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

�यव�थापन पिरषदे�या १26 �या बैठकीचा काय�वृ�ातं 

मंगळवार, िद.27 ऑग�ट, २०१9 सकाळी 1१:0० वा.  

 

 

�यव�थापन पिरषदेची १२6 वी बैठक मंगळवार, िद.27 ऑग�ट, २०१9 रोजी सकाळी 11:0० वाजता 

�यव�थापन पिरषद सभागृहात मा. कुलगु� महोदय यां�या अ�य�तेखाली आयोिजत कर�यात आली होती. 

बैठकीस 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. पांडे 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) डॉ. बी. पी. र�गे सद�य 

१२) �ीमती मंकणी एन. एस. सद�या 

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 - संचालक, परी�ा व मू�यमापन मंडळ िनमंि�त 

17) सीए �ेणीक शहा - िव� व लेखा 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 केले. 

मा. कुलगु� तथा सिमती अ�य�, डॉ.मृणािलनी फडणवीस यानंी िव�ापीठा�या कामा�या �यापातून िच� 

�दश�नातून जी कला जोपासली �याब�ल व िश�णत�� आचाय� अ�े पुर�कार िमळा�याब�ल �यांच े अिभनंदन 

कर�यात आले. तसेच मा.�-कुलगु�, �ा. डॉ. एस. आय. पाटील यांनी सन 2014 पासून �लंिबत असलेले 

�लेसम�टच े काम माग� लाव�याब�ल �यांच े व �यां�या सहका�यांच े ही अिभनंदन कर�यात आले.  �याच�माणे 

�यव�थापन पिरषद सद�या डॉ. �ीमती सुरै�या शेख यांना इकॉनॉिमक �ोथ फाऊंडेशन, नवी िद�ी यां�यावतीने 

“भारत िश�ा र�न” हा रा��ीय पुर�कार िमळा�याब�ल �यांच ेही अिभनंदन कर�यात आले. 

अनुप��थती:  

 �ी. ए. के. आवळे यांनी प�ा�ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली होती.  �यां�या अनुप��थतीची 

न�द घेऊन मा�यता दे�यात आली.  तसेच डॉ. एस. सी. मांडे, संचालक, नॅशनल स�टर फॉर सेल साय�सेस, पुणे 

िव�ापीठ कॅ�पस, पुणे, 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 संचालनालय, पुणे व डॉ. डी. आर. नंदनवार, �भारी सहसंचालक, 

(तं� िश�ण) पुणे, मा. संचालक (तं� िश�ण) यांच े �ितिनधी हे �यव�थापन पिरषदे�या या बैठकीस अनुप��थत 

होते. 
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सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े  

 

[  01  ]  16 जुल,ै 2019 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या बैठकी�या काय�वृ�ांत वाचून कायम 

करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे.  

 01 ऑग�ट, 2019 रोजी�या तातडी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ�ांत वाचनू 

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

 

ठराव 1) 16 जुल,ै 2019 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ�ांत खालील 

दु��तीसह सव�नुमते वाचनू कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात 

आली. 

 पान �. 5 व िवषय �. 4 म�ये संबंिधत �य�तीने �वयंघोिषत �माणप� �ावे तसेच कोण�याही 

पुर�कारासाठी पोलीस पडताळणी �माणप� घे�याची आव�यकता नाही. 

 पान �. 20 व िवषय �. 16 मधील ठरावात खालील�माणे दु��ती कर�यात आली. 

पूव�चा ठराव 

अ�यासक� � येथे �वशे घेणा�या सव� िव�ा�य�ना �.600/- इतके �वशे शु�क आकार�यात याव.े  

तसेच उपरो�त अ.�.3 नुसार अ�यासक� �ाचे वा�षक शु�क ��येक वष� 10% वाढिव�याची 

केललेी िशफारस र� कर�यात याव ेअसेही ठरल.े 

दु��त केललेा ठराव 

अ�यासक� � येथे �वशे घेणा�या सव� िव�ा�य�ना वा�षक �.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.े 

 पान �. 25 व 26 आिण िवषय �. 20 मधील ठरावात खालील�माणे दु��ती कर�यात 

आली. 

पूव�चा 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. 

दु��त केललेा ठराव 

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

आललेी सुधािरत िनयमावलीतील “गुणव�ा यादी तयार कर�याबाबतची सुधािरत िनयमावली” 

िनयम �.5 म�ये खालील�माणे बदल कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

िनयम �.5- �या अ�यास�मास 500 पे�ा जा�त िव�ाथ� अिंतम परी�ेस बसल े असतील, �या 

अ�यास�मा�या गुणव�ा यादीम�ये 10 िव�ा�य��या नावांचा समावशे केला जाईल.  500 पे�ा 

कमी िव�ाथ� सं�या अस�यास 05 िव�ा�य��या नावाचा समावशे गुणव�ा यादीत केला जाईल. 

 पान �.29 िवषय �.23 नुसार ठेव�यात आल�ेया िवषयातील “िवचाराथ� ऐवजी 

मािहती�तव”असे वाच�यात याव.े 

 पान �.48 आय�या वेळेचा िवषय �.25(14) मधील ठरावात खालील�माणे दु��ती कर�यात 

आली. 

पूव�चा ठराव 

�यव�थापन पिरषद सद�य व अिध�ठाता यांना वारंवार िव�ापीठाम�ये काय�लयीन कामािनिम� 

भेटी �ावा लागतात.  �यामुळे �यांना चार चाकी गाडीसाठी वाहन भाडे हे �चिलत िनयमापे�ा 

�.2/- �ती िकमीने जादा दे�यात याव ेअसे ठरल.े  तसेच सोलापूर शहरातून येणा�या �यव�थापन 

पिरषद सद�य व अिध�ठाता यांनाही ही चार चाकी गाडीसाठी वाहन भाडे �चिलत िनयमापे�ा 

�.2/- �ती िकमीने जादा दे�यात याव ेअसे ठरल.े 
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 दु��त केललेा ठराव 

िव�ापीठाम�ये चार चाकी गाडीसाठी वाहन भाडे हे �चिलत िनयमापे�ा �.2/- �ती िकमीने जादा 

दे�यात याव ेअसे ठरल.े  

2) 01 ऑग�ट, 2019 रोजी�या तातडी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ�ांत 

सव�नुमते वाचून कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली. 
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[  0२  ] सन 2018-19 या आ�थक वष�चा लेखापिर�ण अहवाल अिधसभेत सादर कर�यासाठी 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: सन 2018-19 या आ�थक वष�चा लेखापिर�ण अहवाल आगामी होणा�या अिधसभे�या 

सभेत सादर कर�यात येणार आहे. 

 सबब, सन 2018-19 या आ�थक वष�चा लेखापिर�ण अहवाल अिधसभे�या सभेत सादर 

कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: सन 2018-19 या आ�थक वष�चा लेखापिर�ण अहवाल अिधसभेत सादर कर�यासाठी 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी याचे सव�नुमते नामिनद�शन कर�यात 

आल.े 

 

 



�यव�थापन पिरषदेची 126 वी बठैक मंगळवार, िद.27 ऑग�ट, २019 काय�वृ�ातं  5/22 

  

[  03  ] िव�ापीठाच े सन 2019-20 या आ�थक वष�च े संवधैािनक लखेापिर�ण कर�यासाठी लखेा 

पिर�कां�या पुन�िनयु�तीबाबत. 
 

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

�यव�थापन पिरषदेने िनयु�त केले�या लेखा पिर�कांकडून िव�ापीठा�या ले�याची लेखापरी�ा 

क�न घेणे आव�यक आहे.  �याअनुषंगाने िद.20 फे�ुवारी 2019 रोजी झाले�या �यव�थापन 

पिरषद ठराव �.8 अ�वये M/s.SKVM & Company, CA Sachin S. Bhattad यांची सन 

2018-19 या आ�थक वष�च े संवधैािनक लेखापिर�ण कर�यासाठी िनयु�ती कर�यात आली 

होती. 

 M/s.SKVM & Company, CA Sachin S. Bhattad यांनी िव�ापीठाच ेसन 2019-20 

या आ�थक वष�च ेसंवधैािनक लेखापिर�ण कर�यासाठी �.1,25,000/- अिधक GST 18% सदर 

फी म�ये GST व TDS िरटन� भरणे इ. चा समावशे आहे.  सोबत ई-मेल जोडला आहे. 

