
�यव�थापन पिरषदेची 138 वी बठैक सोमवार, िद.31 मे, २021 काय�वृ�ांत  1/27 

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

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

�यव�थापन पिरषदे�या १38 �या िनयिमत बैठकीचा काय�वृ�ातं 

सोमवार, िद. 31 मे, २०21 सकाळी 11:3० वा.  
 

 

 

��तुत िव�ापीठा�या �यव�थापन पिरषदेची १38 वी बठैक सोमवार, िद. 31 मे, २०२1 रोजी 

सकाळी 11:3० वा. Google Meet Application �ारे ��हडीओ कॉ�फर�स�गने मा.कुलगु� महोदया 

यां�या अ�य�तेखाली आयोिजत कर�यात आली होती. 

Google Meet Application �ारे ��हडीओ कॉ�फर�स�गने उप��थत असलेले सद�य 

खालीलमाणे: 

अ.�. सद�याच ेनांव पद 

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

2) डॉ. देब�े�नाथ िम�ा - �-कुलगु� सद�य 

3) �ा. म. म. माने सद�य 

4) डॉ. िव. ल. कदम सद�य 

5) �ाचाय� डॉ. शं. िक. पाटील सद�य 

6) �ा. डॉ. र. िभ. भोसले सद�य 

7) �ाचाय� डॉ. सं. िव. कोटी सद�य 

8) डॉ. ह. कृ. आवताडे सद�य 

9) �ी. अ. िक. आवळे सद�य 

10) डॉ. ब. पा.ं र�गे सद�य 

11) ॲड. नी. सु. मंकणी सद�या 

१२) कु. अ. चं. च�हाण सद�या 

13) डॉ. ता. ना. कोळेकर सद�य 

14) डॉ. �ीमती सु. इ. शेख सद�या 

15) सीए �णेीक शहा - िव� व लखेा अिधकारी  िनमंि�त 

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

17) �ा. डॉ. िव. भा. घुटे - �.कुलसिचव सद�य-सिचव 
 

�वागत: 

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

अिभवादन: 

प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर यां�या 296 �या जयंती िनिम� �यानंा सव� सद�यां�या वतीने 

िवन� अिभवादन कर�यात आले. 

अनुप��थती:  

�ाचाय� डॉ. अ. बा. �शगाडे व डॉ. िक. ल. ब�दर, िवभागीय सहसचंालक (उ.िश.), सोलापरू 

(मा.सिचव, उ�च व तं� िश�ण िवभाग, मं�ालय, मंुबई यांच े �ितिनधी) यांनी दुर�वनी�ारे अनुप��थत 

राह�याबाबत िवनंती केली होती. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेऊन मा�यता दे�यात आली.  तसचे  

डॉ. एस. सी. मांडे - सचंालक, नॅशनल स�टर फॉर सेल साय�सेस, पणेु िव�ापीठ कॅ�पस, पणेु, डॉ. ध. र. 

माने, मा. िश�ण संचालक (उ�च िश�ण), उ�च िश�ण सचंालनालय, पणेु व डॉ. द. �यं. जाधव, 

िवभागीय सहसंचालक, (तं� िश�ण), पणेु हे �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.  



�यव�थापन पिरषदेची 138 वी बठैक सोमवार, िद.31 मे, २021 काय�वृ�ांत  2/27 

 

 

सदर बठैकीत खालील�माणे कामकाज झाल.े 

 

िवषय  �.1 1. िद. 22 जानेवारी, २०२1 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 135 �या बठैकीतील 

काय�वृ�ांतानुसार केल�ेया काय�वाही अहवालाची न�द घेणे. 

2. िद. 15 फे�वुारी, २०२1 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 1३6 �या बठैकीतील 

काय�वृ�ांतानुसार केल�ेया काय�वाही अहवालाची न�द घेणे. 

3. िद. 03 माच�, २०२1 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 1३7 �या बठैकीचा 

काय�वृ�ांत वाचनू कायम करणे व केल�ेया काय�वाही अहवालाची न�द घेणे. 

 

 कुलसिचव यांनी िद.22 जानेवारी, 2021 व िद.15 फे�वुारी, 2021 रोजी�या बठैकी�या 

काय�वृ�ांतानुसार केलेला काय�वाही अहवाल व िद.03 माच�, 2021 रोजी झाले�या 

झाले�या बठैकीचा काय�वृ�ांत व काय�वाही अहवाल वाचनू दाखिवला असता, 

�याअनुषंगाने सद�यांनी केले�या सूचनाचंी न�द घेऊन, सव�नुमते खालील�माणे ठराव 

पािरत कर�यात आला. 

 

ठराव : 1. िद. 22 जानेवारी, २०२1 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 135 �या बठैकीतील 

काय�वृ�ांतानुसार केल�ेया काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली. 

2. िद. 15 फे�वुारी, २०२1 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 1३6 �या बठैकीतील 

काय�वृ�ांतानुसार केल�ेया काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली. 

3. िद. 03 माच�, २०२1 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 1३7 �या बठैकीचा 

काय�वृ�ांत वाचनू कायम कर�यात आला व केल�ेया काय�वाही अहवालाची न�द 

घे�यात आली. 
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िवषय �.2 शै�िणक वष� 2021-22 करीता संल��नत महािव�ालयाकंडून �ा�त झाल�ेया नैस�गक 

िव�तारांचे ��ताव शासनास व िशखर सं�थाना पाठिव�यास, मा. कुलगु� महोदयानंी 

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

पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही मािहती�तव. 

