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

पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर 
यव थापन पिरषदे या १37 या बैठकीचा कायवृ ातं 

बुधवार, िद. 03 माच, २०21 दुपारी 02:3० वा.  
 

 

यव थापन पिरषदेची १37 वी बठैक बधुवार, िद.03 माच, २०21 रोजी दुपारी 02:3० वा. 

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

होती. 

सदर बठैकीस खालील माणे सद य उप थत होते. 

अ. . सद याच ेनांव पद 
1) डॉ. मृणािलनी फडणवीस - मा. कुलगु  अ य ा  
2) डॉ. देबे नाथ िम ा - -कुलगु  सद य 
3) ा. म. म. मान े सद य 
4) डॉ. िव. ल. कदम सद य 
5) ा. डॉ. र. िभ. भोसले सद य 
6) ाचाय डॉ. अ. बा. शगाडे सद य 

7) ाचाय डॉ. सं. िव. कोटी सद य 

8) डॉ. ह. कृ. आवताडे सद य 

9) ी. अ. िक. आवळे सद य 

10) डॉ. ब. पां. र गे सद य 

11) ॲड. नी. सु. मंकणी सद या 
१२) कु. अ. चं. च हाण सद या 
13) डॉ. ता. ना. कोळेकर सद य 
14) डॉ. ीमती सु. इ. शेख सद या 
15) डॉ. ीमती रा. उ. देशपांडे, िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापरू 

(मा.सिचव, उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मंुबई याचंे ितिनधी) 
सद या 

16) सीए णेीक शहा - . सचंालक, परी ा व मू यमापन मंडळ िनमंि त 
17) सीए णेीक शहा - िव  व लखेा अिधकारी िनमंि त 
18) ा. डॉ. िव. भा. घुटे - कुलसिचव सद य-सिचव 

 बठैकीची सु वात िव ापीठ गीताने कर यात आली. 
वागत: 

कुलसिचव यांनी मा.अ य  व सव स माननीय सद याचं े वागत केल.े  
अिभनंदन: 

वसुंधरा कला महािव ालय, सोलापरू या महािव ालयाचा िव ाथ  कु. आिद य िशवाजी 
भोसले याची जागितक पधसाठी िनवड झा याने याचे अिभनंदन कर यात आल.े 
अनुप थती:  

ाचाय डॉ. शं. िक. पाटील, डॉ. एस. सी. मांडे - संचालक, नॅशनल सटर फॉर सेल साय सेस, 
पणेु िव ापीठ कॅ पस, पणेु, डॉ. ध. र. माने, मा. िश ण सचंालक (उ च िश ण), उ च िश ण 
संचालनालय, पणेु व डॉ. द. यं. जाधव, िवभागीय सहसंचालक, (तं  िश ण), पणेु हे यव थापन 
पिरषदे या बठैकीस अनुप थत होते. 
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सदर बठैकीत खालील माणे कामकाज झाल.े  
 

िवषय .01   िद. 15 फे ुवारी, २०२1 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 1३6 या बैठकीचा कायवृ ांत 
वाचनू कायम करणे. 

 

 कुलसिचव यांनी िद.15 फे ुवारी, 2021 रोजी झाले या बैठकीचा कायवृ ांत वाचून दाखिवला 

असता, याअनुषंगाने सद यांनी केले या सूचनाअंती, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत 

कर यात आला. 
 

ठराव िद. 15 फे ुवारी, २०२1 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 1३6 या बैठकीचा कायवृ ांत 
खालील दु तीसह सव नुमते वाचनू कायम कर यात आला. 

