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

�यव�थापन पिरषदे�या १24 �या बैठकीचा काय�वृ�ातं 

मंगळवार, िद.16 जुल,ै २०१9 सकाळी 1१:0० वा.  

 

 

�यव�थापन पिरषदेची १२4 वी बठैक मंगळवार, िद.16 जुल,ै २०१9 रोजी सकाळी 11:0० 

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) �ाचाय� डॉ. �ीमती के. ए. पाडें सद�या 

5) डॉ. एस. एस. गोरे सद�य 

6) डॉ. �ही. बी. पाटील सद�य 

7) �ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे सद�य 

8) �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी सद�य 

9) डॉ. बी. एन. आदटराव सद�य 

10) डॉ. एच. के. आवताडे सद�य 

11) �ी.  ए. के. आवळे सद�य 

१२) डॉ. बी. पी. र�गे सद�य 

१३) कु. ए. सी. च�हाण सद�या 

14) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य 

15) डॉ. �ीमती सुरै�या शेख सद�या 

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

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

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

 बैठकीची सु�वात िव�ापीठ गीताने कर�यात आली.  

�वागत: 

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

 �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील यांची ही पिहलीच बैठक अस�याने �यांच ेप�ुपगु�छ देऊन �वागत कर�यात 

आल.े  यानंतर देहू-आळंदी ते पंढरपूर या�ंया सयंु�त िव�माने समथ� भारत अिभयानातंग�त �व�छ वारी, 

�व�थ वारी, हरीत वारी हा उप�म यश�वीपणे राबिव�याब�दल महारा�� शासन व िव�ापीठ �शासना�या 

अिभनंदनाचा ठराव �ा. महेश माने यांनी मांडला �यास �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी यांनी अनुमोदन िदल.े 
 

अनुप��थती:  

 �ीमती एन. एस. मंकणी, डॉ. एस. सी. मांडे, सचंालक, 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, मुंबई, डॉ. डी. आर. माने, 

मा. िश�ण सचंालक (उ�च िश�ण), उ�च िश�ण सचंालनालय, पुणे व डॉ. डी. आर. नंदनवार, �भारी 

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

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

 

[  01  ]  2६ एि�ल, 2019 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या बठैकी�या काय�वृ�ातं 

वाचनू कायम करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे.  

 04 जून, 2019 रोजी�या तातडी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ�ांत 

वाचनू कायम करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे. 
 

ठराव  26 एि�ल, 2019 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या बठैकी�या काय�वृ�ांताची व 

काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली. 

 04 जून, 2019 रोजी�या तातडी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकी�या 

काय�वृ�ांताची व काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली. 
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[  0२  ] साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 14 (6) (ज)े नुसार, मा.कुलसिचव यांनी 

िव�ापीठा�या ��येक सहा मिह�यांचा िवकास काय��मांचा एक अहवाल �यव�थापन 

पिरषदेपढेु सादर. 
 

 (िटपणी: साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 14(6) (ज)े नुसार, मा.कुलसिचव 

यांनी िव�ापीठा�या ��येक सहा मिह�यांचा िवकास काय��मांचा एक अहवाल �यव�थापन 

पिरषदेपढेु सादर करणे आव�यक आहे. �यास अनुस�न माहे िद.01 जानेवारी, 2019 ते 

30 जून, 2019 या कालावधीतील मा. कुलसिचव यांचा अहवाल सादर). 

 

ठराव: महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 14(6) (ज)े नुसार, मा.कुलसिचव 

यांनी सादर केल�ेया िव�ापीठा�या िद.01 जानेवारी, 2019 ते 30 जून, 2019 या सहा 

मिह�यांचा िवकास कालावधी अहवालाची न�द घे�यात आली. 
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[  0३  ] ��तुत िव�ापीठ वािण�य व �यव�थापन संकुलातील एम.बी.ए. पद�य�ुर 

अ�यास�मासाठी पणू� वळे दोन अ�यापकाचंी (सहायक �ा�यापक) पदे ६ �या वतेन 

आयोगा�या Scale नुसार AICTE �या िनयमा�माणे भर�यास महारा�� साव�जिनक 

िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२(7) अ�वये तातडीची बाब �हणनू मा. कुलगु� 

महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता �दान के�याची बाब मािहती�तव. 
  

 (िटपणी: वािण�य व �यव�थापन सकुंलाम�ये पवू� सु� असलेला एम.बी.ए. अ�यास�म 

शै�िणक वष� २०१८-19 पासून प�ुहा सु� कर�यास मा. कुलगु� महोदयांनी 

िव�ापिरषदे�या वतीने व मा. �यव�थापन पिरषदे�या िद.14 जून 201८ रोजी�या 

बठैकीम�ये सव�नुमते मा�यता �दान केली आहे.  �यानुसार सकुंलामाफ� त AICTE, नवी 

िद�ी याचंेकडे फेरमा�यतेसाठी पाठपरुावा कर�यात आला असून िद.02/05/2019 रोजी 

िव�ापीठास एम.बी.ए. कोस� सु� कर�यास मा�यता �ा�त झाली आहे. 

 सदर अ�यास�माकिरता मा.�.सचंालक, वािण�य व �यव�थापन सकुंल याचं े

प� �.पअुहोसोिवसो/Com & Mgt/88, िद.21/05/2019 अ�वये महारा�� सामाईक 

�वशे (MH-CET MBA) परी�ेम�ये सहभागी क�न घे�याकिरताचा ��ताव मा. संचालक, 

तं�िश�ण िवभाग, मंुबई या�ंयाकडे पाठिव�यात आला असनू, �यानुसार DTE �या 

माग�दश�नानुसार शै�िणक वष� 2019-20 किरता एम.बी.ए. कोस�साठी �वशे �ि�या पार 

पाडली जाणार अस�याच े कळिवले असून, सदर कोस��या अ�यापनासाठी दोन 

अ�यापकांची (सहायक �ा�यापक) नेमणकू कर�यात यावी, अशी िवनंती कर�यात आली.  

�यास अनुस�न आ�थापना िवभागाने िद.24/05/2019 रोजी सादर केले�या िटपणीवर 

मा.कुलगु� महोदयांनी िदले�या सचूनेनुसार वािण�य व �यव�थापन संकुलातील 

एम.बी.ए. अ�यास�माकिरता पणू� वळे दोन अ�यापकाचंी (सहायक �ा�यापक) पदे 6 �या 

वतेन आयोगा�या Scale नुसार AICTE �या िनयमा�माणे भर�यात यावी, अशी सचूना 

दे�यात आली. 

 सबब, ��तुत िव�ापीठ वािण�य व �यव�थापन सकुंलातील एम.बी.ए. पद�य�ुर 

अ�यास�मासाठी पणू� वळे दोन अ�यापकांची (सहायक �ा�यापक) पदे ६ �या वतेन 

आयोगा�या Scale नुसार AICTE �या िनयमा�माणे भर�यास महारा�� साव�जिनक 

िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १२(7) अ�वये तातडीची बाब �हणनू मा. कुलगु� 

महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता �दान के�याची बाब 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  ] ��तुत िव�ापीठा�या वध�पनिदनी दे�यात येणा�या िविवध पुर�कार संबंधी न�याने तयार कर�यात 

आल�ेया िनयमावली व िविहत अज�स �यव�थापन पिरषदे�यावतीने मा. कुलगु� महोदया यांनी 

महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12 (7) अ�वये मा�यता िद�याची 

बाब मािहती�तव. 

  

 िटपणी: ��तुत िव�ापीठा�ारे िव�ापीठ वध�पनिदनी 01 ऑग�ट रोजी िव�ापीठातील व संल��नत 

महािव�ालयातील कम�चारी, िश�क, �ाचाय� व महािव�ालय यांना पुर�काराने गौरिव�यात येते. 

सदर पुर�कारा�या �व�पात आव�यक तो बदल, फेरिवचार कर�यासाठी सिमती गिठत कर�यात 

आली होती. सदर सिमतीचा अहवाल ��तुत काय�लयास �ा�त झालेला असून सिमतीने 

खालील�माणे पुर�कार दे�याबाबत िशफारस केली आहे. सोबत सिमतीचा अहवाल आप�या 

अवलोकनाथ� जोडलेला आहे. 

1) उ�कृ�ठ शै�िणक सं�था पुर�कार 

2) उ�कृ�ठ महािव�ालय पुर�कार 

3) उ�कृ�ठ �ाचाय� पुर�कार 

4) उ�कृ�ठ िश�क पुर�कार 

5) उ�कृ�ठ िश�के�र कम�चारी पुर�कार 

6) जीवन गौरव पुर�कार 

उपरो�त�माणे पुर�कार दे�यासंबंधी सिमतीने न�याने तयार केले�या िनयमावली व िविहत अज�स 

�यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक होते.  तथािप, कालावधी कमी अस�याने सदर 

पुर�काराची �ि�या तातडीने सु� करणे आव�यक होते. तसेच पुर�कार फेरिवचार सिमतीकडून 

अहवाल �ा�त झा�यानंतर लवकरच निजक�या कालावधीम�ये �यव�थापन पिरषदेची बैठक 

िनयोिजत नस�याने महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12 (7) अ�वये 

पुर�कारासंबंधी सिमतीने न�याने तयार केले�या िनयमावली व िविहत अज�स �यव�थापन 

पिरषदे�यावतीने  

मा. कुलगु� महोदयांनी िद. 26/06/2019 रोजी�या िटपणी�वये मा�यता िदलेली आहे. तसेच िद. 

01 ऑग�ट, 2019 रोजी उपरो�त�माणे पुर�कार दे�यासाठी आव�यक ती अनुषंिगक काय�वाही 

कर�यासाठी मा�यता िदलेली बाब 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.  तथािप, उ�कृ�ठ शै�िणक सं�था पुर�कारासाठी तयार 

कर�यात आल�ेया आदश� िनयमातील अ.�. 1 व 9 याम�ये खालील�माणे बदल कर�यात आला. 

 िनयम �.1 - सदरचा पुर�कार िव�ापीठांशी संल��नत तसेच असंल��नत शै�िणक सं�थेस िदला 

जाईल.  सदर पुर�कार िकमान 10 वष� शै�िणक काय� करणा�या सं�थेस िदला जाईल.  पुर�कार 

�ा�त शै�िणक सं�थांना पुढील 05 वष�नंतर पुन� पुर�कारासाठी अज� करता येईल. 

 िनयम �.9 –सं�थेशी संबंधीत फौजदारी गु�हा या सार�या गंभीर बाबतीत गु�हा िस�द झाललेा 

नसावा. 
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[  05  ] डॉ. मीना िव�ल माने, मानसवेी डॉ�टर यांचा 11 मिह�याचा कालावधी िद.30/06/2019 

रोजी संपत अस�याने �यांना मुदतवाढ दे�याची बाब िवचाराथ�. 
  

 (िटपणी: िव�ापीठ आदेश �.सोिवसो/आ�था/2018/6287, िद.24/07/2018 रोजी�या 

आदेशा�वये डॉ. मीना िव�ल माने याचंी मानसेवी डॉ�टर �हणनू ११ मिह�यासाठी 

िनयु�ती कर�यात आली होती.  सदर अकरा मिह�याचा कालावधी िद.30/06/2019 

रोजी संपणार अस�याने �यानंी पनु�िनय�ुती िमळावी असा िवनंती अज� केला असून सदर 

िवनंती अज�वर िव�ापीठ व�ैिकय अिधकारी यांनी खालील�माणे अिभ�ाय िदलेला आहे. 

 िव�ापीठातील िव�ाथ�नी व मिहला कम�चारी यांना आरो�य सेवा दे�यासाठी 

मिहला डॉ�टरची गरज आहे.  डॉ. मीना माने या देत असललेी सेवा समाधानकारक 

अस�याने �यानंा पढुील िनय�ुती दे�यात यावी असे वाटते. 

 सबब, सदर बाब धोरणा�मक अस�याने डॉ. मीना िव�ल माने, मानसेवी डॉ�टर 

यांना मुदतवाढ दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: डॉ. मीना िव�ल माने, मानसवेी डॉ�टर यांचा 11 मिह�याचा कालावधी िद.30/06/2019 

रोजी संपत अस�याने �यांना मुदतवाढ दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  06 ] ��तुत िव�ापीठास कं�ाटी प�दतीने सुर�ा र�क पुरिव�याकिरता खाजगी कं�ाटदार मे. थड� 

आय से�युिरटी स��हसेस, तुकूम, च�ंपूर यांना मा.कुलगु� महोदया यांनी महारा�� साव�जिनक 

िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) मधील तरतूदीनुसार तातडीची बाब �हणनू एका 

मिह�याची मुदतवाढ िद�याची बाब मािहती�तव.  तसेच ��तुत िव�ापीठास सुर�े�या कामासाठी 

सुर�ा र�क अ�य�, सोलापूर िज�हा सुर�ा र�क मंडळ तथा सहा�यक कामगार आयु�त, 

सोलापूर या मंडळाकडून घे�याबाबतची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: ��तुत िव�ापीठास खाजगी ठेकेदाराकडून सुर�े�या कामासाठी सुर�ा र�क व 

काय�लयीन कामासाठी मनु�यबळ पुरिव�याकिरता कमीत कमी सेवा शु�क आकारणारे फम� मे. 

थड� आय से�युिरटी स��हसेस, तकूुम, च�ंपूर यांना िद.28/02/2018 रोजी�या पुरवठा 

आदेशा�वये िव�ापीठास िद.01/03/2018 ते िद.28/02/2019 या कालावधीकिरता सुर�ा र�क 

पुरवठा कर�याबाबत कळिव�यात आले होते.  तर ��तुत िव�ापीठातील िविवध िवभाग / 

संकुलातील काय�लयीन कामासाठी िविवध पदनामाचे मनु�यबळ पुरिव�याकिरता कमीत कमी 

सेवा शु�क आकारणारे फम� मे. गोदावरी एंटर�ायजेस, मनु�यबळ पुरवठा, नांदेड यांना 

िद.28/02/2018 रोजी�या पुरवठा आदेशा�वये िद. 01 एि�ल, 2018 ते िद. 31 माच�, 2019 या 

कालावधीकिरता मनु�यबळ पुरवठा कर�याबाबत कळिव�यात आले होते. 

 उपरो�त खाजगी मनु�यबळ पुरवठादार यांची मुदत संपत अस�याने ई-िनिवदेची �ि�या 

कर�यासाठी मा. कुलगु� महोदय यां�या मा�यतेने िव� व लेखा िवभागास �यांच े पिरप�क �. 

सोिवसो/िव.व.ले.िवभाग/927, िद.22/01/2019 नुसार Purchase and stores Unit माफ� त ई-

िनिवदेची �ि�यापूण� क�न पुढील काय�वाहीसाठी या िवभागास संबंिधत फम�च ेनाव कळिव�यात 

याव े असे िद.04/02/2019 रोजी�या अंतग�त काय�लयीन िटपणी�वये कळिव�यात आले होते.  

परंतू िव� व लेखा िवभागाने िद.08/02/2019 रोजी िटपणी�वये सदरची �ि�या ही आ�थापना 

िवभागामाफ� त कर�याबाबत मनु�यबळ पुरवठा संदभ�तील मूळ ��ताव आ�थापना िवभागास परत 

पाठिव�यानंतर ई-िनिवदेची �ि�या पूण� कर�यासाठी एक मिह�याचा कालावधी लागणार आहे.  

परंत,ू माहे माच�, 2019 म�ये लोकसभा िनवडणकू 2019 ची आचारसंिहता लाग�याची श�यता 

अस�याच ेआचारसंिहते�या कालावधीम�ये ई-िनिवदेची �ि�या पूण� करता येणार नाही.  या�तव 

मे.थड� आय से�युिरटी स��हसेस, तुकूम, च�ंपूर व मे. गोदावरी एंटर�ायजेस, नांदेड यांना  

ई-िनिवदेची �ि�या पूण� होईपय�त अथवा तीन मिहने यापैकी जे अगोदर घडेल �या कालावधीसाठी 

पूव��या सेवाशत�वर मुदतवाढ दे�याबाबतची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ� सादर 

कर�यात आली असता, �यावर �यव�थापन पिरषदेने खालील�माणे िनण�य घेतला आहे. 

 “खाजगी कं�ाटदार मे. थड� आय से�युिरटी स��हसेस, सुिम�ा नगर, ताडोबा रोड, 

तुकूम, च�ंपूर यांना सुर�ा र�क व मे. गोदावरी एंटर�ायजेस, मनु�यबळ पुरवठा, नांदेड यांना 

मनु�यबळ पुरिव�यासाठी संबंिधत फम�ला तीन मिहने अथवा ई-िनिवदा �ि�या पूण� होईपय�त 

यापैकी जे अगोदर घडेल �या कालावधीसाठी पूव��या सेवाशत�वर मुदतवाढ दे�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली”. 