  

 सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल�ात घेता, मा.कुलगु� महोदयांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

 

ठराव : शै�िणक वष� 2021-22 करीता संल��नत महािव�ालयाकंडून �ा�त झाल�ेया नैस�गक 

िव�तारांचे ��ताव शासनास व िशखर सं�थाना पाठिव�यास, तातडीची बाब �हणनू, 

मा.कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२ (७) 

अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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िवषय �.3 IPR Policy, Consultancy Policy व Green Audit Policy बाबत मा. कुलगु� 

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

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही मािहती�तव. 

 

 सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल�ात घेता, मा.कुलगु� महोदयांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

 

ठराव : IPR Policy, Consultancy Policy व Green Audit Policy बाबत तातडीची बाब �हणनू, 

मा.कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२ (७) 

अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.  
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िवषय �.4 शै�िणक वष� 2021-22 किरता आरो�य िव�ान सकुंलासाठी एक (01) ता�परुते कं�ाटी 

सहायक �ा�यापकाच े पद महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 �या 

तदानुषंिगक तरतूदीनुसार भरणे व कलम 103 (2) (च) नुसार नामिनद�शनाबाबत 

मा.कुलगु� महोदयांनी 12 (7) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही 

मािहती�तव. 

  

 सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल�ात घेता, मा.कुलगु� महोदयांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

 

ठराव : शै�िणक वष� 2021-22 किरता आरो�य िव�ान सकुंलासाठी एक (01) ता�परुते कं�ाटी 

सहायक �ा�यापकाच े पद महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 �या 

तदानुषंिगक तरतूदीनुसार भरणे व कलम 103 (2) (च) नुसार नामिनद�शनाबाबत 

तातडीची बाब �हणनू, मा.कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम १२ (७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीची न�द 

घे�यात आली. 
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िवषय �.5 प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठाम�ये गरीब, होतक� आिण गरजू 

मुला-मुल��या िश�णासाठी डॉ. बी. वाय. यादव, अ�य�, �ी िशवाजी िश�ण �सारक 

मंडळ, बाश� यांनी धनादेश �. 139088 नुसार �.1,01,000/- देणगी ��वकार�याबाबत 

मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 

12 (7) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही मािहती�तव व डॉ. बी. 

वाय. यादव पािरतोिषक िवतरणाबाबत सिमतीने तयार केललेी िनयमावली िवचाराथ�. 

  

 सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल�ात घेता, मा.कुलगु� महोदयांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली तसेच डॉ. बी. वाय. यादव पािरतोिषक िवतरणाबाबत 

सिमतीने केलेली िनयमावली ��वका�न, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

 

ठराव : 1. प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठाम�ये गरीब, होतक� आिण 

गरजू मुला-मुल��या िश�णासाठी डॉ. बी. वाय. यादव, अ�य�, �ी िशवाजी िश�ण 

�सारक मंडळ, बाश� यांनी धनादेश �. 139088 नुसार �.1,01,000/- देणगी 

��वकार�याबाबत तातडीची बाब �हणनू मा.कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक 

िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२ (७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 

2. डॉ. बी. वाय. यादव पािरतोिषक िवतरणाबाबत सिमतीने तयार केललेी िनयमावली 

खालील दु��तीसह ��वका�न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 सदर िनयमावलीम�ये पािरतोिषक ऐवजी िश�यवृ�ी अशी दु��ती करावी. 

 सदर िश�यवृ�ी ही िव�ाथ� / िव�ाथ�नीस दे�यात यावी. 
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िवषय �.6 भौितकशा� (पदाथ�िव�ान) संकुल, प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ, 

सोलापरू व 1) व�ै� वक इनो�हेशन सो�यशू��, एलएलपी, सोलापरू,  

2) SuVi Instruments, सोलापरू, 3) ऑरगॅिनक िसड� �ोड�शन ॲ�ड िडलर कंपनी, 

बोराळे यां�यामधील सामंज�य कराराचा मसुदा िवचाराथ�. 

  

 प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ, सोलापरू व 1) व�ै� वक इनो�हेशन 

सो�यशू��, एलएलपी, सोलापरू, 2) SuVi, Instruments, सोलापरू, 3) ऑरगॅिनक 

िसड� �ोड�शन ॲ�ड िडलर कंपनी, बोराळे यां�यासमवते Memorandum of 

Understanding (MOU) करावयाचा सामंज�य करारा�या मस�ुाम�ये कायदा अिधकारी 

यांनी सचुिवलेली दु��ती ��वका�न, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

 

ठराव : भौितकशा� (पदाथ�िव�ान) संकुल, प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ, 

सोलापरू व 1) व�ै� वक इनो�हेशन सो�यशू��, एलएलपी, सोलापरू,  

2) SuVi Instruments, सोलापरू, 3) ऑरगॅिनक िसड� �ोड�शन ॲ�ड िडलर कंपनी, 

बोराळे यां�यामधील सामंज�य करारा�या मस�ुास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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िवषय �.7 आरो�य िव�ान संकुलांतग�त M.A. Yoga हा नवीन अ�यास�म शै�िणक वष�  

2021-22 पासून सु� कर�यास महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

33 (यक) नुसार िव�ा पिरषदेने सव�नुमते �यव�थापन पिरषदेस िशफारस के�याची बाब 

िवचाराथ�. 

