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NAAC Accredited-2015 
‘B’Grade (CGPA-2.62) 

पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर 
यव थापन पिरषदे या 140 या िनयिमत बैठकीचा कायवृ ातं 

सोमवार, िद. 30 ऑग ट, २०21 सकाळी 11:00 वा.  
 

 
 

तुत िव ापीठा या यव थापन पिरषदेची 140 वी बठैक सोमवार, िद. 30 ऑग ट, २०२1 

रोजी सकाळी 11:0० वा. यव थापन सभागृहाम ये मा.कुलगु  महोदया यां या अ य तेखाली 

आयोिजत कर यात आली होती. 

सदर बठैकीस उप थती खालील माणे होती. 

अ. . सद याच ेनांव पद 

1) डॉ. मृणािलनी फडणवीस - मा. कुलगु  अ य ा  

2) डॉ. देबे नाथ िम ा - -कुलगु  सद य 

3) ा. म. म. मान े सद य 

4) डॉ. िव. ल. कदम सद य 

5) ा. डॉ. िव. भा. घुटे सद य 

6) ाचाय डॉ. अ. बा. शगाडे सद य 

7) डॉ. ह. कृ. आवताडे सद य 

8) ॲड. नी. सु. मंकणी सद या 

9) डॉ. ता. ना. कोळेकर सद य 

10) डॉ. रा. व.ै बावगे, िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापरू  
(मा.सिचव, उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मंुबई यांचे ितिनधी) 

सद य 

11) सीए णेीक शहा - िव  व लखेा अिधकारी  िनमंि त 

१२) डॉ. िव. ल. कदम - . संचालक, परी ा व मू यमापन मंडळ िनमंि त 

13) ा. डॉ. िव. भा. घुटे - .कुलसिचव सद य-सिचव 
 

बठैकीची सु वात िव ापीठ गीताने कर यात आली. 

वागत: 

. कुलसिचव यांनी मा. अ य  व सव स माननीय सद याचंे वागत केल.े  

अनुप थती:  

ाचाय डॉ. शं. िक. पाटील, ाचाय डॉ. सं. िव. कोटी, ी. अ. िक. आवळे व कु. अ. चं. च हाण 

यानंी ई-मेल/दुर वनी ारे अनुप थत राह याबाबत िवनंती केली होती. यां या अनुप थतीची न द 

घेऊन मा यता दे यात आली. तसेच डॉ. एस. सी. मांडे - संचालक, नॅशनल सटर फॉर सेल साय सेस, 

पणेु िव ापीठ कॅ पस, पणेु, डॉ. ध. र. माने, मा. िश ण सचंालक (उ च िश ण), उ च िश ण 

संचालनालय, पणेु व डॉ. द. यं. जाधव, िवभागीय सहसंचालक, (तं  िश ण), पणेु हे यव थापन 

पिरषदे या या बठैकीस अनुप थत होते. 

काय लयीन प  .पअुहोसोिवसो/कु.का./6405, िद.28/08/2021 रोजी या प ा वये  

डॉ. ब. पां. र गे यांना िव ापीठ ािधकरणां या बठैकीस उप थत न राह याबाबत कळिव यात आल े

होते. 
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सदर बठैकीत खालील माणे कामकाज झाल.े 
 

िवषय  .1 िद. 07 ऑग ट, 2021 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 139 या बठैकीचा 
कायवृ ांत वाचनू कायम करणे. 

 
 .कुलसिचव यानंी िद. 07 ऑग ट, 2021 रोजी झाले या बठैकीचा कायवृ ातं वाचनू 

दाखिवला असता, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव िद. 07 ऑग ट, 2021 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या बठैकीचा कायवृ ांत 

वाचनू सव नुमते कायम कर यात आला. 
 सदर कायवृ ांतामधील पान .11 वरील िवषय .८ या कायवृ ांतास  
डॉ. एच. के. आवताडे व डॉ. टी. एन. कोळेकर या सद यांनी िभझ (Dissent) मताची न द 
केली. 
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िवषय .2 पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठातील शै िणक सकुंलातून व 

िव ापीठाशी संल नत असले या महािव ालयातून M.Sc. रसायनशा  (Master of 
Science In Organic Chemistry) या िवषयातून थम येणा या िव ाथ /िव ाथ नीस 
सन 2021-22 पासून सुवणपदक दे याचा मानस असून हे सुवणपदक “बालाजी 
अमाई स िलिमटेड सुवणपदक” या नावाने दे याकिरता .3,00,000/- व .10,000/- 

ा त देणगी वकार यास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 
12(7) अ वये मा. कुलगु  महोदयांनी यव थापन पिरषदे या वतीने केललेी कायवाही 
मािहती वत. 