 �यव�थापन पिरषदेने घेतलेले िनण�या�या अनुषंगाने संबंिधत फम�ला िद.05/03/2019 

रोजी�या प�ा�वये कळिव�यात आलेले आहे.  तसेच िद.24/05/2019 रोजी ऑनलाईन दरप�क 

िनिवदा उघड�यात आलेले असून कमीत कमी सेवा शु�क आकारणारे फम�ला पुरवठा आदेश 

दे�याची �शासकीय काय��णाली सु� असताना दर�यान�या कालावधीत अ�य�, सोलापूर िज�हा 
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सुर�ा र�क मंडळ तथा सहा�यक कामगार आयु�त, सोलापूर यांनी िद.08/11/2006 रोजी�या 

शासन िनण�यानुसार शासनाने �थापन केले�या सुर�ा र�क मंडळातील सुर�ा र�कांची नेमणूक 

करणेबाबत व ��तुत िव�ापीठास लागणारे सुर�ा र�क यां�या मागणीकिरता आ�थापनाची 

न�दणी मंडळाकडे करावी असे िद.27/05/2019 रोजी�या प�ा�वये कळिवले आहे. 

 अ�य�,सोलापूर िज�हा सुर�ा र�क मंडळ तथा सहा�यक कामगार आयु�त, सोलापूर 

यां�या िद.27/05/2019 रोजी�या प�ावर िवधी व स�ागार िवभागाचा अिभ�ाय घेतला असता, 

�यात यांनी िद.08/11/2006 रोजी�या उ�ोग, ऊज� व कामगार िवभागा�या शासन िनण�यानुसार 

खाजगी अिभकरणामधून सुर�ा अिधकारी / सुर�ा र�क यांची मागणी न करता शासनाने �थापन 

केले�या सुर�ा र�क मंडळाकडूनच सुर�ा अिधकारी / सुर�ा र�क यांची मागणी करावी व 

�यातूनच आप�या आ�थापनाम�ये सुर�ा र�कांची नेमणकू करावी असे नमूद क�न कळिवले 

आहे.  तसेच सदर शासन िनण�य हा िव�ापीठास लागू अस�याबाबत �ी. ना. द. थोरव,े काय�सन 

अिधकारी यानंी िद.27/05/2014 रोजी�या प�ा�वये कळिवले आहे.  �यानुसार सहा�यक कामगार 

आयु�त, सोलापूर यां�या िद.27/05/2019 रोजी�या प�ानुसार न�दणीबाबतची काय�वाही करणे 

यो�य राहील असे िवधी व स�ागार िवभागाने िद.29/05/2019 �या काय�लयीन िटपणी�वये 

कळिवले आहे. 

 िवधी व स�ागार िवभागाने सहा�यक कामगार आयु�त, सोलापूर यां�या 

िद.27/05/2019 रोजी�या प�ानुसार न�दणीबाबतची काय�वाही करणे यो�य राहील अस े

कळिवले अस�याने, संबंिधत मंडळाकडे न�दणी के�यास �यां�या काय�लयाकडून सुर�ा र�क 

घेणे आव�यक आहे.  �याकिरता िज�हा सुर�ा र�क मंडळ या काय�लयाकडून सुर�ा र�क 

घे�यासाठी काही कालवधी लागत अस�याने, मे. थड� आय से�युिरटी स��हसेस, च�ंपूर यांना तीन 

मिहने अथवा िज�हा सुर�ा र�क मंडळ, सोलापूर यांनी सुर�ा र�क पुरवठा के�यास यापैकी जे 

अगोदर घडेल �या कालवधीसाठी मुदतवाढ दे�यास व सदरचा िवषय आगामी काळात होणा�या 

�यव�थाप पिरषदेसमोर मािहती�तव ठेव�याबाबत िद.30/05/2019 रोजी काय�लयीन िटपणी 

सादर केली असता, �यावर मा.कुलगु� महोदय यांनी सदरचा िवषय �यव�थापन पिरषदेत 

ठेव�यास व जु�या पुरवठादारास एक मिह�याची मुदतवाढ दे�यास मा�यता िदलेली आहे. 

 सबब, ��तुत िव�ापीठास कं�ाटी प�दतीने सुर�ा र�क पुरिव�याकिरता खाजगी 

कं�ाटदार मे. थड� आय से�युिरटी स��हसेस, तुकूम, च�ंपूर यांना मा.कुलगु� महोदया यांनी 

महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) मधील तरतूदीनुसार तातडीची 

बाब �हणनू एका मिह�याची मुदतवाढ िद�याची बाब मािहती�तव.  तसेच ��तुत िव�ापीठास 

सुर�े�या कामासाठी सुर�ा र�क अ�य�, सोलापूर िज�हा सुर�ा र�क मंडळ तथा सहा�यक 

कामगार आयु�त, सोलापूर या मंडळाकडून घे�याची बाब िवचाराथ�. 
 

ठराव: ��तुत िव�ापीठास कं�ाटी प�दतीने सुर�ा र�क पुरिव�याकिरता खाजगी कं�ाटदार मे. थड� 

आय से�युिरटी स��हसेस, तुकूम, च�ंपूर यांना मा.कुलगु� महोदया यांनी महारा�� साव�जिनक 

िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) मधील तरतूदीनुसार तातडीची बाब �हणनू एका 

मिह�याची मुदतवाढ िदल�ेया बाबीची न�द घे�यात आली. 

 तसेच ��तुत िव�ापीठास सुर�े�या कामासाठी सुर�ा र�क अ�य�, सोलापूर िज�हा 

सुर�ा र�क मंडळ तथा सहा�यक कामगार आयु�त, सोलापूर या मंडळाकडून �ायोिगक 

त�वावरती सुर�ा र�क घे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  07 ] िव�ापीठ व महािव�ालये �यायािधकरणाकरीता लागणारे सहायक कुलसिचव व वाहनचालक हे 

दो�ही पदे उपल�ध क�न दे�याची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: कुलसिचव, सािव�ीबाई फुले पुणे िव�ापीठ, पुणे यांनी िद.23/05/2019 रोजी�या 

प�ा�वये महारा�� िव�ापीठ अिधिनयम, 1994 मधील कलम 58 अ�वये ��येक िव�ापीठाकरीता 

�यायािधकरण �थापन कर�या�या तरतुदीनुसार शासना�या िद.19/08/1995 �या शासन 

िनण�या�वये अकृिष िव�ापीठाकिरता �यायािधकरणांची �थापना कर�यात येऊन ��येक 

िव�ापीठाकरीता काय��े� (िज�हा) व िठकाण िनि�त कर�यात आलेला आहे.  पुणे िव�ापीठा�या 

आवारात �थापन झाले�या �यायािधकरणाच े�े� हे सािव�ीबाई फुले पुणे िव�ापीठ, पुणे, िशवाजी 

िव�ापीठ, को�हापूर व सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर असे िनि�त कर�यात आले असून ��येक 

�यायािधकरणाकरीता पीठासन अिधकारी व इतर कम�चा�यांची पदे शासनाने मंजूर केलेली आहेत.  

महारा�� शासना�या उ�च व तं�िश�ण िवभागा�या िद.09/10/2018 रोजी�या शासन 

िनण�या�वये महारा��ातील अकृिष िव�ापीठाकरीता काय��े�िनहाय �थान केले�या 

�यायािधकरणासाठी यापूव� मंजूर असले�या पदां�यितरी�त सहायक कुलसिचव व वाहनचालक 

ही दोन पदे उपल�ध क�न दे�यात आली आहेत.  परंत,ू ही दो�ही पदे संबंिधत िव�ापीठांनी 

�यायािधकरणास उपल�ध क�न दे�याबाबत शासन िनण�यात नमूद अस�याच ेकळिवलेले आहे. 

 तसेच सािव�ीबाई फुले पुणे िव�ापीठ, पुणे यांनी याबाबतचा िवषय �यां�या �यव�थापन 

पिरषदे�या बैठकीम�ये सादर केला असता, �यव�थापन पिरषदेने िव�ापीठ व महािव�ालय 

�यायािधकरणा�या क�ेअंतग�त येणा�या संबंिधत तीनही िव�ापीठाकडून सदर पदां�या वेतनाचा व 

इतर खच�चा समान आ�थक भार उचल�याबाबत संबंिधत िव�ापीठे व शासनास कळिवणेबाबत 

ठराव केलेला अस�याच े कळवून िद.09/10/2018 �या शासन िनण�यानुसार सािव�ीबाई फुले 

पुणे िव�ापीठ, पुणे िव�ापीठा�या �यव�थापन पिरषदे�या ठरावानुसार शासनाने िनम�ण केले�या 

सहायक कुलसिचव व वाहनचालक या दो�ही पदां�या वतेनाचा व इतर खच�चा समान आ�थक 

भार उचल�याबाबत संमती कळवावी असे कळिवलेले आहे. 

 याबाबत सादर कर�यात येते की, 

1. महारा�� िव�ापीठ अिधिनयम, 1994 मधील कलम 58 अ�वये सािव�ीबाई फुले पुणे 

िव�ापीठ, पुणे, िशवाजी िव�ापीठ, को�हापूर व पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर 

िव�ापीठ, सोलापूर या तीनही िव�ापीठा�या काय��े�ासाठी �थापन कर�यात आले�या 

िव�ापीठ व महािव�ालये �यायािधकरणाकरीता लागणारे सहायक कुलसिचव व 

वाहनचालक हे दो�ही पदे उपल�ध क�न देणेबाबत महारा�� शासना�या उ�च व तं�िश�ण 

िवभागाने िद.09/10/2018 रोजी�या शासन िनण�य िनग�िमत केलेला आहे. 

2. उ�त दो�ही पदे ही संबंिधत िव�ापीठानी �यायािधकरणास िव�ापीठ िनधीतून उपल�ध क�न 

�ावी लागणार आहेत. 

3. उ�त शासन िनण�यातील तरतदु�चा िवचार करता सािव�ीबाई फुले पुणे िव�ापीठ, पुणे यां�या 

�यव�थापन पिरषदेने पुणे िव�ापीठ पिरसरातील �यायािधकरणाच ेकाय��े� हे पुणे िव�ापीठ, 

को�हापूर िव�ापीठ व सोलापूर िव�ापीठ असे अस�यामुळे दो�ही पदां�या वेतनाकरीता व 

इतर खच�चा समान आ�थक भार उचल�याबाबत संबंिधत िव�ापीठ व शासनास 

कळिव�याबाबत ठराव केलेला आहे. 
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4. उपरो�त दो�ही पदां�या वतेनाचा (सहा�या वतेन आयोगानुसार) खच� िव�ापीठ िनधीतून 

िनम�ण करावयाचे झा�यास �याकरीता खालील�माणे खच� अपेि�त आहे. 

 तपशील सहायक कुलसिचव वाहनचालक 

 वतेन�ेणी �.15,600-39,100/- 

एजीपी - 5,400/- 

�.5,200-20,200/- 

एजीपी - 1,900/- 

 िकमान मूळ वतेन �.21,000/-  

(15,600/- + 5,400/-) 

�.7,730/-  

(5,830/- + 1,900/-) 

 डी.ए. 142% �. 29,820/- �. 10,976/- 

 एच.आर.ए. 30% �. 6,300/- �. 2,319/- 

 टीए �. 2,400/- �. 400/- 

 सी.एल.ए. �. 240/- �. 150/- 

 कुटंूब क�याण भ�ा -- -- 

 �ित मिहना एकूण वतेन �. 59,760/- �. 21,575/- 

 वा�षक एकूण वतेन �. 7,17,120/- �. 2,58,900/- 

  उपरो�त त�ता अवलोकनी घेता, दो�ही पदांच े सहा�या वतेन आयोगानुसार वतेनाचा 

एकूण खच� �.9,76,020/- (अ�री �पये नऊ लाख �याह�र हजार वीस फ�त) इतका येणार 

असून �याम�ये ��तुत िव�ापीठाचा �.3,25,340/- (अ�री �पये तीन लाख पंचवीस हजार 

तीनशे चाळीस फ�त) इतका िह�सा राहणार आहे. 

5. उपरो�त �माणे �यायािधकरणास सहा. कुलसिचव व वाहनचालक ही दो�ही पदे संबंिधत 

िव�ापीठांनी उपल�ध क�न देणेबाबत शासनाने शासन िनण�या�वये कळिवले अस�यामुळे 

दो�ही पदे िव�ापीठ फंडामधून भरणे बंधनकारक आहे. 

 सबब, महारा�� शासना�या उ�च व तं�िश�ण िवभागा�या िद.09/10/2018 रोजी�या 

शासन िनण�यातील तरतुदीनुसार महािव�ालय व िव�ापीठीय �यायािधकरणास सहा.कुलसिचव 

व वाहनचालक ही दो�ही पदे िव�ापीठ फंडामधून उपल�ध क�न दे�याची व �याकामी येणारा 

समान आ�थक भार उचल�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: िव�ापीठ व महािव�ालये �यायािधकरणाकरीता लागणारे सहायक कुलसिचव व वाहनचालक हे 

दो�ही पदे उपल�ध क�न दे�याबाबत कुलसिचव, सािव�ीबाई फुले पुणे िव�ापीठ, पुणे या�ंया 

िद.23/05/2019 रोजी�या प�ाची न�द घे�यात आली. 
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[  08 ] मा. �. सचंालक, भशूा� संकुल यांनी Groundwater Surveys and Development 

Agency (GSDA), Pune यांचेसोबत सामंज�य करार कर�याकिरता तयार केललेा 

कराराचा मसूदा मा�यते�तव. 
  

 (िटपणी: मा. �. सचंालक, भशूा� सकुंल यांनी िद. १०/०४/२०१९ रोजी�या प�ा�वये 

Groundwater Surveys and Development Agency (GSDA), Pune यांचसेोबत 

सामंज�य करार कर�याकिरता सामंज�य कराराचा मसूदा तयार केला असनू, सदर 

करारामुळे प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठातील शै�िणक, सशंोधन 

आिण �िश�ण काय��मांचे िव�ा�य�किरता आिण अ�यापकांकिरता आयोजन करता येऊ 

शकेल. या करारामुळे ��तुत िव�ापीठातील िव�ा�य�ना व संशोधन करणा�या 

िव�ा�य�ना ब�याच �माणात फायदा होणार आहे. सबब, सदर सामंज�य करारा�या 

मसू�ास मा�यता �दान करावी, अशी िवनंती केली आहे.  

 आ�थापना िवभागाने मा. कुलगु� महोदयां�या आदेशा�वये, िद.२४/०४/२०१९ 

रोजी�या अतंग�त काय�लयीन िटपणी अ�वये ��ततु िव�ापीठातील िवधी व स�ागार 

िवभागास सदर सामंज�य करारा�या मस�ूाची पडताळणी क�न अिभ�ाय आ�थापना 

िवभागास पाठिव�याबाबत कळिव�यात आले होते. 

 यानुषंगाने मा. कायदा अिधकारी यानंी िद. २९/०४/२०१९ रोजी ��तािवत 

करारना�यामधील कायदेशीर बाबी तपास�यात आले�या असनू, पढुील काय�वाही 

कर�यात यावी, असे आ�थापना िवभागास कळिवले आहे. 

 सबब, मा. �. संचालक, भशूा� सकुंल यांनी Groundwater Surveys and 

Development Agency (GSDA), Pune याचंेसोबत सामंज�य करार कर�याकिरता 

तयार केलेला कराराचा मसदूा मा�यते�तव). 

 

ठराव: मा. �. सचंालक, भशूा� संकुल यांनी Groundwater Surveys and Development 

Agency (GSDA), Pune यांचेसोबत सामंज�य करार कर�याकिरता तयार केललेा 

कराराचा मसू�ास दु��तीसह मा�यता दे�यात आली. 
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[  09 ] �ा. एस. के. मठपती याचंे िद.17/05/2019 रोजीच े प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर 

सोलापरू िव�ापीठ सवेािनवृ� िश�क संघटना �थापन कर�याकिरता  

ना-हरकत �माणप� िमळणेबाबतचे प� िवचाराथ�. 
  

 (िटपणी: िदनांक 17/05/2019 रोजी�या प�ा�वये �ा. एस. के. मठपती यांनी प�ुय�ोक 

अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठांतग�त िव�ापीठ व महािव�ालयातून सेवािनवृ� 

तसेच िशवाजी िव�ापीठा�या सोलापरू िज��ातील �ाधापकाचंी संघटना न�दणी 

कर�यात येणार आहे.  िव�ापीठा�या नावाचा वापर सेवािनवृ�  िश�क संघटना न�दणी 

(प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ सवेािनवृ� िश�क संघटना) असा 

केला जाणार अस�यामुळे िव�ापीठा�या ना-हरकत �माणप�ाची मागणी न�दणी 

काय�लयाने केली आहे.  तरी ना-हरकत �माणप� िमळाव ेअशी िवनंती केली आहे. 

