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

�यव�थापन पिरषदे�या १25 �या (तातडी�या) बैठकीचा काय�वृ�ातं 

गु�वार, िद.01 ऑग�ट, २०१9 दुपारी 0१:3० वा.  

 

 

�यव�थापन पिरषदेची १२5 वी (तातडीची) बठैक गु�वार, िद.01 ऑग�ट, २०१9 रोजी दुपारी 

01:3० वाजता �यव�थापन पिरषद सभागृहात मा. कुलगु�महोदय यां�या अ�य�तेखाली आयोिजत 

कर�यात आली होती. 

बठैकीस खालील�माणे उप��थती होती. 

अ.�. सद�याच ेनांव पद 

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

2) डॉ. एस. आय. पाटील - �-कुलगु� सद�य 

3) �ा. महेश महादेव माने सद�य 

4) डॉ. �ही. बी. पाटील सद�य 

5) �ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे सद�य 

6) डॉ. बी. एन. आदटराव सद�य 

7) डॉ. एच. के. आवताडे सद�य 

8) डॉ. बी. पी. र�गे सद�य 

9) �ीमती एन. एस. मंकणी सद�या 

10) कु. ए. सी. च�हाण सद�या 

11) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य 

१२) डॉ. �ीमती सुरै�या शेख सद�या 

१३) डॉ. एस. आर. कोकरे - सचंालक, परी�ा व मू�यमापन मंडळ िनमंि�त 

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

15) �ा. डॉ. �ही. बी. घुटे - कुलसिचव सद�य सिचव 
 

�वागत: 

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

 िव�ापीठा�या 15 वा वध�पन िदनािनिम� �शासनाकडून सव� �यव�थापन पिरषद सद�यांना 

शुभे�छा दे�यात आ�या. 

 

अनुप��थती:  

 �ाचाय� डॉ. �ीमती पांडे के. ए., �ाचाय� डॉ. गोरे एस. एस., �ाचाय� डॉ. कोटी एस. �ही.,  

�ी. ए. के. आवळे यानंी दुर�वनी�ारे अनुप��थती कळिवली असून �यां�या अनुप��थतीची न�द घे�यात 

आली. तसेच डॉ. एस. सी. मांडे, संचालक, नॅशनल स�टर फॉर सेल साय�सेस, पणेु िव�ापीठ कॅ�पस, 

पणेु, अवर मु�य सिचव, उ�च व तं� िश�ण िवभाग, मं�ालय, मंुबई, डॉ. डी. आर. माने, मा. िश�ण 

संचालक (उ�च िश�ण), उ�च िश�ण सचंालनालय, पणेु व डॉ. डी. आर. नंदनवार, �भारी 

सहसंचालक, (तं� िश�ण) पणेु, मा. संचालक (तं� िश�ण) यांच े�ितिनधी हे �यव�थापन पिरषदे�या या 

बठैकीस अनुप��थत होते. 
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सदर बठैकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े  
 

[  01  ] इन�युबशेन स�टर �थापन कर�यासाठी कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम ८ नुसार, 

िव�ापीठ संल�न (उ�म प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ  

इन�युबशेन फांऊडेशन अथवा उ�म पअुहोसोिवइ फांऊडेशन) या नाव े �ाय�हेट कंपनी 

�थापन कर�याची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: इन�युबशेन स�टर �थापन कर�यासाठी कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम ८ 

नुसार, िव�ापीठ संल�न (उ�म प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ 

इन�युबशेन फाऊंडेशन अथवा उ�म पअुहोसोिवइ फांऊडेशन) या नाव े �ाय�हेट कंपनी 

�थापन कर�यासाठी खालील बाब�ची पतू�ता करणे आव�यक आहे.   

१) उ�म प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ इन�युबशेन फांऊडेशन 

अथवा उ�म पअुहोसोिवइ फाऊंडेशन या नाव ेकंपनी �थापन करावी.  

२) प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ सोलापरूचे नाव सदर कंपनी�या 

नावात वापर�यास परवानगी असावी. 

३) कंपनीम�ये ` १ लाखाच ेभागभांडवल असेल.  

४) या भागभांडवलाचे ��येकी ` १0/- चे 10,000 शेअस� असून �यातील ९९९९ शेअस� 

िव�ापीठा�या नाव ेव १ शेअर कुलसिचव यां�या नाव ेअसतील.  

५) मा. कुलगु�ंना सदर कंपनीचे करारप� व ९९९९ शेअस� व इतर कागदप�ांवर सहीच े

अिधकार असतील.  

६) मा. कुलसिचवांना सदर कंपनीच ेकरारप� व १ शेअर व इतर कागदप�ांवर सहीच े

अिधकार असतील.  

७) मा. कुलगु�ंना व कुलसिचवांना सदर कंपनीसाठी सव� कायदेशीर व �यव�थापकीय 

बाब�ची पतू�ता कर�याच ेअिधकार असतील. 

 तसेच इन�युबशेन स�टरसाठी ११ मिह�या�या करारावर इन�युबशेन स�टर 

मॅनेजर िनय�ुत कर�यास मा�यता असावी. 