  

 (िटपणी: मा. ी. डी. राम रे ी, यव थापकीय संचालक, बालाजी अमाई स िलिमटेड, 

सोलापरू यांनी पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठातील शै िणक 

संकुलातनू व िव ापीठाशी संल नत असले या महािव ालयातनू M.Sc. रसायनशा  

(Master of Science in Organic Chemistry) या िवषयातनू थम येणा या 

िव ाथ /िव ाथ नीस सन 2021-22 पासून येक वष  “बालाजी अमाई स िलिमटेड 

सुवणपदक” दे यासाठी िद.07/08/2021 रोजी या प ासोबत धनादेश .025406 

नुसार .3,00,000/- व धनादेश .025407 नुसार .10,000/- इतकी देणगी 

िव ापीठास िदली आहे. .3,00,000/- रकमे या याजातनू ितवष  उपरो त नमूद 

नावाने सुवणपदक दे यात याव े व .10,000/- रकमेतून सन 2020-21 मधील 

िव ा य स सुवणपदक दे यात याव ेअसा मानस िव ापीठास कळिवला होता.  

 मा. ी. डी. राम रे ी, सोलापरू यां याकडून सुवण पदकासाठी .3,00,000/- 

(अ री . तीन लाख फ त) व . 10,000/- (अ री . दहा हजार फ त) इतकी र कम 

देणगी हणनू धनादेशा दारे वकार यास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 

2016 मधील कलम 12(7) अ वये यव थापन पिरषदे या वतीने मा. कुलगु  महोदयांनी 

अ यासमंडळे िवभागा या िद.10/08/2021 रोजी या िटपणीवर मा यता िदली आहे. 

यानुसार ा त झालेला धनादेश िव  व लेखा िवभागात जमा कर यात आला असनू 

.3,10,000/- इत या रकमेची पावती . 5036, िद.12/08/2021 अ वये िव  व 

लेखा िवभागाने अ यासमंडळे िवभागाकडे जमा केलेली आहे.  

 सबब, मा. कुलगु  महोदयानंी वरील माणे केललेी कायवाही मािहती तव). 
 

ठराव : पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठातील शै िणक सकुंलातून व 
िव ापीठाशी संल नत असले या महािव ालयातून M.Sc. रसायनशा  (Master of 
Science In Organic Chemistry) या िवषयातून थम येणा या िव ाथ /िव ाथ नीस 
सन 2021-22 पासून “बालाजी अमाई स िलिमटेड सुवणपदक” या नावाने सुवणपदक 
दे याकिरता .3,00,000/- व .10,000/- ा त देणगी वकार यास, महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा. कुलगु  महोदयांनी 
यव थापन पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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िवषय .3 Breakthrough Resarch (Outstanding Research) या योजनतगत िव ापीठ 

संल नत महािव ालयातील एका िश काचा संशोधन ताव मंजूर झाललेा असून 
सदरची बाब मािहती तव. 

  
 (िटपणी: सन 2020-21 म ये Breakthrough Research (Outstanding Research) या 

योजनतगत ततृ िव ापीठातील सकुंल आिण संल नत महािव ालयातील िश काचं े

संशोधन ताव मागिव यात आल े होते. संल नत महािव ालयातील 34 िश कांच े

संशोधन ताव िव ापीठाकडे ा त झाल ेहोते. सदर सशंोधन तावाचंी छाननी आिण 

बिह: थ त ाकंडून मू यमापन मा. कुलगु  महोदयांनी मा यता िदले या Outstanding 

आिण Very Good ा या य मा या 08 संशोधक िश कांच े सादरीकरण अंितम Peer 

Review Committee समोर झा यानंतर Peer Review Committee ने Breakthrough 

Research (Outstanding Research) या योजन या Norms & Guidelines मधील  मु ा 

.3 नुसार एकाच िश काचा संशोधनाचा ताव िशफारस केलेला आहे. 