 यासंदभ�त महारा�� नागरी सेवा (वत�णकू) िनयम 1979 चे अवलोकन केले 

असता, िनयम २९ नुसार शासकीय कम�चा�यां�या सघंटनेला मा�यता दे�याबाबतच े

�प�टीकरण व �ि�या नमदु कर�यात आली आहे. तर िनयम ३० नुसार शासकीय 

कम�चारी (औ�ोिगके�र) सघंटने�या अटी व शत� नमुद कर�यात आ�या आहेत.  परंत ू

सेवािनवृ� �ा�यापकां�या सघंटनेसंदभ�त कस�याही �कारचा उ�ेख िदसनू येत नाही. 

तसेच संघटना �थापन कर�यासाठी शासनाने िकमान सद�यांची मय�दा घालून दे�यात 

आलेली आहे.  परंतू �ा�यापक मठपती यानंी ते �थापन करणार असले�या संघटनेची 

घटना, संघटनेची रचना, सभासदांची नाव े आिण धम�दाय आय�ुतांकडून घेतलेली 

परवानगी अशी कोणतेही कागदप�े �यां�या प�ासोबत जोडलेली िदसून येत नाहीत. 

 तसेच िव�ापीठ काय�लयाने संपक�  करावयाच ेझा�यास संबिंधतांचा प�ा �कवा 

मोबाईल नंबर प�ाम�ये नमदू कर�यात आलेला नाही. �यामुळे प��यवहार कर�यास 

अडचण िनम�ण झाली आहे.  यासंदभ�त आ�थापना िवभागाने िद. 21/05/2019 रोजी 

िटपणी सादर केली असता मा. कुलगु� महोदयांनी सदर िटपणीवर मा. �यव�थापन 

पिरषदेम�ये सदर िवषय सादर क�न यावर चच� कर�यात यावी, असे प�ृठाकंन केले 

आहे. 

 सबब, सदर प�ृठाकंनास अनुस�न �ा. एस. के. मठपती यांच े िद.17/05/2019 

रोजीचे प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ सेवािनवृ� िश�क संघटना 

�थापन कर�याकिरता ना-हरकत �माणप� िमळणेबाबतचे प� िवचाराथ�). 

 

ठराव: �ा. एस. के. मठपती याचंे िद.17/05/2019 रोजीच े प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर 

सोलापरू िव�ापीठ सवेािनवृ� िश�क संघटना �थापन कर�याकिरता  

ना-हरकत �माणप� िमळणेबाबत केल�ेया िवनंतीची न�द घे�यात आली. 
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[  10 ] ��तुत िव�ापीठातील खेळाडू, संघ�यव�थापक व माग�दश�क या�ंया दैिनक भ�ा, आहार 

भ�ा, सामना भ�ा व मानधन याम�ये सुधािरत वाढ कर�याची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: ��तुत िव�ापीठा�या संघामधील खेळाडू, संघ�यव�थापक व माग�दश�क या�ंया दैिनक 

भ�ा, आहार भ�ा, सामना भ�ा व मानधन हे स�:��थतीम�ये पूव��माणेच दे�यात येत असून 

याम�ये सुधािरत वाढ कर�यात यावी याकिरता िविवध ि�डा सिमती सद�यानंी याबाबत िवनंती 

अज� केला आहे. 

 शै�िणक वष� 2019-20 वष�किरताची �ीडा मंडळाची पिहली बैठक िद.23/05/2019 

रोजी आयोिजत कर�यात आली होती.  याम�ये मा.कुलगु� महोदया�ंया परवानगीने आय�या 

वळेे�या िवषयावर चच� करतेवळेी उप��थत सद�यांनी वरील�माणे खेळाडू, संघ�यव�थापक व 

माग�दश�क या�ंया दैिनक भ�ा, आहार भ�ा, सामना भ�ा व मानधन याम�ये सुधािरत वाढ करणे 

आव�यक अस�याबाबत िशफारस केली. 

 �ीडा िवभागाकडे िविवध �ीडा सिमती सद�यांनी सादर केलेला भ�ा व मानधना�या 

जु�या व नवीन दरािवषयीचा त�ता खालील�माणे. 

Coaching Camp Tournament & Travelling 

Particulars Old 
Rumination 

Amount 

New 
Rumination 

Amount 

Particulars Old 
Rumination 

Amount 

New 
Rumination 

Amount 

Local Player DA 50/- 75/- Player DA 100/- 250/- 

Outstation Player 
DA 

70/- 100/- Diet Allowance per 
Sesion 

40/- 60/- 

Diet Allowance per 
Sesion 

40/- 60/- Special DA for per 
Match 

50/- 75/- 

DA Coaching camp 
for Coach 

120/- 150/- DA for Coach and 
Manager 

120/- 250/- 

Rumination for 
Coach 

100/- 200/- Diet Allowance for 
Coach & Manager 

-- 60/- 

Local DA of Coach 150/- 150/- Special DA per 
match for Coach 
and Manager 

-- 75/- 

Medical Charges 500/- 1,000/- Auto Charges for 
Tournament 

500/- 1,000/- 

  याबाबत सिव�तर चच� कर�याकिरता भ�ा व मानधनाच ेजुने दर व नवीन सुधािरत दर 

अशा आशयाचा त�ता �ीडा िवभागाकडे जमा क�न व �ीडा िवभागाने सदरचा िवषय 

मा. �यव�थापन पिरषदेपुढे मांडावा अशी िशफारस कर�यात आली.  तरी िशफारशीनुसार 

��तुत िव�ापीठातील खेळाडू, संघ�यव�थापक व माग�दश�क यां�या दैिनक भ�ा, आहार भ�ा, 

सामना भ�ा व मानधन याम�ये सधुािरत वाढ कर�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: ��तुत िव�ापीठातील खेळाडू, संघ�यव�थापक व माग�दश�क या�ंया दैिनक भ�ा, आहार 

भ�ा, सामना भ�ा व मानधन याम�ये सधुािरत वाढ कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 
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[  11 ] ��तुत िव�ापीठातील �ीडा िवभागामाफ� त शारीरीक िश�ण संचालक व खेळाडू 

यां�याकिरता तयार कर�यात आल�ेया िनयमावली प�ु�तका (Hand Book) मा�यते�तव. 
  

 (िटपणी: सोलापरू िव�ापीठा�या �ीडा िवभागांतग�त सालाबाद�माणे िविवध 

आंतरमहािव�ालयीन, पि�म िवभागीय, आतंर िव�ापीठ, पि�म िवभागीय अिखल 

भारतीय रा�य आंतर िव�ापीठ �ीडा महो�सव या सार�या उप�माच ेआयोजन कर�यात 

येते. 

 या सव� �पध�म�ये सहभागी घेणारे शारीरीक िश�ण संचालक व खेळाडू किरता 

िनयमावली प�ु�तका (Hand Book) सन 2014-15 म�ये तयार केला असून �याची 

अंमलबजावणी सन 2015-16 पासून कर�यात येत आहे. सदर िनयमावली 

प�ु�तकेमधील सामािव�ट असलेले िविवध िनयम, �पध�च े पा�ता िनयम, �पध��या 

आयोजनाची िनयमावली, शारीरीक िश�ण संचालक, खेळाडू यांना देय दैिनक/�वास 

भ�े इ�यादी बाबतच ेिनयम समािव�ठ आहेत. 

 सदर�या िनयमावली प�ु�तकेम�ये कालानु�प काही दु���या करणे आव�यक 

होते. याकिरता मा. कुलग�ु महोदया यां�या मा�यतेनुसार डॉ. सुरेश लांडगे यां�या 

अ�य�तेखाली सिमती गठीत कर�यात आली. सदर�या सिमतीने िनयमावली 

प�ु�तकेम�ये आव�यक असणारे बदल व दु��ती याबाबत �ीडा िवभागाकडे अहवाल 

सादर केला व �ा�त अहवालानुसार �ीडा िवभागाकडून सदर�या िनयमावली 

प�ु�तकेम�ये दु��ती कर�यात आली. 

 शै�िणक वष� 2019-20 या सालाकिरता िद. 23/05/2019 रोजी सकाळी  

11 वा. �ीडा मंडळाची पिहली बठैक आयोिजत कर�यात आली.  या बठैकीम�ये 

सदर�या िनयमावली प�ु�तकेम�ये (Hand Book) कर�यात आले�या दु��ती व बदलास 

सव� सिमती सद�यांनी सव�नुमते मा�यता िदली व सदरची िनयमावली प�ु�तका  

मा. �यव�थापन पिरषदेपढेु मा�यते�तव सादर कर�यािवषयी िशफारस कर�यात आली.  

 सबब, �ीडा िवभागामाफ� त शारीरीक िश�ण सचंालक व खेळाडू यां�याकिरता 

तयार कर�यात आले�या िनयमावली प�ु�तका (Hand Book) मा�यते�तव).                                                                        

 

ठराव: ��तुत िव�ापीठातील �ीडा िवभागामाफ� त शारीरीक िश�ण संचालक व खेळाडू 

यां�याकिरता तयार कर�यात आल�ेया िनयमावली प�ु�तका (Hand Book) यास मा�यता 

दे�यात आली. 
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[ 12 ] ��तुत िव�ापीठा�या सव� संल��नत महािव�ालया�या सव� िवधी िश�काकंडून िवधी 

िश�कां�या स�ुया संदभ�त िद. 19/06/2019 रोजी आलले ेप� िवचाराथ�. 
  

 (िटपणी: सदरील प�ा�वये ��तुत िव�ापीठाकडून िवधी िश�कां�या स�ुया शै�िणक वष� 

2018-19 मधील दो�ही स�ात 21 िदवसांनी कमी केले�या स�ुया िवधी िश�कानंा देऊ 

कर�यासाठी मंुबई िव�ापीठा�या धत�वर पिरप�क काढून िवधी िश�कांना �या स�ुया 

िवशेष सु�या �हणनू शै�िणक वष� 2019-20 म�ये घे�याची मुभा �ावी व तसे पिरप�क 

काढाव.े  तरी प�ात नमूद केले�या सव� बाबीचा िवचार �हावा व सदरील 21 िदवसा�ंया 

सु�या शै�िणक वष� 2019-20 म�ये उपल�य क�न �ा�यात व िश�कांवर झालेला 

अ�याय दूर कर�याची मागणी केलेली आहे.  

 उपरो�त�माणे शै�िणक वष� 2018-19 व 2019-20 किरताच े स� आरंभ व 

स�समा�ती तारखांचे पिरप�क सव� अिधकार मंडळाची मा�यता घेवून ��तुत 

िव�ापीठा�या सव� संल�नीत महािव�ालयास कळिव�यात आलेले असनू, उपरो�त 

�माणे सव� िवधी िश�कांना सदरील 21 िदवसां�या सु�ा शै�िणक वष� 2019-20 म�ये 

उपल�य क�न दे�यासाठी िवशेष स�ुयाचंी तरतूद करणेकामी िवनंती केलेली आहे. 

 सबब, सव� िवधी  िश�कां�या सु�या संदभ�तील प� िवचाराथ�).                                                                                                                                

 

ठराव: ��तुत िव�ापीठा�या सव� संल��नत महािव�ालया�या सव� िवधी िश�काकंडून िवधी 

िश�कां�या स�ुया संदभ�त िद. 19/06/2019 रोजी आल�ेया प�ा�वये केलले े िवनंती 

अमा�य कर�यात आली. 
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[  13 ] अिधसभा सद�या �ीमती आर. ए. महागांवकर यानंी अिधसभे�या िद.30/04/2019 

रोजी�या बठैकीतील मांडल�ेया ठराव �. 7 िवचाराथ�. 
  

 (िटपणी: सोलापरू िव�ापीठ संल�न महािव�ालय िव�ा�य�ना मृ�यपू�ात िवमा सरं�ण 

आहे. परंत,ू एखादा िव�ाथ� आजारी पड�यास कोण�याही �कारचा आरो�य िवमा स�या 

उपल�ध नाही. �यामुळे �या आ�थक दुब�ल घटकातील िव�ा�य�ची �मता नाही अशा 

िव�ा�य�ना आरो�या�या िविवध ��ांना सामोरे जाव े लागत आहे. �यामुळे िव�ा�य�ना 

आरो�य िव�याच े कवच िव�ापीठाने �ाव े तशी तरतूद करावी अशी िशफारस अिधसभा 

�यव�थापन पिरषदेस करीत आहे. 

 सबब, अिधसभा सद�या �ीमती आर. ए. महागांवकर यांनी अिधसभे�या 

िद.30/04/2019 रोजी�या बठैकीत मांडलेला ठराव �. 7 िवचाराथ�). 

 

ठराव: अिधसभा सद�या �ीमती आर. ए. महागांवकर यानंी अिधसभे�या िद.30/04/2019 

रोजी�या बठैकीतील मांडल�ेया ठराव �. 7 अ�वये केललेी िशफारशीची न�द घे�यात 

आली.  तसचे याबाबत संबिंधतांना कळिव�यात याव ेअसे ही ठरल.े 
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[  14 ] TV Studio सु� कर�याची बाब िवचाराथ�. 

  

 (िटपणी: पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठातील सामािजकशा� ेसंकुलात मास 

क�युिनकेशन िवभाग मागील 11 वष�पासून काय�रत आहे. मास क�युिनकेशन िवभाग हा 

�यावसाियक अ�यास�म आहे. या अ�यास�मा�या िव�या�य�साठी लागणारी साधने व सॉ�टवअेस� 

पूण�त: वगेळे आहेत. या अनुषंगाने कोण�याही िव�ापीठात अथवा महािव�ालयात िवभाग सु� 

करताना �यात कोण�या सुिवधा असा�यात, मनु�यबळ कसे व िकती असाव ेयासंदभ�त िव�ापीठ 

अनुदान आयोगाचा सोबत जोडलेला अहवाल कृपया अवलोकनी �यावा. 

सदर अहवालानुसार मास क�युिनकेशन िवभागासाठी खालील सुिवधा व मनु�युबळ असणे गरजेच े

आहे. 

1) अ�ावत संगणक �योगशाळा 

2) अ�ावत टी�ही �टुिडओ 

3) अ�ावत फोटो �टुिडओ  

4) अ�ावत ऑिडओ �टुिडओ 

5) अ�ावत ��ट�ग युिनट  

 या सुिवधा तसेच 07 अ�यापक आिण 03 तं�� उपल�ध असावते असे या अहवालात 

नमूद केलेले आहे. 

 या अनुषंगाने न�पणे नमूद करावसेे वाटते की, औरंगाबाद, पुणे, को�हापूर या 

िठकाण�या िव�ापीठात मास क�युिनकेशन िवभागा�या �वतं� इमारती व कोटयावधी �पये खच� 

क�न उभारलेले �टुिडओ आहेत. यािशवाय औरंगाबाद�या एम.जी. एम. महािव�ालयात 

�टुिडओसाठी पाच कोटी �पयांचा खच� कर�यात आला आहे. बारामती�या, लातूर�या व पुणे, 

मंुबई, नािशक�या अनेक महािव�ालयातही �टुिडओ�या चांग�या सुिवधा आहेत. 

 पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर िव�ापीठातील मास क�युिनकेशन िवभागाला मागील 

11 वष�त आव�यक सुिवधा, िनधी उपल�ध झालेली नाही. केवळ दोन वग� खो�यात हा िवभाग सु� 

आहे. �सा अथवा कोण�याच योजनेतून या िवभागास अ�ाप काहीच िनधी अथवा उपकरणे 

उपल�ध क�न दे�यात आलेली नाहीत. या िवभागातून पास होणा�या 90 ट�केपे�ा अिधक 

िवदया�य�ना चांग�या नोकरी�या संधी िमळा�या आहेत. मा� िवभागास आव�यक सुिवधा 

नस�याने सोलापूर िव�ापीठा�या काय��े�ातील खूप िवदयाथ� आता पुणे, मंुबई, को�हापूर 

इ�यादी िठकाणी मास क�युिनकेशनचा अ�यास�म पूण� कर�यास जाऊ लागले आहेत. स�याचा 

�पध�चा काळ ल�ात घेता आप�या िव�ापीठातील मास क�युिनकेशन िवभागा�या िव�ा�य�नाही 

टी�ही व रेिडओ �टुिडओची सुिवधा उपल�ध क�न दे�याची िनतांत आव�यकता आहे. 

 आप�या िव�ापीठातील मास क�युिनकेशन िवभागासाठी टी�ही व रेिडओ �टुिडओची 

सुिवधा िनम�ण कर�यास भारत सरकार�या बेिसल या कंपनीने सन 2018 म�ये िव�ापीठाकडे 

��ताव सादर केला होता. मा� �यासाठी लागणारा खच� �यां�या ��तावानुसार दोन कोटी 

�पयांपे�ा अिधक अस�याने �यास मा�यता िमळू शकली नाही.  