 सबब, M/s.SKVM & Company, CA Sachin S. Bhattad यांनी ई-मेल�ारे िवनंती 

के�यानुसार �यांची िव�ापीठाच े सन 2019-20 या आ�थक वष�च े लेखापिर�ण कर�यासाठी 

संवधैािनक लेखापिर�क �हणनू पुन�िनयु�ती कर�याबाबतचा ��ताव िवचाराथ�). 

 

ठराव: िव�ापीठाच े सन 2019-20 या आ�थक वष�च े संवधैािनक लखेापिर�ण कर�यासाठी पूव��या 

लखेा पिर�कांना �.85,000/- �माणे पुन�िनयु�ती दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  04  ] िव�ापीठाचा शै�िणक वष� 2017 -18 चा मराठी व इ�ंजी भाषतेील (पु�तक  व सी.डी. �व�पात) 

तयार केललेा 14 वा वा�षक अहवाल िवचाराथ�. 

  

 िटपणी: महारा�� साव�जिनक अिधिनयम 2016 कलम 136 (1) नुसार खालील �माणे तरतूद आहे.  

वा�षक अहवाल ��वकारणे आिण ते अिधसभेकडे पाठिवणे. 

 सबब, शै�िणक वष� 2017-18 चा 14 वा वा�षक अहवाल तयार कर�यासाठी खालील 

�माणे सिमती गठीत कर�यात आली आहे. 

1. डॉ. मह��र कदम अ�य� 

2. डॉ. �काश थोरात उपा�य� 

3. डॉ. दीपक ननवरे सद�य 

4. डॉ. सुहास पुजारी सद�य 

5. डॉ. राजीवकुमार म�ते सद�य 

6. �ी. ल�मण कदम सद�य-सिचव 

उ�त सिमतीने महािव�ालये, िव�ापीठ संकुले व �शासकीय िवभागाकडून मागवून 

घेतले�या मािहतीवर एकि�त िवचार क�न वेळोवळेी अहवाल सिमती�या बैठका आयोजीत क�न 

सदरचा मराठी व इं�जी भाषेतील अहवाल (पु�तक �व�पात) तयार क�न अिध�ठाता मंडळा�या 

िद. 15 जुलै, 2019 रोजी�या बैठकीतील ठराव �. 3 नुसार शै�िणक वष� 2017-18 चा 14 वा 

वा�षक अहवाल �यव�थापन पिरषदेकडे सादर कर�याची िशफारस केलेली आहे. �यव�थापन 

पिरषदे�या िशफारशी नंतर सदर�या अहवालास अिधसभेची मा�यता घेणे आव�यक आहे. 

महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 136(1) ची तरतूद खालील�माणे आहे. 

 कलम 

136(1) 

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

महािव�ालये व पिरसं�था यांचे �शासिनक, िव�ािवषयक संशोधन व िवकासिवषयक व 

अ�य काय��म समािव�ट असलेला वा�षक अहवाल तयार करील व तो िवचाराथ� 

�यव�थापन पिरषदेला सादर करील. �यव�थापन पिरषदेकडून िमळाले�या वा�षक 

अहवालावर अिधसभा चच� करील व तो मा�य करील. अिधसभेने मा�य केलेला असा 

अहवाल, कुलपती व रा�य शासन यांना शै�िणक वष� संप�यानंतर एका वष��या आत 

सादर कर�यात येईल. 

               सबब, शै�िणक वष� 2017-18 चा मराठी व इं�जी भाषेतील (पु�तक व सी.डी. �व�पात) 

तयार केलेला 14 वा वा�षक अहवाल िवचाराथ�). 

 

 

ठराव: िव�ापीठाचा शै�िणक वष� 2017 -18 चा मराठी व इ�ंजी भाषतेील (पु�तक व सी.डी. �व�पात) 

तयार केललेा 14 वा वा�षक अहवाल दु��तीसह ��वका�न अिधसभेस मा�यतेची िशफारस 

कर�यात आली. 
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[  05  ] िव�ापीठाचा शै�िणक वष� 2017-18 चा मराठी व इं�जी भाषेतील (पु�तक / सी.डी. �व�पात) 

तयार केललेा 14 वा वा�षक अहवाल अिधसभेत सादर कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

सद�यांच ेनामिनद�शनाबाबत िवचाराथ�. 

  

 (िटपणी: महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 136(1) तरतूदीनुसार, 

िव�ापीठाचा शै�िणक वष� 201-18 चा 14 वा वा�षक अहवाल मराठी व इं�जी भाषेत तयार 

कर�यात आला असून, सदर अहवाल अिध�ठाता मंडळा�या वतीने �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीत 

सादर कर�यात आला आहे. 

 सदरचा शै�िणक वष� 2017-18 चा 14 वा मराठी व इं�जी वा�षक अहवाल आगामी 

होणा�या अिधसभे�या बैठकीत मा�यतेसाठी सादर करावा लागणार आहे. 

 सबब, शै�िणक वष� 2017-18 चा 14 वा वा�षक अहवाल अिधसभेत सादर कर�यासाठी 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने सद�यांचे नामिनद�शनाबाबत िवचाराथ�). 

 

ठराव: िव�ापीठाचा शै�िणक वष� 2017-18 चा मराठी व इं�जी भाषेतील (पु�तक / सी.डी. �व�पात) 

तयार केललेा 14 वा वा�षक अहवाल अिधसभेत सादर कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

डॉ. बी. एन. आदटराव याचे सव�नुमते नामिनद�शन कर�यात आल.े  
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[  06 ] सी. बी. खेडगीज बसव�ेर साय�स, राजा िवजय�सह कॉमस�, राजा िवजय�सह आट�स कॉलजे, 

अ�कलकोट या महािव�ालयाने आजतागायत गु�हा (FIR) दाखल न के�याची बाब िवचाराथ� 
 

 (िटपणी: सी. बी. खेडगीज बसव�ेर साय�स, राजा िवजय�सह कॉमस�, राजा िवजय�सह आट�स 

कॉलेज, अ�कलकोट या महािव�ालयात ऑ�टोबर 2018 �या परी�ा संप� होत असताना 

िद.20/12/2018 रोजी B.Com - 2 Sem - III मधील Corporate Accounting  या िवषयाची 

��पि�का गैरमाग�ने Social Media (Whatsapp) वर उपल�ध झा�याने ��तुत �करणाबाबत  

िद. 16/01/2019 रोजी�या मा. �यव�थापन पिरषदे�या ठराव �ंमाक 10 (11) नूसार काय�वाही 

करणेबाबत महािव�ालयास  िद. 22/01/2019 रोजी�या प�ा�वये कळिव�यात आलेले होते. 

याउपरो�त संबंिधत महािव�ालयास वारंवार �मरणप� देऊनही सूिचत कर�यात आलेले आहे 

की, गु�हा दाखल क�न �याचा अहवाल ता�काळ िव�ापीठास सादर करावा. 

         संबंिधत महािव�ालयाने उपरो�त ठरावा�माणे कारवाई कर�याम�ये िदरंगाई करत ठराव 

�ं.10 (11) मधील मु�ा �ं. 6 बाबत आजतागायत संबंिधत महािव�ालया�या �ाचाय�नी 

पोिलसांकडे गु�हा (FIR) दाखल केलेला नसून कारवाई करत आहोत असे प�ा�दारे कळवून 

िव�ापीठाची िदशाभलू केलेली आहे. सबब, सी. बी. खेडगीज बसव�ेर साय�स, राजा िवजय�सह 

कॉमस�, राजा िवजय�सह आट�स कॉलेज, अ�कलकोट या महािव�ालया�या �ाचाय�नी 

आजतागायत ही िव�ापीठ �ािधकरणा�या िशफारशीनूसार गु�हा (FIR) दाखल न के�याची बाब 

परी�ा व मू�यमापन मंडळा�या िद. 23/07/2019 रोजी�या बैठकीम�ये सादर केली असता �यावर 

खालील�माणे ठराव पारीत झालेला आहे.  