िद.30/03/2021 रोजी या िटपणी अ वये मा. कुलगु  महोदयांनी एका िश कां या 

संशोधन तावाला मंजूरी िदलेली आहे. 

 Sr. 
No. 

Name of Teachers 
 

Subject Project Title Ist 
Instalment 

IInd 
Instalment 

Total 
Amount 

Sanctioned 
1. Dr. Deshmukh B. 

B. 
Walchand Institute 
of Technology, 
Solapur 

Mech. 
Engg. 

Development of 
a solar based 
'Thermal Energy 
Storage (TES)' 
system using 
phase change 
Material (PCM) 
with reference 
to textile 
indurstry 

1,34,000/- 66,000/- 2,00,000/- 

  उपरो त माणे Breakthrough Research (Outstanding Research) या 

योजनतगत संल नत महािव ालयातील एका िश काचंा संशोधन ताव मंजूर झालेला 

असून, सदर एका िश काला Peer Review Committee ने थम वष साठी 

.1,34,000/- आिण ि तीय वष साठी  66,000/- अस ेदोन वष साठी एकूण र कम 

.2,00,000/- िशफारस केली असून पिह या ह याची र कम िवतिरत कर यात आली 

आहे. सदर या िवतिरत कर यात आले या र कमेस िद.02/08/2021 रोजी या 

िटपणी वये मा. कुलगु  महोदयांनी मा यता िदली आहे. 

 सबब, Breakthrough Resarch (Outstanding Research) या योजनतगत 

िव ापीठ संल नत महािव ालयातील एका िश काचा संशोधन ताव मंजूर झालेला 

असून सदरची बाब मािहती तव). 
 

ठराव : Breakthrough Resarch (Outstanding Research) या योजनतगत िव ापीठ 
संल नत महािव ालयातील एका िश काचा संशोधन ताव मंजूर झा याची न द 
घे यात आली. 
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िवषय .4 संल नत महािव ालयातील सहायक ा यापक, सहयोगी ा यापक, ा यापक व 

ाचाय या पदावर सरळसेवनेे व पदो तीने न याने िनयु त झाले या व जू झाले या 
िश कांचे तसचे सं था अतंगत बदलीने िनयु त िश कांच ेतसेच सन 2006 म ये सहा या 
वतेन आयोगानुसार वतेनिनि त क न सहयोगी ा यापक पदी िनयु ती झाले या 
िश कांचे चजसे इन टाफ मा यतेसाठी ा त तावावर सिमतीने केललेी िशफारस 
िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: िद.18/06/2021 रोजी चजसे इन टाफ या झाले या बठैकीचा कायवृ ांत 

िद.26/07/2021 रोजी या िटपणी वये सादर कर यात आला होता.  
1) चजसे इन टाफ या एकूण ा त 135 तावापंैकी 102 तावानंा मा यता 

दे यात येऊन 33 ताव थिगत ठेव यात आले होते. 
2) 102 चजसे इन टाफ या तावापंैकी 33 िनयिमत या सहयोगी ा यापक, 

ा यापक आिण ाचाय याचंे आिण यव थापन पिरषदे या िद.22/01/2021 
रोजी या ठराव . 9(2) नुसार 69 सहयोगी ा यापक आिण ा यापक याचं े

ताव सिमतीने िशफारस केले होते. परंत,ू 102 तावामधील 69 िशफारशी 
केले या तावामधील 22 ताव पनु:  सिमतीसमोर ठेव याबाबत आिण 
उविरत 80 िश कां या तावास मा यता दे याबाबत िद.26/07/2021 
रोजी या िटपणी वये आदेश मागिव यात आल ेहोते. 