 मास क�युिनकेशन हा �यवसाियक अ�यास�म आहे. आप�या िव�ापीठातील मास 

क�युिनकेशन�या िवदया�य�नाही टी�ही व रेिडओ �टुिडओची अ�याव�यक असलेली सुिवधा 

िमळणे गरजेचे आहे. मा� �यासाठी लागणारा खच� कमी �हावा या��टीने मास क�युिनकेशन 

िवभागाने काही �थािनक व बंगलोर येथील टी�ही रेिडओ �टुिडओला भेटी घेऊन मािहती घेतली. 
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यातून असे िदसून आले की, एखादया कंपनीला कॉ��ॅ�ट न देता िव�ापीठाने ही कामे क�न 

घेत�यास कमी खच�त कामे होऊ शकतात. यात जा�त खच��या काही बाबी टाळुन 20 

लाखापय�त�या खच�त टी�ही �टुिडओ उभारता येणे श�य आहे असे िदसून आले. तसेच रेिडओ 

�टुिडओ देखील (क�युिनटी रेिडओसह) 22 लाखात सु� करणे श�य आहे असे िदसून आले. 

क�युिनटी रेिडओला क� � सरकारची मा�यता लागते व मा�यता िमळ�यात दोन वष�चा कालावधी 

तरी लागतो. �यामुळे यावष� �ाधा�याने टी�ही रेिडओ �टुिडओ उभार�यात यावा व �यासाठी 

आव�यक 20 लाखाची र�कम मास क�युिनकेशन िवभागास उपल�ध क�न दे�यात यावी अस े

वाटते. क�युिनटी रेिडओसाटी िव�ापीठाने अज� करावा व �यास क� � सरकारची दोन वष�त 

मा�यता िमळा�यावर �यावळेी �यासाठी लागणारा िनधी उपल�ध क�न दयावा असे वाटते. 

 �ाधा�याने िट�ही �टुिडओ सु� कर�याच ेफायदे खालील�ाणे आहेत.  

1) िव�ा�य�नी अ�याव�यक असणारी िट�ही �टुिडओची सुिवधा िमळा�याने �वशे घेऊ 

इ��छणा�यांची सं�या मो�ा �माणात वाढेल. 

2) एम. ए. मास. क�युिनकेशन (इले��ॉिनक िमिडया) हा निवन िवना अनुदािनत अ�यास�म सु� 

क�न �यासाठी �ित िव�ाथ� 25 हजार �पये शु�क ठेवता येईल. �यातुन टी�ही �टुिडओवर 

झालेला बराचसा खच� ये�या पाच वष�त वसुल होईल. 

3) डॉ�युम��ी मेक�ग, ॲकिरग या दोन अ�प मुदती�या अ�यास�मातूनही काही र�कम परत 

िमळेल.  

4) सव�त मह�वाचे �हणजे िव�ापीठातील सव�च संकुलातील सव� िवभागातील अ�यापकांच े

��हिडओ ले�चस� (इकंट�ट) तयार क�न ते इंटरनेटवर उपल�ध क�न देता येतील, �याला 

नॅक मानांकनात जा�त गुण अस�याने �याचा फायदा नॅकसाठी मोठया �माणात होईल. 

5) िव�ापीठातील सव� मह�वाच े काय��म उप�मांच े ��हिडओ िचि�करण व �याच े जतन मास 

क�युिनकेशन िवभागाने के�याने िव�ापीठाचा दरवष� होणारा मोठा खच� वाचतो. 

 या बाबी िवचारात घेता खालील�माणे मा. �यव�थापन पिरषदे�या फेरिवचाराथ� ठेव�यास 

मा�यता िमळावी ही िवनंती. 

अ) मास क�युिनकेशन िवभागासाठी �ाधा�याने टी�ही �टुिडओ उभार�यात यावा व �यासाठी 

आव�यक 20 लाखाची र�कम उपल�ध क�न दे�यास मा�यता िमळावी. 

ब) क�युिनटी रेिडओसाठी क� � सरकारकडे अज� कर�यास मा�यता िमळावी व �यास क� � 

सरकारची दोन वष�त मा�यता िमळा�यावर �यावळेी �यासाठी लागणारा 22 लाखाचा िनधी 

उपल�ध क�न दे�यास मा�यता िमळावी. 

 सबब, वरील �माणे TV Studio सु� कर�याची बाब िवचाराथ�).                                                                               

 

ठराव: �यव�थापन पिरषदे�या िद.06/12/2018 रोजी�या बैठकीत ठराव �. 49(4) अ�वये सदर 

िवषयास मा�यता दे�यात आललेी अस�याने �या ठरावानुसारच काय�वाही कर�याबाबत मा�यता 

दे�यात आली. 
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[  15 ] �ान�ोत सिमती�या िद.09/05/2019 रोजी झाल�ेया बठैकीचा काय�वृ�ांत मा�यते�तव. 
  

 (िटपणी: �ान�ोत सिमतीची िद.09/05/2019 रोजी बठैक संप� झाली.  या बठैकीतील 

िवषय पि�केवर �ान�ोत क� �ातील दु�मळ व �काशन बदं झालेले अ�यास�माशी 

िनगडीत �ंथ छायांिकत �तीम�ये उपल�ध क�न देणे, िव�ापीठ पिरसरातील संचालक / 

िवभाग�मुख यांना �ंथ खरेदीकरीता Delegation of Power नुसार अिधकार देणेबाबत, 

संगणकशा� सकुंलाकडून �ा�त झाले�या संगणकाबाबत, उसनवारीवर दे�यात 

आले�या संगणकाबाबत, कोणतीही पवू�क�पना न देता �ान�ोत क� � वापरणेबाबत आिण 

�ान�ोत क� �ातील संगणक क�ा�या वापराबाबत इ. िवषय िवचाराथ� होते.   

 सबब, �ान�ोत सिमती�या बठैकीचा काय�वृ�ातं महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 96(3) अ�वये मा�यते�तव). 

 

ठराव: �ान�ोत सिमती�या िद.09/05/2019 रोजी झाल�ेया बठैकीचा काय�वृ�ांतास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 
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[  16 ] अ�यासक� � �वशे शु�क वाढिवणेची बाब िवचाराथ�. 
  

 (िटपणी: �ान�ोत सिमतीची िद.09/05/2019 रेाजी बठैक सपं� झाली. या बठैकीम�ये 

अ�यासक� � येथील शु�क वाढ या िवषयावर चच� कर�यात आली.  स�या अ�यासक� �ाच े

वा�षक शु�क खालील�माणे आहे. 

 महािव�ालयीन िनयिमत िश�ण घेणा�या िव�ा�य�ना �.310/- इतके शु�क. 

 �पध� परी�ेचा अ�यास करणा�या व बिह�थ अ�यास�मास �वशे घेणा�या 

िव�ा�य�ना �.510/- इतके शु�क आका�न �वशे िदला जातो.  �ान�ोत 

क� �ा�या िद.09/05/2019 रोजी झाले�या 20 �या बठैकीम�ये मा. कुलगु� 

महोदया व इतर सद�यासंमवते झाले�या त�डी चच�नुसार खाली नमूद 

के�या�माणे सुधािरत �वशे शु�क आकार�यात याव,े असे च�चले. 

 महािव�ालयीन िनयिमत िश�ण घेणा�या िव�ा�य�ना �विेशत महािव�ालयात 

अ�यािसका उपल�ध असते.  �यामुळे िनयिमत �वशे घेणा�या िव�ा�य�ना अ�यासक� �ात 

�वशे िदला जाणार नाही. 

1 फ�त �पध� पिर�चेा अ�यास करणा�या िव�ा�य�करीता �वशे शु�क �.750/- 

इतके आकार�यात याव.े 

2 बिह�थ अ�यास�मास असले�या िव�ा�य�किरता �.550/- इतके �वशे शु�क 

आकार�यात याव े तसेच बिह�थ अ�यास�मास �वशे घेतले�या िव�ा�य�नी 

अ�यासक� � येथे �वशे घेतेवळेी बिह�थ अ�यास�मास �वशे घेतले�या पावतीची 

सा�ांिकत �त जोडणे अिनवाय� आहे. 

3 अ�यासक� �ाचे वा�षक शु�क ��येक वष� 10% �माणे वाढवाव.े 

 वरील�माणे अ.�.1 ते 3 नुसार तातडीने काय�वाही करणे आव�यक आहे.  

िद.16/06/2019 रोजी�या िटपणीनुसार महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 12(7) अ�वये मा.कुलगु� महोदया यांची मा�यता िदलेली आहे. 

 सबब, सदरची बाब मािहती�तव.). 

 

ठराव: अ�यासक� � येथे �वशे घेणा�या सव� िव�ाथ�ना �.600/- इतके �वशे शु�क आकार�यात 

याव.े तसेच उपरो�त अ. �. 3 नुसार अ�यासक� �ाच े वा�षक शु�क ��येक वष� 10% 

वाढिव�याची केललेी िशफारस र� कर�यात याव ेअसेही ठरल.े 
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[  17 ] सोलापरू िज��ात यावष� दु�काळी पिर��थती अस�याने दु�काळामुळे अडचणीत 

आल�ेया िव�ा�य�च ेि�तीय स�ातील फी माफ कर�याची बाब िवचाराथ�. 
  

 (िटपणी: िद. 30 एि�ल, 2019 रोजी�या अिधसभे�या बठैकीम�ये डॉ. सी. एस. च�हाण 

यांनी सोलापरू िज��ात दु�काळी पिर��थती अस�याने �थम स�ात िव�ा�य�ची फी माफ 

केलेली होती. परंतु ि�तीय स�ात ती माफ कर�यात आलेली नाही. तरी दु�काळामुळे 

अडचणीत आले�या िव�ा�य�च े परी�ा शु�क माफ कराव े अशी िशफारस ही अिधसभा 

�यव�थापन पिरषदेस करत आहे. �यावर खालील �माणे ठराव पारीत झालेला आहे. 

सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास �ी. एम. एस. डांगरे यानंी अनुमोदन िदले.  

�यानंतर सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला. 

 सबब, सोलापरू िज��ात यावष� दु�काळी पिर��थती अस�याने दु�काळामुळे 

अडचणीत आले�या िव�ा�य�च ेि�तीय स�ातील फी माफ कर�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: अिधसभा सद�य डॉ. सी. एस. च�हाण यांनी अिधसभ�ेया िद.30/04/2019 रोजी�या 

बठैकीतील मांडल�ेया ठराव �. 6 अ�वये केललेी िशफारशीची न�द घे�यात आली. 

तसेच याबाबत सबंिंधतानंा कळिव�यात याव ेअसे ठरल.े 
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[  18 ] �य ु सातारा कॉलजे ऑफ बी.सी.ए., पंढरपरू या महािव�ालया�या पंढरपरू िठकाणाच े

�थानांतरणाचा ��ताव शासनास सादर कर�याची बाब िवचाराथ�. 
  

 (िटपणी: �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपरू या महािव�ालयाचा �थानांतरणाचा 

��ताव �ा�त झाला होता.  िद. 26/12/2018 रोजी�या �शासकीय मा�य िटपणी नुसार 

सदर महािव�ालयाचा �थानांतरणाबाबतचा ��ताव िद.16/01/2019 रोजी�या 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ� सादर कर�यात आला होता.  �याअनुषंगाने �यव�थापन 

पिरषदेने िद.16/01/2019 रोजी�या बठैकीतील ठराव �. 08 नुसार उ�त 

महािव�ालया�या पंढरपरू िठकाणा�या �थानांतरणास शासनाची सहमती घे�यासाठी 

��ताव िविहत नमू�यात व यो�य �या शु�कासह घेवून शासनास िशफारस केली.  परंत,ु 

सदरचा ��ताव हा उ�च व तं�िश�ण िवभाग, मंुबई यांना पाठिवणे आव�यक होते.  परंत ु

नजर चकूीने मा. िश�ण संचालक, उ�च िश�ण सचंालनालय, महारा�� रा�य, पणेु यानंा 

पाठिव�यात आला. तसचे �यव�थापन पिरषदेने िद. 16/01/2019 रोजी�या ठराव �. 

15(11) नुसार महािव�ालय �थलांतर/नामांतर/Co-aid/प�ा बदल अशा �कार�या 

िवहीत न केले�या फी संदभ�त डॉ. एस. एस. गोरे याचंी एक सद�यीय सिमती गठीत 

केली. �याअनुषंगाने �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे यां�या एक सद�यीय सिमतीने केलेली 

िशफारस िद. 18/06/2019 रोजी�या शु�क सिमती�या िवचाराथ� ठेव�यात आलेली 

आहे.   

            तसचे महारा�� शासन, िश�ण संचालनालय, (उ.िश.), पणेु याचंे प� जा. �. 

अमिव-2016/सोिव/�यु सातारा महा/�थानांतरण/मिव-2/5789 िद. 11/04/2019 

रोजी�या प�ा�वये, मा. सहसंचालक, पणेु यांनी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ 

अिधिनयम 2016 मधील कलम 118 मधील तरतूदीचे पालन होते �कवा कस े याबाबत 

िशफारशीसह �वयं�प�ट अिभ�ाय सादर करणेबाबत कळिवले आहे.  �यानुषंगाने 

िद.22/05/2019 रोजी�या �शासकीय मा�य िटपणी अ�वये, उ�त महािव�ालयाच े

स�याचे िठकाण व �थलांतरीत होणारे िठकाण या दोन िठकाणांमधील अतंराची तपासणी 

कर�यासाठी मा. �-कुलगु� सो यांनी डॉ. पी. एम. पवार, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, 

पंढरपरू व डॉ. �ीमती एल. के. बागल, कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पढंरपरू 

यांना महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 118 नुसार सदर 

महािव�ालयाचे �थलातंर व स�याचा प�ा या दोन िठकाणांमधील अंतराची तपासणी 

कर�यासाठी ि�सद�यीय सिमती गठीत केली होती.   

               �यानुसार उ�त ि�सद�यीय सिमतीने िद. 11/06/2019 रोजी खालील�माणे 

अहवाल सादर केला आहे. 
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1. The existing location of Institute is GAT NO: 123/2/अ/2/ब, निवन 

सोलापरू रोड, िरलाय�स पपंासमोर, पढंरपर, िज. सोलापरू-413304.  

The proposed location of Institute is GAT NO: 429/1/ब/1 कोट�,  

ता. पढंरपरू, िज. सोलापरू. 

2. Committee travelled by vehicle between two locations and noted 

approximate distance was about 10 km (Ten kilometer only) 

3. The distance of proposed Institute from central location of 

Pandharpur is about 8 km. 

          तसचे उ�त सिमतीने सादर केलेला अहवाल अवलोकनी घेता व महारा�� 

साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 118(3)(ख) म�ये जर अस े नवीन 

िठकाण हे, वा�षक स�यक योजनेत दश�िव�या�माणे, उ�च िश�णाच ेनवीन महािव�ालय 

�कवा पिरसं�था सु� कर�या�या िठकाणापासनू पाच िकलोमीटर�या पिरघा�या आत 

अस�यासच, अशा निवन िठकाणी होणा�या �थलातंरणास मुभा दे�यात येईल अशी 

तरतूद आहे. 

          सबब, �य ुसातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपरू या महािव�ालया�या पंढरपरू 

िठकाणाच े�थानांतरणाचा ��ताव शासनास सादर कर�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 118 (3) (ख) नुसार �य ु

सातारा कॉलजे ऑफ बी.सी.ए., पंढरपरू या महािव�ालया�या नवीन िठकाणाच े

�थानांतरणाचे अतंर 5 िक.मी. पे�ा जा�त अस�याने सदरचा ��ताव शासनास सादर 

कर�याची केललेी िवनंती अमा�य कर�यात आली. 
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[  19 ] संल��नत महािव�ालयातील सहायक �ा�यापक, सहयोगी �ा�यापक, �ा�यापक व 

�ाचाय� या पदावर सरळसेवनेे व पदो�तीने न�याने िनय�ुत झाल�ेया व �जू झाल�ेया 

िश�काचं ेतसेच सं�था अतंग�त बदलीने िनयु�त िश�कांच ेच�िजस इन �टाफ मा�यतेसाठी 

�ा�त ��तावावर सिमतीने िशफारस केललेी आहे. सदर सिमतीचा काय�वृ�ात 

मा�यतेसाठी िवचाराथ�. 
  