ठराव �. 4 - सी. बी. खेडगीज बसव�ेर साय�स, राजा िवजय�सह कॉमस�, राजा िवजय�सह 

आट�स कॉलेज, अ�कलकोट या महािव�ालयाने आजतागायत गु�हा (FIR) दाखल न के�याची 

बाब �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस करावी अस ेसव�नमते ठरले. 

  सबब, सी. बी. खेडगीज बसव�ेर साय�स, राजा िवजय�सह कॉमस�, राजा िवजय�सह 

आट�स कॉलेज, अ�कलकोट या महािव�ालया�या �ाचाय�नी आजतागायत ही िव�ापीठ 

�ािधकरणा�या िशफारशीनूसार गु�हा (FIR) दाखल न के�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: सी. बी. खेडगीज बसव�ेर साय�स, राजा िवजय�सह कॉमस�, राजा िवजय�सह आट�स कॉलजे, 

अ�कलकोट या महािव�ालयाने आजतागायत गु�हा (FIR) दाखल न के�यामुळे िव�ापीठाकडून 

गु�हा (FIR) दाखल करावा असे सव�नुमते ठरल.े 
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[ 7(१) ] महारा�� रा�यातील सव� अकृषी िव�ापीठातील शै�िणक सं�थांम�ये िनयु�तीसाठी मराठा 

समाजासह सामािजक व शै�िणक��टया मागास (एसईबीसी) वग�स जागा आरि�त ठेव�याबाबतच े

शासन पिरप�क मािहती�तव.  

(सोबत:- उ�च व तं� िश�ण िवभाग शासन पिरप�क �. संकीण�-2019/�.�.73/िविश-1,  

िद. 08 ऑग�ट, 2019) 

 

 (िटपणी:  महारा�� रा�यातील सामािजक व शै�िणक���ा मागास (एसईबीसी) वग�किरता 

(रा�यातील शै�िणक सं�थांमधील �वशेाकिरता जागांच े आिण रा�या�या िनयं�णाखालील 

लोकसेवांमधील िनयु��यांच े आिण पदांच)े आर�ण अिधिनयम, 2018 यात आणखी सुधारणा 

कर�याकिरता अिधिनयम ि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 (ख), अ�वये रा�या�या िनयं�णाखालील 

आिण लोकसेवांमधील िनयु�तीसाठी एकूण 16% �या ऐवजी 13% जागा अशी सुधारणा केलेली 

आहे.  �यास अनुस�न सामािजक व शै�िणक���ा मागास (एसईबीसी) नागिरकां�या वग�स 13% 

जागा महारा�� रा�यातील शै�िणक सं�थांम�ये िनयु�तीसाठी आरि�त कर�याबाबत या 

िवभागा�या अिधन�त असले�या सव� अकृषी िव�ापीठांना िनद�श दे�याची बाब शासना�या 

िवचाराधीन होती. �यानुसार िवधी व �याय िवभागाचा सन 2019 चा महारा�� अिधिनयम �मांक 7, 

िद.03 जुलै, 2019 ला अनुस�न महारा�� रा�यातील उ�च व तं� िश�ण िवभागा�या 

काय�क�ेतील सव� साव�जिनक अकृषी िव�ापीठातील शै�िणक सं�थांम�ये िनयु�तीसाठी मराठा 

समाजासह सामािजक व शै�िणक���ा मागास (एसईबीसी) वग�स 16% �या ऐवजी 13% जागा 

आरि�त ठेव�यात या�यात तसेिवभागाच े सम�मांकाच े िद.08 माच�, 2019 रोजीच े शासन 

पिरप�कातील इतर तरतुदी कायम राहतील असे सूिचत केले आहे. 

 सबब, उ�त नमूद शासन पिरप�क उ�च व तं� िश�ण िवभाग शासन पिरप�क �. 

संकीण�-2019/�.�.73/िविश-1, िद. 08 ऑग�ट, 2019 मािहती�तव). 

 

ठराव: महारा�� रा�यातील सव� अकृषी िव�ापीठातील शै�िणक सं�थांम�ये िनयु�तीसाठी मराठा 

समाजासह सामािजक व शै�िणक��टया मागास (एसईबीसी) वग�स जागा आरि�त ठेव�याबाबत 

उ�च व तं� िश�ण िवभाग, शासन पिरप�क �. संकीण�-2019/�.�.73/िविश-1,  

िद. 08 ऑग�ट, 2019 ची न�द घे�यात आली. 
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[ 7(२) ] ��तुत िव�ापीठा�या वध�पनिदनी िद. 01 ऑग�ट, 2019 रोजी �दान कर�यात आल�ेया िविवध 

पुर�कारासाठी �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: दरवष��माणे िव�ापीठ वध�पनिदनाचे औिच�य साधून िद. 01 ऑग�ट, 2019 रोजी 

िविवध पुर�कार �दान कर�यासाठी िद. 02, 03 व 04 जुलै, 2019 रोजी अनु�मे दै. सकाळ,  

दै. लोकमत व दै. त�ण भारत या वत�मानप�ाम�ये जाहीर आवाहन कर�यात आले होते. �यानुसार 

िद. 15/07/2019 पय�त िव�ापीठाकडे �ा�त िविवध ��तावांतून ��येक पुर�कारासाठी �वतं� 

िनवड / िशफारस कर�यासाठी सिमतीच ेगठण मा. कुलगु� महोदया यां�या मा�यतेने कर�यात 

आले होते. सिमती�या िनवड / िशफारस अंती मा. कुलगु� महोदया यांनी खालील�माणे िविवध 

पुर�कारासाठी अंतीम िनवडीसमा. �यव�थापन पिरषदे�यावतीने महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ 

अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12 (7) अ�वये मा�यता िदली आहे. सदरील पुर�कार िद. 01 

ऑग�ट, 2019 रोजी �दान कर�यात आले आहेत. 

 अ 

� 

बठैकीची तारीख / 

वळे 

परु�काराचे नांव परु�कारथ�चे नांव सिमती अ�य� / सद�यांचे नांव 

1. िद. 19/07/2019 

सकाळी 11.00 वा. 

प�ुय�ोक 

अिह�यादेवी 

होळकर सोलापरू 

िव�ापीठ जीवन 

गौरव परु�कार    

�ी. आनंद नाग�पा कंुभार 1. मा. डॉ. मृणािलनी फडणवीस 

     अ�य� तथा कुलगु� 

2. डॉ. एच. के. आवताडे  

    सिमती सद�य   

3. डॉ. ए. बी. नदाफ 

    सिमती सद�य   

2. िद.19/07/2019 

दुपारी 01.00 वा 

उ�कृ�ठ �ाचाय� 

परु�कार 

�ा. डॉ. स�ुीव �ीमंत गोरे, 

(�ाचाय�, कॉलजे ऑफ 

ए�युकेशन, बाश�) 

1. डॉ. बी.एन. आदटराव  

    अ�य� 

2. डॉ. ए. बी. नदाफ 

    सिमती सद�य 

3. �ीमती ए. सी. च�हाण 

   सिमती सद�या 

3. िद.19/07/2019 

दुपारी 03.00 वा 

उ�कृ�ठ िश�क 

परु�कार 

डॉ. पवार �शांत मा�ती,  

(�ी. िव�ल ए�युकेशन ॲ�ड 

िरसच� इ���टटयुट, कॉलजे 

ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपरू) 

1. डॉ. टी. एन. कोळेकर 

   अ�य� 

2. डॉ. ए. बी. नदाफ 

    सिमती सद�य 

3. डॉ. �ीकांत कोकरे 

    सिमती सद�य 

4. िद. 20/07/2019 

सकाळी 11.00 वा 

उ�कृ�ठ िश�के�र 

कम�चारी  परु�कार 

�ी. काळे शरण�पा राम�लग, 

(विर�ठ िलिपक, आ�थापना 

िवभाग, ��तुत िव�ापीठ) 