 यानुषगंाने सिमतीने िशफारसी केलेल े ताव मा. -कुलगु  महोदयानंी पाहणी 
कर याबाबत िद.26/07/2021 रोजी या िटपणी वये मा.कुलगु  महोदयानंी आदेश 
िदले. यानुसार मा. -कुलगु  महोदयांनी तपासणी के यानुसार 

 22 तावामधील 14 (12 सहयोगी ा यापक आिण 02 ा यापक) िश कां या 
तावाम ये दु ती क न मा यता दे यास आिण उविरत 8 िश कां या 
तावाम ये टुी अस यामुळे (8 मधील 4 सहयोगी ा यापकाचं,े ा यापक 

पदासाठी चजसे इन टाफ या मा यतेसाठी ताव अस यामुळे) याचं े ताव 
पढुील बठैकीसमोर सादर करावयास सािंगतल.े  

 उपरो त माणे मा. -कुलगु  महोदयांनी तपासणी नंतर सिमतीने मा यता 
िदले या एकूण 102 चजसे इन टाफ या तावापंैकी 90 तावास मा यता दे यास 
आिण 41 िश कांच े ताव दु ती नंतर पनु:  पढुील बठैकीस सादर कर यासाठी 
िद.11/08/2021 रोजी या िटपणी वये मा. कुलगु  महोदयांनी मा यता िदली आहे. 
 सबब, संल नत महािव ालयातील सहायक ा यापक, सहयोगी ा यापक, 

ा यापक व ाचाय या पदावर सरळसेवनेे व पदो तीने न याने िनयु त झाले या व जू 
झाले या िश काचें तसेच सं था अतंगत बदलीने िनयु त िश कांच े तसेच सन 2006 
म ये सहा या वतेन आयोगानुसार वतेनिनि त क न सहयोगी ा यापक पदी िनयु ती 
झाले या िश कांच े चजसे इन टाफ मा यतेसाठी ा त तावावर सिमतीने केललेी 
िशफारस दंडक O.65 अ वये िवचाराथ). 

 
ठराव : सदरचा िवषय सिव तर मािहतीसह पढुील बठैकीत सादर कर यात यावा.  
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िवषय .5 िद.21/08/2021 रोजी झाले या खरेदी सिमती या बठैकीचा कायवृ ांत मा यते तव. 
  

 (िटपणी: िद.21/08/2021 रोजी झाले या खरेदी सिमती या बठैकीचा कायवृ ांत सोबत 

जोडलेला आहे. यास General Statutes No.S.324 नुसार िव  व लेखा सिमतीची व 

यव थापन पिरषदेची मा यता घेणे आव यक आहे. यानुसार िद.21/08/2021 रोजी 

झाले या िव  व लेखा सिमती या बठैकीत मा यतेची िशफारस केली आहे. 

 सबब, िद.21/08/2021 रोजी झाले या खरेदी सिमती या बठैकीचा कायवृ ातं 

मा यते तव). 

 

ठराव : िद.21/08/2021 रोजी झाले या खरेदी सिमती या बठैकीचा कायवृ ांतास सव नुमते 
मा यता दे यात आली. 
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िवषय .6 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 94(6)(क) व 31(यघ) 

नुसार, सन 2020-21 च ेवा षक लखेे, लखेापरी ण अहवाल व पतुता अहवाल संदभ त 
िद.21/08/2021 रोजी या िव  व लखेा सिमतीने केललेी िशफारस िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 135 (2) नुसार, 

सन 2020-21 या आ थक वष या ले याचंे लखेापरी ण कर याकिरता M/s. SKVM & 

Company, Solapur याचंी संवधैािनक लेखापिर क हणनू यव थापन पिरषदे या 

मा यतेने िनयु ती कर यात आली होती. M/s. SKVM & Company, Solapur यानंी सन 

2020-21 या आ थक वष या ले याचं ेलेखापिर ण क न अहवाल िदलेला आहे. 

 लेखापिर ीत लेखे, लेखापिर ण अहवाल िद.21/08/2021 रोजी िव  व व 

लेखा सिमती या बठैकीत सादर केला असता, यावर सवकष चच  होऊन खालील माणे 

मा यतेची िशफारस कर यात आली. 

ठराव:  महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 94 (6) (क) 

नुसार सन 2020-21 चा लेखापिर ण अहवाल व लखेापरी ीत लेखे यावर 

सिव तर चच  होऊन अहवालातील उप थत िनरी णे / सुचनांवर सादर 

केलेला पतूता अहवाल वका न यव थापन पिरषदेस मा यतेची िशफारस 

कर यात आली. 

 सबब, िव  व लेखा सिमतीने वरील माणे केललेी मा यतेची िशफारस सन 

2020-21 या आ थक वष च ेवा षक लखेे व लखेापरी ण अहवाल महारा  सावजिनक 

िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 94 (6) (क) व 31 (यघ) नुसार, वका न 

मा यता दे याची बाब िवचाराथ). 