 (िटपणी: िद. 04/06/2019 व िद. 19/06/2019 रोजी िव�ापीठाम�ये पार पडले�या 

च�ज�स इन �टाफ सिमतीचा बठैकीचा काय�वृ�ातं सोबत जोडलेला आहे. संल��नत 27 

महिव�ालयांकडून िविवध िव�ाशाखा अतंग�त नवीन िनयु�ती, सं�था अंतग�त बदली 

आिण पदो�ती झाले�या 114 िश�काचंे चेज�स इन �टाफ मा�यतेकिरता ��ताव 

िव�ापीठाकडे �ा�त झाले होते. महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016  

िद. 01 माच� 2017 कलम 62 अ�वये िव�ापीठ  Common Statutes आिण  Ordinance  

अ�ापपय�त �ा�त झाले नस�याने, िशवाजी िव�ापीठ, को�हापरू यां�या Orinance  

framed under the provisions of the Act,1974 मधील दंडक 9 (a) �माणे च�िजस-

इन-�टाफची सिमती गिठत कर�यात आली आहे. गिठत सिमतीची बठैक 

िद.04/06/2019 आिण िद. 19/06/2019 रोजी संप� झाली आहे. सदर सिमतीने  

��तावांची छाननी क�न िशफारशीसह बठैकीचा काय�वृ�ांत सादर केलेला आहे. 

 सबब, उपरो�त सिमती�या काय�वृ�ांतास �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे 

आव�यक आहे.  या�तव, च�िजस इन �टाफ सिमतीचा काय�वृ�ांत िवचाराथ�). 

 

ठराव: संल��नत महािव�ालयातील सहायक �ा�यापक, सहयोगी �ा�यापक, �ा�यापक व 

�ाचाय� या पदावर सरळसेवनेे व पदो�तीने न�याने िनय�ुत झाल�ेया व �जू झाल�ेया 

िश�काचं ेतसेच सं�था अतंग�त बदलीने िनयु�त िश�कांच ेच�िजस इन �टाफ मा�यतेसाठी 

�ा�त ��तावावर सिमतीने केललेी िशफारस ��वका�न सिमतीचा काय�वृ�ातंास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  20 ] पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर िव�ापीठात सुवण�पदक िवजे�या �नातकासाठी तयार कर�यात 

आललेी सुधािरत िनयमावली �यव�थापन पिरषेद�या िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: िद.16/01/2019 रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीत आय�या वळेेचा िवषय 

�.[11 (11)] व चच� होऊन खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला होता. 

ठराव: िव�ापीठाकडे िविवध देणगीदार सुवण�पदकासाठी देणगी देत आहेत. सदर देणगी 

�वीकारत असताना िव�ापीठाकडील िनयमावलीम�ये सुधारणा करणे आव�यक आहे. �यासाठी 

खालील�माणे उपसिमती िनयु�त कर�याच ेठरले.  

1) मा. डॉ. एस. आय. पाटील:           अ�य� 

2) मा. �ा. एम. एम. माने:                  सद�य 

3) मा. डॉ. बी. पी. र�गे:                    सद�य 

4) मा. डॉ. एच. के. आवताडे:           सद�य 

5) मा. डॉ. बी. एन. आदटराव:         सद�य 

6) मा. �ीमती. डॉ. एस. आय. शेख: सद�या 

 उपरो�त स�मानीय अ�य� व सद�यांची बैठक िव�ापीठाच े प� जा.�. पुअहोसोिवसो/ 

अमंिव/2019/4696, िद.13/06/2019 अ�वये िद.19/06/2019 रोजी सकाळी 11:00 वा. 

िव�ापीठा�या बैठक क�ात आयोिजत कर�यात आली होती. सदर बैठकीत िव�ापीठातंग�त पदवी 

व पद�यु�र वग�त सव��थम येणा�या सुवण�पदक िवजे�या िव�ा�य�साठी स�या�या िनयमावलीवर 

सव�कष चच� क�न सुधािरत िनयमावली खालील�माणे तयार कर�यात आली आहे. 

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

गुणव�ा यादी तयार कर�याबाबतची सुधािरत िनयमावली खालील�माणे: 

1)  गुणव�ा यादीची िनयमावली ही सव� अ�यास�मांकिरता (�यावसाियक व 

अ�यावसाियक) एकच रािहल. 

2)  गुणव�ा यादी ही पदवी व पद�यु�र अ�यास�ंमाची जािहर केली जाईल. 

(पदिवका/अध�वेळ अ�यास�म/�माणप� अ�यास�म यांची गुणव�ा यादी जाहीर 

केली जाणार नाही.) तथािप, पुनप�री�ाथ�/�ेणीसुधार, Re-Degree या 

िव�ा�य�चा गुणव�ा यादीत समावशे केला जाणार नाही.  

3)  �या कालावधीत परी�े�या आधारे पदवी िदली जाईल, �या कलावधीतील 

परी�ेतील गुणां�या आधारे गुणव�ा यादी जाहीर केली जाईल.  

4)  �या िव�ा�य�च े �वशे हे िव�ापीठा�या संल��नत महािव�ालयात/मा�यता �ा�त 

सं�था/ िव�ापीठा�या शै�िणक िवभागात संबंिधत अ�यास�मातील िविहत 

कालावधीम�ये सलगपणे झालेले असेल अशाच िव�ा�य�चा गुणव�ा यादीत 

समावशे केला जाईल. उदा. B.A/B.Com/B.Sc हा अ�यास�म तीन वष�चा 

कालावधीत सलगपणे पूण� करणे आव�यक आहे. 

5)  �या अ�यास�मास 500 पे�ा जा�त िव�ाथ� अंितम परी�ेस बसले असतील, �या 

अ�यास�मा�या गुणव�ा यादीम�ये 05 िव�ा�य��या नावांचा समावशे केला 

जाईल. 500 पे�ा कमी िव�ाथ� सं�या अस�यास तीन िव�ा�य��या नावाचा 

समावशे गुणव�ा यादीत केला जाईल.  
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6)  पद�यु�र अ�यास�मासाठी िकमान कालावधीची अट लागू असून �यासाठी 

सलगपणे परी�ा उ�ीण� केलेली असावी. उदा. एम.ए./एम.कॉम./ 

एम.ए�सी./एम.फॉम�सी. इ. अ�यास�मास �िव�ठ असताना सलग दोन वष�त 

एम.ए./एम.कॉम./ एम.ए�सी./एम.फॉम�सी उ�ीण� होणे आव�यक आहे. 

7)  गुणव�ा �ा�त िव�ा�य�ना िव�ापीठाकडून गुणव�ा �माणप� दे�यात यावीत.  

8)  वरील िनयमासंदभ�त काही अडचणी िनम�ण झा�यास �यावर िनण�य घे�याचा 

अिधकार मा. कुलगु�ंना राहील. 

सुवण�पदक िवजेता िव�ाथ� ठरिवताना आव�यक  असललेी  िनयमावली 

     1) �या �वग�किरता सुवण�पदक ठेव�यात आले आहे. �या �वग�त तो िव�ाथ� 

गुणव�ेने �थम असावा. 

2) दोन �कवा �यापे�ा अिधक िव�ा�य�ना समान गुण अस�यास सुवण�पदक देताना 

देणगीदाराने संबंिधत िवषयासाठी, अ�यास�मासाठी एकच सुवण�पदक जाहीर 

केलेले अस�याने ते केवळ एकाच िव�ा�य�स िदले जाईल. अशा वेळेस 

सुवण�पदकधारक िव�ा�य�च े नाव ठरिवताना सदर िव�ा�य��या �यां�या मागील 

वष��या परी�ेच ेसंपािदत गुण िवचारात घेतले जातील. 

3) वरील िनयमासंदभ�त काही अडचणी िनम�ण झा�यास �यावर िनण�य घे�याचा 

अिधकार मा. कुलगु�ंना  राहील 

सुवण�पदकाचा ��ताव ��वकार�याची िनयमावली. 

1) देणगीदाराने सुवण�पदकासाठी िकमान �. 500000/- र�कम (अ�री पाच लाख) 

कायम�व�पी िव�ापीठात ठेवणे आव�यक आहे.  

2) देणगीदार व �यांच े नाव े सुवण�पदक �ावयाचे आहे. �यांची ग�ुहेगारी पा��भमूी 

नसावी.  

3) �या�या नाव े सुवण�पदक �ावयाच े आहे �या �य�तीचे शै�िणक व साव�जिनक 

�े�ात भरीव योगदान असणे आव�यक आहे. 

4) िविश�ट िवषयासाठी िद�या जाणा�या सुवण�पदकाकिरता �यां�या नाव ेसुवण�पदक 

िदले जाणार आहे �या �य�तीचे संबंिधत िवषयात योगदान असणे आव�यक आहे. 

5) पदवीदान समारंभ आचारसंिहते�या काळात अस�यास व देणगीदार �कवा 

�या�या नाव ेसुवण�पदक आहे. अशी �य�ती िनवडणकू लढवीत अस�यास सदर 

सुवण�पदक आचारसंिहता संपु�टात आ�यानंतर संबंिधत िव�ा�य�स �दान 

कर�यात येईल.  

6) सुवण�पदकासाठी आलेला ��ताव �वीकारणे �कवा नाकार�याचा संपूण� अिधकार 

िव�ापीठा�या �यव�थापन पिरषदेस राहील. 

 सबब, उपरो�त सुवण�पदकाची सुधािरत िनयमावली िवचाराथ�). 

 

ठराव: पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर िव�ापीठात सुवण�पदक िवजे�या �नातकासाठी तयार कर�यात 

आललेी सुधािरत िनयमावलीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  21 ] शु�वार, िदनाकं 07/06/2019 रोजी झाल�ेया िवशेष क� �थायी सिमती�या तातडी�या 

बठैकीचा काय�वृ�ांत मािहती�तव. 
  

 (िटपणी: शु�वार, िद.07/06/2019 रोजी िवशेष क� �थायी सिमतीची तातडीची बठैक 

संप� झाली.  िशवाजी िव�ापीठ दंडक �.158(5) अ�वये सदर बठैकीचा काय�वृ�ांत 

�यव�थापन पिरषदेम�ये मािहती�तव ठेवणे आव�यक आहे. 

 सबब, उ�त�माणे िवशेष क� �थायी सिमती�या तातडी�या बठैकीचा काय�वृ�ांत 

मािहती�तव). 

 

ठराव: शु�वार, िदनाकं 07/06/2019 रोजी झाल�ेया िवशेष क� �थायी सिमती�या तातडी�या 

बठैकी�या काय�वृ�ांतास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  22 ] संचालक, �ीडा व शारीिरक िश�ण यांना �ीडा महो�सवा�या आयोजना�या िनिम�ाने �ीडा 

महो�सव संप� होईपय�त (Recurring work or Non Recurring Work) खच�ची मय�दा 

�.5,000/- व�न �.25,000/- इतकी कर�यास महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 

2016 मधील कलम 12(7) नुसार मा.कुलगु� महोदयांची मा�यतेचा िवषय मािहती�तव. 

  

 (िटपणी: ��तुत िव�ापीठाम�ये शै�िणक वष� २०१९-२० या कालावधीम�ये रा�य�तरीय �ीडा 

महो�सवाच े आयोजन कर�यात येणार आहे. सदर�या �ीडा महो�सवाम�ये रा�यातील २० 

िव�ापीठे व जवळपास ३६०० (खेळाडू, संघ�यव�थापक व पंच) यांचा सहभाग असणार आहे. �ीडा 

महो�सवाच े िनयोजन कर�याकिरता मा. कुलगु� महोदया यां�या अ�य�तेखाली मु�य आयोजन 

सिमती गिठत कर�यात आली आहे. 

 �ीडा महो�सवा�या आयोजन सिमतीची दुसरी बैठक िद.१३/०५/२०१९ रोजी आयोिजत 

कर�यात आली होती. सदर�या बैठकीम�ये उप��थत असले�या सद�यांनी �ीडा संचालक यांना 

असले�या खच��या रकमे�या मा�यतेिवषयी खालील मु�ा उप��थत केला. 

 स�:��थतीम�ये संचालक, �ीडा व शािररीक िश�ण यांना काय�लयीन कामकाज पुण� 

कर�या�या उ�ेशाने �. ५,०००/- इत�या रकमेपय�त दरप�के न मागिवता खच� कर�याची 

अनुमती आहे व �यापुढील खरेदी ही क� �ीय खरेदी िवभागाकडून क�न घे�यािवषयी काय�लयीन 

आदेश आहेत. �ीडा महो�सवा�या आयोजनाम�ये �ीडा िवभागास बरीच �कारची मैदानी 

दु��तीची कामे, मैदान �यव�थापनेची कामे, मैदानाकिरता आव�यक असणारी िविवध उपकरणे, 

िविवध �ीडा सािह�य खरेदी अशा िविवध �कार�या खरेदीची कामे पार पाडावी लागतात व या 

सग�या कामकाजासाठी येणारा खच� हा �. ५,०००/- पे�ा जा�त आहे.  तसेच ��येक वेळेस 

क� �ीय खरेदी िवभागा�या काय�लयीन �ोसेस �माणे वरील कामे क�न घे�यास िवलंब होऊ 

शकतो. 

 सबब, संचालक, �ीडा व शािररीक िश�ण यांना �ीडा महो�सवा�या आयोजना�या 

िनिम�ाने �ीडा महो�सव सपं� होई पय�त खच�ची मय�दा �. ५,०००/- व�न �. २५,०००/- 

इतकी कर�याकिरता सदरचा िवषय मा. �यव�थापन पिरषदेपुढे ठेव�याकिरता आयोजन सिमती 

सद�यांनी िशफारस केलेली आहे. 

 संचालक, �ीडा व शािररीक िश�ण यांना �ीडा महो�सवा�या आयोजना�या िनिम�ाने 

�ीडा महो�सव संप� होईपय�त (Recurring work or non Recurring Work) खच�ची मय�दा 

�.5,000/- व�न �.25,000/- इतकी कर�यास महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 

2016 मधील कलम 12(7) नुसार मा.कुलगु� महोदयांची मा�यता घे�यात आली. 

 सबब, सदरचा िवषय 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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[  23 ] संल��नत महािव�ालये आिण िव�ापीठात असलले े िश�ण, िश�के�र कम�चारी व 

िनयिमत िश�ण घेत असलले े िव�ाथ� व �यांचा एक कमावता पालक यां�यासाठी िवमा 

कंपनी ठरिव�याची बाब िवचाराथ�. 
  

 (िटपणी: िव�ापीठातग�त सव� संल��नत महािव�ालय आिण िव�ापीठ अिधिवभागात 

िनयिमत िश�ण घेत असले�या िव�ा�य��या व िश�क, िश�के�र कम�चा�यांचा अपघात 

झा�यास / अपघाताने शािररीक नुकसान झा�यास अथवा दुद�वाने मृ�य ू झा�यास 

झालेली नुकसान भरपाई �हावी या उ�ेशाने िव�ाथ� सरु�ा योजना चालू कर�यात आली 

आहे.  �यास अनुस�न िवमा िनयमावली तयार कर�याबाबत अिधसभेने केले�या 

िशफारशीचा अ�यास क�न िनयमावली तयार कर�यासाठी िद.16/01/2019 रोजी�या 

�यव�थापन पिरषदे�या बठैकीतील ठराव �.6 अ�वये सिमती गिठत कर�यात आली 

होती.  सदर सिमतीची बठैक िद.03/06/2019 रोजी िव�ापीठा�या �यव�थापन पिरषद 

क�ात सपं� झाली.  सदर बठैकीत िव�ाथ� व �यांचा एक कमावता पालक यां�यासाठी 

एचडीएफसी एग� जनरल इ�सुर�स कंपनी ली., सोलापरू यां�याशी चच� क�न �ती 

िव�ाथ� एक व एक कमावता पालक यां�यासाठी �.68/- इतका दर मा�य कर�यात 

आला.  िव�ापीठ व सव� संल�न महािव�ालयाची एकूण िव�ाथ� सं�या 70,000 x 

ि�िमयमची र�कम �.68 = �.47,60,000/- इतकी होते.  सदर रकमेपकैी 10% र�कम 

िवमा कंपनीस दे�याबाबत िव�ापीठा�या अिधकार मंडळ (�यव�थापन पिरषदेची) मा�यता 

घे�याची व मा�य झा�यानंतर िवमा कंपनीशी करार कर�याची िशफारस कर�यात आली. 

 िव�ापीठ व सव� संल�न महािव�ालयातील िश�क व �शासकीय कम�चारी 

यां�यासाठी �59/- �ती कम�चारी असा दर असलेले ओिरए�टल इ�सुर�स कंपनी िल., 

ठाणे या कंपनीच े�ितिनधी �ी. रोहन घोडणेकर हे िव�ापीठात हजर राहू शकल ेनाहीत.  