1. �ा. महेश माने 

    अ�य� 

2. �ाचाय� डॉ. एस.एस. गोरे 

    सिमती सद�य 

3. डॉ. एन. एस. उमराणी 

    सिमती सद�य 

5. िद.20/07/2019 

दुपारी 01.00 वा 

उ�कृ�ठ 

महािव�ालय 

परु�कार 

सगंमे�र महािव�ालय, 

सोलापरू 

1. डॉ. �ही. बी. पाटील 

    अ�य� 

2. डॉ. एन. एस. उमराणी 

    सिमती सद�य 

3. �ाचाय� डॉ.�ीमती के. ए. पांडे            

सिमती सद�या 

6. िद.20/07/2019 

दुपारी 03.00 वा 

उ�कृ�ठ स�ंथा 

परु�कार 

�ी. िशवाजी िश�ण �सारक 

मंडळ, बाश� 

1. मा. डॉ. मृणािलनी फडणवीस 

     अ�य� तथा कुलगु� 

2. डॉ. एन. एस. उमराणी 

    सिमती  सद�य 

3. डॉ. एस. आय. शेख  

    सिमती सद�या 
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 पुर�कार सिमती�या िनवड / िशफारस अंती मा. कुलगु� महोदया यांनी वरील�माणे िविवध 

पुर�कारासाठी अंतीम िनवडीस �यव�थापन पिरषदे�यावतीने महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ 

अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12 (7) अ�वये मा�यता िद�याची बाब मा. �यव�थापन पिरषदे�या 

मािहती�तव 

 

ठराव: महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२ (७) अ�वये  

मा. कुलगु�महोदयांनी केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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[ 7(3) ] शै�िणक वष� 2019-20 करीता ��तुत िव�ापीठ भाषा व वा�मय संकुलांग�त �ाकृत व वािण�य व 

�यव�थापन संकुलांतग�त अथ�शा� या ि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 (2) (च) नुसार नामिनद�शनाबाबत मा. कुलगु� 

महोदयांनी 12(7) मधील तरतुदीनुसार �यव�थापन पिरषदे�यावतीने केललेी काय�वाही 

मािहती�तव. 

 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2019-20 करीता ��तुत िव�ापीठ भाषा व वा�मय संकुलांतग�त न�याने 

सु� झालेला �ाकृत या अ�यास�मासाठी व वािण�य व �यव�थापन संकुलांतग�त अथ�शा� या 

िवषयासाठी िश�क काय�भारानुसार Walk-in-Interview जािहराती�दारे कं�ाटी सहा�यक 

�ा�यापकांची पदे भर�यासाठी मा. कुलग� महोदयांनी मा�यता िदली होती.  

 सदर मा�यतेनुसार संबंिधत िवषयातील कं�ाटी सहा�यक �ा�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 �यव�थापन पिरषदेने 

नामिनद�िशत करावयाचा �यव�थापन पिरषदेचा सद�य असलेला �ाचाय� �कवा �ा�यापक याचं े

नामिनद�शन होणे आव�यक अस�याने, �यास महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 

कलम 12(7) मधील तरतुदीनुसार मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�यावतीने  

�ा. डॉ. आदटराव बी. एन., संतोष भीमराव पाटील कॉलेज ऑफ आट��, साय�स ॲ�ड कॉमस�, 

मं�ुप, ता. द. सोलापूर, िज. सोलापूर यांच ेनामिनद�शन केले होते. 

 सबब शै�िणक वष� 2019-20 करीता ��तुत िव�ापीठ भाषा व वा�मय संकुलांग�त 

�ाकृत व वािण�य व �यव�थापन संकुलांतग�त अथ�शा� या िवषयातील कं�ाटी सहा�यक 

�ा�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(7) मधील तरतुदीनुसार �यव�थापन 

पिरषदे�यावतीने केलेली काय�वाही मािहती�तव). 

 

ठराव: महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२ (७) अ�वये  

मा. कुलगु�महोदयांनी केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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[ 7(4) ] महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 103 मधील तरतूदीनुसार ता�पुर�या 

�व�पात नेमणकू कर�यात आल�ेया GPAT धारक कं�ाटी सहायक �ा�यापकांना दरमहा 

एकि�त वतेन �. 22,000/- आदा कर�यासाठी मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या 

वतीने िदललेी मा�यता मािहती�तव. 

 

 (िटपणी: �ीमती पोरे सुजाता यांनी िद. 16/07/2019 रोजी�या प�ा�वये �या तं��ान संकुलाम�ये 

कं�ाटी सहायक �ा�यापक या पदावर शै�िणक वष� 2019-20 किरता दरमहा एकि�त वेतन  

�. 18000/- या वतेनावर काय�रत आहेत. �यांचे िश�ण हे Pharmacy मधून  

झालेले असून, M. Pharm ही पद�यु�र पदवी �यांनी �ा�त केली आहे. तसेच �या GPAT परी�ा 

सन-2013 म�ये उ�ीण� झाले�या आहेत. GPAT परी�ा ही SET/NET परी�ांना समक� परी�ा 

आहे. �याबाबतच े कागदप�ही �यांनी सोबत जोडले आहे.  तरी �यांना दरमहा एकि�त वेतन  

�. 18000/- ऐवजी सुधािरत एकि�त वतेन �. 22000/- आदा कर�यात याव,े अशी िवनंती 

केली आहे. 

 यापूव� मा. �यव�थापन पिरषदे�या िद. 31 जुलै, 2015 रोजी�या ठराव �. 7 नुसार जे 

उमेदवार NET/SET/Ph.D/MCA या पा�ता धारण केलेले आहेत �यांना दरमहा एकि�त वतेन 

�. 22000/- आदा कर�यात येतात. परंतू ��तुत िव�ापीठात तं��ान संकुल न�याने शै�िणक 

वष� 2018-19 पासून सु� झाले असून, GPAT या परी�ेचा उ�ेख सदर ठरावाम�ये िदसून येत 

नाही. GPAT परी�ा ही SET/NET या परी�ांशी समक� परी�ा आहे. 

 सबब, �ीमती पोरे यांनी िवनंती के�यानुसार मा. कुलगु� महोदयांनी आ�थापना 

िवभागा�या िद. 22/07/2019 रोजी�या िटपणीवर GPAT धारक कं�ाटी सहायक �ा�यापकानंा 

�. 22000/- एकि�त माहे वतेन आदा कर�यास मा. �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता �दान 

केली आहे. 

 उपरो�त बाब मा. �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव). 

 

ठराव: महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२ (७) अ�वये  

मा. कुलगु�महोदयांनी केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�यव�थापन पिरषदेची 126 वी बठैक मंगळवार, िद.27 ऑग�ट, २019 काय�वृ�ातं  14/22 

[ 7(5) ] �यव�थापन पिरषदेने िज�हयासाठी सां�कृितक व िव�ाथ� क�याण काय��माच ेिज�हा सम�वयक 

�हणनू नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: महािव�ालये पिरसं�था व िव�ापीठ िवभाग यां�या मधील िविवध सां�कृितक काय��माची 

आखणी कर�यासाठी व �याच े अव�ेा कर�यासाठी महारा�� िव�ापीठ अिधिनयम 2016 �या 

कलम 55 (1) अ�वये िव�ाथ� िवकास मंडळ �थापन केले आहे. यासाठी महारा�� िव�ापीठ 

अिधिनयम 2016 �या कलम 55 (2) मधील (छ) अ�वये िज�हयासाठी सा�ंकृितक व िव�ाथ� 

क�याण काय��माचे िज�हा समवयक �हणनू डॉ वसंत कोरे यांच े नामिनद�शन कर�यात आल े

होते. स�:��थतीत डॉ वसंत कोरे यांच े िव�ापीठा�या िव�ाथ� िवकास मंडळाच ेसंचालक �हणून 

िनयु�ती झाली असून िज�हा सम�वयक पद िर�त झाले असून िज�हा सम�वयक पदासाठी  

न�याने नामिनद�शन कराव े लागणार आहे. �यानुसार िव�ाथ� क�याण काय��माच े िज�हा 

सम�वयक �हणनू नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: िव�ापीठाच े काय��े� हे एका िज��ापुरते मय�िदत अस�याने िव�ाथ� क�याण काय��माचे व 

रा��ीय सेवा योजना िवभागाच ेिज�हा सम�वयक हे पद र� कर�यात यावे असे सव�नुमते ठरल.े 
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[ 7(6) ] ��तुत िव�ापीठाम�ये शासकीय / िनमशासकीय सेवेतून सेवािनवृ� झाल�ेया अिधका�यां�या सेवा 