 
ठराव : महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 94(6)(क) व 31(यघ) 

नुसार, सन 2020-21 च ेवा षक लखेे, लखेापरी ण अहवाल व पतुता अहवाल संदभ त 
िव  व लखेा सिमतीने केललेी िशफारस सादरीकरणामधील दु तीसह वका न 
सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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िवषय .7 लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालया या ाचाय नी 

कायम व पी िवनाअनुदािनत महािव ालयाच े संल नकरणा या नुतनीकरणाच े शु क 
कमी करणेबाबत धोरणा मक िनणयासाठी िव ा पिरषदेने यव थापन पिरषदेस केललेी 
िशफारस िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: उ च व तं िश ण मं ालय @ सोलापरू या उप म अंतगत िद. 12/02/2021 

रोजी ा त ऑफलाईन िनवदेनामधील या िवभागाशी सबंिंधत त ारीम ये टोकन नं. 37 

नुसार ाचाय, लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा यांनी यां या 

प ातील मु ा . 3. नुसार कायम व पी िवनाअनुदािनत महािव ालयाचे संल नकरण 

व संल नकरणाच े नुतनीकरण किरत असताना आकार यात यणेारे शु क कमी कराव े

तसेच सबंिंधत महािव ालयास जा त कालावधीसाठी सलं नकरण दे यात याव े अशी 

िवनंती केली होती. 

 यानुसार कुलसिचव काय लयाकडून सदरील त ारी संदभ त मािहती सादर 

करणेबाबत कळिवले होते. यानुषगंाने सदरील बाब ही धोरणा मक अस याने िवहीत 

ािधकरणासमोर िवषय ठेव यात येईल अस े कुलसिचव काय लयास कळिव यात 

आलेल े आहे. या माणे कुलसिचव काय लयाने उ च व तं िश ण िवभाग मुंबई यानंा 

कळिवले आहे. 

 यामुळे लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या 

महािव ालया या ाचाय नी कायम व पी िवनाअनुदािनत महािव ालयाच े

संल नकरणाचे नुतनीकरण किरत असताना आकार यात येणारे शु क कमी 

करणेकिरता केलेली िवनंती िद.20/05/2021 रोजी या शु क िनि ती सिमती या 

िवचाराथ सादर केली असता, यानुषगंाने  शु क िनि ती सिमतीने खालील माणे ठराव 

केलेला आहे. 

 "लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालया या 

ाचाय नी कायम व पी िवनाअनुदािनत महािव ालयाचे संल नकरणाच े नुतनीकरण 

किरत असताना आकार यात येणारे शु क कमी करणेबाबत केललेी िवनंती धोरणा मक 

अस याने याबाबत िनणय घेणेची िशफारस शु क िनि ती सिमती सव नुमते िव ा 

पिरषदेकडे करीत आहे." 
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 यानुषगंाने सदरील बाब िद.10/07/2021 रोजी या िव ा पिरषदे या 

बठैकीम ये सादर केली असता, िव ा पिरषदेने केललेा ठराव . 12 खालील माणे 

आहे.  

 "लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालया या 

ाचाय या प ा या अनुषगंाने तुत िव ापीठा या संल नत, कायम व पी 

िवनाअनुदािनत महािव ालयांच,े संल नकरणा या नुतनीकरणाचे शु क कमी 

करणेबाबत शु क िनि ती सिमतीने केललेी िशफारस धोरणा मक िनणयासाठी 

यव थापन पिरषदेसमोर ठेव यास सव नुमते मा यता दे यात आली." 

 सबब, लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या 

महािव ालया या ाचाय नी कायम व पी िवनाअनुदािनत महािव ालयाच े

संल नकरणा या नुतनीकरणाच ेशु क कमी करणेबाबत धोरणा मक िनणयासाठी िव ा 

पिरषदेन े यव थापन पिरषदेस केलेली िशफारस िवचाराथ). 

