट�, पंढरपूर या 
महािव,ालयातील अिभयांिGकी मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग (दुसरी पाळी) अ�यास@म शै.वष$  
2017-18 पासून बंद कर=यासंदभfत ना-हरकत 4माणपG िनग$िमत कर=यासाठी मा. कुलगु¥ 
महोदयांनी िव,ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 14(7) अSवये िव,ा पिरषदे-या वतीने केलेली 
िशफारस �यव�थापन पिरषदे-या िवचाराथ$). 

    
ठराव : ठराव : ठराव : ठराव :     एस.एस.एस.एस.    के.के.के.के.    एन.एन.एन.एन.    �सहगड�सहगड�सहगड�सहगड    कॉलजेकॉलजेकॉलजेकॉलजे    ऑफऑफऑफऑफ    इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,इिंजिनअर�ग,    कोट�,कोट�,कोट�,कोट�,    पंढरपरूपंढरपरूपंढरपरूपंढरपरू    यायायाया    महािव,ालयातीलमहािव,ालयातीलमहािव,ालयातीलमहािव,ालयातील    

अिभयांिGकीअिभयांिGकीअिभयांिGकीअिभयांिGकी    मेकॅिनकलमेकॅिनकलमेकॅिनकलमेकॅिनकल    इिंजिनअ�रगइिंजिनअ�रगइिंजिनअ�रगइिंजिनअ�रग    (दुसरी(दुसरी(दुसरी(दुसरी    पाळी)पाळी)पाळी)पाळी)    अ�यास@मअ�यास@मअ�यास@मअ�यास@म    शै.वष$शै.वष$शै.वष$शै.वष$    2017201720172017----18181818    पासूनपासूनपासूनपासून    
बदंबदंबदंबदं    कर=यासंदभfतकर=यासंदभfतकर=यासंदभfतकर=यासंदभfत    नानानाना----हरकतहरकतहरकतहरकत    4माणपG4माणपG4माणपG4माणपG    िनग$िमतिनग$िमतिनग$िमतिनग$िमत    कर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठी    मा.मा.मा.मा.    कुलगु7कुलगु7कुलगु7कुलगु7    महोदयांनीमहोदयांनीमहोदयांनीमहोदयांनी    
िव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठ    अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    1994199419941994    कलमकलमकलमकलम    14(7)14(7)14(7)14(7)    अSवयेअSवयेअSवयेअSवये    िव,ािव,ािव,ािव,ा    पिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-या    वतीनेवतीनेवतीनेवतीने    केललेीकेललेीकेललेीकेललेी    िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    
?�वका7न सवfनुमते माSयता दे=यात आली. ?�वका7न सवfनुमते माSयता दे=यात आली. ?�वका7न सवfनुमते माSयता दे=यात आली. ?�वका7न सवfनुमते माSयता दे=यात आली.     

    
    
    
    
    
        



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, िद.िद.िद.िद.29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 2012012012016 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत  15151515////26262626    

    
[[[[        08080808        ]]]]    MीरामMीरामMीरामMीराम    ¦ामीण¦ामीण¦ामीण¦ामीण    संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन    वववव    िवकासिवकासिवकासिवकास    4ितTठान,4ितTठान,4ितTठान,4ितTठान,    वडाळा,वडाळा,वडाळा,वडाळा,    ता.उ&रता.उ&रता.उ&रता.उ&र    सोलापरू,सोलापरू,सोलापरू,सोलापरू,    संचिलतसंचिलतसंचिलतसंचिलत    

लोकमंगललोकमंगललोकमंगललोकमंगल    जवैतंG§ानजवैतंG§ानजवैतंG§ानजवैतंG§ान    महािव,ालय,महािव,ालय,महािव,ालय,महािव,ालय,    वडाळा,वडाळा,वडाळा,वडाळा,    ता.उ&रता.उ&रता.उ&रता.उ&र    सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरू    यायायाया    महािव,ालया-यामहािव,ालया-यामहािव,ालया-यामहािव,ालया-या    
नावातनावातनावातनावात    शै.वष$शै.वष$शै.वष$शै.वष$    2017201720172017----18181818    पासूनपासूनपासूनपासून    लोकमंगललोकमंगललोकमंगललोकमंगल        िव§ानिव§ानिव§ानिव§ान    वववव    उ,ोजकताउ,ोजकताउ,ोजकताउ,ोजकता    महािव,ालय,महािव,ालय,महािव,ालय,महािव,ालय,    वडाळा,वडाळा,वडाळा,वडाळा,    
ता.उ&रता.उ&रता.उ&रता.उ&र    सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरू    असाअसाअसाअसा    बदलबदलबदलबदल    कर=याचीकर=याचीकर=याचीकर=याची    बाबबाबबाबबाब    िवचाराथ$.िवचाराथ$.िवचाराथ$.िवचाराथ$.    

 
    (िटपणी: मा.सिचव, Mीराम ¦ामीण संशोधन व िवकास 4ितTठान, वडाळा, ता.उ&र सोलापूर, यां-या 

कडून सं�थेच े संचिलत लोकमंगल जैवतंG§ान महािव,ालय, वडाळा, ता.उ&र सोलापूर या 
महािव,ालया-या नावात शै.वष$ 2017-18 पासून खालील4माणे बदल कर=याबाबतचा 4�ताव 
4ाoत झालेला आहे. 

    सं�थेसं�थेसं�थेसं�थेचेचचेेचे    नावनावनावनाव    महािव,ालयाचेमहािव,ालयाचेमहािव,ालयाचेमहािव,ालयाचे    
स,:?�थतीतीलस,:?�थतीतीलस,:?�थतीतीलस,:?�थतीतील    नावनावनावनाव    

महािव,ालया-यामहािव,ालया-यामहािव,ालया-यामहािव,ालया-या    नावातीलनावातीलनावातीलनावातील    
बदलबदलबदलबदल    

Mीराम ¦ामीण संशोधन व 
िवकास 4ितTठान, वडाळा, 

ता.उ&र सोलापूर, 
िज.सोलापूर 

लोकमंगल जैवतंG§ान 
महािव,ालय, वडाळा 

लोकमंगललोकमंगललोकमंगललोकमंगल    िव§ानिव§ानिव§ानिव§ान    वववव    
उ,ोजकताउ,ोजकताउ,ोजकताउ,ोजकता    महािव,ालय,महािव,ालय,महािव,ालय,महािव,ालय,    

वडाळावडाळावडाळावडाळा        

     मा.सिचव, Mीराम ¦ामीण संशोधन व िवकास 4ितTठान, वडाळा, यांनी 4�तुत अजfसोबत 
सं�थे-या �यव�थापन सिमती-या िद.17/07/2016 रोजी-या बैठकीतील महािव,ालया-या 
नावातील बदलाबाबत-या ठराव @.02 ची खरी नdकल जोडली आहे. 4ाoत 4�तावात लोकमंगल 
िव§ान व उ,ोजकता महािव,ालय, वडाळा नाव महािव,ालयास ,ाव ेअसा ठराव मा.U�टी यांनी 
सवfनुमते घेतला व तसा ठराव मंजूर केला असYयाचे नमूद केले असून महािव,ालया-या नावात 
शै.वष$ 2017-18 पासून उdत4माणे बदल क7न िमळ=यािवषयी िवनंती केलेली आहे. 
            महािव,ालया-या नावात बदल कर=या-या 4ाoत 4�तावास 4थमत: महािव,ालय व 
िव,ापीठ िवकास मंडळाची व त�नंतर �यव�थापन पिरषदेची माSयता घेणे आवjयक आहे. 
            ]या�तव सदर बाब िद.08/11/2016 रोजी-या महािव,ालय व िव,ापीठ िवकास 
मंडळा-या बैठकीत िवचाराथ$ सादर केली असता, ठराव @.2 अSवये मा.सिचव, Mीराम ¦ामीण 
संशोधन व िवकास 4ितTठान, वडाळा, यांनी सं�थेच ेसंचिलत लोकमंगल जैवतंG§ान महािव,ालय, 
वडाळा, ता.उ&र सोलापूर या महािव,ालया-या नावात शै.वष$ 2017-18 पासून लोकमंगल िव§ान 
व उ,ोजकता महािव,ालय, वडाळा, ता.उ&र सोलापूर असा बदल कर=याची िशफारस 
महािव,ालय व िव,ापीठ िवकास मंडळानी �यव�थापन पिरषदेस केलेली आहे. 
                                             सबब, Mीराम ¦ामीण संशोधन व िवकास 4ितTठान, वडाळा, संचिलत लोकमंगल 
जैवतंG§ान महािव,ालय, वडाळा, ता. उ&र सोलापूर या महािव,ालया-या नावात शै.वष$  
2017-18 पासून लोकमंगल िव§ान व उ,ोजकता महािव,ालय, वडाळा, ता.उ&र सोलापूर असा 
बदल कर=याची बाब िवचाराथ$). 