  

 िव�ापीठा�या पिर�े�ातील कोण�याही महािव�ालयात व िव�ापीठ संकुलात योग 

िवषयातील पद�यू�र अ�यास�म (M.A./M.Sc. Yoga) िशकिवला जात नस�यामुळे 

िव�ा�य�ना इतर िठकाणी जाव े लागत अस�याने आरो�य िव�ान संकुलातंग�त M.A. 

Yoga हा 2 वष�चा नवीन अ�यास�म शै�िणक वष� 2021-22 पासून सु� कर�यासाठी 

िद.24/03/2021 रोजी�या िव�ा पिरषदेने केलेली िशफारस ��वका�न, सव�नुमते 

खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

 

ठराव : आरो�य िव�ान संकुलातंग�त M.A. Yoga हा 2 वष�चा नवीन अ�यास�म शै�िणक वष�  

2021-22 पासून सु� कर�यास महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

33 (यक) नुसार िव�ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका�न खालील दु��तीसह 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 ��तािवत 

अ�यास�माच े

नाव 

�व�प कालावधी �वशे 

�मता 

�वशे पा�ता 

M.A. Yoga 4 Semesters 
with CBCS 

Pattern 

2 Years 30 Any graduate degree 
from a recognized 
University 

 

  



�यव�थापन पिरषदेची 138 वी बठैक सोमवार, िद.31 मे, २021 काय�वृ�ांत  9/27 

 

 

िवषय �.8 शै�िणक वष� 2021-22 करीता ��तुत िव�ापीठ संकुलातंग�त िविवध िवषयातील कं�ाटी 

सहा�यक �ा�यापकांची पदे भर�यासाठी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 103 नुसार गठीत कर�यात येणा�या �थािनक िनवड सिमतीतील कलम 

103 (2) (च) नुसार �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत करावया�या �यव�थापन पिरषदेचा 

सद�य असललेा �ाचाय� �कवा �ा�यापक यांच ेनामिनद�शनाची बाब िवचाराथ�. 

  

 महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 103 नुसार शै�िणक वष� 

2021-22 करीता ��तुत िव�ापीठ पिरसर सव� संकुलांमधील िनयिमत िश�काचंा 

काय�भार वगळता, उव�िरत काय�भारासाठी �थािनक िनवड सिमतीमाफ� त िव�ापीठ 

संकुलांतग�त िविवध िवषयातील ता�परुती कं�ाटी सहा�यक �ा�यापकांची पदे 

भर�यासाठी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 103 (2) (च) 

नुसार, �यव�थापन पिरषदेचा सद�य असलेला �ाचाय� �कवा �ा�यापक यांच ेनामिनद�शन 

कर�यासाठी सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

 

ठराव : शै�िणक वष� 2021-22 करीता ��तुत िव�ापीठ संकुलातंग�त िविवध िवषयातील कं�ाटी 

सहा�यक �ा�यापकांची पदे भर�यासाठी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 103 नुसार गठीत कर�यात येणा�या �थािनक िनवड सिमतीतील कलम 

103 (2) (च)  नुसार, �यव�थापन पिरषद सद�या डॉ. �ीमती सु. इ. शेख यांच ेसव�नुमते 

नामिनद�शन कर�यात आल.े 
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िवषय �.9 िशवाजी िव�ापीठ अ�यादेश �.158 (2.1) अ.�. ii ते vi मधील तरतुदीनुसार ��ततु 

िव�ापीठ संल��नत महािव�ालयातील मागासवग�य िश�क, िश�के�र कम�चारी व 

िव�ाथ� यां�या क�याणासाठी तीन वष� कालावधीकिरता “िवशेष क� �थायी सिमती” 

गठीत क�न सद�याचंे नामिनद�शनाची बाब िवचाराथ�. 

 

 िव�ापीठ संल��नत महािव�ालयातील मागासवग�य िश�क व िश�के�र कम�चारी व 

िव�ाथ� यां�या क�याणासाठी व �यांना िनयमानुसार असले�या िवशेष सवलती यो�य 

�कारे उपल�ध हो�या�या अनुषंगाने िशवाजी िव�ापीठ अ�यादेश �. 158 (2.1) मधील 

तरतुदीनुसार िवशेष क� �थायी सिमतीची रचना पढुील�माणे आहे. 

 i The Vice-Chancellor Ex-Office-Chairman 

ii 2-3 Professors Members 

iii 3-5 Principals Members 

iv 1-2 Readers/Asso.Professors Members 

v 1-2 Lecturers/Asstt.Professors Members 

vi 2 women representative from teaching and 

non-teaching category  

Members 

vii A representative of the State Govt. Members 

viii The Deputy Registrar (Spl. Cell) Member-Secretory 

  िशवाजी िव�ापीठ अ�यादेश �.158 (2.1) अ.�. ii ते vi मधील तरतुदीनुसार 

तीन वष� कालावधीकिरता “िवशेष क� �थायी सिमती” नामिनद�शन कर�यासाठी 

सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

 

ठराव : िशवाजी िव�ापीठ अ�यादेश �.158 (2.1) अ.�. ii ते vi मधील तरतुदीनुसार ��ततु 

िव�ापीठ संल��नत महािव�ालयातील मागासवग�य िश�क, िश�के�र कम�चारी व 

िव�ाथ� यां�या क�याणासाठी तीन वष� कालावधीकिरता “िवशेष क� �थायी सिमती” 