 
ठराव : लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालया या ाचाय नी 

कायम व पी िवनाअनुदािनत महािव ालयाच े संल नकरणा या नुतनीकरणाच े शु क 
कमी करणेबाबत धोरणा मक िनणयासाठी िव ा पिरषदेने यव थापन पिरषदेस केललेी 
िशफारस अमा य कर यात आली. 
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िवषय .8 लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालया या ाचाय नी 

कायम व पी िवनाअनुदािनत महािव ालयाच े संल नकरणाच े नुतनीकरण किरत 
असताना संबिंधत महािव ालयास जा त कालावधीसाठी संल नकरण देणेबाबत 
केललेी िवनंती धोरणा मक िनणयासाठी िव ा पिरषदेन े यव थापन पिरषदेस केललेी 
िशफारस िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: उ च व तं िश ण मं ालय @ सोलापरू या उप म अंतगत िद.12/02/2021 

रोजी ा त ऑफलाईन िनवदेनामधील या िवभागाशी सबंिंधत त ारीम ये टोकन नं. 37 

नुसार ाचाय, लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा यांनी यां या 

प ातील मु ा . 3. नुसार कायम व पी िवनाअनुदािनत महािव ालयाचे संल नकरण 

व संल नकरणाच े नुतनीकरण किरत असताना आकार यात यणेारे शु क कमी कराव े

तसेच सबंिंधत महािव ालयास जा त कालावधीसाठी सलं नकरण दे यात याव े अशी 

िवनंती केली होती. 

 यानुसार कुलसिचव काय लयाकडून सदरील त ारी संदभ त मािहती सादर 

करणेबाबत कळिवले होते. यानुषंगाने सदरील बाब ही धोरणा मक अस याने 

ािधकरणासमोर िवषय ठेव यात येईल अस े कुलसिचव काय लयास कळिव यात 

आलेल े आहे.  या माणे कुलसिचव काय लयाने उ च व तं  िश ण, मंुबई यांना 

कळिवले आहे. 

 तसेच सदरील बाब िद.10/07/2021 रोजी या िव ा पिरषदे या बठैकीम ये 

सादर केली असता, िव ा पिरषदेने केललेा ठराव . 13 खालील माणे आहे.  

 "लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालया या 

ाचाय नी कायम व पी िवनाअनुदािनत महािव ालयाचे संल नकरणाच े नुतनीकरण 

किरत असताना संबिंधत महािव ालयास जा त कालावधीसाठी संल नकरण देणेबाबत 

केलेली िवनंती ही धोरणा मक िनणयासाठी यव थापन पिरषदेसमोर ठेव यास सव नुमते 

मा यता दे यात आली."   

 सबब, लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या 

महािव ालया या ाचाय नी कायम व पी िवनाअनुदािनत महािव ालयाच े

संल नकरणाच े नुतनीकरण किरत असताना संबिंधत महािव ालयास जा त 

कालावधीसाठी संल नकरण देणेबाबत केललेी िवनंती ही धोरणा मक िनणयासाठी िव ा 

पिरषदेन े यव थापन पिरषदेस केलेली िशफारस िवचाराथ). 

 

ठराव : लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालया या ाचाय नी 
कायम व पी िवनाअनुदािनत महािव ालयाच े संल नकरणाच े नुतनीकरण किरत 
असताना संबिंधत महािव ालयास जा त कालावधीसाठी संल नकरण देणेबाबत 
केललेी िवनंती धोरणा मक िनणयासाठी िव ा पिरषदेन े यव थापन पिरषदेस केललेी 
िशफारस अमा य कर यात आली. 
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िवषय .9 िव ापीठाचा शै िणक वष 2019-20 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक  व सी.डी. 

व पात) तयार केललेा 16 वा वा षक अहवाल िवचाराथ. 
 

 (िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 136 (1) नुसार 

खालील माणे तरतूद आहे. 

 वा षक अहवाल वकारणे आिण ते अिधसभेकडे पाठिवणे. 

 सबब, शै िणक वष 2019-20 चा 16 वा वा षक अहवाल तयार कर यासाठी 

खालील माणे सिमती गठीत कर यात आली आहे.  