    

ठराव : ठराव : ठराव : ठराव :     MीरामMीरामMीरामMीराम    ¦ामीण¦ामीण¦ामीण¦ामीण    संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन    वववव    िवकासिवकासिवकासिवकास    4ितTठान,4ितTठान,4ितTठान,4ितTठान,    वडाळा,वडाळा,वडाळा,वडाळा,    सचंिलतसचंिलतसचंिलतसचंिलत    """"लोकमंगललोकमंगललोकमंगललोकमंगल    जवैतंG§ानजवैतंG§ानजवैतंG§ानजवैतंG§ान    
महािव,ालय,महािव,ालय,महािव,ालय,महािव,ालय,    वडाळा,वडाळा,वडाळा,वडाळा,    ता.ता.ता.ता.    उ&रउ&रउ&रउ&र    सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरू""""    यायायाया    महािव,ालया-यामहािव,ालया-यामहािव,ालया-यामहािव,ालया-या    नावातनावातनावातनावात    शै.वष$शै.वष$शै.वष$शै.वष$    2222017017017017----18181818    
पासूनपासूनपासूनपासून    """"लोकमंगललोकमंगललोकमंगललोकमंगल    िव§ानिव§ानिव§ानिव§ान    वववव    उ,ोजकताउ,ोजकताउ,ोजकताउ,ोजकता    महािव,ालय,महािव,ालय,महािव,ालय,महािव,ालय,    वडाळा,वडाळा,वडाळा,वडाळा,    ता.उ&रता.उ&रता.उ&रता.उ&र    सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरू""""    असाअसाअसाअसा    
बदलबदलबदलबदल    कर=याकर=याकर=याकर=यास सवfनुमते माSयता दे=यात आली. स सवfनुमते माSयता दे=यात आली. स सवfनुमते माSयता दे=यात आली. स सवfनुमते माSयता दे=यात आली.     

    
        



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, िद.िद.िद.िद.29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 2012012012016 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत  16161616////26262626    

    
[[[[        09090909        ]]]]    महाराTU िव,ापीठे कायदा महाराTU िव,ापीठे कायदा महाराTU िव,ापीठे कायदा महाराTU िव,ापीठे कायदा १९९४ १९९४ १९९४ १९९४ कलम कलम कलम कलम ७५ (२) ७५ (२) ७५ (२) ७५ (२) (a) (v) (a) (v) (a) (v) (a) (v) नुसार िव& व लखेा नुसार िव& व लखेा नुसार िव& व लखेा नुसार िव& व लखेा 

सिमतीवर �यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून तीन सद�या-ंया करावया-या सिमतीवर �यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून तीन सद�या-ंया करावया-या सिमतीवर �यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून तीन सद�या-ंया करावया-या सिमतीवर �यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून तीन सद�या-ंया करावया-या 
नामिनद\शनाबाबत. नामिनद\शनाबाबत. नामिनद\शनाबाबत. नामिनद\शनाबाबत.     

 
    (िटपणी : िव,ापीठा-या िविवध अिधकारमंडळा-या िनवडणकूा ३१ ऑग�ट, २०१७ पयkत 

पढेु ढकलYया-या महाराTU शासनाने िद.०१/१०/२०१६ रोजी 4िस9द केलेYया राजपGात 

नमूद केYया4माणे २०१६ चा महाराTU अ9यादेश @.२५ नुसार कृषीतर व तंG§ानेतर 

िव,ापीठां-या 4ािधकरणां-या व मंडळां-या सद�यां-या िनवडणकूा ता]परु]या पढेु 

ढकल=यासाठी आिण नामिनद\शना_ारे व �वीकृती_ारे उdत 4ािधकरणे व मंडळे घिटत 

कर=याबाबत सभा व िनवडणकूा िवभागाने िद.१७/१०/२०१६ रोजी-या अतंग$त कायfलयीन 

िटपणीSवये कळिवले आहे.  

 ]यानुसार महाराTU िव,ापीठे कायदा १९९४ मधील कलम ७५ (२) (a) (v) नुसार 

िव& व लेखा सिमतीवर �यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून तीन सद�यांच ेनामिनद\शन 

करावयाचे आहे.  

 सबब, महाराTU िव,ापीठे कायदा, १९९४ मधील कलम ७५ (२) (a) (v) नुसार िव& 

व लेखा सिमतीवर �यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून तीन सद�यां-या करावया-या 

नामिनद\शनाची बाब �यव�थापन पिरषदे-या िवचाराथ$).  
    

ठराव : ठराव : ठराव : ठराव :     महाराTU िव,ापीठे कायदा, महाराTU िव,ापीठे कायदा, महाराTU िव,ापीठे कायदा, महाराTU िव,ापीठे कायदा, १९९४ १९९४ १९९४ १९९४ मधील कलम मधील कलम मधील कलम मधील कलम ७५ (२) ७५ (२) ७५ (२) ७५ (२) (a) (v) (a) (v) (a) (v) (a) (v) नुसार िव& व लेखा सिमतीवर नुसार िव& व लेखा सिमतीवर नुसार िव& व लेखा सिमतीवर नुसार िव& व लेखा सिमतीवर 
�यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून खालील सद�यांचे नामिनद\शन कर=यात आल.े �यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून खालील सद�यांचे नामिनद\शन कर=यात आल.े �यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून खालील सद�यांचे नामिनद\शन कर=यात आल.े �यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून खालील सद�यांचे नामिनद\शन कर=यात आल.े     
अ.अ.अ.अ.
@.@.@.@.    

नामिनद\शन केलYेयानामिनद\शन केलYेयानामिनद\शन केलYेयानामिनद\शन केलYेया    
�यdतीचे नाव�यdतीचे नाव�यdतीचे नाव�यdतीचे नाव    

सूचकसूचकसूचकसूचक    अनुमोदकअनुमोदकअनुमोदकअनुमोदक    

1)1)1)1)    डॉ. ए. ए. घनवटडॉ. ए. ए. घनवटडॉ. ए. ए. घनवटडॉ. ए. ए. घनवट    4ाचाय$ Mी. 4ाचाय$ Mी. 4ाचाय$ Mी. 4ाचाय$ Mी. आर. वाय. पाटीलआर. वाय. पाटीलआर. वाय. पाटीलआर. वाय. पाटील    डॉ. बी. सी. शेवाळेडॉ. बी. सी. शेवाळेडॉ. बी. सी. शेवाळेडॉ. बी. सी. शेवाळे    
2)2)2)2)    मा. संचालक, (उ-च िश:ण), मा. संचालक, (उ-च िश:ण), मा. संचालक, (उ-च िश:ण), मा. संचालक, (उ-च िश:ण), 

उ-च िश:ण सहसंचालनालय, उ-च िश:ण सहसंचालनालय, उ-च िश:ण सहसंचालनालय, उ-च िश:ण सहसंचालनालय, 
पुणे यांच े 4ितिनधी डॉ. एस. एम. पुणे यांच े 4ितिनधी डॉ. एस. एम. पुणे यांच े 4ितिनधी डॉ. एस. एम. पुणे यांच े 4ितिनधी डॉ. एस. एम. 
देशपांडे, िवदेशपांडे, िवदेशपांडे, िवदेशपांडे, िवभागीय सहसंचालक, भागीय सहसंचालक, भागीय सहसंचालक, भागीय सहसंचालक, 
सोलापूर सोलापूर सोलापूर सोलापूर िवभाग, सोलापूर िवभाग, सोलापूर िवभाग, सोलापूर िवभाग, सोलापूर     

4ाचाय$ Mी. आर. वाय. पाटील4ाचाय$ Mी. आर. वाय. पाटील4ाचाय$ Mी. आर. वाय. पाटील4ाचाय$ Mी. आर. वाय. पाटील    डॉ. ए. ए. घनवटडॉ. ए. ए. घनवटडॉ. ए. ए. घनवटडॉ. ए. ए. घनवट    

३)३)३)३)    �यव�थापन पिरषदेमधून िव& व�यव�थापन पिरषदेमधून िव& व�यव�थापन पिरषदेमधून िव& व�यव�थापन पिरषदेमधून िव& व    लखेा सिमतीवर नामिनद\शन कर=यासाठी अ.@.लखेा सिमतीवर नामिनद\शन कर=यासाठी अ.@.लखेा सिमतीवर नामिनद\शन कर=यासाठी अ.@.लखेा सिमतीवर नामिनद\शन कर=यासाठी अ.@.१ १ १ १ व व व व २ २ २ २ 
सोडून इतर कोणतेही सद�य उपल�ध नसYयाने ही जागा िरdत ठेव=यात आली.सोडून इतर कोणतेही सद�य उपल�ध नसYयाने ही जागा िरdत ठेव=यात आली.सोडून इतर कोणतेही सद�य उपल�ध नसYयाने ही जागा िरdत ठेव=यात आली.सोडून इतर कोणतेही सद�य उपल�ध नसYयाने ही जागा िरdत ठेव=यात आली.    