गठीत कर�यासाठी सव�नुमते खालील�माणे नामिनद�शन कर�यात आल.े 

 ii 2-3 Professors 1. डॉ. सुहास पजुारी 

2. डॉ. िस�ाम सलवदे 

3. डॉ. ल�मीकांत दामा 

iii 3-5 Principals 1. �ाचाय� डॉ. मीना गायकवाड 

2. �ाचाय� डॉ. बी. पी. र�गे 

3. �ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे 

4. �ाचाय� डॉ. एन. बी. पवार 

5. �ाचाय� डॉ. सी. बी. कोळेकर 

iv 1-2 Readers/Asso.Professors 1. �ा. देव�� मदने 

2. �ा. तानाजी मगर 

v 1-2 Lecturers/Asstt.Professors 1. डॉ. पी. जी. �हनकडे 

2. डॉ. �ीमती अजंना लावडं 

vi 2 women representative from 
teaching and non-teaching category  

1. डॉ. �ीमती ज.े डी. माशाळे 

2. �ीमती एस. डी. नविगरे 
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िवषय �.10 िहराचंद नेमचंद कॉलजे ऑफ कॉमस�, सोलापरू, वालचंद इ���टटयटू ऑफ 

टे�नॉलॉजी,सोलापरू व वालचंद कॉलजे ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स,सोलापरू या तीन 

महािव�ालयाना दहा वष�करीता �वाय�ता दज� दे�याबाबतची अिधसचूना/आदेश 

िनग�िमत कर�यासाठी िव�ा पिरषदेची िशफारस िवचाराथ�. 

  

 महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 122 (1) मधील तरतुदीनुसार व 

िव�ापीठ अनुदान आयोगाने िद.12 माच�, 2021 रोजीचे प�.No.F.22-1/2017 (AC) 

अ�वये खालील महािव�ालयांना दहा वष�करीता �वाय�ता दज� �दान केला असनू, 

याबाबत िव�ापीठ अनुदान आयोगाने यो�य ती अिधसचूना/आदेश िनग�िमत कर�याबाबत 

िव�ापीठास सूिचत केले आहे. 

िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, 

सोलापरू 

शै. वष� 2021-2022 ते 2030-2031 

वालचंद इ���टटयटू ऑफ टे�नॉलॉजी, 

सोलापरू 

शै. वष� 2021-2022 ते 2030-2031 

वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, 

सोलापरू 

शै.  वष� 2020-2021 ते 2029-2030 

 उपरो�त िद. 12 माच�, 2021 रोजी�या िव�ापीठ अनुदान आयोगाने �यां�या 

प�ा�वये कळिव�यानुसार, तीन ही महािव�ालयानंा महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ 

अिधिनयम, 2016 मधील कलम 122 मधील तरतुदीनुसार, िद.24/03/2021 रोजी 

झाले�या िव�ा पिरषदे�या बठैकीतील ठराव �. 32(1) अ�वये �वाय�ता दज� 

दे�याबाबतची अिधसूचना/आदेश िनग�िमत कर�यासाठी दु��त�सह �यव�थापन पिरषदेस 

सव�नुमते िशफारस कर�यात आली. 

 �यानुसार वरील तीन महािव�ालयांना महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ 

अिधिनयम, 2016 मधील कलम 122 मधील तरतुदीनुसार शै�िणक वष� 2021-2022 ते 

2030-2031 या दहा वष�करीता �वाय�ता दज� दे�याबाबतची अिधसचूना/आदेश 

िनग�िमत कर�यासंदभ�त, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

 

ठराव : िहराचंद नेमचंद कॉलजे ऑफ कॉमस�, सोलापरू, वालचंद इ���टटयटू ऑफ 

टे�नॉलॉजी,सोलापरू व वालचंद कॉलजे ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापरू या तीन 

महािव�ालयानंा महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 122(1) मधील 

तरतुदीनुसार व UGC ने केल�ेया िशफारशी�या अनुषंगाने, शै�िणक वष� 2021-22 ते 

2030-31 या दहा वष�करीता �वाय�ता दज� दे�याबाबतची अिधसूचना/आदेश िनग�िमत 

कर�यासाठी िव�ा पिरषदेने दु��तीसह केललेी िशफारस ��वका�न सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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िवषय �.11 महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 अ�वये संल��नत 

महािव�ालये/मा�यता�ा�त पिरसं�था यांची ��येक तीन वष�तून एकदा तपासणी 

(शै�िणक व �शासकीय मू�यमापन) कर�यासाठी िनय�ुत कर�यात येणा�या सिमतीवर 

कलम 117 (1) (ग)  अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 10 त�� �य�त�च ेनामिनद�शन 

कर�याची बाब फेरिवचाराथ�. 

  

 महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 अ�वये संल��नत 

महािव�ालय/मा�यता�ा�त पिरसं�था यांची ��येक तीन वष�तनू एकदा तपासणी 

(शै�िणक व �शासकीय मू�यमापन) कर�यासाठी िनय�ुत कर�यात येणा�या सिमतीवर 

कलम 117 (1) (ग) अ�वये िद.11/02/2020 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत 

ठराव �माकं 20 अ�वये नामिनद�िशत 04 त�� सद�य (�ाचाय� डॉ. ए.बी. �शगाडे, �ाचाय� 

डॉ. बी.पी. र�गे, �ा. डॉ. �ही.बी. पाटील व डॉ. बी. एन. आदटराव) याचं े नामिनद�शन 

कायम ठेऊन, सव�नुमते खालील�माणे नामिनद�शन कर�यात आले. 