करार प�दतीने घे�यासाठी थेट मुलाखती�ारे िनवड केल�ेया �ी. सितश अनंत नारकर यांची 

िवशेष काय�सन अिधकारी �हणून 11 मिह�यासाठी केल�ेया िनयु�तीस मुदतवाढ दे�याची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: महारा�� शासन, सामा�य �शासन िवभाग, शासन िनण�य �.संकीण�-

2715/�.�./100/13, िद. 17 िडस�बर, 2016 �या शासन िनण�यानुसार ��तुत िव�ापीठातील 

नॅक, �सा अंतग�त िविवध कामे व िव�ापीठातील इतर िवभागातील कामासाठी शासकीय / 

िनमशासकीय सेवतेून सेवािनवृ� झाले�या अिधका�यां�या सेवा करार प�दतीने घे�यासाठी िवशेष 

काय�सन अिधकारी या पदाची  जािहरात िद.14/06/2018 रोजी दैिनक पुढारी या 

वत�मानप�ाम�ये �िस�द कर�यात येऊन िद.04/07/2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता थेट 

मुलाखत (Walk-in-Interview) च ेआयोजन कर�यात आलेले होते. 

सदर जािहरातीस अनुस�न िद.04/07/2018 रोजी उप��थत उमेदवारां�या मुलाखती 

घेऊन, िनवड सिमतीने गुणानु�मे यादी तयार के�या�माणे �ी. सितश अनंत नारकर यांची िनवड 

केली होती. 

उपरो�त बाबीस अनुस�न �ी. नारकर िनयु�ती व मानधनाबाबतचा िवषय  

िद. 21/08/2018 रोजी�या मा.�यव�थापन पिरषदे�या बैठकीत सादर केले असता खालील�माणे 

िनण�य झालेला आहे. 

 ��तुत िव�ापीठाम�ये शासकीय / िनमशासकीय सेवेतून सेवािनवृ� झाले�या 

अिधका�यां�या सेवा करार प�दतीने घे�यासाठी थेट मुलाखती�ारे िनवड केले�या  

�ी. सितश अनंत नारकर यांची िवशेष काय�सन अिधकारी �हणनू 11 मिह�यासाठी 

िनयु�त कर�यास व �यांना दरमहा �.35,000/- एकि�त मानधन व कामकाजाच े

उ�रदािय�व दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

उपरो�त ठरावास अनुस�न या काय�लयाच े प� �. सोिवसो/आ�था/2018/9090, 

िद.16/10/2018 अ�वये �ी. नारकर यांना िवशेष काय�सन अिधकारी या पदाची िनयु�ती आदेश 

दे�यात आलेले आहे. तसेच सदर िनयु�ती आदेशास अनुस�न �ी. नारकर हे िवशेष काय�सन 

अिधकारी या पदावर िद. 17/10/2018 रोजी म�यानपुव� �जु झाले आहेत. 

उपरो�त िनयु�ती आदेशास अनुस�न �ी. नारकर यांची 11 मिह�याची मुदत ही  

िद. 16/09/2019 रोजी संपणार आहे. 

 सबब, ��तुत िव�ापीठाम�ये शासकीय / िनमशासकीय सेवेतून सेवािनवृ� झाले�या 

अिधका�यां�या सेवा करार प�दतीने घे�यासाठी थेट मुलाखती�ारे िनवड केले�या �ी. सितश 

अनंत नारकर यांची िवशेष काय�सन अिधकारी �हणनू 11 मिह�यासाठी िनयु�तीस मुदतवाढ 

दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: सदरचा िवषय पुढील बैठकीत सादर कर�यात यावा असे ठरल.े 
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[ 7(7) ] �यु सातारा कॉलजे ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर या महािव�ालया�या पंढरपूर िठकाणाच े

�थानांतरणा�या ��तावाबाबत महािव�ालयाने पुन:� केललेी िवनंती िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: संदभ�:-  

        1. मा. �ाचाय�, �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर या महािव�ालयांच ेप�  जा. �.  

             NSCBP/�थलांतर/ऑग/2019/1560 िद. 13/08/2019  

        2. द. व. खारके, क� अिधकारी, उ�च व तं�िश�ण िवभाग, मंुबई यांच ेप� जा. �. �थलांत-  

           2018/(275/18)/मिश-4 िद. 30/10/2018 

        3. िव�ापीठ प� जा. �. सोिवसो/संल�नता/2018/10555 िद. 11/12/2018 

        4. �य ुसातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर यांचे प� जा. �.   

             NSCBP/�थलांतर/Dec/2018/1481 िद. 14/12/2018   

        5. िद. 16/01/2019 रोजी�या मा. �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीतील ठराव �. 08 

        6. िव�ापीठ प� जा. �. सोिवसो/संल�नता/2019/1856 िद. 02/03/2019 

        7. मा. सहसंचालक, उ�च िश�ण, महारा�� रा�य, पुणे यांचे प� जा. �. अमिव- 

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

        8. �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर यांचे प� जा. �.   

             NSCBP/�थलांतर/एि�ल/2018/1541 िद. 15/04/2019   

        9. िव�ापीठ प� जा. �. पुअहोसोिवसो/संल�नता/2018/4477 िद. 06/06/2019 

      10. िद. 11/06/2019 रोजी�या ि�सद�यीय सिमतीचा अहवाल 

      11. िद. 16/07/2019 रोजी�या मा. �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीतील ठराव �. 18 

      12. िव�ापीठ प� जा. �. पुअहोसोिवसो/संल�नता/2019/6243 िद. 09/08/2019  

 संदभ� प� �. 1 अ�वये, �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर हे महािव�ालय जून 

2009 पासून पंढरपूर येथील नवीन सोलापूर रोड, िरलायं�स पे�ोल पंपासमोरील सं�थे�या 

मालकी�या इमारतीम�ये काय�रत होते.  सदर िठकाणी सदर अ�यास�मासाठी पुरेशी जागा 

उपल�ध नस�याने सदर महािव�ालयासाठी सं�थेने मौ. कोट�, ता. पंढरपूर येथे सव� सोयीिनय�ुत 

इमारत बांधलेली असून सदर इमारतीम�ये महािव�ालय �थलांतर कर�याबाबतचा ��ताव 

शै�िणक वष� 2011-12 म�ये मा. संचालक, महािव�ालये व िव�ापीठ िवकास मंडळ, सोलापूर 

िव�ापीठ, सोलापूर, मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश�ण, सोलापूर िवभाग, सोलापूर 

यांचकेडे सादर क�न �यां�याकडून अिभ�ाय प� घेऊन सदर अिभ�ाय प� मा. ना. �ी. राजेश 

टोप ेसाहेब, उ�च व तं� िश�ण मं�ी, महारा�� रा�य मं�ालय, मंुबई यांचकेडे देखील सादर केल े

होते.  परंत,ू अ�ाप सदर प�ावर कोणतीही काय�वाही न झा�याने पुन:� माहे ऑ�टोबर 2018 

म�ये मा. सिचव, उ�च व तं� िश�ण, महारा�� रा�य, मं�ालय, मंुबई यांचकेडे सादर केले असून 

सदर �थलांतरासाठी सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर यांचकेडून िशफारस मागिवली असून खास 

बाब �हणनू सदर महािव�ालयास मौ. कोट�, ता. पंढरपूर पिरसरातील सं�थे�या �वत:�या 

मालकी�या इमारतीत �थलांतर करणेबाबत यो�य ती काय�वाही करणेबाबत मा. �ाचाय�नी िवनंती 

केली आहे. 

 याबाबत सादर कर�यात येते की, संदभ� प� �. 2 अ�वये, द. व. खारके, क� अिधकारी, 

महारा�� शासन यांनी �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर या महािव�ालयाचा ��ताव 

महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 118 मधील तरतूदीनुसार ��तुत 

िव�ापीठा�या सु�प�ट िशफारशीसह शासनास सादर करणेबाबत कळिवले होते. �यानुसार  

िद.05/12/2018 रोजी�या �शासकीय मा�य िटपणीनुसार संदभ� प� �. 3 अ�वये उ�त 

महािव�ालयास �थलांतरणाबाबतचा ��ताव ��तुत िव�ापीठास सादर करणेबाबत कळिव�यात 

आले होते. 