1) डॉ. मह  कदम  - अ य  

2) डॉ. काश थोरात - उपा य  

3) डॉ. दीपक ननवरे - सद य 

4) डॉ. सुहास पजुारी - सद य 

5) डॉ. राजीवकुमार मते - सद य 

6) ी. ल मण कदम - सद य-सिचव 

उ त सिमतीने महािव ालये, िव ापीठ संकुल े व शासकीय िवभागाकडून 

मागवनू घेतले या मािहतीवर एकि त िवचार क न वळेोवळेी अहवाल सिमती या बठैका 

आयोिजत क न सदरचा मराठी व इं जी भाषतेील अहवाल (पु तक व पात) तयार 

क न अिध ठाता मंडळा या िद. 19 जुल,ै 2021 रोजी या बठैकीतील ठराव . 4 नुसार 

शै िणक वष 2019-20 चा 16 वा वा षक अहवाल यव थापन पिरषदेकडे सादर 

कर याची िशफारस केललेी आहे. यव थापन पिरषदे या िशफारशी नंतर सदर या 

अहवालास अिधसभेची मा यता घेणे आव यक आहे. महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 136(1) ची तरतूद खालील माणे आहे. 

 कलम 
136 
(1) 

अिध ठाता मंडळ, येक शै िणक वष साठी िव ापीठ, या या अिधकािरतेतील 

महािव ालये व पिरसं था यांचे शासिनक, िव ािवषयक सशंोधन व 

िवकासिवषयक व अ य काय म समािव ट असलेला वा षक अहवाल तयार 

करील व तो िवचाराथ यव थापन पिरषदेला सादर करील. यव थापन 

पिरषदेकडून िमळाले या वा षक अहवालावर अिधसभा चच  करील व तो मा य 

करील. अिधसभेने मा य केलेला असा अहवाल, कुलपती व रा य शासन यांना 

शै िणक वष संप यानंतर एका वष या आत सादर कर यात येईल. 

  सबब, शै िणक वष 2019-20 चा मराठी व इं जी भाषतेील (पु तक व सी.डी. 

व पात) तयार केलेला 16 वा वा षक अहवाल िवचाराथ). 
 

ठराव : िव ापीठाचा शै िणक वष 2019-20 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक व सी.डी. 
व पात) तयार केललेा 16 वा वा षक अहवाल दु तीसह वका न अिधसभसे 

मा यतेची िशफारस कर यात आली. 
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िवषय .10 िव ापीठाचा शै िणक वष 2019-20 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक / सी.डी. 

व पात) तयार केललेा 16 वा वा षक अहवाल अिधसभते सादर कर यासाठी 
यव थापन पिरषदे या वतीने सद यांच ेनामिनदशन कर याची बाब िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 136(1) तरतूदीनुसार, 

िव ापीठाचा शै िणक वष 2019-20 चा 16 वा वा षक अहवाल मराठी व इं जी भाषते 

तयार कर यात आला असनू, सदर अहवाल अिध ठाता मंडळा या वतीने यव थापन 

पिरषदे या बठैकीत सादर कर यात आला आहे. 

 सदरचा शै िणक वष 2019-20 चा 16 वा मराठी व इं जी वा षक अहवाल 

आगामी होणा या अिधसभे या बठैकीत मा यतेसाठी सादर करावा लागणार आहे. 

 सबब, शै िणक वष 2019-20 चा 16 वा वा षक अहवाल अिधसभेत सादर 

कर यासाठी यव थापन पिरषदे या वतीने एका सद याचंे नामिनदशन कर याची बाब 

िवचाराथ). 

 
ठराव : िव ापीठाचा शै िणक वष 2019-20 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक / सी.डी. 

व पात) तयार केललेा 16 वा वा षक अहवाल अिधसभते सादर कर यासाठी 
यव थापन पिरषदे या वतीने ा. डॉ. िव. भा. घुटे यांच ेसव नुमते नामिनदशन कर यात 

आल.े 
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मा. कुलगु  तथा अ य  महोदय यां या परवानगीने आय या वळेेचे िवषय: 

िवषय . 
11(1) 

िद.27/08/2021 रोजी या इमारत व बांधकाम सिमती या बठैकीचा इितवृ ांत 
िवचाराथ. 

  
 (िटपणी: िव ापीठ पिरसरातील िविवध इमारत व बांधकाम करणे कामाकरीता 

िद.27/08/2021 रोजी इमारत व बाधंकाम सिमतीची बठैक आयोिजत कर यात आली 

होती. 

 िव ापीठ पिरिनयम S. 339 (f) नुसार िद.27/08/2021 रोजी या इमारत व 

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

 सबब, िद.27/08/2021 रोजी या इमारत व बांधकाम सिमती या बठैकीचा 

इितवृ ांत िवचाराथ). 