 

ठराव : महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 अ�वये संल��नत 

महािव�ालये / मा�यता�ा�त पिरसं�था यांची ��येक तीन वष�तून एकदा तपासणी 

(शै�िणक व �शासकीय मू�यमापन) कर�यासाठी िनय�ुत कर�यात येणा�या सिमतीवर 

कलम 117 (1) (ग) अ�वये सव�नुमते खालील सद�यांचे नामिनद�शन कर�यात आल.े 

 1. �ाचाय� डॉ. एम. टी. बचटेु  2. �ाचाय� डॉ. एस. के. पाटील  

3. डॉ. �शांत पवार 4. डॉ. एन. एन. ल�ढे 

5. डॉ. �ीमती सरैु�या शेख 6. डॉ. �ीमती एम. ज.े पाटील 
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िवषय �.12 ��तुत िव�ापीठ संल��नत अनुदािनत त�वावरील सोलापरू सोशल असोिसएशनच े

कॉलजे ऑफ आट�स ॲ�ड कॉमस�, सोलापरू व युिनयन ए�यकेुशन सोसायटीच ेमिहला 

महािव�ालय, सोलापरू या महािव�ालयांवर �शासक नेम�याची सिमतीने केललेी 

िशफारस िवचाराथ�. 

  

 सोलापरू सोशल असोिसएशनच ेकॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड कॉमस�, सोलापरू व युिनयन 

ए�यकेुशन सोसायटीचे मिहला महािव�ालय, सोलापरू हे महािव�ालय सचंिलत 

सं�थेतील अंतग�त वादामुळे व वारंवार संबिंधत महािव�ालया�या कामकाजाबाबत त�ारी 

�ा�त होत अस�याने, या दो�ही महािव�ालया�या कामकाजासंदभ�त चौकशी 

कर�यासाठी महािव�ालयास ��य�ात भटे देऊन अहवाल सादर कर�यासाठी  

मा. कुलगु� महोदया यानंी िनय�ुत केले�या सिमतीने, दो�ही महािव�ालय सचंिलत 

सं�थेत अंतग�त वाद अस�याने व महािव�ालयाच े कामकाज सुरळीत हो�यासाठी 

�शासक नेम�यासाठी केले�या िशफारशीवर चच� अतंी, सव�नुमते खालील�माणे ठराव 

पािरत कर�यात आला. 

 

ठराव : ��तुत िव�ापीठ संल��नत अनुदािनत त�वावरील सोलापरू सोशल असोिसएशनच े

कॉलजे ऑफ आट�स ॲ�ड कॉमस�, सोलापरू व युिनयन ए�यकेुशन सोसायटीच ेमिहला 

महािव�ालय, सोलापरू या महािव�ालयांवर �शासक नेम�यासाठी शासनास िशफारस 

कर�यापवू� मा.उ�च �यायालय, मंुबई यां�या �यायालयीन आदेशा�या अनुषंगाने सदर 

सं�थेस कारणे दाखवा नोटीस (Show Cause Notice) पाठवावी अस ेसव�नुमते ठरल.े 
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िवषय �.13 िव�ापीठ कम�चारी �ी. िह�परगे रव��नाथ यांना �.१,८१,५००/- इत�या  व�ैकीय 

खच�ची �ितपतू� दे�याची बाब िवचाराथ�. 

  

 िव�ापीठ कम�चारी व�ैकीय खच� �ितपतू� सिमतीने िद.१७/०३/२०२१ रोजी बठैक घेऊन 

िव�ापीठ कम�चारी व�ैकीय खच� �ितपतू� योजने अंतग�त �ा�त अज�पकैी �ी.रव��नाथ 

िह�परगे हे कक� रोगाने ��त अस�याने मानवते�या ��टीकोनातनू िवचारपवू�क, सव�नुमते 

खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

 

ठराव : िव�ापीठ कम�चारी �ी. िह�परगे रव��नाथ यांना �.१,८१,५००/- (अ�री �पये एक लाख 

ऐ�याऐशंी हजार पाचशे फ�त) इत�या व�ैकीय खच�ची �ितपतू� िव�ापीठ कम�चारी 

क�याण योजनेअतंग�त कर�यात आल�ेया तरतुदीमधून दे�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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िवषय �.14 िव�ापीठातील सवंधैािनक अिधकारी, िनयिमत िश�क व िश�केतर कम�चारी यानंा 

Cashless Group Health Insurance लागू कर�याची बाब िवचाराथ�. 

  

 िव�ापीठ कम�चारी यां�यासाठी यापवू� लागू असलेली "िव�ापीठ कम�चारी व�ैकीय खच� 

�ितपतू� योजना" याम�ये कॅशलेस सुिवधा िमळत नस�याने सदर योजनेस अ�य�प 

�ितसाद िमळाला असून स�या कोरोना िवषाणचूा �ादु�भाव मो�ा �माणात अस�याने 

Cashless Group Health Insurance योजना व�ैकीय िवमा परुवठादार कंप�याकंडून 

सु� कर�यासाठी सव� सद�यांम�ये सिव�तर चच� होऊन, सव�नुमते खालील�माणे ठराव 

पािरत कर�यात आला. 