तरी �यां�या दरा�या ��तावात नमूद के�या�माणे िव�ापीठ व सव� संल�न 

महािव�ालयातील िश�क व �शासकीय कम�चारी यां�यासाठी �.59/- �ती कम�चारी 

असा दर मा�य कर�यात आला होता.  करार कर�यासाठी ओिरए�टल इ�सरु�स कंपनी 

िल., ठाणे यांना प�ा�ारे व दुर�वनी�ारे कळिवले असता, �यांनी सव�साठी एकच पॉिलसी 

तयार करणार व पॉिलसीचा काळ सव�च कम�चा�यासंाठी (केवळ 365 िदवस) एक 

वष�साठी बािधल राहणार असे कळिवलेले आहे ज े की अडचणीचे ठरणारे आहे.  
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िव�ा�य��माणे कम�चारी िवमा भर�यानंतर �याच िदवसापासून पढेु एक वष� अपघात िवमा 

सुर�ा लागू राहील या अटीबाबत िवचारणा केली असता, �याबद�यात एचडीएफसी एग� 

जनरल इ�सरु�स कंपनी िल. �.100/- �ती कम�चारी �माणे िवमा शु�क आकारलेले 

आहे.  �यास अनुस�न िव�ापीठ व सव� संल�न महािव�ालयातील िश�क व �शासकीय 

कम�चारी यां�यासाठी ओिरए�टल इ�सुर�स कंपनी िल., ठाणे यांचा �.59/- ऐवजी 

�.100/- मा�य कर�यात आला आहे.  तरी आगामी काळात लवकर �यव�थापन 

पिरषदेची बठैक होणार नस�याने िद.12/06/2019 रोजी�या मा�यते अ�वये महारा�� 

साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या 

वतीने मा.कुलगु� महोदय याचंी मा�यता घे�यात आली आहे.  �या ऐवजी िव�ापीठ व सव� 

संल�न महािव�ालयातील िश�क व �शासकीय कम�चारी यां�यासाठी ओिरए�टल 

इ�सुर�स कंपनी िल., ठाणे यांचा दर 59/- ऐवजी �.100/- इत�या दराने िवमा 

उतरिव�याची बाब महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये 

मा�यता घे�यात आली आहे. 

 सबब, सदरची बाब 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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[  24 ] जुनी�काशने िनल�खन कर�याची बाब िवचाराथ�. 
  

 (िटपणी: पिर�ेच े सव� अज� व इतर अज� हे स�या ऑनलाईन �णाली�ारे ठेव�यात येत 

आहेत.  �काशन िवभागाकडे जुने कालबाहय झालेले फॉम� (बकॅलॉग िवषयसाठीचा 

फॉम�), परी�ा अज� व इतर अज� �काशन िवभागाकडे सोबत यादी जोड�या �माणे 

उपल�ध आहेत. सदर कालबाहय �काशनामुळे इतर सािह�य ठेव�यास जागा अपरुी पडत 

आहे. फॉम� िनल�खन के�यास इतर सािह�य ठेव�यासाठी जागा उपल�ध होऊ शकते.   

 िनल�खन कर�यासाठी समान लेखासंिहता (Common Account Code) मधील 

Appendix-I म�ये Financial Delegation Power नुसार अिधकार िदले असून �यानुसार 

तयार कर�यात आले�या िनयमावलीस �यव�थापन पिरषदेने मा�यता िदलेली आहे. 

िनल�खन िनयमावली अ.�. 1 व 2 नुसार मा. कुलगु� यांच े मा�यतेने िनल�खन ��ताव 

िनल�खन सिमतीकडे छाननी व ��य� पडताळणी कर�याकिरता पाठिव�यात आला 

होता. �यानुसार सदर सिमतीने सािह�याची ��य� पडताळणी क�न िनल�खन कर�याची 

िशफारस �यव�थापन पिरषदेकडे केली आहे.  �यानुसार सािह�याची सोबत जोडले�या 

त��या �माणे एकुण �कमत �. 96,806/- इतकी होत आहे.  

िनल�खन िनयमावली�माणे �. 96.806/- इतके आवत� सािह�य िनल�खन 

कर�याचे अिधकार िनल�खन िनयम �. (अ) 3 नुसार �यव�थापन पिरषदे�या अिधकार 

मंडळास असनु �यानुसार सदर कालबाहय सािह�य िनल�खन कर�यासाठी �यव�थापन 

पिरषदेकडे सादर करावा लागणार आहे.  

 सबब, िनल�खन सिमतीने कालबा� झालेले �काशने फॉम� (बकॅलॉग 

िवषयसाठीचा फॉम�) परी�ा अज� व  इतर  अज� इ�यादी िनल�खन कर�यासाठी केलेली 

िशफारस िवचाराथ�).                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ठराव: िनल�खन सिमतीने कालबा� झाललेी �काशने फॉम� (बकॅलॉग िवषयसाठीचा फॉम�) परी�ा 

अज� व इतर अज� इ. िनल�खन कर�यासाठी केललेी िशफारस ��वका�न मा�यता दे�यात 

आली. 
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[ 25(१) ] महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 94(2) (च) नुसार िव� व 

लखेा सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने एका सद�याचे नामिनद�शन कर�याबाबत. 
 

 (िटपणी:  िद.06/12/2018 रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदे�या ठराव �.15 अ�वये 

महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 94(2) (च) नुसार, िव� व 

लेखा सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने खालील�माणे त�ाचे नामिनद�शन केलेले आहे. 

1) लेखांकन आिण लेखािप र�ा �े�ातील त� - �ा.�ेणीक शहा, सोलापरू  

 तथािप, �ी. �ेणीक शहा याचंी ��ततु िव�ापीठात Ref.No. PAHSUS/ Estt./ 

F.O./2019 िद.28/05/2019 अ�वये िव� व लेखा अिधकारी या पदावर िनय�ुती 

झालेले आहेत. �ी. �णेीक शहा हे िव� व लेखा अिधकारी पदावर �जू झालेले आहेत. 

�ी. �ेणीक शहा यां�या जागी िव� व लेखा सिमतीवर लेखांकन आिण लेखापरी�ण 

�े�ातील त� न�याने नामिनद�शन करणे आव�यक आहे. 

 सबब, वरील�माणे नामिनद�शन कर�या�तव). 

 

ठराव: महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 94(2) (च) नुसार िव� व 

लखेा सिमतीवर सीए �ीधर िरसबडु यांच ेनामिनद�शन कर�यात आल.े 
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[ 25(२) ] Change in accounting policy for better presentation. 
 

 (िटपणी: We are paying GST on purchases (Input GST). This input GST is 

getting set off against GST payable by us to Government (Output GST). As 

output GST is very less in our case, as there are very less or no sales, the 

input credit gets exhausted and we cannot get any benefit. The amount of 

unutilized GST is shown in Balance Sheet on assets side as GST Recoverable 

from Government. In the years to come also, our GST Liability will be less 

and as such the amount recoverable from Government will go on 

accumulating. After due course it will lapse and will be required to write off. 

So instead of showing GST separately, it will be advisable to include the 

amount of GST in the cost of the purchases and claim additional 

expenditure, in case of revenue items and higher amount of Depreciation in 

the case of Capital Expenditure, as the cost of fixed assets will increase due 

to inclusion of amount of GST in the cost of acquisition of assets. सन 2018-

19 या आ�थक वष�पासून GST Input व GST Output च े सयुो�य सादरीकरणासाठी 

बदल करणे आव�यक असलेने सदरचा ��ताव िद.15/07/2019 रोजी�या िव� व लेखा 

सिमती�या बठैकीत ठेवला असता, खालील�माणे ठराव कर�यात आला. 

ठराव - ��तुत िव�ापीठाचे सन 2018-19 या आ�थक वष�पासून GST Input व 

 GST Output चे सयुो�य सादरीकरणासाठी बदल कर�याची िशफारस 

 �यव�थापन पिरषदेस कर�यात येत आहे. 

 Hence, you are requested to consider the same and if deemed 

appropriate, approve the same). 

 

ठराव: ��तुत िव�ापीठाच ेसन 2018-19 या आ�थक वष�पासून GST Input व GST Output च े

सुयो�य सादरीकरणासाठी बदल कर�याची िद.15/07/2019 रोजी�या िव� व लखेा 

सिमतीने केललेी िशफारस ��वका�न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 25(३)] Change in accounting policy to meet statutory requirement.  
 

 (िटपणी: As per the Common Account Code, Universities are required to 

follow mercantile system of Accounting. However, we were following 

cash/hybrid system of accounting in the case of Interest on Fixed Deposits 

and year end Outstanding/prepaid expenses/income. 

         In order to comply with the statutory requirement, we need to make 

some changes in the accounting system followed. In case of FD Interest, 

from the current year onwards, we are shifting to mercantile system. Same 

is the case with pre-paid and outstanding expenses and incomes. These 

were accounted for in cash accounting method. From current accounting 

year, it is desired to shift to mercantile method of accounting. 

      अकाऊंट पॉलीसीम�ये बदल क�न घेणे आव�यक असलेने सदरचा ��ताव 

िद.15/07/2019 रोजी�या िव� व लेखा सिमती�या बठैकीत ठेवला असता, 

खालील�माणे ठराव कर�यात आला. 

ठराव: ��तुत िव�ापीठाचे सन 2018-19 या आ�थक वष�पासून अकाऊंट  

 पॉलीसीम�ये संवधैािनक तरतूद�ची पतू�ता कर�यासंबधंीचा बदल कर�याची 

 िशफारस �यव�थापन पिरषदेस कर�यात येत आहे. 

 Hence, you are requested to consider the same and approve the 

same if deemed appropriate). 

 

ठराव: ��तुत िव�ापीठाचे सन 2018-19 या आ�थक वष�पासून अकाऊंट पॉलीसीम�ये 

संवधैािनक तरतूद�ची पतू�ता कर�यासंबधंीचा बदल कर�याची िद.15/07/2019 

रोजी�या िव� व लखेा सिमतीने केललेी िशफारस ��वका�न सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 
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[ 25(4)] महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 94(6) (क) व 31(यघ) 

नुसार, सन 2018-19 च े वा�षक लखेे व लखेापरी�ण अहवाल संदभ�त िव� व लेखा 

सिमतीची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या  िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी:  महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 135 (2) नुसार, 

सन 2017-18 या आ�थक वष��या ले�यांच ेलेखापरी�ण कर�याकिरता M/s. SKVM & 

COMPANY, सोलापरू यांची संवधैािनक लेखापरी�क �हणनू िनय�ुती कर�यात आली 

होती. M/s.SKVM & COMPANY, सोलापरू यांनी सन 2018-19 या आ�थक वष��या 

ले�यांचे लेखापरी�ण क�न लेखापरी�ण अहवाल िदलेला आहे.  

 लेखापिर�ीत लेखे, लेखापिर�ण अहवाल िद.15/07/2019 रोजी िव� व लेखा 

सिमती�या बठैकीत सादर केला असता, �यावर सव�कष चच� होऊन मा�यतेची िशफारस 

कर�यात आली. 

 सबब, िव� व लेखा सिमतीने केले�या मा�यतेची िशफारस सन 2018-19 या 

आ�थक वष�च े वा�षक लेखे व लेखापरी�ण अहवाल महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ 

अिधिनयम 2016 मधील कलम 94(6) (क) व 31(यघ) नुसार ��वका�न मा�यता दे�याची 

बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 94 (6) (क) व 31 (यघ) 

नुसार, सन 2018-19 च े वा�षक लखेे व लखेापरी�ण अहवाल संदभ�त िव� व लेखा 

सिमतीने केललेी िशफारस ��वका�न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 25(5)] प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ, सोलापरू चे PAN, TAN, GST व 

GST TDS चे "SOLAPUR UNIVERSITY" ऐवजी "PUNYASHLOK AHILADEVI 

HOLKAR SOLAPUR UNIVERSITY" असे नावात बदल कर�याची बाब िवचाराथ�. 
 

 

 

  

(िटपणी: सोलापरू िव�ापीठाच े शासनाने िद.05/03/2019 रोजी�या राजप�ा�वये 

प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ, सोलापरू असे नामिव�तार केलेले 

आहे.  सोबत राजप�ाची �त जोडली आहे. 

 िव�ापीठाने PAN, TAN, GST व GST TDS "SOLAPUR UNIVERSITY" या 

नावाने काढलेले आहे.  सदर PAN, TAN, GST व GST TDS काड��या नावात 

"SOLAPUR UNIVERSITY" ऐवजी "PUNYASHLOK AHILADEVI HOLKAR 

SOLAPUR UNIVERSITY" या नावाने बदल क�न घेणे आव�यक असलेने सदरचा 

��ताव िद.15/07/2019 रोजी�या िव� व लेखा सिमती�या बठैकीत ठेवला असता, 

खालील�माणे ठराव कर�यात आला. 

ठराव : सोलापरू िव�ापीठ, सोलापरू चे PAN, TAN, GST व GST TDS च े

 "SOLAPUR UNIVERSITY" ऐवजी "PUNYASHLOK AHILADEVI 

 HOLKAR SOLAPUR UNIVERSITY" अस े नावात बदल कर�याची 

 िशफारस �यव�थापन पिरषदेस कर�यात येत आहे. 

 सबब, सोलापरू िव�ापीठ, सोलापरू च े PAN, TAN, GST व GST TDS च े

"SOLAPUR UNIVERSITY" ऐवजी "PUNYASHLOK AHILADEVI HOLKAR 

SOLAPUR UNIVERSITY" असे नावात बदल कर�याची बाब िवचाराथ�). 
 

ठराव: प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ, सोलापरू चे PAN, TAN, GST व 

GST TDS चे "SOLAPUR UNIVERSITY" ऐवजी "PUNYASHLOK AHILADEVI 

HOLKAR SOLAPUR UNIVERSITY" अस ेनावात बदल कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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[ 25(6)] प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठातील िश�क, �शासकीय अिधकारी 

आिण कम�चारीवृदं यांना व�ैकीय खच� �ितपतू� (Mediclaim) योजना लागू कर�याची बाब 

िवचाराथ�. 
 

 

 (िटपणी: व�ैकीय अिधकारी ��तुत िव�ापीठ यांनी िद.14/06/2019 रोजी�या अंतग�त 

काय�लयीन िटपणी�वये िश�क व िश�के�र कम�चारी यांना व�ैकीय खच� �ितपतू� 

(Mediclaim) योजना लागू कर�यासंदभ�त िनण�य घे�यासाठी मा. कुलगु� महोदयांनी 

सोबत जोडले�या �माणे पाच सद�यीय सिमतीच े नामिनद�शन केलेले असून सदर 

सिमतीची बठैक लवकरात लवकर आयोिजत करावी अस ेअवगत केले होते.   

 या अनुषंगाने िद.19/06/2019 रोजी िव�ापीठ सभागृहाम�ये दु.12:30 वा. 

बठैक संप� झाली.  सदर बठैकीत खालील स�माननीय अ�य�/सद�य उप��थत होते.   

1) मा. �ी. महेश महादेव माने-अ�य� 

2) मा. �ीमती डॉ. सुरै�या इसूफअली शेख-सद�या 

3) मा. �ी. �ेिणक हुकुमचंद शहा (सी.ए.)-सद�य 

4) �ी. गजानन नामदेव काशीद-सद�य 

5) मा. डॉ. अिभिजत हनुमंत जगताप-सिचव 

 उपरो�त सिमती सद�यांनी खालील�माणे ठराव पािरत केले आहेत. 

  िव�ापीठ िश�क व िश�के�र कम�चारी यांना व�ैकीय खच� (Mediclaim) 

�ितपतू� योजना लागू कर�यात यावी असा िनण�य सव�नुमते घे�यात आला.  सदर�या 

योजनेच े�व�प खालील�माणे असाव ेअस ेठरिव�यात आले. 

1) व�ैकीय खच� �ितपतू� योजना लागू कर�यासाठी बाहेरील मेिड�लेम इ�शूर�स 

परुवठादार कंप�याकडून दरप�के मागवून पढुील िवहीत �ि�या राबवून सदरची योजना 

लागू कर�यात यावी.   

2) सदरची योजना राबिव�यासाठी व�ैकीय िव�या�या ि�िमयम पोटी होणा�या खच�ची 

तरतूद खालील�माणे कर�याच ेसव�नुमते ठरल.े 

 संवधैािनक अिधकारी, वग�-1 तसेच िश�क कम�चारी यां�या वतेनातनू दरमहा 

�.300/- इतकी र�कम कपात कर�यात यावी. 

 वग�-2 व 3 �या कम�चारी यां�या वतेनातून दरमहा �.200/- इतकी र�कम 

कपात कर�यात यावी. 