�यानुसार संदभ� प� �. 4 अ�वये, मा. �ाचाय�, �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., 

पंढरपूर या महािव�ालयाने महािव�ालय पंढरपूरपासून 7 िक.मी. अंतरावर असले�या मौ. कोट�, 



�यव�थापन पिरषदेची 126 वी बठैक मंगळवार, िद.27 ऑग�ट, २019 काय�वृ�ातं  17/22 

ता. पंढरपूर येथे �थलांतर करणेबाबतचा ��ताव सादर केला होता.  त�नंतर िद. 26/12/2018 

रोजी�या �शासकीय मा�य िटपणी अ�वये, सदरचा िवषय िद. 16/01/2019 रोजी�या �यव�थापन 

पिरषदे�या बैठकीम�ये ठेव�यात आला.  �यानुषंगाने मा. �यव�थापन पिरषदे�या िद. 16/01/2019 

रोजी�या बैठकीम�ये झाले�या ठराव �. 08 नुसार �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी. सी. ए., पंढरपूर 

या महािव�ालयास पंढरपूर िठकाणाहून नुतन इमारतीत �थानांतरणास शासनाची सहमती 

घे�यासाठी ��ताव िविहत शु�कासह घेवून शासनास िशफारस कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली होती.  �यानुसार िद. 07/02/2019 व िद. 18/01/2019 रोजी�या �शासकीय 

मा�य िटपणी अ�वये, महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 118(3) 

मधील तरतूदीनुसार सदरील महािव�ालयाचा ��ताव मा�यते�तव मा. सिचव, उ�च व तं� िश�ण 

िवभाग, महारा�� रा�य मं�ालय, मंुबई यांना पाठिवणे आव�यक असताना संदभ� प� �. 6 अ�वये, 

मा. िश�ण संचालक, उ.िश., पुणे यां�याकडे अनावधानाने अ�ेिषत कर�यात आलेला आहे. 

त�नंतर संदभ� प� �. 7 अ�वये, मा. सहसंचालक, उ�च िश�ण, महारा�� रा�य, पुणे 

यांनी िव�ापीठ प� िद. 11/12/2018 व िद. 02/03/2019 रोजी�या प�ाम�ये नमूद केलेल े

कलम 116 हे कशाबाबत आहे याबाबतच े�प�टीकरण व सदर महािव�ालया�या �थानांतरणास 

िशफारस के�यानुसार सदर �करणी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 मधील 

कलम 118 मधील तरतूदीच ेपालन होते �कवा कसे याबाबत िशफारशीसह �वयं�प�ट अिभ�ाय 

सादर करणेबाबत कळिवले आहे. तसेच संदभ� प� �. 8 अ�वये, उ�त महािव�ालयास 

पंढरपूरपासून 5 िक.मी. अंतरावर असले�या मौ. कोट� ता. पंढरपूर येथील इमारतीत �थलांतर 

करणेबाबतची यो�य ती काय�वाही करणेबाबत मा. �ाचाय�नी िवनंती केली होती.  �यानुषंगाने  

िद. 22/05/2019 रोजी�या �शासकीय मा�य िटपणीनुसार गठीत ि�सद�यीय सिमतीस संदभ� 

प� �. 9 अ�वये कळिव�यात आले होते.  �यानुषंगाने सिमतीने िद. 11/06/2019 रोजी आपला 

अिभ�ाय या काय�लयास सादर केले होता.  �यानुसार िद. 17/06/2019 व िद. 01/07/2019 

रोजी�या �शासकीय मा�य िटपणीनुसार सदर ि�सद�यीय सिमतीचा अहवाल िद. 16/07/2019 

रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीम�ये ठेवला असता महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ 

अिधिनयम, 2016 मधील कलम 118(3)(ख) नुसार �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर या 

महािव�ालया�या नवीन िठकाणाच े�थानांतरणाचे अंतर 5 िक.मी. पे�ा जा�त अस�याने सदरचा 

��ताव शासनास सादर कर�याची केलेली िवनंती अमा�य कर�यात आला असा ठराव झाला आहे.  

�यानुसार संदभ� प� �. 12 अ�वये, उ�त महािव�ालयास कळिव�यात आले आहे. 

परंत,ू संदभ� प� �. 1 नुसार पुन:� �थलांतरासाठी ��तुत िव�ापीठाची खास बाब 

�हणनू उ�त महािव�ालय मौ. कोट�, ता. पंढरपूर पिरसरातील सं�थे�या �वत:�या मालकी�या 

इमारतीत महािव�ालया�या �थलांतराबाबतची यो�य ती काय�वाही करणेबाबत मा. �ाचाय�नी 

पुन:� िवनंती केली आहे. 

            सबब, �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर या महािव�ालया�या पंढरपूर 

िठकाणाच े�थानांतरणा�या ��तावाबाबत महािव�ालयाने पुन:� केलेली िवनंती िवचाराथ�). 

 

ठराव: �यु सातारा कॉलजे ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर या महािव�ालया�या पंढरपूर िठकाणाच े

�थानांतरणा�या ��तावाबाबत कॉलजेची ��य� जावून पाहणी करणे. निवन जागेत कॉलजे 

�थलांतर के�यानंतर िव�ाथ� / िशखक यां�या गैरसोयीब�ल निवन िठकाण�या जागेची शै�िणक 

उपयु�तता यासंदभ�त अ�यास करणे. तसेच सिव�तर अहवाल सादर कर�यासाठी खालील�माणे 

ि�सद�यीय सिमती गठीत कर�यात आली. 

1. �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील  - अ�य�  

2. �ीमती एन. एस. मंकणी  - सद�या 

3. डॉ. टी. एन. कोळेकर  - सद�य 
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[ 7(8) ] �ी. र�व� महादेव कोरे, रेकॉड�िकपर-िन-िलिपक यांनी िद. 03/08/2019 रोजी�या अज��वये 

िद.20/07/2017 ते 15/01/2018 या कालावधीच े वतेन मंजुरी ��ताव शासनास (िवभागीय 

सहसंचालक, उ�च िश�ण, सोलापूर िवभाग, सोलापूर ) यांचेकडे पाठिवणेकामी िशफारस 

कर�यासंदभ�त केललेी िवनंती िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: �ी. रिव� महादेव कोरे, रेकॉड�िकपर-िन-िलिपक यांनी िद. 13/08/2019 रोजी�या 

प�ाम�ये वगेवगेळया बाब�चा उ�ेख क�न िव�ापीठात िद.20/07/2017 रोजी सेवते �जू 

मा�यता नुसार मंजूर होऊन िद.20/07/2017 ते 15/01/2018 काय�रत कालावधीच ेवतेन मंजूरी 

��ताव शासनास (मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश�ण सोलापूर िवभाग, सोलापूर) यांचकेडे 

िशफारस करणेबाबत िवनंती केलेली आहे. 

         उपरो�त �करणी सादर कर�यात येते की,  

1. ��तुत िव�ापीठाम�ये िरतसर भरती �ि�या पूण� होऊन रेकॉड�िकपर-िन-िलिपक या पदावर  

�ी. रिव� महादेव कोरे यांची िनयु�ती मा. उ�च �यायालय, मंुबई येथील �लंिबत यािचका 

�. LPA Stamp No.5410/2011 िनकालास अिधन राहून आदेश �. सोिवसो/आ�था/ 

2011-12/8666, िद.31/12/2011 अ�वये िनयु�ती आदेश दे�यात आले होते. सदर 

िनयु�ती आदेशास अनुस�न �ी. कोरे हे िद. 05/01/2012 रोजी म�या�हपूव� दोन वष��या 

पिरिव�ाधीन कालावधीसाठी �जू झाले होते. �यांनी पिरिव�ाधीन कालावधीत 

िद.30/09/2014 रोजी सदर पदाचा िरतसर राजीनामा िव�ापीठास सादर क�न एक 

मिह�याच ेआगाऊ वतेन िव�ापीठाकडे जमा केलेले होते. सदर राजीनामा काय�लयाकडून 

मंजूर क�न �ी. कोरे यांना िद. 30/09/2014 रोजी िव�ापीठ सेवतेून काय�मु�त कर�यात 

आले होते. 