 

ठराव : िव�ापीठातील संवधैािनक अिधकारी, िनयिमत िश�क व िश�केतर कम�चारी याचंसेाठी 

यापवू� िव�ापीठामाफ� त स�ु असललेी "िव�ापीठ कम�चारी व�ैिकय खच� �ितपतू� 

योजना" बदं क�न, शासनाकडून कोरोना िवषाणचूा �ादु�भाव संप�ूटात आ�याचे जाहीर 

होत नाही तोपय�त, Cashless Group Health Insurance योजना, व�ैकीय िवमा 

परुवठादार कंप�यांकडून सु� कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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िवषय �.15 परी�ा व मू�यमापन िवभागास आव�यक असलले ेData Center (Providing Services 

On Hiring Basis) ची सेवा दोन वष�करीता वा�षक दरकरार क�न भाडे त�वावर 

घे�याची बाब िवचाराथ�. 

  

 िवभागास आव�यक असलेली Data Center (Providing Services On Hiring Basis) 

ची सेवा भाडेत�वावर घे�याकिरता तांि�क ���ा पा� ठरले�या दोन 

िनिवदाधारकामंधील सव�त कमी दर असलेले फम� आिण �यांनी िदलेला दराचा तपशील 

िवचारात घेऊन, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

 

ठराव : परी�ा व मू�यमापन िवभागास आव�यक असलले ेData Center (Providing Services 

On Hiring Basis) ची सेवा घे�यासाठी तांि�क ���ा पा� ठरल�ेया व सव�त कमी दर 

असलले े M/s.ESDS Software Solution Pvt. Ltd., Nashik या फम�सोबत वा�षक 

दरकरार क�न सहा मिह�याकरीता भाडे त�वावर घे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 
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िवषय �.16 सन 2020-21 म�ये जमा झाल�ेया आप�कालीन िनधीवरील �याजा�या रकमेच ेिवनीयोग 

कर�याची बाब िवचाराथ�. 

  

 िद.07/01/2020 रोजी�या रासेयो स�ागार सिमती�या बठैकीतील िवषय �.07 व 

िद.30/03/2021 रोजी�या िव� व लेखा सिमती�या बठैकीतील ठरावानुसार तसचे 

महारा�� शासन, उ�च व तं� िश�ण िवभागा�या िद.19 ऑ�ट�बर, 2013 रोजी�या 

शासन िनण�यानुसार, ��ततु िव�ापीठ व रासयेो एकक असले�या महािव�ालयाम�ये सन  

2020-21 म�ये जमा झाले�या आप�कालीन िनधीवरील �याजा�या रकमेच े िवनीयोग 

कर�यासंदभ�त सिव�तर चच� होऊन, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

 

ठराव : सन 2020-21 म�ये जमा झाल�ेया आप�कालीन िनधीवरील �याजा�या रकमेच ेिवनीयोग 

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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िवषय �.17 �ान�ोत सिमती�या िद. 08 माच�, 2021 रोजी झाल�ेया बठैकीचा काय�वृ�ातं 

मा�यते�तव. 

  

 िद.08 माच�, 2021 रोजी�या �ान�ोत सिमती�या बठैकी�या काय�वृ�ांता संदभ�त, 

सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

 

ठराव : �ान�ोत सिमती�या िद. 08 माच�, 2021 रोजी झाल�ेया बठैकी�या काय�वृ�ांतास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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िवषय �.18 िद.30/03/2021 रोजी झाल�ेया खरेदी सिमती�या बठैकीचा काय�वृ�ांत मा�यते�तव. 

  

 िद.30/03/2021 रोजी�या खरेदी सिमती बठैकी�या काय�वृ�ांता संदभ�त, सव�नुमते 

खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

 

ठराव : िद.30/03/2021 रोजी�या खरेदी सिमती�या काय�वृ�ांतास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 
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िवषय �.19 िद.06/05/2021 रोजी�या इमारत व बाधंकाम सिमती�या बठैकीचा इितवृ�ांत िवचाराथ�. 

  

 िद.06/05/2021 रोजी�या इमारत व बाधंकाम सिमती बठैकी�या इितवृ�ातंा संदभ�त, 

सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

 

ठराव : िद.06/05/2021 रोजी�या इमारत व बाधंकाम सिमती�या इितवृ�ांतास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 
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िवषय �.20 डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर तं�शा� िव�ापीठ, लोणेरे, िज.रायगड यांना दे�यात आललेी 

िव�ापीठ मालकी�या मौज ेक�डी, ता. उ�र सोलापरू, िज. सोलापरू येथील गट �. 331 

येथील 5 एकर जमीन परत घे�याची बाब िवचाराथ�. 

  

 डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर तं�शा� िव�ापीठ, लोणेरे, िज. रायगड यां�या सोलापरू 

उपक� �ास ��तुत िव�ापीठा�या मौज े क�डी, ता.उ�र सोलापरू, िज.सोलापरू येथील 

482 एकर पिरसर येथील गट �. 331 मधील उपल�ध / ह�तांतिरत क�न िदले�या 5 

एकर जिमनीची ��तुत िव�ापीठास पनु: गरज भासत अस�याने यासंदभ�त बठैकीम�ये 

सिव�तर चच� होऊन सदरचा िवषय सामोपचाराने िमटिव�यासाठी, सव�नुमते 

खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

 

ठराव : सदरचा िवषय सिव�तर मािहतीसह पढुील बठैकीत सादर करावा असे सव�नुमते ठरल.े 
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मा. कुलगु� तथा अ�य� महोदय यां�या परवानगीने आय�या वळेेचे िवषय: 

िवषय �. 