  पान . 17 वर िवषय . 16 मधील ठरावात खालील माणे दु ती कर यात आली. 
 पूव चा ठराव 
 िव ापीठ कमचारी वै कीय खच ितपूत  योजने या अटी व शत संदभ त सव नुमते 

खालील माणे मा यता दे यात आली. 
1) “िव ापीठ कमचारी वै कीय खच ितपूत " योजने या नावात बदल क न “िव ापीठ िश क 

व िश केतर कमचारी वै कीय अथसहा य योजना” असे नामकरण कर यात आले.  
2) 32 आजार यांना शासनाकडून ितपूत  िमळते ते वगळता इतर आजारांसाठी ही योजना 

लागू राहील. 
3) या कमचा यांनी या योजनेत सहभाग घेतला आहे, या संवधैािनक अिधकारी, िश क व वग 

1 मधील शासकीय अिधकारी यां या वतेनातून दरमहा .600/-, वग 2 व 3 मधील 
अिधकारी / कमचारी यां या वतेनातून दरमहा .400/-, वग 4 मधील शासकीय कमचारी 
यां या वतेनातून दरमहा .200/- इतकी र कम कपात कर यात यावी. 

4) वगणी माणे संवधैािनक अिधकारी, िश क व वग 1 मधील शासकीय अिधकारी यांना 
.50,000/-, वग 2 व 3 मधील अिधकारी / कमचारी यांना .30,000/- व वग 4 मधील 
शासकीय कमचारी यांना .20,000/- इतके अथसहा य कर यात याव.े 

5) आतंर ण िवभागातील णां या बाहे न आणललेी औषधे व इतर उपचार यांचा खच 
Prescription व Original Bills असतील तरच मंजूर कर यात यावा. 

6) बा णां या बाबतीतील औषधांची िबले, वै कीय स ा व इतर उपचारांचा खच या 
योजनेअतंगत िमळणार नाही. फ त ण णालयात दाखल झा यानंतरचेच खच मंजूर 
कर यात येतील. 

7) णवािहका भाडे खच िमळणार नाही. 
8) णालयात दाखल कर यापवू  आव यक असले या बा  ण स ा फी/आव यक या 

तपास या उदा: ए स.रे/िसटी कॅन/एमआरआय/ सोनो ाफी/इसीजी/ इईजी/नएनसी ही/२ 
डी इको इ. खच ची देयके िमळणार नाहीत. 

9) णालयातून िड चाज िमळा या नंतर फेरतपासणी वळेी होणारा ओपीडी क स टंसी 
फी/तसेच योगशाळेतील तपास या / रेिडयोलॉिजकल व तदअनुषंिगक इतर आव यक 
तपास यां या खच ची देयके िमळणार नाहीत. 

10) देयके मंजूर कर याच ेअिधकार हे सिमतीकडे राहतील.  
11) सदर ठरावाची अंमलबजावणी िद.1 माच, 2021 पासून कर यात यावी. 

 दु त केललेा ठराव 
 िव ापीठ कमचारी वै कीय खच ितपूत  योजने या अटी व शत संदभ त सव नमुते 

खालील माणे मा यता दे यात आली. 
1) सदर योजनेचे नाव हे पूव माणेच “िव ापीठ कमचारी वै कीय खच ितपूत  योजना" अस े

असेल.  
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2) या आजारांवरील खच स शासनाकडून ितपूत  िमळते ते वगळता इतर आजारांसाठी ही 
योजना लागू राहील. 

3) या कमचा यांनी या योजनेत सहभाग घेतला आहे, या संवधैािनक अिधकारी, िश क व वग 
1 मधील शासकीय अिधकारी यां या वतेनातून दरमहा .600/-, वग 2 व 3 मधील 
अिधकारी / कमचारी यां या वतेनातून दरमहा .400/-, वग 4 मधील शासकीय कमचारी 
यां या वतेनातून दरमहा .200/- इतकी र कम कपात कर यात यावी. 

4) संवधैािनक अिधकारी, िश क, वग 1 ते 4 मधील शासकीय अिधकारी / कमचारी यांना 
जा तीत जा त .2,00,000/- (अ री पये दोन लाख फ त) पयतची ितपूत  दे यात 
यावी. 