2. तदनंतर, �ी. कोरे यांनी सदरचा राजीनामा मागे घेऊन सेवते परत घे�याबाबत  

िद. 21/11/2014 रोजी िवनंती अज� िव�ापीठात सादर केलेला होता. परंतु �यांचा 

राजीनामा मंजूर के�याने �यांची िवनंती अमा�य कर�यात आली होती. दर�यान�या काळात 

�ी. कोरे यानंी या �करणाबाबत मा. उ�च �यायालय, मंुबई येथे यािचका �. 

WP/6712/2015 अ�वये दाखल क�न िव�ापीठा�या िनण�यास आ�हान िदले होते. �यास 

अनुस�न मा. उ�च �यायालयाने �ी. कोरे यांची यािचका िद.25/04/2016 रोजी फेटाळली 

होती. सदर �करण अ�ाप �लंिबत आहे. 

3. �ी. कोरे यांनी उ�च व तं�िश�ण मं�ी मा. ना. िवनोदजी तावडे साहेब यां�याकडे व 

पालकमं�ी, सोलापूर िज�हा यां�याकडे राजीनामा मागे घेऊन सेवते परत �जू क�न 

घेणेबाबत िनवदेन सादर केले होते. सदर िनवदेनावर मा. िवनोदजी तावडे साहेब यांनी  

मा. कुलगु� महोदय यांना सदर िनवदेनावर सुनावणी घेऊन अहवाल सादर करणेबाबत 

पृ�ठांकन केले होते. सदर िनवेदन या काय�लयास िद.11/06/2016 रोजी �ा�त झाले होते. 

�यास अनुस�न �ी. कोरे याचंी मा. कुलगु� महोदय यां�या उप��थतीत िव�ापीठात  

िद. 12/01/2016 रोजी सुनावणी घेऊन अहवाल मा. िवनोदजी तावडे साहेब यांचकेडे 

सादर कर�यात आलेला होता. तसेच मा. िवभागीय सहसंचालक, उ. िश., सोलापूर यां�या 

दालनात �ी. कोरे यांना सेवेत �जू क�न घे�याबाबत िद.31/03/2017 रोजी पुन:� 

सुनावणी आयोिजत केली होती. �यानुसार िद.12/01/2016 रोजी मा. कुलग� यां�या 

उप��थतीत घेतले�या सुनावणीचा अहवाल मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश�ण, 
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सोलापूर िवभाग, सोलापूर यां�या आदेशानुसार मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश�ण, 

सोलापूर िवभाग, सोलापूर काय�लयाकडे िद.15/05/2017 रोजी सादर कर�यात आला 

होता. 

 तदनंतर मा. िवभागीय सहसंचालक, उ. िश., सोलापूर यांनी प� �. िशससं/उिश/ 

सोिव/2017/1429-32, िद.19/07/2017 अ�वये मा. िश�ण संचालक, उ�च िश�ण, पुणे 

यांनी प�ा�ारे िदले�या सुचनेनुसार �ी. कोरे यां�या �करणी म.ना.स.े (िनवृ�ी वेतन) िनयम 

1982 मधील कलम 46(4) आिण िव� िवभागाच ेशासन िनण�य 1997 मधील तरतुदीनुसार 

�ी. कोरे यांना �जु क�न घेणेबाबत �वरीत काय�वाही क�न काय�वाही अहवाल �यां�या 

काय�लयास, संचालनालयास व शासनास सादर करणेबाबत कळिवले होते. सदर प�ाची 

�त �ी. कोरे यांचकेडे पाठिव�यात आली होती. �यास अनुस�न �ी. कोरे यांनी 

िद.20/07/2017 रोजी आगमन अहवाल सादर केलेला होता. 

 �यव�थापन पिरषदे�या िद.18/04/2017 रोजी�या बैठकीत घे�यात आले�या 

िनण�या�या अनुषंगाने सदरचा िवषय पुन:� िद.10/08/2017 रोजी�या �यव�थापन 

पिरषदे�या बैठकीत सादर केला असता, �यावर खालील�माणे िनण�य झालेला आहे. 

“मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश�ण, सोलापूर िवभाग, सोलापूर यां�या 

िद.28/07/2017 रोजी�या प�ात �ी. र�व� महादेव कोरे यांना रेकॉड� िकपर-िन-िलिपक 

या पदावर �जू क�न घे�याबाबत�या िनद�शनास अनुस�न तथािप, मा.उ�च �यायालय, 

मंुबई येथील यािचका �.LPA/49/2011 व RPWST/13304/2016 च े अिधन राहून �ी. 

र�व� महादेव कोरे यांना रेकॉड� िकपर-िन -िलिपक या पदावर �जू क�न घे�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली”. 

 �यव�थापन पिरषदे�या िनण�या�या अनुषंगाने िद.15/01/2018 रोजी�या िनयु�ती 

आदेशा�वये �ी. कोरे यांना िद.16/01/2018 रोजी �जू क�न घे�यात आलेले आहे व सदर 

िदनांकापासून �यांना वतेन आदा कर�यात येत आहे.   

4. �ी. र�व� महादेव कोरे, रेकॉड� िकपर-िन-िलिपक या�ंया िद.20/07/2017 ते 

15/01/2018 �या वेतनाबाबत िव�ापीठ प� �.सोिवसो/आ�था/2018/4252, िद.19 मे, 

2018 अ�वये िद.20/07/2017 ते 15/01/2018 या कालावधीत �यांना िनयु�ती आदेश 

िदलेले न�हते अथवा ते िरतसर �जू झालेले नस�याने �यांची वतेन संदभ�तील मागणी 

िनयमास व व�तु��थतीस ध�न नाही.  याबाबत �ी. कोरे यांना राजीनामा मागे घेऊन 

कामावर �जू हो�यास परवानगी िद�याने दर�यान�या कामावरील अनुप��थतीचा कालावधी 

हा 90 िदवसापे�ा जा�त अस�याने म.ना.स.े (िनवृ�ी वतेन) िनयम 1982 मधील िनयम 

46(4)(C) म�ये याबाबत अवलंब करावयाचा काय�प�दतीचा बोध होत नस�याने याबाबत 

अिभ�ाय सादर करणेबाबत मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश�ण, सोलापूर िवभाग, 

सोलापूर यां�याकडून अिभ�ाय मािगतला होता. �यास अनुस�न िद.04/04/2018 रोजी�या 

प�ा�वये मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश�ण, सोलापूर िवभाग, सोलापूर यांनी म.ना.से. 

(िनवृ�ी वतेन) िनयम 1982 मधील िनयम 46(6) नुसार अशी तरतुद आहे की खंडीत सेवावधी 

हा अह�ताकारी सेवा �हणून िहशेबात घेतला जाणार नाही अशी तरतुद अस�यामुळे त�सम 

�करणी मा. उ�च �यायालय, िद�ी यानी िनम�ल वम� िव��द एम.ई.डी.व इतर 118 (2005) 

डी. एल. टी. 665, 2006 (1) एस.एल. जे. 243 ला अनुस�न िद.18/03/2005 रोजी 

िदले�या �याय िनण�यातील अंितम पिर�छेदानुसार राजीनामा मागे घे�यास मंजूरी देवून 
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सेवते �जू होईपय�तचा कालावधी “dies non” (अनाह�ताकारी) धरणेबाबत व सदर 

�यायिनण�यानुसार �ी. कोरे यां�या �करणी काय�वाही करणेबाबत कळिवले होते. सदर 

प�ाम�ये मा. िवभागीय सहसंचालक, सोलापूर िवभाग, सोलापरू यांनी �ी. कोरे यांची खंडीत 

सेवा �ाहय धरणेबाबत �प�ट माग�दश�न तथा आदेश िदले न�हते. 