21(1) 

�यव�थापन पिरषदे�या िद.03 माच�, 2021 रोजी�या बठैकीतील िवषय �. 17(3) नुसार 

Examination Reforms in Current Scenario बाबत गठीत सिमतीचा अहवालानुसार 

िद. 19/5/2021 रोजी संप� झाल�ेया  परी�ा व मू�यमापन मंडळा�या बठैकीत संमत 

झाल�ेया ठरावाची बाब िवचाराथ�. 

  

 Examination Reforms in Current Scenario बाबत व िद.19/05/2021 रोजी संप� 

झाले�या परी�ा व मू�यमापन मंडळा�या बठैकीत संमत झाले�या ठरावानुसार 

बठैकीम�ये सिव�तर चच� कर�यात आली. सव� सद�यांनी िवचारले�या ��ाचंे 

िनराकरण क�न, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

 

ठराव : 1. Examination Reforms in Current Scenario ही ��तुत िव�ापीठाची �वत:ची 

परी�ा �णाली अस�याबाबत त�वत: मा�यता दे�यात आली. 

2. या अनुषंगाने याअगोदर स�ु असललेी �ि�या ता�परूती �थिगत कर�यात यावी 

असे सव�नुमते ठरल.े 
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िवषय �. 

21(2) 

शै�िणक वष� 2021-22 करीता ��तुत िव�ापीठ संकुलांतग�त िनयिमत िश�कांचा 

काय�भार वगळता, उव�िरत काय�भाराकिरता महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 103 नुसार िविवध िवषयातील एकूण 87 ता�परुती कं�ाटी सहा�यक 

�ा�यापकांची पदे �थािनक िनवड सिमतीमाफ� त भरणेची बाब िवचाराथ�. 

  

 िव�ापीठात दरवष� िनयिमत िश�कांचा काय�भार वगळता, उव�िरत िश�क 

काय�भाराकिरता महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 103 नुसार 

�थािनक िनवड सिमतीमाफ� त माहे एकि�त वतेनावर ता�परुती कं�ाटी सहा�यक 

�ा�यापकाचंी पदे भरणेसाठी सकुंलिनहाय खालील�माणे 87 ता�परुती कं�ाटी 

िश�काचंी पदे िनि�त केली असून यासंदभ�त सिव�तर चच� कर�यात येऊन, सव�नुमते 

खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

 अ. 

�. 

संकुलाच ेनाव संकुलाकडील 

एकूण काय�भार 

मागणी केलेली 

िश�काचंी 

सं�या 

आढा�याअंती 

मंजूर कर�यात 

आलेली पदे 

1) पदाथ�िव�ान सकुंल 280 09 09 

2) रसायनशा� सकुंल  468 12 09 

3) भशूा� सकुंल 288 09 07 

4) सामािजकशा�े सकुंल 148 10 09 

5) संगणकशा� संकुल 632 14 12 

6) वािण�य व �यव�थापन 

संकुल 

536 08 08 

7) भाषा व वा�मय सकुंल 640 16 16 

8) तं��ान सकुंल 200 10 07 

9) लिलत कला व कला 

संकुल 

72 06 06 

10) जवैशा� संकुल 128 04 04 

 एकूण 3392 98 87 

 

ठराव : शै�िणक वष� 2021-22 करीता ��तुत िव�ापीठ संकुलांतग�त िनयिमत िश�कांचा 

काय�भार वगळता, उव�िरत काय�भाराकिरता महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 103 नुसार िविवध िवषयातील एकूण 87 ता�परुती कं�ाटी सहा�यक 

�ा�यापकांची पदे �थािनक िनवड सिमतीमाफ� त भर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 
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िवषय �. 

21(3) 

मराठी , ऊदु� व �ाकृत या िवषयाचे सामंज�य करार (MoU) कर�याची बाब िवचाराथ�. 

  

 भाषा व वा�मय संकुलातील मराठी िवभागाच ेदि�ण महारा�� सिह�य सभा, को�हापरू 

तसेच महारा�� सािह�य पिरषद मनोरमा शाखा, सोलापरू व ऊदू� िवभागाच े खिदमाने 

ऊदू� फोरम, सोलापरू आिण �ाकृत िवभागाच े आचाय� जबंसुागर �ंथमाला, सोलापरू 

यां�यासोबत सामंज�य करार कर�या�या मस�ुाम�ये कायदा अिधका�यांनी केले�या 

सूचनाचंा अंत�भाव क�न मराठी, ऊदु� व �ाकृत या िवषयाच े सामंज�य करार (MoU) 

कर�यासंदभ�त, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

 

ठराव : मराठी, ऊदु� व �ाकृत या िवषयाचे सामंज�य करार (MoU) कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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िवषय �. 