    इतर कोणतेही नाव सुचिव=यात न आYयाने वरील अ.@. इतर कोणतेही नाव सुचिव=यात न आYयाने वरील अ.@. इतर कोणतेही नाव सुचिव=यात न आYयाने वरील अ.@. इतर कोणतेही नाव सुचिव=यात न आYयाने वरील अ.@. ११११    वववव    २ २ २ २ 4माणे सद�यांचे �यव�थापन पिरषद 4माणे सद�यांचे �यव�थापन पिरषद 4माणे सद�यांचे �यव�थापन पिरषद 4माणे सद�यांचे �यव�थापन पिरषद 
सद�यांमधून िव& व लखेा सिमतीवर नामिनद\शन कर=यात आल.े सद�यांमधून िव& व लखेा सिमतीवर नामिनद\शन कर=यात आल.े सद�यांमधून िव& व लखेा सिमतीवर नामिनद\शन कर=यात आल.े सद�यांमधून िव& व लखेा सिमतीवर नामिनद\शन कर=यात आल.े     



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, िद.िद.िद.िद.29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 2012012012016 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत  17171717////26262626    

[[[[        ११११0000        ]]]]    महाराTU िव,ापीठे कायदा महाराTU िव,ापीठे कायदा महाराTU िव,ापीठे कायदा महाराTU िव,ापीठे कायदा १९९४ १९९४ १९९४ १९९४ कलम कलम कलम कलम ७५ (३) ७५ (३) ७५ (३) ७५ (३) (b) (iii) (b) (iii) (b) (iii) (b) (iii) नुसार खरेदी नुसार खरेदी नुसार खरेदी नुसार खरेदी     
सिमतीवर �यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून दोन सद�या-ंया करावया-या सिमतीवर �यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून दोन सद�या-ंया करावया-या सिमतीवर �यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून दोन सद�या-ंया करावया-या सिमतीवर �यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून दोन सद�या-ंया करावया-या     
नामिनद\शनाबाबत. नामिनद\शनाबाबत. नामिनद\शनाबाबत. नामिनद\शनाबाबत.     

 

    (िटपणी : िव,ापीठा-या िविवध अिधकारमंडळा-या िनवडणकूा ३१ ऑग�ट, २०१७ पयkत 

पढेु ढकलYया-या महाराTU शासनाने िद.०१/१०/२०१६ रोजी 4िस9द केलेYया राजपGात 

नमूद केYया4माणे २०१६ चा महाराTU अ9यादेश @.२५ नुसार कृषीतर व तंG§ानेतर 

िव,ापीठां-या 4ािधकरणां-या व मंडळां-या सद�यां-या िनवडणकूा ता]परु]या पढेु 

ढकल=यासाठी आिण नामिनद\शना_ारे व �वीकृती_ारे उdत 4ािधकरणे व मंडळे घिटत 

कर=याबाबत सभा व िनवडणकूा िवभागाने िद.१७/१०/२०१६ रोजी-या अतंग$त कायfलयीन 

िटपणीSवये कळिवले आहे.  

 ]यानुसार महाराTU िव,ापीठे कायदा १९९४ मधील कलम ७५ (३) (b) (iii) नुसार 

खरेदी सिमतीवर �यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून दोन सद�यांचे नामिनद\शन 

करावयाचे आहे.  

 सबब, महाराTU िव,ापीठे कायदा, १९९४ मधील कलम ७५ (३) (b) (iii) नुसार 

खरेदी सिमतीवर �यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून दोन सद�यां-या करावया-या 

नामिनद\शनाची बाब �यव�थापन पिरषदे-या िवचाराथ$).  
    

ठराव : ठराव : ठराव : ठराव :     महाराTU िव,ापीठे कायदा, महाराTU िव,ापीठे कायदा, महाराTU िव,ापीठे कायदा, महाराTU िव,ापीठे कायदा, १९९४ १९९४ १९९४ १९९४ मधील कलम मधील कलम मधील कलम मधील कलम ७५ ७५ ७५ ७५ (३) ((३) ((३) ((३) (bbbb) () () () (iiiiiiiiiiii) नुसार ) नुसार ) नुसार ) नुसार खरेदी सिमतीवर खरेदी सिमतीवर खरेदी सिमतीवर खरेदी सिमतीवर 
�यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून खालील �यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून खालील �यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून खालील �यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून खालील दोनदोनदोनदोन    सद�यांचे नामिनद\शन कर=यात आल.े सद�यांचे नामिनद\शन कर=यात आल.े सद�यांचे नामिनद\शन कर=यात आल.े सद�यांचे नामिनद\शन कर=यात आल.े     
अ.अ.अ.अ.
@.@.@.@.    

नामिनद\शन केलYेया नामिनद\शन केलYेया नामिनद\शन केलYेया नामिनद\शन केलYेया 
�यdतीच ेनाव�यdतीच ेनाव�यdतीच ेनाव�यdतीच ेनाव    

सूचकसूचकसूचकसूचक    अनुमोदकअनुमोदकअनुमोदकअनुमोदक    

1)1)1)1)    डॉ. ए. ए. घनवटडॉ. ए. ए. घनवटडॉ. ए. ए. घनवटडॉ. ए. ए. घनवट    4ाचाय$ Mी.4ाचाय$ Mी.4ाचाय$ Mी.4ाचाय$ Mी.    आर.आर.आर.आर.    वाय.वाय.वाय.वाय.    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    डॉ. बी. सी. शेवाळेडॉ. बी. सी. शेवाळेडॉ. बी. सी. शेवाळेडॉ. बी. सी. शेवाळे    
२)२)२)२)    4ाचाय$ 4ाचाय$ 4ाचाय$ 4ाचाय$ Mी. आर. वाय. Mी. आर. वाय. Mी. आर. वाय. Mी. आर. वाय. 

पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    
डॉ. बी. सी. शेवाळेडॉ. बी. सी. शेवाळेडॉ. बी. सी. शेवाळेडॉ. बी. सी. शेवाळे    डॉ. ए. ए. घनवटडॉ. ए. ए. घनवटडॉ. ए. ए. घनवटडॉ. ए. ए. घनवट    

    इतर कोणतेही नाव सुचिव=यात न आYयाने वरील अ.@. इतर कोणतेही नाव सुचिव=यात न आYयाने वरील अ.@. इतर कोणतेही नाव सुचिव=यात न आYयाने वरील अ.@. इतर कोणतेही नाव सुचिव=यात न आYयाने वरील अ.@. ११११    वववव    २ २ २ २ 4माणे सद�यांच े4माणे सद�यांच े4माणे सद�यांच े4माणे सद�यांच े
�यव�थापन पिरषद सद�यांमधून �यव�थापन पिरषद सद�यांमधून �यव�थापन पिरषद सद�यांमधून �यव�थापन पिरषद सद�यांमधून खरेदी खरेदी खरेदी खरेदी सिमतीवर नामिनद\शन कर=यात आल.े सिमतीवर नामिनद\शन कर=यात आल.े सिमतीवर नामिनद\शन कर=यात आल.े सिमतीवर नामिनद\शन कर=यात आल.े     

    
        



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, िद.िद.िद.िद.29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 2012012012016 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत  18181818////26262626    

    
[[[[        ११११1  1  1  1  ]]]]    औषधिनमfणशा«औषधिनमfणशा«औषधिनमfणशा«औषधिनमfणशा«    महािव,ालयाचेमहािव,ालयाचेमहािव,ालयाचेमहािव,ालयाचे    शै:िणकशै:िणकशै:िणकशै:िणक    4शासकीय4शासकीय4शासकीय4शासकीय    मुYयमापनमुYयमापनमुYयमापनमुYयमापन    (Academic(Academic(Academic(Academic    

&&&&    AdministrativeAdministrativeAdministrativeAdministrative    Audit)Audit)Audit)Audit)    कर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठी    तयारतयारतयारतयार    कर=यातकर=यातकर=यातकर=यात    आलेलीआलेलीआलेलीआलेली    तपासणीतपासणीतपासणीतपासणी    सूचीसूचीसूचीसूची    
////    गुणदानगुणदानगुणदानगुणदान    प9दतप9दतप9दतप9दत    �यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-या    िवचाराथ$.िवचाराथ$.िवचाराथ$.िवचाराथ$.    

 
    (िटपणी:- 4�तुत िव,ापीठा_ारे सव$ अिधिवभाग तसेच सव$ संल?�नत महािव,ालयांची 

शै:िणक व 4शासकीय मुYयमापन (Academic & Administrative Audit) कर=याची 
काय$वाही सु7 असून, पिहYया टooयात सव$ अनुदािनत महािव,ालयाच ेव शै:िणक व 
4शासकीय मुYयमापन (Academic & Administrative Audit) झालेले आहे. सदर 
अनुदािनत महािव,ालयाम9ये बहुतांश कला वािणय व िव§ान महािव,ालयाचा 
समावशे होता. शै:िणक वष$ 2016-17 म9ये शै:िणक व 4शासकीय मुYयमापन 
(Academic & Administrative Audit) -या दुस-या टooयातील काय$वाही सु7 असनू, 
याम9ये बहुतांश (A.I.C.T.E.) अंतग$त येणा-या अ�यास@मा-या महािव,ालयाच े
(Academic & Administrative Audit) करावयाच े आहे. तथािप (A.I.C.T.E.) अंतग$त 
येणा-या अ�यास@मा-या (Engg/Pharmacy/MCA/MBA/Arch.) महािव,ालयाच े
शै:िणक 4शासकीय मुYयमापन कर=यासाठी आवjयक तपासणी सूची व गुणदान प9�त 
4�तुत िव,ापीठाकडे उपल�ध न�हती. ]या�तव सदरकामी तपासणी सूची व गुणदान 
प9दत तयार कर=याकामी खालील 4माणे सिमती  गठीत कर=यात आलेली आहे. 
1. 4ाचाय$, डॉ. एस.ए. हलकुडे           (अ9य:)               
2. डॉ.एम.एस. कलशे´ी                    (सद�य)      
3. डॉ.�ही.पी. उबाळे                          (सद�य) 
   उपरोdत सिमती-या िद.02/07/2016, िद.27/09/2016 व 21/10/2016 
रोजी बठैक संप� झाYया. सिमतीने सखोल िवचार िविनमय क¥न सोबत जोडYया4माणे 
अिभयांिGकी व औषधिनमfणशा« महािव,ालयाचे शै:िणक व 4शासकीय मुYयमापन 
(Academic & Administrative Audit) कर=यासाठी तपासणी सचूी व गुणदान प9दत 
तयार क¥न ]यानुसार सव$ सलं?�नत अिभयांिGकी व औषधिनमfणशा« महािव,ालयाचे 
शै:िणक व 4शासकीय मुYयमापन (Academic & Administrative Audit) कर=याबाबत 
िव,ापीठास िशफारस केलेली आहे. अिभयांिGकी महािव,ालया-या तपासणी सचूी व 
गुणदान प9दतीस �यव�थापन पिरषदेने यापवू�च माSयता िदलेली आहे. 