 वग� -4 �या कम�चारी यां�या वतेनातून दरमहा �.100/- इतकी र�कम कपात 

कर�यात यावी. तसचे वा�षक ि�िमयम किरता लागणारी उव�िरत र�कम 

िव�ापीठ फंडातून वग� कर�यात यावी अस ेसव�नुमते ठरले. 
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3) सदरची योजना पणू�पणे ऐ��छक �व�पाची असून सदर�या योजनेत सहभागी 

हो�यासाठी कम�चा�यांकडून संमतीप� व हमीप� घे�यात याव ेअस ेसव�नुमते ठरल.े 

4) सदरची योजना आ�थापना िवभागामाफ� त चालिव�यात यावी अस ेसव�नुमते ठरल.े 

5) सदरची योजना लागू कर�यासाठी िव�ापीठावर आ�थक भार पडणार 

अस�याकारणाने सदर योजनेच े�व�प िव� व लेखा सिमती व �यव�थापन सिमती यां�या 

मा�यते�तव ठेवून पढुील काय�वाही कर�यात यावी अस ेसव�नुमते ठरल.े 

              प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठातील िश�क, �शासकीय 

अिधकारी आिण कम�चारीवृदं यांना व�ैकीय खच� �ितपतू� (Mediclaim) योजना लागू 

कर�याची बाब िद.15/07/2019 रोजी�या िव� व लेखा सिमती�या बठैकीत ठेवला 

असता, खालील�माणे ठराव कर�यात आला. 

ठराव:  प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठातील िश�क, �शासकीय 

 अिधकारी आिण कम�चारीवृदं यांना व�ैिकय खच� �ितपतू� (Mediclaim) योजना 

 लागू कर�याची बाब मा�यतेसाठी �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात 

 आली. 

 सबब, प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठातील िश�क, 

�शासकीय अिधकारी आिण कम�चारीवृदं यांना व�ैकीय खच� �ितपतू� (Mediclaim) 

योजना लागू कर�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठातील िश�क, �शासकीय अिधकारी 

आिण कम�चारीवृदं यांना व�ैकीय खच� �ितपतू� (Mediclaim) योजना लागू कर�याची 

िव� व लखेा सिमतीने केललेी िशफारस ��वका�न सव�नुमते त�वत: मा�यता दे�यात 

आली.  तसेच यापढुील सव� �ि�या ही िव� व लखेा िवभागाकडून कर�यात यावी असे ही 

ठरल.े 
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[ २५(7)] िद.15/07/2019 रोजी सपं� झाल�ेया िव� व लखेा सिमतीने िशफारस केललेी 

िद.15/07/2019 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ�ांत िवचाराथ�. 
 

 िटपणी: िद.15/07/2019 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ�ांत सोबत जोडला आहे. 

सदर काय�वृ�ांत General Statutes No.S.324 नुसार िव� व लेखा सिमतीस तसेच 

�यव�थापन पिरषदेस मा�यतेसाठी ठेवणे आव�यक आहे. 

 सबब, िद.15/07/2019 रोजी संप� झाले�या िव� व लेखा सिमतीने िशफारस 

केलेली िद.15/07/2019 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ�ांत िवचाराथ�). 

 

ठराव: िद.15/०7/२०१९ रोजी सपं� झाल�ेया िव� व लखेा सिमतीने िशफारस केल�ेया 

िद.15/०7/२०१९ रोजी�या खरेदी सिमती�या काय�वृ�ांतास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 
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[ २५(८)] शै. वष� 2020-21 पासून नवीन महािव�ालय, अ�यास�म व िव�ाशाखा सु� कर�याच े

��ताव ��वकार�याकरीता अिध�ठाता मंडळाने तयार केललेा शै. वष� 2020-21 या एका 

वष�चा बहृत आराखडा िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: िद.15/7/2019 रोजी�या बृहत आराखडा उपसिमतीने शै.वष� 2019-20 ते 2023-24 या 

पाच वष�य िदघ�कालीन बृहत आराखडयास व �ा�त िनवदेन, शासन प� ला अनुस�न शै.वष� 

2020-21 पासून नवीन महािव�ालय, अ�यास�म व िव�ाशाखा सु� कर�याबाबतच े ��ताव 

��वकार�यासाठी शै.वष� सन 2020-21 या एका वष�चा शै�िणक बृहत आराखडा खालील �माणे 

तयार क�न अिध�ठाता मंडळास सादर केला आहे. अिध�ठाता मंडळा�या िद.15.07.2019 

रोजी�या बैठकीत सदरचा िवषय सादर केला असता, खालील �माणे ठराव कर�यात आलेला 

आहे. 

ठराव: ��तुत िव�ापीठाकडे �ा�त िनवदेने, शासन प�े व शै�िणक वष� 2019-20 ते 2023-24 

पंचवा�षक बृहत िवकास आराखडा िवचारात घेता, शै�िणक वष� 2020-21 मधील आव�यक तो 

बदल क�न नवीन महािव�ालय, नवीन अ�यास�म, तुकडी व िव�ाशाखा सु� कर�याच े

��ताव �ा�त कर�या�तव खालील �माणे बृहत आराखडा तयार क�न �यव�थापन पिरषदेस 

(दु��तीसह) िशफारस कर�यात येत आहे. 

शै.वष� 2020-21 पासून नवीन महािव�ालय, िवषय/अ�यास�म व िव�ाशाखा सु� कर�यासाठी 

शै�िणक बृहत आराखडा 

 अ.

�. 

बृहत आराख�ातील िठकाण अ�यास�म 

1. सोलापूर शहर 

सोलापूर शहर िव�ान िव�ाशाखा 

िव�ान तुकडी 

हॉटेल मॅनेजम�ट ऑफ केट�रग कॉलेज 

एल.एल.बी. 3 वष�चा 

बी.ए. एल.एल.बी.- 5 वष�चा 

युजी आट�स ॲ�ड फाईन आट�स 

2. उ�र सोलापूर 

उ�र सोलापूर कला, िव�ान आिण वािण�य महािव�ालय 

3. दि�ण सोलापूर 

कंदलगांव वािण�य व िव�ान महािव�ालय 

बोरामणी कला, िव�ान आिण वािण�य महािव�ालय 

4. अ�कलकोट 

अ�कलकोट कला, िव�ान आिण वािण�य महािव�ालय 

चपळगांव कला, िव�ान आिण वािण�य महािव�ालय 
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 5. बाश� 

बाश� कला, िव�ान आिण वािण�य रा� महािव�ालय 

एम.ए�सी. बॉटनी एम.ए�सी. झूलॉजी (पद�यु�र) 

6. मोहोळ 

कु�ल / कामती (बु) कला, िव�ान आिण वािण�य महािव�ालय 

7. मंगळवढेा 

मंगळवढेा कला, िव�ान आिण वािण�य महािव�ालय 

सलगर कला, िव�ान आिण वािण�य महािव�ालय 

8. सांगोला 

कोळा िव�ान महािव�ालय 

9. माढा 

 माढा कला, िव�ान आिण वािण�य मिहला महािव�ालय 

�पपळनेर कला, िव�ान आिण वािण�य महािव�ालय 

ट�भणू� वािण�य महािव�ालय 

10. माळिशरस 

 माळिशरस कला, िव�ान आिण वािण�य मिहला महािव�ालय 

 अकलूज एम.कॉम. (पद�यु�र वािण�य) 

 11. करमाळा 

 करमाळा कला, िव�ान आिण वािण�य महािव�ालय 

 िभलारवाडी कला, िव�ान आिण वािण�य महािव�ालय 

 12. पंढरपूर 

 पंढरपूर नाईट कॉलेज ऑफ कॉमस� ॲ�ड साय�स 

 करकंब वािण�य व िव�ान महािव�ालय 

 13. University Campus 1. (MPH) Master of Public Health 
2. M.A. in Applied Psychology 
3. LLB, BALLB & LLM Deptt. 
4. M.Sc. in Environment Management 
5. M.Tech. in Environment Health and Safety 
6. Department of Music Dramatics 
7. Department of Linguistic 

  महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 107 अ�वये शै. वष� 2020-21 

या एका वष�साठी उपरो�त �माणे अिध�ठाता मंडळाने तयार केलेला शै�िणक बृहत आराखडा 

�यव�थापन पिरषदेमाफ� त िव�ापिरषद व अिधसभेस िशफारस कर�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: शै. वष� 2020-21 पासून नवीन महािव�ालय, अ�यास�म व िव�ाशाखा सु� कर�याच े ��ताव 

��वकार�याकरीता अिध�ठाता मंडळाने तयार केललेा शै. वष� 2020-21 या एका वष�चा बृहत 

आराखडा ��वका�न खालील�माणे दु��तीसह िव�ा पिरषद व अिधसभेस िशफारस कर�यात 

आली. 

 अ.

�. 

बृहत आराख�ातील िठकाण अ�यास�म 

 3. दि�ण सोलापूर 

होटगी / वळसंग वािण�य व िव�ान महािव�ालय 

बोरामणी कला, िव�ान आिण वािण�य महािव�ालय 
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[ २५(९)] १)  मा. उ�च �यायालय, मंुबई यांनी जनिहत यािचका �.175/2018 व इतर संल�न यािचकांम�ये 

िद.27 जून, 2019 रोजी िदल�ेया िनण�यानुसार सामािजक आिण शै�िणक मागास (SEBC) 

वग��या आर�णा�या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधािरत �बदुनामावली िविहत 

करणेबाबतची बाब व  

2) महारा�� रा�यातील सव� अकृषी िव�ापीठातील शै�िणक सं�थांम�ये �वशेाकिरता मराठा 

समाजासह सामािजक व शै�िणक���ा मागास (SEBC) वग�स जागा आरि�त ठेव�याबाबतची 

बाब (शासन िनण�य व पिरप�क) मािहती�तव. 
 

 िटपणी:  उपरो�त शासन िनण�य �.1 अ�वये मा. उ�च �यायालय, मंुबई यांनी जनिहत यािचका 

�.175/2018 व इतर संल�न यािचकांम�ये िद.27 जून, 2019 रोजी िदले�या िनण�यानुसार तसेच 

महारा�� रा�य सामािजक आिण शै�िणक मागास (एसईबीसी) वग�किरता (रा�यातील शै�िणक 

सं�थामधील जागां�या �वशेाचे आिण रा�या�या िनयं�णाखालील लोकसेवांमधील िनयु��यांच े

�कवा पदांच)े आर�ण (सुधारणा) अिधिनयम 2019 (सन 2019 चा महारा�� अिधिनयम �.7) 

िद.03 जुलै, 2019 या अिधिनयमा�वये केले�या सुधारणेस अनुस�न, सामािजक आिण शै�िणक 

मागास वग� (एसईबीसी) (Socially and Educationally Backward Classess) वग�साठी 

रा�या�या लोकसेवांमधील शासकीय / िनमशासकीय सेवते सरळसेवा भरती�या पदांम�ये 13 

ट�के आर�ण िविहत कर�यात येत आहे.  �यानुसार शासन िनण�य, सामा�य �शासन िवभाग �. 

बीसीसी 2018/�.�.581 ए/2018/16-ब, िद.05/12/2018 व शासन शु�दीप�क 

िद.19/12/2018, शासन िनण�य सामा�य �शासन िवभाग �.राआधो4019/�.�.31/16-अ, 

िद.12/02/2019, शासन िनण�य, सामा�य �शासन िवभाग �. बीसीसी 2019/�.�.118ए/2019 

/16-ब, िद.16/02/2019 व शासन शु�दीप�क िद.18/02/2019 सदर शासन िनण�य व शासन 

शु�दीप�का�वये िविहत कर�यात आलेली �बदुनामावली सुधािरत कर�यात येत आहे.  तसेच सन 

2018 चा महारा�� अिधिनयम �मांक 62, िदनांक 30 नो�ह�बर, 20018.  महारा�� रा�य 

सामािजक आिण शै�िणक मागास (एसईबीसी) वग�किरता (रा�यातील शै�िणक सं�थामधील 

जागां�या �वशेाच े आिण रा�या�या िनयं�णाखालील लोकसेवांमधील िनयु��यांच े �कवा पदांच)े 

आर�ण अिधिनयम, 2018 �िस�द झा�या�या िदनांकापासून, �हणजेच िद.30 नो�ह�बर, 2018 या 

िदनांकापासून शासकीय/िनमशासकीय सेवतेील सरळसेवा भरतीसंदभ�त सोबत�या पिरिश�ट-अ 

नुसार िविहत कर�यात येत असले�या सुधािरत �बदुनामावलीचा अवलंब कर�यात यावा व 

सरळसेव�ेारे कर�यात येणा�या िनयु��यांबाबत, वरील �माणे �बदुनामावलीचा अवलंब करताना, 

सोबत जोडले�या पिरिश�ट-ब म�ये नमूद कर�यात आले�या सूचनांचे पालन कर�यात याव.े  

सदर शासन िनण�य मा. उ�च �यायालय, मंुबई यांनी जनिहत यािचका �.175/2018 व इतर 

संल�न यािचकांम�ये िद.27/06/2019 रोजी िदले�या िनण�या�या िवरोधात मा. सव��च 

�यायालयात िवशेष अनुमती यािचका दाखल झा�यास �यामधील �यायिनण�या�या अिधन राहून 

िनग�िमत कर�यात येत आहे अशा सूचना िदले�या आहेत. 

 तसेच उपरो�त शासन पिरप�क �.2 अ�वये महारा�� रा�यातील सामािजक व 

शै�िणक��टया मागास (एसईबीसी) वग�किरता (रा�यातील शै�िणक सं�थामधील �वशेाकिरता 

जागांच े आिण रा�या�या िनयं�णाखालील लोकसेवांमधील िनयु��यांच े आिण पदांच)े आर�ण 

अिधिनयम, 2018 यात आणखी सुधारणा कर�याकिरता िवधी व �याय िवभागाचा सन 2019 चा 

महारा�� अिधिनयम �मांक 7, िद.03 जुलै, 2019 अ�वये महारा�� शासना�या िद.03 जुलै, 

2019 �या राजप�ाम�ये �िस�द कर�यात आलेला आहे. सदर अिधिनयमातील मु�ा �. 2(क), 

अ�वये रा�यातील अनुदािनत तसेच िवनाअनुदािनत शै�िणक सं�थामधील �वशेा�या एकूण 16% 
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�याऐवजी 12% जागा मराठा समाजासह सामािजक व शै�िणक���ा मागास (एसईबीसी) 

नागिरकां�या �वग�साठी आरि�त कर�यात आ�या आहेत.  �यास अनुस�न सामािजक व 

शै�िणक���ा मागास (एसईबीसी) नागिरकां�या वग�स 12% जागा महारा�� रा�यातील 

शै�िणक सं�थाम�ये �वशेाकिरता आरि�त कर�याबाबत या िवभागा�या अिधन�त असले�या सव� 

अकृषी िव�ापीठांना िनद�श दे�याकिरता याबाबतच े शासन पिरप�क िनग�िमत कर�याची बाब 

शासना�या िवचाराधीन होती.  िवधी व �याय िवभागाचा सन 2019 चा महारा�� अिधिनयम �मांक 

7, िद.03 जुलै, 2019 ला अनुस�न महारा�� रा�यातील सव� साव�जिनक अकृषी िव�ापीठातील 

शै�िणक सं�थाम�ये �वशेाकिरता मराठा समाजासह सामािजक व शै�िणक���ा मागास 

(SEBC) वग�स 16% �या ऐवजी 12% जागा अरि�त ठेव�यात या�यात. तसेच िवभागाच े

सम�मांकाच े िद.08 माच�, 2019 रोजीचे शासन पिरप�का�वये सूिचत के�या�माणे खु�या 

�वग�तील आ�थक���ा दुब�ल घटकांसाठी (EWS) 10% आरि�त जागा कायम राहतील. अशा 

सूचना �यांनी िदले�या आहेत. 

 सबब, उ�त नमूद शासन िनण�य सामा�य �शासन िवभाग शासन �.: बीसीसी 

2018/�.�.581 ए/16-ब, िद. 04 जुलै, 2019, व उ�च व तं� िश�ण िवभाग शासन पिरप�क 

�. संकीण�-2019/�.�.22/िविश-3, िद. 09 शै�िणक��टया मागास (एसईबीसी) वग�किरता 

(रा�यातील शै�िणक सं�थामधील �वशेाकिरता जागांच े आिण रा�या�या िनयं�णाखालील 

लोकसेवांमधील िनयु��यांच े आिण पदांच)े आर�ण अिधिनयम, 2018 यात आणखी सुधारणा 

कर�याकिरता िवधी व �याय िवभागाचा सन 2019 चा महारा�� अिधिनयम �मांक 7, िद.03 जुलै, 

2019 अ�वये महारा�� शासना�या िद.03 जुलै, 2019 �या राजप�ाम�ये �िस�द कर�यात 

आलेला आहे. सदर अिधिनयमातील मु�ा �. 2(क), अ�वये रा�यातील अनुदािनत तसेच 

िवनाअनुदािनत शै�िणक सं�थामधील �वशेा�या एकूण 16% �याऐवजी 12% जागा मराठा 

समाजासह सामािजक व शै�िणक���ा मागास (एसईबीसी) नागिरकां�या �वग�साठी आरि�त 

कर�यात आ�या आहेत.  �यास अनुस�न सामािजक व शै�िणक���ा मागास (एसईबीसी) 

नागिरकां�या वग�स 12% जागा महारा�� रा�यातील शै�िणक सं�थाम�ये �वशेाकिरता आरि�त 

कर�याबाबत या िवभागा�या अिधन�त असले�या सव� अकृषी िव�ापीठांना िनद�श दे�याकिरता 

याबाबतच ेशासन पिरप�क िनग�िमत कर�याची बाब शासना�या िवचाराधीन होती.  िवधी व �याय 

िवभागाचा सन 2019 चा महारा�� अिधिनयम �मांक 7, िद.03 जुलै, 2019 ला अनुस�न 

महारा�� रा�यातील सव� साव�जिनक अकृषी िव�ापीठातील शै�िणक सं�थाम�ये �वशेाकिरता 

मराठा समाजासह सामािजक व शै�िणक���ा मागास (SEBC) वग�स 16% �या ऐवजी 12% 

जागा अरि�त ठेव�यात या�यात. तसेच िवभागाचे सम�मांकाचे िद.08 माच�, 2019 रोजीच ेशासन 

पिरप�का�वये सूिचत के�या�माणे खु�या �वग�तील आ�थक���ा दुब�ल घटकांसाठी (EWS) 

10% आरि�त जागा कायम राहतील. अशा सूचना �यांनी िदले�या आहेत. 