5) आतंर ण िवभागातील णां या बाहे न आणललेी औषधे व इतर उपचार यांचा खच 
Prescription व Original Bills असतील तरच मंजूर कर यात यावा. 

6) बा णां या बाबतीतील औषधांची िबले, वै कीय स ा व इतर उपचारांचा खच या 
योजनेअतंगत िमळणार नाही. फ त ण णालयात दाखल झा यानंतरचेच खच मंजूर 
कर यात येतील. 

7) णवािहका भाडे खच िमळणार नाही. 
8) णालयात दाखल कर यापवू  आव यक असले या बा  ण स ा फी/आव यक या 

तपास या उदा: ए स.रे/िसटी कॅन/एमआरआय/ सोनो ाफी/इसीजी/ इईजी/एनसी ही/२ 
डी इको इ. खच ची देयके िमळणार नाहीत. 

9) णालयातून िड चाज िमळा या नंतर फेरतपासणी वळेी होणारा ओपीडी क स टंसी 
फी/तसेच योगशाळेतील तपास या / रेिडयोलॉिजकल व तदअनुषंिगक इतर आव यक 
तपास यां या खच ची देयके िमळणार नाहीत. 

10) देयके मंजूर कर याच ेअिधकार हे वै िकय ितपूत  सिमतीकडे राहतील.  
11) सदर ठरावाची अंमलबजावणी ही िद.03 माच, 2021 पासून न याने येणा या तावासाठी 

लागू राहील.  तसेच यापूव  ा त झाले या तावांची ितपूत  ही जु या िनयमावली या 
अिधन राहून कर यात यावी. 

12) सदर “िव ापीठ कमचारी वै कीय खच ितपूत " योजना ही पूणपणे ऐ छक व पाची 
असेल. 

  पान . 19 वर िवषय . 17(2) मधील ठरावात खालील माणे दु ती कर यात आली. 
 पूव चा ठराव 
 िव ापीठा या ान ोत क ा या िनिम ाने िव ापीठातील इतर क  यां या नामािभधानासंदभ त 

िनयमावलीस खालील दु तीसह सव नुमते मा यता दे यात आली. 
 1) संबंिधत य ती/सं थावर कस याही कारचे यायालयीन दाव ेनसावते. 

2) शै िणक, सामािजक, यव थापन, आरो य, ीडा, सां कृितक, औ ोिगक आिण ामीण 
भाग इ. े ात या य त ने (िकमान 25 वष) व सं थेने (िकमान 50 वष) काय केलले ेअसावे.  

3) ती य ती चािर यसंप  व नैितक अिध ठान असललेी असावी. 
4) या य तीला/सं थेला देश/िवदेश पातळीवरील मानप , बि से, पुर कार इ. स मान ा त 

झालले ेअसावते. 
5) ती य ती/सं था यांनी िव ापीठात वतं  इमारत उभा क न दे याची हमी ावी. 
6) या य ती या/सं थे या काय ची मिहमा भिव यात अनेक वष िटकणारी वा िचरकाल 

असावी. 
7) या य त या ित ठानने कवा सं थेने भिव यात यांच ेकाय आिण वा तू सु व पात पुढे 

चालिवललेी आहे काय? यात नवीन अशी भर घातली आहे काय? हे पाहणेही आव यक 
आहे.  

8) भिव यात िव ापीठातील शासकीय िवभाग, संकुल अथवा िवभाग यांना नामािभधान 
कर याची मागणी कर यात आ यास सदरची िनयमावली लागू राहील.   
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 दु त केललेा ठराव 
 िव ापीठा या ान ोत क  व िव ापीठातील इतर क  यां या नामािभधानासंदभ त िनयमावलीस 

खालील दु तीसह सव नुमते मा यता दे यात आली. 
 1) संबंिधत य ती/सं थावर कस याही कारचे फौजदारी यायालयीन दाव ेनसावते. 