सबब औषधिनमfणशा« महािव,ालयाच े शै:िणक 4शासकीय मुYयमापन 
(Academic & Administrative Audit) कर=यासाठी सिमतीने तयार केलेली तपासणी 
सूची/गुणदान प9दत �यव�थापन पिरषदे-या िवचाराथ$).  

    

ठराव : ठराव : ठराव : ठराव :     औषधिनमfणशा«औषधिनमfणशा«औषधिनमfणशा«औषधिनमfणशा«    महािव,ालयाचेमहािव,ालयाचेमहािव,ालयाचेमहािव,ालयाचे    शै:िणकशै:िणकशै:िणकशै:िणक    4शासकीय4शासकीय4शासकीय4शासकीय    मुYयमापनमुYयमापनमुYयमापनमुYयमापन    (Academic(Academic(Academic(Academic    
&&&&    AdministrativeAdministrativeAdministrativeAdministrative    Audit)Audit)Audit)Audit)    कर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठीकर=यासाठी    सिमतीनेसिमतीनेसिमतीनेसिमतीने    तयारतयारतयारतयार    केलYेया तपासणीकेलYेया तपासणीकेलYेया तपासणीकेलYेया तपासणी    सूचीस सूचीस सूचीस सूचीस 
/ गुणदान/ गुणदान/ गुणदान/ गुणदान    प9दतीसप9दतीसप9दतीसप9दतीस    सवfनुमते माSयता दे=यात आली. सवfनुमते माSयता दे=यात आली. सवfनुमते माSयता दे=यात आली. सवfनुमते माSयता दे=यात आली.     



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, िद.िद.िद.िद.29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 2012012012016 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत  19191919////26262626    

 
[12(1)][12(1)][12(1)][12(1)]    शै:िणक वष$ शै:िणक वष$ शै:िणक वष$ शै:िणक वष$ २०१५२०१५२०१५२०१५----१६ १६ १६ १६ चा चा चा चा Annual Quality Assurance Report (AQAR) Annual Quality Assurance Report (AQAR) Annual Quality Assurance Report (AQAR) Annual Quality Assurance Report (AQAR) 

�यव�थापन पिरषदे-या वतीने मा. कुलगु7 महोदयानंी महाराTU िव,ापीठ कायदा �यव�थापन पिरषदे-या वतीने मा. कुलगु7 महोदयानंी महाराTU िव,ापीठ कायदा �यव�थापन पिरषदे-या वतीने मा. कुलगु7 महोदयानंी महाराTU िव,ापीठ कायदा �यव�थापन पिरषदे-या वतीने मा. कुलगु7 महोदयानंी महाराTU िव,ापीठ कायदा 
१९९४ १९९४ १९९४ १९९४ कलम कलम कलम कलम १४१४१४१४(7) अSवये केललेी (7) अSवये केललेी (7) अSवये केललेी (7) अSवये केललेी काय$वाही �यव�थापन पिरषदे-या मािहती�तवकाय$वाही �यव�थापन पिरषदे-या मािहती�तवकाय$वाही �यव�थापन पिरषदे-या मािहती�तवकाय$वाही �यव�थापन पिरषदे-या मािहती�तव    

 

    (िटपणी- शै:िणक वष$ २०१५-१६ चा Annual Quality Assurance Report (AQAR) च े

कामकाज 4ा. पी. 4भाकर, संचालक, भशूा« संकुल यांनी पणू$ क7न िद.13/11/2016 

रोजी सदर अहवाल या िवभागाकडे सादर केला होता. सदर AQAR Report ची Word 

फाईलमधील सॉ¶टकॉपी Track ID व िव,ापीठा-या MHUNGN11268 SOLAPUR 

UNIVERSITY SOLAPUR.doc या नावासह तयार क7न naac.aqar@gmail.com या 

ई-मेलवर िद. 15/11/2016 रोजी पाठवणे आवjयक होते.  

 तथािप, दर¡यान �यव�थापन पिरषदेचे आयोजन नसYयाने महाराTU िव,ापीठ 

कायदा १९९४ कलम १४(7) अSवये मा. कुलगु7 महोदयांनी सदर AQAR Report 

�वीका7न तो naac.aqar@gmail.com या    ई-मेलवर पाठव=यास 4शासकीय माSयता 

िदलेली आहे. 

 सबब, शै:िणक वष$ २०१५-१६ चा Annual Quality Assurance Report 

(AQAR) �यव�थापन पिरषदे-या वतीने मा. कुलगु7 महोदयांनी महाराTU िव,ापीठ 

कायदा १९९४ कलम १४(7) अSवये केलेली काय$वाही �यव�थापन पिरषदे-या 

मािहती�तव). 
 

ठराव : ठराव : ठराव : ठराव :     मा. कुलगु7 महोदयानंी महाराTU िव,ापीठ कायदा मा. कुलगु7 महोदयानंी महाराTU िव,ापीठ कायदा मा. कुलगु7 महोदयानंी महाराTU िव,ापीठ कायदा मा. कुलगु7 महोदयानंी महाराTU िव,ापीठ कायदा १९९४ १९९४ १९९४ १९९४ कलम कलम कलम कलम १४१४१४१४(7) अSवये (7) अSवये (7) अSवये (7) अSवये 
केललेी काय$वाहीची न`द घे=यात आली. केललेी काय$वाहीची न`द घे=यात आली. केललेी काय$वाहीची न`द घे=यात आली. केललेी काय$वाहीची न`द घे=यात आली.     

 
  



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, िद.िद.िद.िद.29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 2012012012016 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत  20202020////26262626    

 
[[[[12(2)12(2)12(2)12(2)]]]]    िद.िद.िद.िद.२५/११/२०१६ २५/११/२०१६ २५/११/२०१६ २५/११/२०१६ रोजी संप� झालYेया िव& व लखेा सिमतीने िशफारस केललेा रोजी संप� झालYेया िव& व लखेा सिमतीने िशफारस केललेा रोजी संप� झालYेया िव& व लखेा सिमतीने िशफारस केललेा रोजी संप� झालYेया िव& व लखेा सिमतीने िशफारस केललेा 

िद.िद.िद.िद.१८/११/२०१६ १८/११/२०१६ १८/११/२०१६ १८/११/२०१६ रोजी-या खरेदी सिमतीचा काय$वृ&ांत �यव�थापन पिरषदे-या रोजी-या खरेदी सिमतीचा काय$वृ&ांत �यव�थापन पिरषदे-या रोजी-या खरेदी सिमतीचा काय$वृ&ांत �यव�थापन पिरषदे-या रोजी-या खरेदी सिमतीचा काय$वृ&ांत �यव�थापन पिरषदे-या 
िवचाराथ$. िवचाराथ$. िवचाराथ$. िवचाराथ$.     

 

    (िटपणी: िद.१८/११/२०१६ रोजी-या खरेदी सिमतीचा काय$वृ&ातं सोबत 

जोडलेला आहे. तो General Statute No.S.324 नुसार िव& व लेखा सिमतीस तसचे 

�यव�थापन पिरषदेस माSयतेसाठी ठेवणे आवjयक आहे. िद.२५/११/२०१६ रोजी 

संप� झालेYया िव& व लेखा सिमतीने िशफारस केलेला िद.१८/११/२०१६ 

रोजी-या खरेदी सिमतीचा काय$वृ&ातं �यव�थापन पिरषदे-या िवचाराथ$).  
 

ठराव:ठराव:ठराव:ठराव:    िद.िद.िद.िद.१८/११/२०१६ १८/११/२०१६ १८/११/२०१६ १८/११/२०१६ रोजी-या खरेदी सिमती-या काय$वृ&ातंाबाबत िव& व लखेा रोजी-या खरेदी सिमती-या काय$वृ&ातंाबाबत िव& व लखेा रोजी-या खरेदी सिमती-या काय$वृ&ातंाबाबत िव& व लखेा रोजी-या खरेदी सिमती-या काय$वृ&ातंाबाबत िव& व लखेा 
सिमतीने िद.25/11/2016 -या बैठकीत केललेी सिमतीने िद.25/11/2016 -या बैठकीत केललेी सिमतीने िद.25/11/2016 -या बैठकीत केललेी सिमतीने िद.25/11/2016 -या बैठकीत केललेी माSयतेची माSयतेची माSयतेची माSयतेची िशफारस ?�वका7न िशफारस ?�वका7न िशफारस ?�वका7न िशफारस ?�वका7न 
सवfनुमते माSयता दे=यात आली. सवfनुमते माSयता दे=यात आली. सवfनुमते माSयता दे=यात आली. सवfनुमते माSयता दे=यात आली.  