 सबब, इन�युबशेन स�टर �थापन कर�यासाठी कंपनी कायदा २०१३ मधील 

कलम ८ नुसार, िव�ापीठ संल�न (उ�म प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू 

िव�ापीठ इन�युबशेन फांऊडेशन अथवा उ�म पअुहोसोिवइ फांऊडेशन) या नाव े�ाय�हेट 

कंपनी �थापन कर�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: इन�युबशेन स�टर �थापन कर�यासाठी कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम ८ नुसार, 

िव�ापीठ संल�न �ाय�हेट कंपनी �थापन कर�यासाठी वरील अ.�. 1 ते 7 बाब�ची पतू�ता 

कर�यास मा�यता दे�यात आली.  तसचे इन�युबशेन स�टरसाठी ११ मिह�या�या 

करारावर इन�युबशेन स�टर मॅनेजर िनयु�त कर�यास ही सव�नमुते मा�यता दे�यात 

आली. 
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[  02  ] ��तुत िव�ापीठ वािण�य व �यव�थापन संकुलातंग�त एम.बी.ए. या िवषयासाठी ६ �या 

वतेन आयोगानुसार दोन अ�यापकांची पदे भर�यासाठी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 103 नुसार गिठत कर�यात आल�ेया �थािनक िनवड 

सिमतीतील कलम 103 (2) (च) नुसार नामिनद�शनाबाबत मा. कुलगु� महोदयांनी 12(७) 

मधील तरतुदीनुसार �यव�थापन पिरषदे�यावतीने केललेी काय�वाही मािहती�तव. 
 

 (िटपणी: एआयसीटीईने िदले�या मा�यतेनुसार वािण�य व �यव�थापन सकुंलांतग�त 

शै�िणक वष� 2019-20 पासून एम. बी. ए. हा अ�यास�म न�याने सु� कर�यात आला 

असून, सदर अ�यास�मासाठी मा. कुलगु� महोदयांनी िदले�या मा�यतेनुसार ६ �या 

वतेन आयोगा�माणे दोन (२) अ�यापकांची पदे भरणे आव�यक होते. 

 �यानुषंगाने एम.बी.ए. पद�यतुर अ�यास�मासाठी ६ �या वतेन आयोगा�माणे दोन 

(0२) अ�यापकांची पदे भर�यासाठी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 

कलम 103 नुसार गिठत कर�यात आले�या �थािनक िनवड सिमतीतील कलम 103 (२) 

(च) नुसार �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत करावयाचा �यव�थापन पिरषदेचा सद�य 

असलेला �ाचाय� िकवा �ा�यापक यांच े नामिनद�शन होणे आव�यक अस�याने, �यास 

महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७) मधील तरतुदीनुसार  

मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�यावतीने �ा. डॉ. एच. के. अवताडे, शंकरराव 

मोिहते महािव�ालय, अकलूज, ता. माळिशरस, िज. सोलापरू यांचे नामिनद�शन केले 

होते. 

 सबब, ��तुत िव�ापीठ वािण�य व �यव�थापन संकुलातंग�त एम. बी. ए. या 

िवषयासाठी ६ �या वतेन आयोगानुसार दोन अ�यापकांची पदे भर�यासाठी महारा�� 

साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 103 नुसार गिठत कर�यात आले�या 

�थािनक िनवड सिमतीतील कलम 103 (2) (च) नुसार नामिनद�शनाबाबत मा. कुलगु� 

महोदयांनी 12(७) मघील तरतुदीनुसार �यव�थापन पिरषदे�यावतीने केलेली काय�वाही 

मािहती�तव). 

 

ठराव: मा. कुलगु�महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७) 

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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[  03  ] शै�िणक वष� 2019-20 करीता ��ततु िव�ापीठ संकुलातंग�त िविवध िवषयातील कं�ाटी 

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

2016 कलम 103 नुसार गिठत कर�यात आल�ेया �थािनक िनवड सिमतीतील कलम 

103 (२) (च) नुसार नामिनद�शनाबाबत मा. कुलग�ु महोदयांनी 12(7) मधील 

तरतुदीनुसार �यव�थापन पिरषदे�यावतीने केललेी काय�वाही मािहती�तव. 
 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2019-20 करीता ��ततु िव�ापीठ पिरसर सव� संकुलांमधील 

िनयिमत िश�काचंा काय�भार वगळता, उव�िरत काय�भारासाठी Walk-in-Interview 

जािहरातीनुसार एकूण 54 ता�परुती कं�ाटी सहा�यक �ा�यापकांची पदे भर�यासाठी  

मा. कुलगु� महोदयानंी मा�यता िदली होती. 