2) शै िणक, सामािजक, यव थापन, आरो य, ीडा, सां कृितक, औ ोिगक आिण ामीण 
भाग इ. े ात या य त ने (िकमान 25 वष) व सं थेने (िकमान 50 वष) काय केलले ेअसावे.  

3) ती य ती चािर यसंप  व नैितक अिध ठान असललेी असावी. 
4) या य तीला/सं थेला देश/िवदेश पातळीवरील मानप , बि से, पुर कार इ. स मान ा त 

झालले ेअसावते. 
5) ती य ती/सं था यांनी िव ापीठा या आराख ानुसार इमारत बांधून ावी. 
6) या य ती या/सं थे या काय ची मिहमा भिव यात अनेक वष िटकणारी वा िचरकाल 

असावी. 
7) या य त या ित ठानने कवा सं थेने भिव यात यांच ेकाय आिण वा तू सु व पात पुढे 

चालिवललेी आहे काय? यात नवीन अशी भर घातली आहे काय? हे पाहणेही आव यक 
आहे.  

  पान . 20 वर िवषय . 17(3) मधील ठरावात खालील माणे दु ती कर यात आली. 
 पूव चा ठराव 
 Examination Reforms in Current Scenario बाबत गिठत सिमतीचा अहवाल वका न 

सव नुमते मा यता दे यात आली.  सदरची परी ा णाली िवकसीत कर यासाठी र कम .4 
कोटी (अ री पये चार कोटी फ त) तरतूद कर यास व परी ेसाठी .2 कोटी (अ री पये दोन 
कोटी फ त) खच सही मा यता दे यात आली. 
 सदर परी ा णालीबाबत यव थापन पिरषद सद यांकडून काही सूचना अस यास, 
यव थापन पिरषद सद य 10 िदवसां या कालावधीत िव ापीठाकडे पाठवतील व यानंतर 

पुढील कायवाही कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
 दु त केललेा ठराव 
 सदरचा िवषय परी ा व मू यमापन मंडळा या बैठकीत ठेऊन, आगामी यव थापन पिरषदे या 

बैठकीत सादर कर यात यावा व तो . 2 कोटी या तावाबाबत असावा असे सव नुमते ठरले. 
  पान . 22 वर िवषय . 17(5) मधील ठरावात खालील माणे दु ती कर यात आली. 
 पूव चा ठराव 
 पीएच.डी. अ यास मासाठी विेशत संशोधक िव ाथ  यां याकडून जमा क न घेत या जाणा या 

शु कामधील वशे शु क, न दणी शु क, योगशाळा शु क व ंथालय ठेव या शु का यितिर त 
जमा होणा या शु का या 30% र कम िव ापीठाकडे वग कर यास सव नमुमते मा यता दे यात 
आली. 
 तसेच यापूव  िव ापीठाकडे जमा होणारे िव ापीठ िह सा शु क .251/- पूव माणेच 
िव ापीठाकडे जमा कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 

 दु त केललेा ठराव 
 पीएच.डी. अ यास मासाठी विेशत संशोधक िव ाथ  यां याकडून जमा क न घेत या जाणा या 

शु कामधील वशे शु क, न दणी शु क, योगशाळा शु क व ंथालय ठेव या शु का यितिर त 
जमा होणा या शु का या 30% र कम िव ापीठाकडे वग करणे अथवा सुधािरत िनयमावली तयार 
कर यासंदभ त खालील माणे सिमती गठीत कर यात आली. 

1) डॉ. िव. ल. कदम   - अ य  
2) डॉ. ब. पा.ं र गे   - सद य 
3) ाचाय डॉ. अ. बा. शगाडे  - सद य 

 सदर सिमतीचा अहवाल िव ा पिरषदे या मा यमातून यव थापन पिरषदेस सादर 
कर यात यावा असे सव नुमते ठरले. 
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िवषय . 