  



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, िद.िद.िद.िद.29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 2012012012016 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत  21212121////26262626    

 
[[[[12(3)12(3)12(3)12(3)]]]]    डॉ.डॉ.डॉ.डॉ.    सौ.सौ.सौ.सौ.    मायामायामायामाया    जगदीशजगदीशजगदीशजगदीश    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    सहायकसहायकसहायकसहायक    4ा9यापक,4ा9यापक,4ा9यापक,4ा9यापक,    सामािजकशा«ेसामािजकशा«ेसामािजकशा«ेसामािजकशा«े    संकुलसंकुलसंकुलसंकुल    4�तू4�तू4�तू4�तूतततत    

िव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठ    यांनायांनायांनायांना    िद.िद.िद.िद.    28/11/201628/11/201628/11/201628/11/2016    तेतेतेते    िद.िद.िद.िद.04/01/201704/01/201704/01/201704/01/2017    अशीअशीअशीअशी    एकूणएकूणएकूणएकूण    38383838    िदवसाचंीिदवसाचंीिदवसाचंीिदवसाचंी    
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण    िबनपगारीिबनपगारीिबनपगारीिबनपगारी    रजारजारजारजा    (Extraordinary(Extraordinary(Extraordinary(Extraordinary    Leave)Leave)Leave)Leave)    मंजूरमंजूरमंजूरमंजूर    कर=याचीकर=याचीकर=याचीकर=याची    बाबबाबबाबबाब    
�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-या    िवचाराथ$.िवचाराथ$.िवचाराथ$.िवचाराथ$.    

 

    (िटपणी: डॉ. सौ. माया जगदीश पाटील सहायक 4ा9यापक, सामािजकशा« े संकुल 

4�तूत िव,ापीठ यांनी िद.25/11/2016 रोजी-या अजfनुसार ]यांची मुलगी कु. ऋतुि4या 

जगदीश पाटील िहचा िववाह िद.15/12/2016 रोजी ज¡मू येथे आयोिजत केला आहे. 

तसेच िववाहा ि4]याथ$ �वागत समारंभ िद.25/12/2016 रोजी पणेु येथे आयोिजत केला 

आहे. तरी िद.28/11/2016 ते िद.04/01/2017 अशी एकूण 38 िदवसांची िबनपगारी 

असाधारण रजा (Extraordinary Leave) मंजूर करावी, अशी िवनंती केली आहे.  

 उपरोdत अजf-या अनुषंगाने डॉ. सौ. माया पाटील यांनी िवनंती केYयानुसार 

िव,ापीठाच े पिरिनयम @.272 (B) (e) अSवये िद.28/11/2016 ते िद.04/01/2017 

अशी एकूण 38 िदवसांची िबनपगारी असाधारण रजा (Extraordinary Leave) �यव�थापन 

पिरषदे-या िवचाराथ$ सादर). 
 

ठरावठरावठरावठराव::::    डॉ.डॉ.डॉ.डॉ.    सौ.सौ.सौ.सौ.    मायामायामायामाया    जगदीशजगदीशजगदीशजगदीश    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    सहायकसहायकसहायकसहायक    4ा9यापक,4ा9यापक,4ा9यापक,4ा9यापक,    सामािजकशा«ेसामािजकशा«ेसामािजकशा«ेसामािजकशा«े    संकुलसंकुलसंकुलसंकुल    4�तू4�तू4�तू4�तूतततत    
िव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठ    यानंायानंायानंायानंा    िद.28/11/2016िद.28/11/2016िद.28/11/2016िद.28/11/2016    तेतेतेते    िद.िद.िद.िद.04/01/201704/01/201704/01/201704/01/2017    अशीअशीअशीअशी    एकूणएकूणएकूणएकूण    38383838    िदवसाचंीिदवसाचंीिदवसाचंीिदवसाचंी    
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण    िबनपगारीिबनपगारीिबनपगारीिबनपगारी    रजारजारजारजा    (Extraordinary(Extraordinary(Extraordinary(Extraordinary    Leave)Leave)Leave)Leave)    काय$भारानुसार रजेहून परत काय$भारानुसार रजेहून परत काय$भारानुसार रजेहून परत काय$भारानुसार रजेहून परत 
आYयावर जादाचे तास घेवून अ�यास@म पूण$ कर=या-या अटीस अिधन राहून आYयावर जादाचे तास घेवून अ�यास@म पूण$ कर=या-या अटीस अिधन राहून आYयावर जादाचे तास घेवून अ�यास@म पूण$ कर=या-या अटीस अिधन राहून आYयावर जादाचे तास घेवून अ�यास@म पूण$ कर=या-या अटीस अिधन राहून 
मंजूर कर=यास सवfनुमते माSयता दे=यात आली. मंजूर कर=यास सवfनुमते माSयता दे=यात आली. मंजूर कर=यास सवfनुमते माSयता दे=यात आली. मंजूर कर=यास सवfनुमते माSयता दे=यात आली.  

 
  



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, िद.िद.िद.िद.29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 2012012012016 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत  22222222////26262626    

 
[[[[12(12(12(12(४)४)४)४)]]]]    4�तू4�तू4�तू4�तूत िव,ापीठाकडून िवतिरत कर=यात येणात िव,ापीठाकडून िवतिरत कर=यात येणात िव,ापीठाकडून िवतिरत कर=यात येणात िव,ापीठाकडून िवतिरत कर=यात येणा¼या ¼या ¼या ¼या पदवी 4माणपGावर फdत पदवी 4माणपGावर फdत पदवी 4माणपGावर फdत पदवी 4माणपGावर फdत     

मा. कुलगु7 महोदयाचंी �वा:री कर=याबाबत परी:ा मंडळाने केललेी िशफारस मा. कुलगु7 महोदयाचंी �वा:री कर=याबाबत परी:ा मंडळाने केललेी िशफारस मा. कुलगु7 महोदयाचंी �वा:री कर=याबाबत परी:ा मंडळाने केललेी िशफारस मा. कुलगु7 महोदयाचंी �वा:री कर=याबाबत परी:ा मंडळाने केललेी िशफारस 
िवचाराथ$.िवचाराथ$.िवचाराथ$.िवचाराथ$.    

 

    (िटपणी: 4�तूत िव,ापीठा-या �थापनेपासनू आ&ापयkत झालेYया 11 िद:ांत समारंभाम9ये 

4�तुत िव,ापीठाकडून िव,ा½य¾ना 4दान कर=यात आलेYया पदवी 4माणपGावर  

मा. कुलगु7 महोदय आिण मा. कुलसिचव यां-या संयdुत �वा:री कर=यात आलेYया 

आहेत.  पदवी 4माणपGावर �वा:रीबाबत सािवGीबाई फुले पणेु िव,ापीठ, पणेु, उ&र 

महाराTU िव,ापीठ, जळगांव आिण �वामी रामानंद तीथ$ मराठवाडा िव,ापीठ, नांदेड येथे 

चौकशी केली असता पदवी 4माणपGावर िव,ापीठाचे सSमाननीय कुलगु7महोदय यां-या 

�वा:रीने िव,ा½य¾ना 4माणपGे िवतरीत केली जात असYयाची मािहती 4ाoत झाली आहे.  

           वरील4माणे अSय िव,ापीठाकडून पदवी 4माणपGावर �वा:रीबाबतची जी 

4ि@या राबिवली जाते, अगदी ]याच धत�वर चालू वषfपासून पदवी 4माणपGावर 

मा.कुलगु7 महोदय यां-या �वा:रीने पदवी 4माणपGे दे=याबाबत िनण$य घेणे आवjयक 

असYयाने सदरचा िवषय िद.19/11/2016 रोजी झालेYया परी:ा मंडळा-या बठैकीत 

ठेव=यात आला होता.  ]यावळेी खालील4माणे ठराव पािरत झालेला आहे. 
    ठराव ठराव ठराव ठराव 

@@@@....10(2)10(2)10(2)10(2)    
िव,ापीठाकडून िवतिरत कर=यात येणािव,ापीठाकडून िवतिरत कर=यात येणािव,ापीठाकडून िवतिरत कर=यात येणािव,ापीठाकडून िवतिरत कर=यात येणा----या पदवी 4माणपGावर फdत या पदवी 4माणपGावर फdत या पदवी 4माणपGावर फdत या पदवी 4माणपGावर फdत 
मा.कुलगु7 महोदयांची �वा:री कर=याची बाब ?�वकार=यात येवून सदरची मा.कुलगु7 महोदयांची �वा:री कर=याची बाब ?�वकार=यात येवून सदरची मा.कुलगु7 महोदयांची �वा:री कर=याची बाब ?�वकार=यात येवून सदरची मा.कुलगु7 महोदयांची �वा:री कर=याची बाब ?�वकार=यात येवून सदरची 
िशफारस मा. �यव�थापन पिरषदेस कर=यात आली.िशफारस मा. �यव�थापन पिरषदेस कर=यात आली.िशफारस मा. �यव�थापन पिरषदेस कर=यात आली.िशफारस मा. �यव�थापन पिरषदेस कर=यात आली.    