 सदर मा�यतेनुसार सकुंलांतग�त िविवध िवषयातील कं�ाटी सहा�यक 

�ा�यापकाचंी पदे भर�यासाठी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

103 नुसार गिठत कर�यात आले�या �थािनक िनवड सिमतीतील कलम 103 (२) (च) 

नुसार �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत करावयाचा �यव�थापन पिरषदेचा सद�य 

असलेला �ाचाय� �कवा �ा�यापक यांच े नामिनद�शन होणे आव�यक अस�याने, �यास 

महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७) मधील तरतुदीनुसार 

मा.कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने �ा. डॉ. एच. के. अवताडे, शंकरराव 

मोिहते महािव�ालय, अकलूज, ता. माळिशरस, िज.सोलापरू यांचे नामिनद�शन केले 

होते. 

 सबब, शै�िणक वष� 2019-20 करीता ��तुत िव�ापीठ सकुंलांतग�त िविवध 

िवषयातील कं�ाटी सहा�यक �ा�यापकाचंी पदे भर�यासाठी महारा�� साव�जिनक 

िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 103 नुसार गिठत कर�यात आले�या �थािनक िनवड 

सिमतीतील कलम 103 (२) (च) नुसार नामिनद�शनाबाबत मा. कुलगु� महोदयांनी 12(7) 

मधील तरतुदीनुसार �यव�थापन पिरषदे�यावतीने केलेली काय�वाही मािहती�तव). 

 

ठराव: मा. कुलगु�महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७) 

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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[  04  ] महारा�� रा�य उ�च िश�ण व िवकास आयोगा�या मंजूरी अ�वये सन 2020-21 या वष�करीता 

नवीन महािव�ालय व पिरसं�थासंाठी मंजूर केल�ेया �बदूना मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी:- महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 107 अ�वये, िव�ापीठाने उ�च 

िश�णाची महािव�ालये व पिरसं�था यां�या िठकाण िनि�तीकरीता दरवष� स�यक योजना तयार 

करावी लागते.  �यानुसार िव�ापीठ काय�लयाने सन 2020-21 या वष�करीता अ�पकालीन बृहत 

िवकास आराखडा अिध�ठाता मंडळाकडून तयार क�न घेतला. सदर बृहत आराखडा  

मा. �यव�थापन पिरषदसमोर ठेवला, �यव�थापन पिरषदेने या बृहत आराख�ाची िशफारस, 

िव�ा पिरषद व अिधसभा यांना केली.  बृहत आराखडा शासनास सादर कर�याची कालमय�दा 

िवचारात घेऊन मा. कुलगु� महोदयांनी सदर बृहत आराखडा िव�ा पिरषद व अिधसभा यां�या 

वतीने ��वका�न �यास मा�यता िदली. तदनंतर सदरचा बृहत आराखडा शासनास सादर 

कर�यात आला. 

 महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 76 अ�वये मा. मु�यमं�ी 

महोदयां�या अ�य�तेखालील महारा�� रा�य उ�च िश�ण व िवकास आयोगा�या िद.23 जुल ै

रोजी�या बैठकीत महारा��ातील सव� िव�ापीठां�या सन 2020-21 या वष�करीता नवीन 

महािव�ालय व पिरसं�थांसाठी �बदंूना मंजूरी दे�यात आली.  �यानुसार ��तुत िव�ापीठातील 

िव�ापीठ पिर�े�ातील सोलापूर शहर येथे एक िवधी (Law) कॉलेज व एक �यव�थापन 

(Management) महािव�ालय तसचे बाश� येथे एक कला, िव�ान व वािण�य (Arts, Commerce 

& Science) महािव�ालये अशी एकूण सन 2020-21 या वष�करीता तीन �बदंूना मंजूरी दे�यात 

आलेली आहे.  या मंजूर झाले�या �बदू�माणे िनि�त झाले�या िठकाणाकरीता नवीन महािव�ालये 

सु� क� इ��छना�या सं�थांकडून िविहत नमू�यात ��ताव मागवाव ेलागतील याकिरता �चिलत 

प�दती�माणे वत�मानप�ाम�ये जाहीर आवाहन कराव ेलागेल. 

 सबब, महारा�� रा�य उ�च िश�ण व िवकास आयोगाने सन 2020-21 या वष�करीता 

��तुत िव�ापीठातील िव�ापीठ पिर�े�ातील सोलापूर शहर येथे एक िवधी (Law) कॉलेज व एक 

�यव�थापन (Management) महािव�ालय तसेच बाश� येथे एक कला, वािण�य व िव�ान (Arts, 

Commerce & Science) महािव�ालये अशी एकूण तीन �बदंूना दे�यात आलेली मंजूरीची व 

�याअ�वये पुढील िविहत �ि�या कर�यासाठी मा�यतेची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.) 

अ. 

�. 
िठकाण 

कला, िव�ान 

व वािण�य 

महािव�ालय 

�यव�थापन 

महािव�ालय 

िवधी 

महािव�ालय 
एकूण 

1 सोलापूर शहर - 01 01 02 

2 बाश� 01 - - 01 

एकूण 03 
 

 

ठराव: महारा�� रा�य उ�च िश�ण व िवकास आयोगा�या मंजूरी अ�वये सन 2020-21 या वष�करीता 

नवीन महािव�ालय व पिरसं�थासंाठी मंजूर केल�ेया �बदूना सव�नमुते मा�यता दे�यात आली. 
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