02   
शै िणक वष 2019-20 म ये तुत िव ापीठा या संल नत महािव ालयातील / 
िव ापीठ सकुंलातील विेशत िव ा य या पा ता आवदेन प ातील टु ची पतूता 
िवहीत मुदतीत न के यास .५००/- दंड Covid -19 या ादुभ वामुळे माफ 
कर याबाबत महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 1२(७) 
नुसार, कुलगु  महोदयांनी यव थापन पिरषदे या वतीने मा यता िदललेी बाब 
मािहती तव. 

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

कायवाहीची न द घे यात आली असून, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात 

आला. 

 
ठराव: शै िणक वष 2019-20 म ये तुत िव ापीठा या संल नत महािव ालयातील / 

िव ापीठ सकुंलातील विेशत िव ा य या पा ता आवदेन प ातील टु ची पतूता 
िवहीत मुदतीत न के यास .५००/- दंड Covid -19 या ादुभ वामुळे माफ 
कर याबाबत, मा. कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 
कलम १२ (७) अ वये यव थापन पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात 
आली. 
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िवषय . 

03 
कौश य िवकास क ामाफत कर यात येत असले या MoU (सामंज य करार) 
िनयमावलीम ये सुधारणा क न िनयमावलीम ये सरुि त ठेव (Security Deposit) 
अनामत र कम व संल नकरण शु क घे यासंदभ ची बाब समािव ट क न, सदर या 
िनयमावलीतील सधुारीत बदलाची बाब िवचाराथ. 

 
 कौश य िवकास क ामाफत कर यात येत असले या MoU (सामंज य करार) या 

िनयमावलीम ये MoU करणा या सं थेकडून कोण याही कारची सुरि त ठेव (Security 

Deposit) अनामत र कम घेतली गेललेी नाही. तसेच यां याकडून कोणतेही 

संल नकरणाच े शु क घे यात आलेल े नाही. यामुळे कौश य िवकास क ा या 

िनयमावलीतील सुधारीत बदल कर यास मा. कुलगु  महोदया यांनी िद.18/12/2020 

रोजी या िटपणी वये मा यता िदली आहे. यावर चच  होऊन, सव नुमते खालील माणे 

ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव: कौश य िवकास क ामाफत कर यात येत असले या MoU (सामंज य करार) 

िनयमावलीम ये सुधारणा क न िनयमावलीम ये सुरि त ठेव (Refundable Security 
Deposit) अनामत र कम व संल नकरण शु क घे यासंदभ ची बाब समािव ट क न, 
सदर या िनयमावलीत खालील सुधारीत बदल कर यास सव नुमते मा यता दे यात 
आली. 
11)  सुरि त ठेव (Refundable Security Deposit) अनामत र कम .5,000/- ( पये 

पाच हजार फ त) इतकी र कम  सुरि त ठेव (Refundable Security Deposit) 
हणनू ठेवणे बधंनकारक आहे. 

12)   MoU (सामंज य करार) करणा-या सं थे या येक कोस िनहाय, कौश य िवकास 
क ा या िनयमानूसार संल नकरण शु क आकार यात येईल. 
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िवषय . 

04   
शै िणक वष 2021-22 साठी नवीन अ यास पा म, िवषय, िव ाशाखा, अितिर त 
तुकडी सु  कर यासाठी िविवध सं थाकडून ा त पा  ताव महारा  शासनास 
िशफारस  कर याची  बाब िवचाराथ. 