     सबब, 4�ततू िव,ापीठाकडून 4दान कर=यात येणा¼ या पदवी 4माणपGावर चालू 

िद:ांत समारंभापासून फdत मा. कुलगु7महोदय यांची �वा:री कर=याबाबत परी:ा 

मंडळाने केलेली िशफारस िवचाराथ$).  
 

ठराव:ठराव:ठराव:ठराव:    4�तू4�तू4�तू4�तूत िव,ापीठाकडून िवतिरत कर=यात येणात िव,ापीठाकडून िवतिरत कर=यात येणात िव,ापीठाकडून िवतिरत कर=यात येणात िव,ापीठाकडून िवतिरत कर=यात येणा¼या ¼या ¼या ¼या पदवी 4माणपGावर फdत पदवी 4माणपGावर फdत पदवी 4माणपGावर फdत पदवी 4माणपGावर फdत     
मा. कुलगु7 महोदयाचंी �वा:री कर=याबाबत परी:ा मंडळाने केललेी िशफारस मा. कुलगु7 महोदयाचंी �वा:री कर=याबाबत परी:ा मंडळाने केललेी िशफारस मा. कुलगु7 महोदयाचंी �वा:री कर=याबाबत परी:ा मंडळाने केललेी िशफारस मा. कुलगु7 महोदयाचंी �वा:री कर=याबाबत परी:ा मंडळाने केललेी िशफारस 
?�वका7न सवfनुमते माSयता दे=यात आली. ?�वका7न सवfनुमते माSयता दे=यात आली. ?�वका7न सवfनुमते माSयता दे=यात आली. ?�वका7न सवfनुमते माSयता दे=यात आली.  

 
  



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, िद.िद.िद.िद.29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 2012012012016 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत  23232323////26262626    

 
[[[[12(5)12(5)12(5)12(5)]]]]    िव,ापीठ पिरसरातील िविवध बाधंकाम करणे या कामाकिरता िद.21/11/2016 िव,ापीठ पिरसरातील िविवध बाधंकाम करणे या कामाकिरता िद.21/11/2016 िव,ापीठ पिरसरातील िविवध बाधंकाम करणे या कामाकिरता िद.21/11/2016 िव,ापीठ पिरसरातील िविवध बाधंकाम करणे या कामाकिरता िद.21/11/2016 

रोजी-या बाधंकाम सिमती-या बैठकीचा कारोजी-या बाधंकाम सिमती-या बैठकीचा कारोजी-या बाधंकाम सिमती-या बैठकीचा कारोजी-या बाधंकाम सिमती-या बैठकीचा काय$वृ&ातं माSयते�तव.य$वृ&ातं माSयते�तव.य$वृ&ातं माSयते�तव.य$वृ&ातं माSयते�तव.    
 

    (िटपणी: िव,ापीठ पिरसरात करावया-या बांधकामाबाबत बांधकाम सिमतीची बठैक 

िद.21/11/2016 रोजी आयोिजत कर=यात आली होती. सदर बठैकीस िवषय @.1 ते 

११ व आय]या वळेेच े िवषय @.12(१) ते १२(४) सादर कर=यात आले असता, बांधकाम 

सिमती-या बठैकीतील ठराव @.१ ते ११ व आय]या वळेेच ेिवषय @.१२(१) ते १२(४) नुसार 

�यव�थापन पिरषदेस माSयते�तव िशफारस कर=यात आली आहे. 

 सबब, िव,ापीठ पिरिनयम S.339(f) नुसार िद.२१/११/२016 रोजी-या बांधकाम 

सिमती-या बठैकीचा काय$वृ&ांत �यव�थापन पिरषदे-या िवचाराथ$). 
 

ठराव:ठराव:ठराव:ठराव:    िव,ापीठ पिरसरातील िविवध बाधंकाम करणे या कामाकिरता िद.21/11/2016 िव,ापीठ पिरसरातील िविवध बाधंकाम करणे या कामाकिरता िद.21/11/2016 िव,ापीठ पिरसरातील िविवध बाधंकाम करणे या कामाकिरता िद.21/11/2016 िव,ापीठ पिरसरातील िविवध बाधंकाम करणे या कामाकिरता िद.21/11/2016 
रोजी-या बाधंकाम सिमती-या बैठकीरोजी-या बाधंकाम सिमती-या बैठकीरोजी-या बाधंकाम सिमती-या बैठकीरोजी-या बाधंकाम सिमती-या बैठकी-या -या -या -या काय$वृ&ातंास िवषय @.काय$वृ&ातंास िवषय @.काय$वृ&ातंास िवषय @.काय$वृ&ातंास िवषय @.१ १ १ १ ते ते ते ते ११ ११ ११ ११ व व व व 
आय]या वळेेचे िवषय @.आय]या वळेेचे िवषय @.आय]या वळेेचे िवषय @.आय]या वळेेचे िवषय @.१२(१) १२(१) १२(१) १२(१) ते ते ते ते १२(४) १२(४) १२(४) १२(४) नुसार नुसार नुसार नुसार सवfनुमते माSयता दे=यात आली.सवfनुमते माSयता दे=यात आली.सवfनुमते माSयता दे=यात आली.सवfनुमते माSयता दे=यात आली. 

 
  



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, िद.िद.िद.िद.29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 2012012012016 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत  24242424////26262626    

 
 

[12(6)][12(6)][12(6)][12(6)]    सोलापरू सोलापरू सोलापरू सोलापरू िव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठिव,ापीठ    वववव    संल?�नतसंल?�नतसंल?�नतसंल?�नत    महािव,ालयातूनमहािव,ालयातूनमहािव,ालयातूनमहािव,ालयातून    1. Master of Business Administration, 1. Master of Business Administration, 1. Master of Business Administration, 1. Master of Business Administration, 

(M.B.A.) 2.  B.Com III Accountancy I & II, 3.  B.E. Mechanical (M.B.A.) 2.  B.Com III Accountancy I & II, 3.  B.E. Mechanical (M.B.A.) 2.  B.Com III Accountancy I & II, 3.  B.E. Mechanical (M.B.A.) 2.  B.Com III Accountancy I & II, 3.  B.E. Mechanical यायायाया    िवषयामधून 4थम िवषयामधून 4थम िवषयामधून 4थम िवषयामधून 4थम 
येणा¼या िव,ाथ�/िव,ा¿थनीस सन 2015येणा¼या िव,ाथ�/िव,ा¿थनीस सन 2015येणा¼या िव,ाथ�/िव,ा¿थनीस सन 2015येणा¼या िव,ाथ�/िव,ा¿थनीस सन 2015----16 पासून 4]येक वष� 16 पासून 4]येक वष� 16 पासून 4]येक वष� 16 पासून 4]येक वष� "Late Shriman "Late Shriman "Late Shriman "Late Shriman 

Bhausaheb Gandhi GoBhausaheb Gandhi GoBhausaheb Gandhi GoBhausaheb Gandhi Gold Medal"ld Medal"ld Medal"ld Medal"    यायायाया    नावानेनावानेनावानेनावाने    सुवण$पदकसुवण$पदकसुवण$पदकसुवण$पदक    दे=याकिरतादे=याकिरतादे=याकिरतादे=याकिरता    4]येकी4]येकी4]येकी4]येकी    
`̀̀̀1,00,000/1,00,000/1,00,000/1,00,000/----    अशीअशीअशीअशी    एकूणएकूणएकूणएकूण    `̀̀̀3,00,000/3,00,000/3,00,000/3,00,000/----    4ाoत4ाoत4ाoत4ाoत    देणगीदेणगीदेणगीदेणगी    ?�वकार=यास?�वकार=यास?�वकार=यास?�वकार=यास    मममम. . . . िविविविव. . . . कायदाकायदाकायदाकायदा    
1994 1994 1994 1994 कलमकलमकलमकलम    14 (7) 14 (7) 14 (7) 14 (7) नुसारनुसारनुसारनुसार    मामामामा. . . . कुलगु7कुलगु7कुलगु7कुलगु7    महोदयांनीमहोदयांनीमहोदयांनीमहोदयांनी    �यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-यापिरषदे-या    वतीनेवतीनेवतीनेवतीने    केललेीकेललेीकेललेीकेललेी    
काय$वाहीकाय$वाहीकाय$वाहीकाय$वाही    मािहती�तवमािहती�तवमािहती�तवमािहती�तव. . . .     