 
ठराव : िद.27/08/2021 रोजी या इमारत व बांधकाम सिमती या इितवृ ांतास सव नुमते 

मा यता दे यात आली. 
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िवषय . 
11(2) 

तुत िव ापीठातील सामािजकशा  ेसंकुलातील ाचीन भारतीय इितहास, सं कृती 
आिण परुात वशा  या िवभागाम ये सन 2000 पासून Diploma in Museology हा एक 
वष चा Diploma कोस शै िणक वष 2021-22 पासून पनु:  सु  कर यास िव ा 
पिरषदेने केललेी िशफारस तसेच सदर अ यास मास वशे मता िनि त कर याची 
बाब िवचाराथ. 

  

 (िटपणी: तुत िव ापीठातील सामािजकशा  े सकुंलातील ाचीन भारतीय इितहास, 

सं कृती आिण परुात वशा  या िवभागाम ये सन 2000 पासून Diploma in Museology 

हा एक वष चा Diploma कोस सु  कर यात आलेला होता. हा सु  के यामुळे अनेक 

िव ा य ना रा ीय सं हालय िद ी, डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर मराठवाडा िव ापीठ, 

औरंगाबाद अ या अनेक िठकाणी नोकरी िमळाललेी आहे. परंतु हा कोस 2014 पासून 

बदं कर यात आला असून, अनेक िव ा य चे खूप नुकसान होत आहे. 

 सदर या Diploma in Museology कोससाठी कोण याही शाखेचा पदवीधर ही 

शै िणक अहता असावी. तसेच सदरील कोस िशकिव यासाठी िश काची पा ता ही 

M.A. Ancient Indian History, Culture and Archaeology ची पदवी असली पािहजे. 

तसेच 'NET' in Archaeology पा  असणे गरजचेे आहे अथवा Archaeology या 

िवषयाम ये Ph.D. पदवी ा त असावी. तसचे भारतीय परुात व सव ण, नवी िद ी 

येथील Diploma in Archaeology अस यास ाधा याचे ठरेल. 

 या कोसचा फायदा आजूबाजू या िव ा य साठी तसेच महारा  अथवा 

महारा ाबाहेरील िव ा य साठी होऊ शकतो. या कोससाठी वशे मता - 20 असावी 

असे वाटते. 

 सदरचा अ यास म सु  कर याबाबतचा िद.10 जुल,ै 2021 रोजी या िव ा 

पिरषदेसमोर िवषय सादर केला असता, यावर खालील माणे ठराव पािरत झाललेा 

आहे. 

ठराव: तुत िव ापीठातील सामािजकशा  े संकुलातील ाचीन भारतीय इितहास, 

 सं कृती आिण परुात वशा  या िवभागाम ये Diploma in Museology हा एक 

 वष चा Diploma कोस शै िणक वष 2021-22 पासून पनु:  सु  कर यासाठी 

 यव थापन पिरषदेस सव नुमते िशफारस कर यात आली. 
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 सबब, तुत िव ापीठातील सामािजकशा  े संकुलातील ाचीन भारतीय 

इितहास, सं कृती आिण परुात वशा  या िवभागाम ये सन 2000 पासून Diploma in 

Museology हा एक वष चा Diploma कोस शै िणक वष 2021-22 पासून पनु:  सु  

कर यास िव ा पिरषदेने केलेली िशफारस तसेच सदर अ यास मास वशे मता 

िनि त कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव : तुत िव ापीठातील सामािजकशा  ेसंकुलातील ाचीन भारतीय इितहास, सं कृती 
आिण परुात वशा  या िवभागाम ये Diploma in Museology हा एक वष चा Diploma 
कोस शै िणक वष 2021-22 पासून पनु:  सु  कर यास िव ा पिरषदेने केललेी 
िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात आली.  तसेच सदर अ यास मासाठी 
20 इतकी वशे मता िनि त कर यात आली. 

 
रा गीतानंतर मा. कुलगु , मा. -कुलगु  व सव स माननीय सद याचंे आभार मानून बठैक 

संप याचे . कुलसिचव यानंी जाहीर केल.े 

 
       सही/-                  सही/- 
सद य सिचव 

 यव थापन पिरषद 
 अ य  

यव थापन पिरषद 
 