21(4) 

रा�यातील कोिवड -19 ची पा��भमूी ल�ात घेऊन व मा.िवभागीय सहसंचालक,  

(उ. िश.) सोलापरू िवभाग, सोलापरू यां�याकडून �ा�त झाल�ेया प�ास अनुस�न : 

अ) ��तुत िव�ापीठातील संल�नीत महािव�ालयाकडून कॅस (CAS) अतंग�त �ा�त 

झाल�ेया सहायक �ा�यापक (�टेज 1 ते 2 व �टेज 2 ते 3) या �टेज ची 

�थानिनि�ती/पदो�ती मधील छाननी व �टुी पतू�तेचे कामकाज िव�ापीठ �तरावर पणू� 

झालले े असून शासन �ितनधी यां�या उप��थत होणारे उव�रीत Screening चे काम 

िव�ापीठ �तरावर क�न �याव े की महािव�ालय �तरावर क�न �याव े ही बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�. 

ब) सहायक �ा�यापक ( �टेज 1 ते 2 व �टेज 2 ते 3) या �टेज ची �थानिनि�ती/पदो�ती 

मधील उव�रीत  Screening चे काम महािव�ालय �तराव�न कर�यािवषयी ठराव 

झा�यास िश�कांकडून ��तावासोबत घे�यात आल�ेया �.3000/- शु�कामधील, 

महािव�ालयास अदा करावया�या शु�काची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�. 

  

 ��तुत िव�ापीठ संल��नत अनुदािनत महािव�ालय व मा�यता�ा�त सं�थेतील िश�काचं े

सहायक �ा�यापक (�टेज 1 व �टेज 2) या पदो�ती/�थानिनि�ती मधील छाननी व �टुी 

पतू�तेच ेकामकाज िव�ापीठ �तरावर पणू� झालेले असून शासन �ितनधी यां�या उप��थत 

होणारे उव�रीत Screening �या कामासाठी कोिवड-19 ची पा��भमूी ल�ात घेऊन व 

मा.िवभागीय सहसंचालक, (उ. िश.) सोलापरू िवभाग, सोलापरू यां�याकडून �ा�त 

झाले�या प�ास अनुस�न सिव�तर चच� होऊन, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला. 

 

ठराव : 1. ��तुत िव�ापीठातील संल�नीत महािव�ालयाकडून कॅस (CAS) अतंग�त �ा�त 

झाल�ेया सहायक �ा�यापक (�टेज 1 ते 2 व �टेज 2 ते 3) या �टेज ची 

�थानिनि�ती/पदो�ती मधील छाननी व �टुी पतू�तेचे कामकाज िव�ापीठ �तरावर 

पणू� झालले ेअस�याने शासन �ितिनधी यां�या उप��थत होणारे उव�रीत Screening 

चे काम हे िव�ापीठ �तरावर क� �ीय प�दतीने पणू� क�न घे�यासाठी मा. िवभागीय 

सहसंचालक (उ.िश.), सोलापरू िवभाग, सोलापरू यानंा िवनंती कर�यात यावी. 

2. मा. िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांनी िवनंती अमा�य 

के�यास उव�रीत Screening चे काम संबिंधत महािव�ालय �तराव�न करावयाच े

झा�यास िश�कांकडून ��तावासोबत घे�यात आल�ेया �.3000/- शु�कामधील, 

�.1,500/- इतके शु�क महािव�ालयास अदा कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 
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IT Policy व Research Policy बाबत मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक 

िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी 

काय�वाही मािहती�तव. 

  

 सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल�ात घेता, मा.कुलगु� महोदयांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

 

ठराव : IT Policy व Research Policy बाबत तातडीची बाब �हणनू, मा.कुलगु� महोदयांनी 

महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२ (७) अ�वये �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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शै�िणक वष� 2021-22 साठी निवन महािव�ालय सु� कर�याकिरता अतंीम इरादाप� 

िमळ�यासाठी िविवध सं�था कडून �ा�त पा� ��ताव महारा�� शासनास िशफारस 

कर�याची बाब िवचाराथ�. 

  

 महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109 अ�वये व उ�च व तं� 

िश�ण िवभाग यां�या िद. 15/09/2017 �या शासन िनण�यातील तरतुदीनुसार तसचे 

मा.कुलगु� महोदया यांनी िनयु�त केले�या त�� सिमतीने सादर केले�या 

अहवालानुसार िद.21/05/2021 रोजी�या अिध�ठाता मंडळाने केलेली िशफारस 

��वका�न, शै�िणक वष� 2021-22 साठी निवन महािव�ालय सु� कर�यासाठी �ा�त 

��ताव शासनास सादर कर�यासंदभ�त, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला. 

 

ठराव : शै�िणक वष� 2021-22 साठी निवन महािव�ालय सु� कर�याकिरता अिंतम इरादाप� 

िमळ�यासाठी िविवध सं�थाकडून �ा�त पा� ��तावांना महारा�� शासनास िशफारस 

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  परंत,ू डॉ. पतंगराव कदम बहुउ�ेशीय 

सं�था संचिलत िदपक आबा साळंुखे पाटील महािव�ालय, कोळे, ता. सांगोला 

याचंेकडून नवीन महािव�ालया�या इमारतीच े बांधकाम पणू� होईपय�त भाडेत�वावर 

इमारत घेऊन काय�वाही कर�याबाबत हमीप� घे�या�या अटीवर सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
  

 मा. कुलगु�, मा. �-कुलग�ु व सव� स�माननीय सद�यांच े आभार मानून बठैक संप�याच े 

�. कुलसिचव यांनी जाहीर केले. 
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