 

    (िटपणी: डॉ. रणिजत गांधी, अ9य:, Mी.भाऊसाहेब गांधी 4ितTठान, सोलापरू यांनी 
सोलापरू िव,ापीठ व संल?�नत महािव,ालयातून 1.Master of Business Administration, 

(M.B.A.) 2. B.Com III Accountancy I & II, 3.  B.E. Mechanical या िवषयामधून 4थम 
येणा¼या िव,ाथ�/िव,ा¿थनीस सन 2015-16 पासून 4]येक वष� "Late Shriman "Late Shriman "Late Shriman "Late Shriman 
Bhausaheb Gandhi Gold Medal" Bhausaheb Gandhi Gold Medal" Bhausaheb Gandhi Gold Medal" Bhausaheb Gandhi Gold Medal" या नावाने सुवण$पदक दे=यासाठी िद.15/11/2016 
रोजी-या पGासोबत 4]येक िवषयाकिरता `1,09,000/- (अ:री एक लाख नऊ हजार 
फdत) या4माणे देणगी िव,ापीठास धनादेशा_ारे िदली आहे. सदर रdकमे-या �याजातून 
4ितवष� उपरोdत नमूद नावाने सुवण$पदक दे=यासाठीचा मानस िव,ापीठास कळिवला 
होता.    
          दर¡यान-या कालावधीम9ये �यव�थापन पिरषद बठैकीची तारीख िनि�त नसYयाने  
डॉ. रणिजत गांधी, अ9य:, Mी. भाऊसाहेब गांधी 4ितTठान, सोलापरू यां-याकडून 
सुवण$पदकासाठी तीन िवषयासाठी 4]येकी `1,00,000/- (अ:री एक लाख 7पये फdत) 
अशी एकूण `3,00,000/- (अ:री तीन लाख 7पये फdत) इतकी रdकम देणगी ¡हणनू 
धनादेशा_ारे ?�वकार=यास महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 14(7) अSवये 
�यव�थापन पिरषदे-या वतीने  मा.कुलगु7 महोदयांनी माSयता िदली आहे. ]यानुसार 4ाoत 
झालेले एकूण तीन धनादेश िव& व लेखा िवभागास जमा कर=यात आले असनू 
`1,09,000/- इतdया रdकमेची पावती @.14595, 14596 व 14597,िद.24/11/2016 
अSवये िव& व लेखा िवभागाने अ�यासमंडळे िवभागाकडे जमा केलेली आहे. 
          सबब, मा. कुलगु7 महोदयांनी वरील4माणे केलेली काय$वाही �यव�थापन 
पिरषदे-या मािहती�तव). 

 

ठराव:ठराव:ठराव:ठराव:    मा. कुलगु7 महोदयांनी महाराTU िव,ापीठ कायदा मा. कुलगु7 महोदयांनी महाराTU िव,ापीठ कायदा मा. कुलगु7 महोदयांनी महाराTU िव,ापीठ कायदा मा. कुलगु7 महोदयांनी महाराTU िव,ापीठ कायदा १९९४ १९९४ १९९४ १९९४ कलम कलम कलम कलम १४१४१४१४(7) अSवये (7) अSवये (7) अSवये (7) अSवये 
केललेी काय$वाहीची न`द घे=यात आली.केललेी काय$वाहीची न`द घे=यात आली.केललेी काय$वाहीची न`द घे=यात आली.केललेी काय$वाहीची न`द घे=यात आली.    

 
  



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, िद.िद.िद.िद.29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 2012012012016 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत  25252525////26262626    

 
[1[1[1[1२२२२(7)](7)](7)](7)]    त@ार िनवारण सिमती-या पदावर �यव�थापन पिरषदे-या वतीने नामिनद\शन कर=याची त@ार िनवारण सिमती-या पदावर �यव�थापन पिरषदे-या वतीने नामिनद\शन कर=याची त@ार िनवारण सिमती-या पदावर �यव�थापन पिरषदे-या वतीने नामिनद\शन कर=याची त@ार िनवारण सिमती-या पदावर �यव�थापन पिरषदे-या वतीने नामिनद\शन कर=याची 

बाब िवचाराथ$.बाब िवचाराथ$.बाब िवचाराथ$.बाब िवचाराथ$.    
 
 
 
 
 
 
 

    (िटपणी: िव,ापीठा-या िविवध अिधकारमंडळा-या िनवडणकूा 31 ऑग�ट, 2017 पयkत पुढे 
ढकलYया-या महाराTU शासनाने िद.01/10/2016 रोजी 4िस9द केलेYया राजपGात नमूद 
केYया4माणे "2016 महाराTU अिधिनयम @.25 -कृिषतर व तंG§ान&र िव,ापीठां-या 
4ािधकरणां-या व मंडळां-या सद�यां-या िनवडणकूा ता]पूर]या पुढे ढकल=यासाठी आिण 
नामिनद\शना_ारे व �वीकृती_ारे उdत 4ािधकरणे व मंडळे घिटत कर=याबाबत" कळिवले आहे. 
 यापूव� म. िव. कायदा 1994 कलम 57(३) नूसार गठीत केलेYया त@ार िनवारण 
सिमतीची मुदत िद.31 ऑग�ट, 2015 रोजी संपुTटात आलेली आहे. ]या�तव उपरोdत शासन 
िनण$यानुसार न�याने त@ार िनवारण सिमती गिठत करावी लागणार आहे. ]या�तव सदर सिमतीवर 
�यव�थापन पिरषदे-या वतीने नामिनद\शन क7न घे=याची आवjयकता आहे.  

महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 57(३) (a) व 57(3) (b) नुसार त@ार 
िनवारण सिमती गिठत कर=याबाबत खालील 4माणे तरतूद नमूद केलेली आहे. 

    महाराTU 
ि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. 

    महाराTU 
ि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 महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 57(३) 
(a) व 57(३) (b) -या अनुषंगाने �यव�थापन पिरषदे-या वतीने नामिनद\शन कर=याकिरता हा िवषय 
�यव�थापन पिरषदे-या िद.25 ऑdटोबर, २०१६ -या बैठकीत आय]या वळेेचा िवषय @.12(१०) 
अSवये सादर कर=यात आला होता. ]यावर खालील4माणे ठराव झालेला आहे. 

    ठराव @.12(१०) सदर िवषयाबाबत पुढील बैठकीत िनण$य �यावा असे ठरले. 

     वरील ठरावानुसार, त@ार िनवारण सिमती-या पदावर �यव�थापन पिरषदे-या वतीने 
नामिनद\शनाची बाब िवचाराथ$). 

 
ठराव : ठराव : ठराव : ठराव :     महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 कलम 57(महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 कलम 57(महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 कलम 57(महाराTU िव,ापीठ कायदा 1994 कलम 57(३) (३) (३) (३) (aaaa) नुसार,) नुसार,) नुसार,) नुसार,    त@ार िनवारण सिमतीवर �यव�थापन त@ार िनवारण सिमतीवर �यव�थापन त@ार िनवारण सिमतीवर �यव�थापन त@ार िनवारण सिमतीवर �यव�थापन 

पिरषपिरषपिरषपिरषदे-या सद�यांमधून खालील सद�यादे-या सद�यांमधून खालील सद�यादे-या सद�यांमधून खालील सद�यादे-या सद�यांमधून खालील सद�याचे नामिनद\शन कर=यात आल.े चे नामिनद\शन कर=यात आल.े चे नामिनद\शन कर=यात आल.े चे नामिनद\शन कर=यात आल.े     
अ.अ.अ.अ.
@.@.@.@.    

नामिनद\शन केलYेया नामिनद\शन केलYेया नामिनद\शन केलYेया नामिनद\शन केलYेया 
�यdतीचे नाव�यdतीचे नाव�यdतीचे नाव�यdतीचे नाव    

सूचकसूचकसूचकसूचक    अनुमोदकअनुमोदकअनुमोदकअनुमोदक    

1)1)1)1)    डॉ. ए. ए. घनवटडॉ. ए. ए. घनवटडॉ. ए. ए. घनवटडॉ. ए. ए. घनवट    4ाचाय$ Mी. आर. वाय. 4ाचाय$ Mी. आर. वाय. 4ाचाय$ Mी. आर. वाय. 4ाचाय$ Mी. आर. वाय. पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    डॉ. डॉ. डॉ. डॉ. एस. एम. देशपांडेएस. एम. देशपांडेएस. एम. देशपांडेएस. एम. देशपांडे    
    २)२)२)२)    महाराTUमहाराTUमहाराTUमहाराTU    िव,ापीठ कायदा िव,ापीठ कायदा िव,ापीठ कायदा िव,ापीठ कायदा १९९४ कलम 57१९९४ कलम 57१९९४ कलम 57१९९४ कलम 57    (३) (३) (३) (३) (b)(b)(b)(b)    नुसार, च@ीय प9दतीने नुसार, च@ीय प9दतीने नुसार, च@ीय प9दतीने नुसार, च@ीय प9दतीने SC SC SC SC 4वगfतून 4वगfतून 4वगfतून 4वगfतून 

नामिनद\शनासाठी �यव�थापन पिरषदेम9ये नामिनद\शनासाठी �यव�थापन पिरषदेम9ये नामिनद\शनासाठी �यव�थापन पिरषदेम9ये नामिनद\शनासाठी �यव�थापन पिरषदेम9ये SC SC SC SC 4वगfतील सद�य नसYयामूळे ही जागा 4वगfतील सद�य नसYयामूळे ही जागा 4वगfतील सद�य नसYयामूळे ही जागा 4वगfतील सद�य नसYयामूळे ही जागा 
िरdत ठेव=यात आली.िरdत ठेव=यात आली.िरdत ठेव=यात आली.िरdत ठेव=यात आली.    