5. �ी. कोरे यां�या खंडीत सेवबेाबत उपरो�त�माणे मा. िवभागीय सहसंचालक, उ. िश., 

सोलापूर िवभाग, सोलापूर यांचकेडून �ा�त आदेशास अनुस�न या काय�लयाकडून �ी. कोरे 

यांना िद. 20/07/2017 पासून वतेन आदा कर�याबाबत िव�ापीठाच ेमा.उ�च �यायालयाच े

कामकाज पाहणारे िवधी�� ॲड. पी. एन. जोशी यां�याकडून िद.16/07/2018, 

12/03/2019 व 20/08/2019 रोजी�या प�ा�वये माग�दश�न मागिव�यात आले आहे. 

तथािप, अ�ाप पय�त �यां�याकडून माग�दश�न अ�ा�त आहे. 

6. दर�यान�या कालावधीत र�व� महादेव कोरे यानी �यां�या राजीना�या�या कालावधीतील 

(िव�ापीठाम�ये काय�रत नसतानाच)े सादर केलेले वै�कीय खच�चा �ितपूत�चा देयक 

मंजूरीकरीताचा मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश�ण, सोलापूर िवभाग, सोलापूर यांना 

पाठिवला असता, सदर ��तावाला अनुस�न िद. 28/03/2019 रोजी�या प�ा�वये �ी. कोरे 

यांचा राजीनामा मंजूर झा�यापासून ते राजीना�यानंतर सेवेत हजर क�न घेत�या�या 

कालावधीम�ये (िद. 01/10/2014 ते 15/01/2018) सेवाखंड झालेला अस�यामुळे हा 

सेवाकाळ �ाहय धरता येत नस�याच ेमा.ना. �ी. िवनोदजी तावडे साहेब, मं�ी, उ�च व तं� 

िश�ण, शालेय िश�ण, ि�डा व युवक क�याण, मराठी भाषा सां�कृितक काय�, महारा�� 

रा�य, मंुबई यांना कळवून �याची �त िव�ापीठास पाठिवलेली आहे. 

 सबब, �ी. र�व� महादेव कोरे, रेकॉड� िकपर-िन-िलिपक यांनी िद.03/08/2019 

रोजी�या अज��वये िद.20/07/2017 ते 15/01/2018 या कालावधीच े वतेन मंजुरी ��ताव 

शासनास (िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश�ण, सोलापूर िवभाग, सोलापूर) यांचकेडे 

पाठिवणेकामी िशफारस कर�यासंदभ�त केलेली िवनंती िवचाराथ�). 

 

ठराव: सदरचे �करण मा. कुलसिचव यां�या काय�क�ेतील अस�यामूळे मा. कुलसिचव यावर यो�य ती 

काय�वाही करतील.  
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[ 7(9) ] 1) छो�ा संवग�तील मागासवग�यांकिरता आरि�त पदे भर�याबाबतची काय�प�दतीबाबतच े

शासन पिरप�क व  

2) छो�ा संवग�तील मागासवग�यांकिरता आरि�त पदे भर�याबाबतची काय�प�दती 

िद.21/08/2019 चे शासन पिरप�क �थिगत कर�याबाबतचा शासन िनण�य मािहती�तव. 

(सोबत: 1) सामा�य �शासन िवभाग शासन पिरप�क �.: बीसीसी 2016/�.�.228 

A/18/16-ब, िद. 21 ऑग�ट, 2019, 2) सामा�य �शासन िवभाग शासन िनण�य �. बीसीसी 

2016/�.�.228  A/18/16-ब, िद. 22 ऑग�ट, 2019) 

 

 (िटपणी: उपरो�त शासन पिरप�क �. 1 अ�वये छो�ा संवग�तील मागासवग�यांकिरता आरि�त 

पदे भर�याबाबतची काय�प�दतीबाबत आहे. सदर शासन पिरप�काम�ये शासन िनण�य, सामा�य 

�शासन िवभाग �.बीसीसी-2016/�.�.228A/18/16 ब, िद.07 जानेवारी, 2019 सोबत 

जोडले�या िववरणप� - ब म�ये सुधारणा क�न सुधारीत िववरणप� - ब सोबत जोड�यात आल े

आहे.  �यानुसार सरळसेवे�या बाबतीत शासन पिरप�क िद.29 मे, 2017 मधील सूचना िवचारात 

घेऊन सोबत जोडले�या िववरणप�-ब नुसार पदे भर�याबाबत काय�वाही कर�यात यावी असे 

कळिवले आहे.  तसेच अनुसूिचत जमातीकरीता वाढीव आर�ण असले�या पालघर, नािशक, धुळे, 

नंदुरबार, यवतमाळ, रायगड, च�ंपूर व गडिचरोली या आिदवासी बहुल िज�हयांसाठी छो�ा 

संवग�त �बदूनामावली तपासणीबाबत �वतं� अनुसूची जोडलेली आहे. सदर शासन पिरप�क सव� 

�शासकीय िवभागांनी �यां�या अिधप�याखाली असले�या सव� िवभाग �मुखां�या/िनयु�ती 

�ािधका�यां�या िनदश�नास आणावा असे कळिवले आहे. 

 तसेच उपरो�त शासन िनण�य �. 2 अ�वये छो�ा संवग�तील मागासवग�यांकिरता 

आरि�त पदे भर�याबाबतची काय�प�दतीबाबतच े िद.21/08/2019 च े शासन पिरप�क �थिगत 

कर�याबाबतच े आहे. सदर शासन िनण�याम�ये िद.21/08/2019 च े शासन पिरप�का�वये 

एसईबीसी वग��या 13 ट�के आर�णासह छो�ा संवग�साठी सुधािरत �बदूनामावली िविहत 

कर�यात आली आहे.  सदर शासन पिरप�कास शासनाच े पुढील आदेश होईपय�त �थिगती 

दे�यात येत आहे.  तसेच सदर शासन िनण�य सव� �शासकीय िवभागांनी �यां�या अिधप�याखाली 

असले�या सव� िवभाग �मुखां�या/िनयु�ती �ािधका�यां�या िनदश�नास आणावा असे कळिवले आहे. 

 सबब, उ�त नमूद शासन पिरप�क सामा�य �शासन िवभाग शासन पिरप�क �.: 

बीसीसी 2016/�.�.228 A/18/16-ब, िद. 21 ऑग�ट, 2019 व सामा�य �शासन िवभाग 

शासन िनण�य �. बीसीसी 2016/�.�.228 A/18/16-ब, िद. 22 ऑग�ट, 2019 �यव�थापन 

पिरषदे�या मािहती�तव.) 

 

ठराव: छो�ा संवग�तील मागासवग�यांकिरता आरि�त पदे भर�याबाबतची काय�प�दतीबाबतच ेसामा�य 

�शासन िवभाग शासन पिरप�क �: बीसीसी-2016/�.�.228 A/18/16-ब, िद. 21 ऑग�ट, 

2019 व शासन िनण�य �: बीसीसी-2016/�.�.228  A/18/16-ब, िद. 22 ऑग�ट, 2019 ची 

न�द घेतली. 
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[ 7(10) ] िद. 23/08/2019 रोजी�या इमारत व बांधकाम सिमती�या बैठकीचा इितवृ�ांत िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: िव�ापीठ पिरसरातील िविवध इमारत व बांधकाम करणे कामाकिरता िद. 23/08/2019 

रोजी इमारत व बांधकाम सिमतीची बैठक आयोिजत कर�यात आली होती. 

 िव�ापीठ पिरिनयम S. 339(f) नुसार िद.23/08/2019 रोजी�या इमारत व बांधकाम 

सिमती�या इितवृ�ांतास �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक आहे.  

 सबब, िद.23/08/2019 रोजी�या इमारत बांधकाम सिमती�या बैठकीचा इितवृ�ांत 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�). 

 

ठराव: िद. 23/08/2019 रोजी�या इमारत व बांधकाम सिमती�या बैठकी�या इितवृ�ांतातील िवषय �. 

1 ते 4 व आय�या वेळेचे िवषय �.5(1) ते 5(2) यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 

 रा��गीतानंतर मा. कुलगु� यां�या परवानगीने बैठक संप�याचे कुलसिचव यांनी जाहीर केले. 

 

 

                      सही/-      सही/- 

सद�य सिचव 

 �यव�थापन पिरषद 

 अ�य� 

�यव�थापन पिरषद 

 