 सबब, उ�त नमूद शासन िनण�य सामा�य �शासन िवभाग शासन �.: बीसीसी 

2018/�.�.581 ए/16-ब, िद. 04 जुलै, 2019, व उ�च व तं� िश�ण िवभाग शासन पिरप�क 

�. संकीण�-2019/�.�.22/िविश-3, िद. 09 जुलै, 2019 �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).  

 

ठराव: सामा�य �शासन िवभाग शासन �. बीसीसी 2018/�.�.581 ए/16-ब, िद. 04 जुल,ै 2019 व 

उ�च व तं� िश�ण िवभाग शासन पिरप�क �. संकीण�-2019/�.�.22/िविश-3, िद. 09 जुल,ै 

2019 ची न�द घेतली. 
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[ २५(१०)] िद.15/07/2019 रोजी�या इमारत व बाधंकाम सिमती�या बठैकीचा इितवृ�ांत िवचाराथ�. 
 

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

िद.15/07/2019 रोजी इमारत व बाधंकाम सिमतीची बठैक आयोिजत कर�यात आली 

होती. सदर बठैकीत िवषय �. 2 नुसार सादर केले असता �यव�थापन पिरषदेस 

िशफारस कर�यात आली आहे.  

 िव�ापीठ पिरिनयम S. 339(f) नुसार िद.15/07/2019 रोजी�या इमारत व 

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

 सबब, िद.15/07/2019 रोजी�या इमारत व बाधंकाम सिमती�या बठैकीचा 

इितवृ�ांत िवचाराथ�). 

 

ठराव: िद.15/07/2019 रोजी�या इमारत व बाधंकाम सिमती�या बठैकीचा इितवृ�ातंातील 

िवषय �.१ ते 2 व आय�या वळेेचे िवषय �.3 (१) ते 3 (2) यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 
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[ २५(११)] ��तुत िव�ापीठा�या पिरसरात तयार कर�यात येत असल�ेया भारतीय संिवधाना�या 

समोरील बाजूस संक�पना �हणनू नांव टाक�याबाबत �यास मागासवग�य बहुउ�ेशीय 

सं�था, सोलापरू यानी िदनांक 08/5/2019 रोजी�या प�ा�वये केललेी िवनंती िवचाराथ�. 
 

 िटपणी: �ी. सिचन �शदे, �यास मागासवग�य बहुउ�ेशीय सं�था, सोलापरू यानंी �या�ंया 

िद.08/05/2019 रोजी प�ा�वये खालील�माणे कळिवले आहे. 

 �यास मागासवग�य बहुउ�ेशीय या सं�थे�या वतीने िद.17/11/2016 रोजी 

भारतीय संिवधानाची �ा�तािवका मु�य �वशे�ार येथे बसिव�याबाबत सोलापरू 

िव�ापीठास सम� भटूेन िनवदेन िदले असून भारतीय संिवधानाची �ा�तािवक 

बसिव�यासाठी वळेोवळेी पाठपरुावा केला, ते�हा आम�या मागणीचा यो�य िवचार क�न 

मा. कुलगु� यांनी भारतीय संिवधानाची �ा�तािवका मु�य �वशे�ार समोरील बाजूस 

बसिव�यासाठी यो�य �या सचूना के�या व मागणी मा�य केले. याबाबत आपण घेतले�या 

िनण�याब�ल आभारी आहोत. तसेच संबधीत िवषय हा �यास मागासवग�य बहुउ�ेशीय 

सं�था, सोलापरू यां�या सकं�पनेतून िव�ापीठासमोर ठेव�यात आला �हणनू तयार     

होणा-या भारतीय संिवधाना�या �ा�तािवक समोरील बाजूस सकं�पना �यास 

मागासवग�य बहुउ�ेशीय स�ंथा, सोलापरू असा उ�ेख करावा अस े ��तुत सबंिंधत 

सं�थेच े मत आहे व तशी िवनंती �यानंी िदनांक 8/5/2019 रोजी�या प�ा�वये 

िव�ापीठास केली आहे.  

 वरील नमूद केलेली बाब िवचारात घेता ��तुत िव�ापीठाकडून तयार कर�यात 

येणा-या वा�तुवर अशा कोण�याही खाजगी �य�ती अगर सं�थे�या नावाचा उ�ेख 

कर�याबाबत महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 म�ये तरतूद िदसून येत 

नाही. 

         सबब, उ�त बाब िवचाराथ� घेता ��तुत िव�ापीठा�या पिरसरात तयार कर�यात 

येत असले�या भारतीय संिवधाना�या समोरील बाजूस सकं�पना �हणनू नांव 

टाक�याबाबत �यास मागासवग�य बहुउ�ेशीय सं�था, सोलापरू यानी िदनांक 8/5/2019 

रोजी�या प�ा�वये केलेली िवनंती िवचाराथ�). 

 

ठराव: ��तुत िव�ापीठा�या पिरसरात तयार कर�यात येत असल�ेया भारतीय संिवधाना�या 

समोरील बाजूस संक�पना �हणनू नांव टाक�याबाबत �यास मागासवग�य बहुउ�ेशीय 

सं�था, सोलापरू यानी िदनांक 08/5/2019 रोजी�या प�ा�वये केललेी िवनंती अमा�य 

कर�यात आली. 
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[ २५(१२)] ��तुत िव�ापीठा�या वध�पनिदनी दे�यात यणेा�या िविवध परु�कारासंाठी िशफारस व िनवड 

कर�याकिरता सिमतीचे नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठामाफ� त सन 2015 पासून 

दरवष� िव�ापीठा�या वध�पन िदनी �हणजचे 1 ऑग�ट रोजी रा�य व रा��ीय पातळीवर 

कला, सं�कृती, सािह�य, शा�, �ीडा, िश�ण व सशंोधन, सामािजक, राजकीय, कृषी, 

उ�ोग व �यापार, प�कािरता आदी ��ेाम�य े जीवनभर सामािजक बािंधलकी मानून िवशेष 

उ�ेखनीय योगदान (Outstanding/ Extraordinary contribution) दे�या�या �य�तीस 

सोलापरू िव�ापीठ जीवनगौरव परु�कार �दान करणेस सु�वात केलेली आहे. 

 सदर परु�कारा�या �व�पात आव�यक तो बदल, फेरिवचार कर�यासाठी सिमती 

गिठत कर�यात आली होती. सदर सिमतीचा अहवाल ��तुत काय�लयास िद. 26/06/2019 

रोजी �ा�त झाला होता. �यास मा. कुलगु� महोदया यानंी �यव�थापन पिरषदे�यावतीने 

मा�यता िदललेी आहे. पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर िव�ापीठा�या जीवनगौरव 

पुर�कारासाठी िद. 02, 03 व 04 जुल,ै 2019 रोजी अनु�मे दै. सकाळ, दै. लोकमत व  

त�ण भारत या वत�मानप�ाम�य े जाहीर आवाहन कर�यात आल े होते. �यानुसार  

िद. 15/07/2019 पय�त िव�ापीठाकडे एकुण 17 ��ताव �ा�त झाल े असून �यातील एका 

�य�तीची एकुण 21 जणांनी �वतं� िशफारस केली आहे. सदर ��तावांची छाननी व 

पडताळणी क�न पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर िव�ापीठा�या जीवनगौरव परु�कारासाठी 

िशफारस व िनवड कर�याकिरता ि�सद�यीय सिमती गठीत कर�याची बाब िवचाराथ�). 
 

ठराव: ��तुत िव�ापीठा�या वध�पनिदनी दे�यात यणेा�या िविवध परु�कारासंाठी िशफारस व िनवड 

कर�याकिरता ि�सद�यीय सिमती गठीत कर�यास व सदर ि�सद�यीय सिमतीम�ये दोन 

�यव�थापन पिरषद सद�य व एक िव�ापीठ काय��े�ाबाहेरीत त�� �य�तीची िनयु�ती 

कर�याबाबत मा�यता देऊन �यव�थापन पिरषदेमधून दोन सद�याचंे खलील�माणे 

नामिनद�शन कर�यात आल े व बाहेरील त�� �य�ती िनवडीचे सव�िधकार मा.कुलगु� 

महोदया यांना दे�यात आल.े 

 जीवन गौरव परु�कार 

1. मा. कुलगु� – अ�य�  

2. डॉ. एच. के. आवताडे – सद�य 

उ�कृ�ठ शै�िणक सं�था पुर�कार सिमती  

1. �ाचाय� डॉ. बी. पी. र�गे – अ�य�  

2. डॉ. �ीमती सरैु�या शेख – सद�य 

उ�कृ�ठ महािव�ालय पुर�कार सिमती 

1. �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील – अ�य�  

2. �ाचाय� डॉ. �ीमती के. ए. पांडे – सद�य 

उ�कृ�ठ �ाचाय� परु�कार सिमती 

1. डॉ. बी. एन. आदटराव - अ�य� 

2. कु. ए. सी. च�हाण – सद�य 

उ�कृ�ठ िश�क परु�कार सिमती 

1. डॉ. टी. एन. कोळेकर – अ�य�  

2. डॉ. एस. आर. कोकरे – सद�य 

उ�कृ�ठ िश�के�र कम�चारी परु�कार 

1. �ा. महेश महादेव माने – अ�य� 

2. डॉ. एस. एस. गोरे – सद�य 
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[ २५(१३)] पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर व DeveLearn Technologies 

Pvt. Ltd. Mumbai यांचेम�ये Skill Development Centre अंतग�त Online Courses सु� 

कर�याकिरता डॉ. आर. एस. हेगडी, �ा�यापक, संगणकशा� संकुल यांनी तयार केललेा 

सामंज�य कराराचा मसूदा िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर व DeveLearn 

Technologies Pvt. Ltd. Mumbai यांचेम�ये Skill Development Centre अंतग�त Online 

Courses सु� कर�याकिरता सामंज�य कराराचा मसूदा डॉ. आर. एस. हेगडी, �ा�यापक, 

संगणकशा� संकुल यांनी तयार केला आहे. सदर मसूदा कायेदेशीर बाबी तपास�याकिरता 

कायदा िवभागाकडे पाठवून मा. कायदा अिधकारी यांनी काढले�या �टुीनुसार या मसू�ाम�ये 

सुधारणा कर�यात आ�या असून �या खालील �माणे आहेत. 

1) DeveLearn technologies Pvt. Ltd. Mumbai is registered with Ministry of 

corporate affairs. Copy of documents of company Registration with Ministry 

of Corporate Affairs is enclosed. 

2) The Ordinance for all three courses is attached. 

3) Mode of teaching and examination is provided in the ordinance. 

4) Fee structure is provided in the respective course ordinances and fee sharing 

is specified in Clause 6.1 of MOU draft. 

5) In the MOU clause no. 4.2 is revised to provide more clarity about the 

termination of MOU and further responsibilities of students admitted under 

the MOU. 

6) Regarding the specification of full name of University, the amendments may 

be made, wherever necessary in the MOU document. 

 तरी उपरो�त सुधािरत सांमज�य कराराचा मसूदा �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीम�ये 

सादर क�न करार कर�यास मा�यता िमळावी, अशी डॉ. हेगडी यांनी िवनंती केली आहे. 

 यास अनुस�न पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर व 

DeveLearn Technologies Pvt. Ltd. Mumbai यांचेम�ये Skill Development Centre अंतग�त 

Online Courses सु� कर�याकिरता डॉ. आर. एस. हेगडी, �ा�यापक, संगणकशा� संकुल यांनी 

तयार केलेला सामंज�य कराराचा िवचाराथ�). 
 

ठराव: पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर व DeveLearn Technologies 

Pvt. Ltd. Mumbai यांचेम�ये Skill Development Centre अंतग�त Online Courses सु� 

कर�याकिरता डॉ. आर. एस. हेगडी, �ा�यापक, संगणकशा� संकुल यांनी तयार केल�ेया 

सामंज�य कराराचा मसू�ास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ २५(१4)] िव�ापीठात बठैकीसाठी कारने उप��थत राहणा�या सद�यानंा वाहन खच� �हणनू प�ेोल 

व िडझेल दराम�ये वाढ कर�याची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: िव�ापीठात िविवध मंडळां�या बठैकीसाठी उप��थत राहणा�या सद�यांना �वास 

दराम�ये सुधारणा कर�याकिरता िद.19/05/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेम�ये 

िवषय सादर केला असता, पे�ोल �ती िक.मी. 9 �पये व िडझेल �ती िक.मी. 7 �पये 

या�माणे मा�यता दे�यात आली होती.  �यानुसार आजतागायत वाहन भाडे आदा 

कर�यात येत आहे. 

 त�नंतर महारा�� शासना�या िव� िवभागाकडून दैिनक व �वास भ�याम�ये 

सुधारणा कर�यात आलेली नस�याने िद.08/01/2019 रोजी�या िव� व लेखा 

सिमतीम�ये सदरचा िवषय ठेवला असता, �यावर खालील�माणे ठराव झालेला आहे. 

महारा�� शासनाने दैिनक व �वास भ�या�या दराम�ये अ�ाप सुधारणा केलेली नाही.  

�यावळेी महारा�� शासन यासंदभ�त सधुािरत आदेश िनग�िमत करेल, �यावळेी 

सुधािरत दराचा ��ताव �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव सादर कर�याची 

काय�वाही करावी असे ठरल.े 
 

 �यानुसार सदरचा िवषय िद.16/01/2019 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या 

बठैकीत ठेवला असता, �यावर खालील�माणे ठराव झालेला आहे. 

सदरचा िवषय माहे एि�ल, 2019 पय�त �थिगत ठेवावा असे ठरल.े 

 �यव�थापन पिरषद सद�य व अिध�ठाता यानंा वारंवार िव�ापीठाम�ये िविवध 

बठैकानंा याव े लागते.  �यामुळे �वत:ची गाडी घेऊन सात�याने गाडी चालवत �वास 

करणे श�य होत नाही.  तसेच भा�ाची गाडी वापर�याम�ये कमीत कमी अंतराम�ये 

चालव�या�या िनयमामुळे �कवा ठरािवक अंतराच े भाडे देणे बधंनकारक अस�यामुळे 

भा�ाची गाडी वापरणे श�य होत नाही.  

 सबब, �यव�थापन पिरषद सद�य व अिध�ठाता यानंा चालक घेऊन �वास करता 

यावा या उ�ेशाने �यांना �चिलत िनयमापे�ा वाहन खच� �हणनू पे�ोल व िडझेल दराम�ये 

वाढ कर�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: �यव�थापन पिरषद सद�य व अिध�ठाता यांना वारंवार िव�ापीठाम�ये काय�लयीन 

कामािनिम� भटेी �ा�या लागतात.  �यामुळे �यांना चार चाकी गाडीसाठी वाहन भाडे हे 

�चिलत िनयमाप�ेा �.2/- �ती िकमीने जादा दे�यात याव ेअसे ठरल.े  तसेच सोलापरू 

शहरातून येणा�या �यव�थापन पिरषद सद�य व अिध�ठाता यांनाही चार चाकी गाडीसाठी 

वाहन भाडे �चिलत िनयमापे�ा �.2/- �ती िकमीने जादा दे�यात याव ेअस ेठरल.े 
 

 रा��गीतानंतर मा. कुलगु� यां�या परवानगीने बठैक संप�याच ेकुलसिचव यांनी जाहीर केले. 

 

 

सही /- 

सद�य सिचव 

 �यव�थापन पिरषद 

   सही /- 

अ�य� 

�यव�थापन पिरषद 

 