    इतर कोणतेही नाव सुचिव=यात न आYयाइतर कोणतेही नाव सुचिव=यात न आYयाइतर कोणतेही नाव सुचिव=यात न आYयाइतर कोणतेही नाव सुचिव=यात न आYयाने ने ने ने वरील अ.@. वरील अ.@. वरील अ.@. वरील अ.@. १ १ १ १ 4माणे सद�या4माणे सद�या4माणे सद�या4माणे सद�याचे �यव�थापन पिरषद चे �यव�थापन पिरषद चे �यव�थापन पिरषद चे �यव�थापन पिरषद 
सद�यांमधून सद�यांमधून सद�यांमधून सद�यांमधून त@ार िनवारण त@ार िनवारण त@ार िनवारण त@ार िनवारण सिमतीवर नामिनद\शन कर=यात आल.े सिमतीवर नामिनद\शन कर=यात आल.े सिमतीवर नामिनद\शन कर=यात आल.े सिमतीवर नामिनद\शन कर=यात आल.े     

 
 
    



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, ची 98 वी बैठक मंगळवार, िद.िद.िद.िद.29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 29 नो�ह बर, 2012012012016 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत6 काय$वृ&ांत  26262626////26262626    

    

[1[1[1[1२२२२(8)](8)](8)](8)]    बांधकाम सिमतीवरील िरdत झालYेया पदावर िव,ापीठ पिरिनयम बांधकाम सिमतीवरील िरdत झालYेया पदावर िव,ापीठ पिरिनयम बांधकाम सिमतीवरील िरdत झालYेया पदावर िव,ापीठ पिरिनयम बांधकाम सिमतीवरील िरdत झालYेया पदावर िव,ापीठ पिरिनयम S.337 (iv)S.337 (iv)S.337 (iv)S.337 (iv)    नुसार नुसार नुसार नुसार 
नामिनद\शन कर=याची बाब िवचाराथ$.नामिनद\शन कर=याची बाब िवचाराथ$.नामिनद\शन कर=याची बाब िवचाराथ$.नामिनद\शन कर=याची बाब िवचाराथ$.    

 
 
 
 
 
 

    (िटपणी: महाराTU िव,ापीठ अिधिनयम १९९४ मधील कलम 24 व 41 -या तरतूदीनुसार व 
पिरिनयमातील कलम ३३७ अSवये बांधकाम सिमती गठीत कर=याची तरतूद आहे. 
 िव,ापीठ पिरिनयम S.337 (iv) म9ये खालील4माणे तरतूद आहे. 
S.337(iv): Nominee of the Management Council to be nominatedS.337(iv): Nominee of the Management Council to be nominatedS.337(iv): Nominee of the Management Council to be nominatedS.337(iv): Nominee of the Management Council to be nominated    by the Management Council.by the Management Council.by the Management Council.by the Management Council.    
 वरील4माणे पिरिनयमातील S.337 (iv) मधील तरतूदीनुसार िद.19/05/2011 रोजी-या 
�यव�थापन पिरषदेम9ये ठराव @.१२ अSवये बांधकाम सिमतीवर �यव�थापन पिरषदे-या 
सद�यामधून Mी. बी. आर. गायकवाड यांच ेनामिनद\शन झालेले होते. परंतु िव,ापीठातील सव$ 
अिधकारमंडळे हे िद.31/08/2015 रोजी बरखा�त झालेली असYयामूळे बांधकाम सिमतीवर 
�यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून नामिनद\शन झालेYया Mी. बी. आर. गायकवाड यांची मुदत 
आपोआप संपुTटात आलेली आहे. 
 तथािप, महाराTU शासनाने िद.01 ऑdटोबर, २०१६ रोजी 4िस9द केलेYया राजपGाम9ये 
नमूद केYया4माणे िव,ापीठा-या िनवडणकूा ता]पुर]या पुढे ढकलYयामूळे िव,ापीठ 4ािधकरणे व 
इतर मंडळे ता]पुरते गठीत करणेबाबत िनद\शन 4ाoत झालेले आहेत. ]यास अनुस7न बांधकाम 
सिमतीवरील िरdत झालेYया पदावर एका सद�याचे नामिनद\शन क7न �याव ेलागणार आहे. 
 सबब, वरील4माणे महाराTU शासना-या िद.01 ऑdटोबर, २०१६ रोजी 4िस9द केलेYया 
राजपGाम9ये नमूद केYया4माणे िव,ापीठ पिरिनयम S.337 (iv) नुसार �यव�थापन पिरषदे-या 
सद�यामधून बांधकाम सिमतीवर एका सद�याच ेनामिनद\शन कर=याकिरता हा िवषय �यव�थापन 
पिरषदे-या िद.25 ऑdटोबर, २०१६ -या बैठकीत आय]या वेळेचा िवषय @.12(१1) अSवये सादर 
कर=यात आला होता. ]यावर खालील4माणे ठराव झालेला आहे. 

    ठराव @.12(१1) सदर िवषयाबाबत पुढील बैठकीत िनण$य �यावा असे ठरले. 
     वरील ठरावानुसार, बांधकाम सिमतीवरील िरdत झालेYया पदावर िव,ापीठ पिरिनयम 

S.337 (iv) नूसार नामिनद\शनाची बाब िवचाराथ$). 
 

ठराव : ठराव : ठराव : ठराव :     िव,ापीठ पिरिनयम िव,ापीठ पिरिनयम िव,ापीठ पिरिनयम िव,ापीठ पिरिनयम S.337 (iv)S.337 (iv)S.337 (iv)S.337 (iv)    नुसार,नुसार,नुसार,नुसार,    बांधकाम सिमतीवर बांधकाम सिमतीवर बांधकाम सिमतीवर बांधकाम सिमतीवर �यव�थापन पिरषदे-या सद�यां�यव�थापन पिरषदे-या सद�यां�यव�थापन पिरषदे-या सद�यां�यव�थापन पिरषदे-या सद�यांमधून मधून मधून मधून 
खालील खालील खालील खालील सद�यासद�यासद�यासद�याच ेनामिनद\शन कर=यात आलेच ेनामिनद\शन कर=यात आलेच ेनामिनद\शन कर=यात आलेच ेनामिनद\शन कर=यात आले. . . .     
अ.अ.अ.अ.
@.@.@.@.    

नामिनद\शन केलYेया �यdतीचे नावनामिनद\शन केलYेया �यdतीचे नावनामिनद\शन केलYेया �यdतीचे नावनामिनद\शन केलYेया �यdतीचे नाव    सूचकसूचकसूचकसूचक    अनुमोदकअनुमोदकअनुमोदकअनुमोदक    

1)1)1)1)    मा. संचालक (उ-च िश:ण), उ-च मा. संचालक (उ-च िश:ण), उ-च मा. संचालक (उ-च िश:ण), उ-च मा. संचालक (उ-च िश:ण), उ-च 
िश:ण सहसंचालनालय, पुणे यांच ेिश:ण सहसंचालनालय, पुणे यांच ेिश:ण सहसंचालनालय, पुणे यांच ेिश:ण सहसंचालनालय, पुणे यांच े
4ितिनधी डॉ. एस. एम. देशपांडे, 4ितिनधी डॉ. एस. एम. देशपांडे, 4ितिनधी डॉ. एस. एम. देशपांडे, 4ितिनधी डॉ. एस. एम. देशपांडे, 
िविविविवभागीय सहसंचालक, सोलापूरभागीय सहसंचालक, सोलापूरभागीय सहसंचालक, सोलापूरभागीय सहसंचालक, सोलापूर    
िवभाग, सोलापूरिवभाग, सोलापूरिवभाग, सोलापूरिवभाग, सोलापूर    

4ाचाय$ Mी. आर. वाय4ाचाय$ Mी. आर. वाय4ाचाय$ Mी. आर. वाय4ाचाय$ Mी. आर. वाय. . . . 
पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    

डॉ. डॉ. डॉ. डॉ. बी. सी. शेवाळेबी. सी. शेवाळेबी. सी. शेवाळेबी. सी. शेवाळे    

    इतर कोणतेही नाव सुचिव=यात न आYयाने वरील अ.@. इतर कोणतेही नाव सुचिव=यात न आYयाने वरील अ.@. इतर कोणतेही नाव सुचिव=यात न आYयाने वरील अ.@. इतर कोणतेही नाव सुचिव=यात न आYयाने वरील अ.@. १ १ १ १ 4माणे सद�या4माणे सद�या4माणे सद�या4माणे सद�याचे चे चे चे बांधकाम सिमतीवर बांधकाम सिमतीवर बांधकाम सिमतीवर बांधकाम सिमतीवर 
�यव�थापन पिरषद सद�यांमधून नामिनद\शन कर=यात आल.े �यव�थापन पिरषद सद�यांमधून नामिनद\शन कर=यात आल.े �यव�थापन पिरषद सद�यांमधून नामिनद\शन कर=यात आल.े �यव�थापन पिरषद सद�यांमधून नामिनद\शन कर=यात आल.े     

 

मा.कुलगु7 यां-या परवानगीने बठैक संपYयाचे कुलसिचव यांनी जाहीर केले. 
                            
                                                                            सही/सही/सही/सही/----                                                        सही/सही/सही/सही/----    

सिचवसिचवसिचवसिचव    
    �यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदपिरषदपिरषदपिरषद    

 अ9य:अ9य:अ9य:अ9य:    
�यव�थापन पिरषद�यव�थापन पिरषद�यव�थापन पिरषद�यव�थापन पिरषद 

    