  
 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109 (४)(क) अ वये व उ च व 

तं  िश ण िवभाग यां या िद.13/09/2017 या शासन िनणयातील तरतुदीनुसार 

कायवाही पणू क न सदरचे पा  ताव िद. 0१ एि ल, 2021 पयत शासनास सादर 

करावते अस ेकळिव यानुसार, शै िणक वष 2021-22 साठी नवीन अ यास पा म, 

िवषय, िव ाशाखा, अितिर त तुकडी सु  कर यासाठी ा त तावावर 

िद.13/09/2017 या शासन िनणयातील तरतुदी नुसार कायवाही क न पा  ताव 

शासनास सादर कर यासंदभ त, तसचे “उ च व तं  िश ण मं ालय @ सोलापरू” या 

उप माअंतगत िद.12/02/2021 रोजी मा.उदयजी सामंत, मं ी, उ च व तं  िश ण 

िवभाग, महारा  रा य यां या अ य तेखाली ततू िव ापीठाम ये शासनाचे सव 

अिधकारी तसचे िव ापीठाचे मा.कुलगु , -कुलगु , कुलसिचव व इतर  

अिधका यासंोबत झाले या बठैकीम ये ा त सूचनेनुसार, िव ापीठ पिरसरात न याने सु  

कर यात आलेली शै िणक संकुल ेव अ यास माबाबत वतं  सहप ासंह शासनाकडे 

िशफारस कर यासंदभ त चच  होऊन, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात 

आला. 

 
ठराव: 1) शै िणक वष 2021-22 साठी नवीन अ यास पा म, िवषय, िव ाशाखा, 

अितिर त तुकडी सु  कर यासाठी िविवध सं थाकडून ा त पा  ताव, महारा  
शासनास िशफारस कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 

2) िव ापीठ पिरसरात न याने सु  कर यात आललेी शै िणक संकुल े व 
अ यास माबंाबत वतं  सहप ांसह महारा  शासनास िशफारस कर यास 
सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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िवषय . 

05 
सन 2020-21 चा सुधािरत अथसंक प व सन 2021-22 चा मूळ अथसंक प अिधसभेत 
सादर कर यासाठी यव थापन पिरषदे या वतीने नामिनदशन कर याची बाब िवचाराथ. 

  
 सन 2020-21 चा सधुािरत अथसंक प व सन 2021-22 चा मूळ अथसकं प अिधसभे या 

बठैकीत सादर कर यासाठी यव थापन पिरषदे या वतीने नामिनदशन कर यासाठी, 

सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव: सन 2020-21 चा सुधािरत अथसंक प व सन 2021-22 चा मूळ अथसंक प अिधसभेत 

सादर कर यासाठी यव थापन पिरषदे या वतीने ाचाय डॉ. शं. िक. पाटील यांच े
नामिनदशन कर यात आल.े 
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िवषय . 

06 
अिधसभा सद यांनी िवचारले या ांवर काय लयाने तयार केललेी उ रे व सदरची 
उ रे अिधसभे या बठैकीत दे याकिरता यव थापन पिरषदे या सद यांच े नामिनदशन 
कर याची बाब िवचाराथ. 

 
 अिधसभा सद यानंी िद.15 माच, २021 रोजी होणा या अिधसभे या बठैकीकिरता 

िवचारलेल े  व सदर ाचंी काय लयाने तयार केललेी उ रे िवचाराथ घेऊन, २०१९ 

चा एक प पिरिनयम माकं ४ मधील िनयम . 6 (१३) नुसार, बठैकीत सिव तर चच  

क न सदर ानंा ावयाची उ रे सव नुमते अंितम कर यात आली व अिधसभे या 

बठैकीत उ रे दे याकिरता यव थापन पिरषदे या सद याचंे सव नुमते नामिनदशन 

कर यात आल.े 

 
ठराव: सोबत जोड या माणे ांची उ रे िनि त कर यात आली व अिधसभेम ये या ांची 

उ रे दे यासाठी यव थापन पिरषद सद यांच ेसव नुमते नामिनदशन कर यात आल.े  
 
  



यव थापन पिरषदेची 137 वी बठैक बधुवार, िद. 03 माच, २021 कायवृ ांत  10/19 

 

पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर  

ो रे  
 

 

अिधसभा सद यानंी िवचारलले े  व यावर िव ापीठ शासनाने तयार केललेी उ रे  
  

मांक 
                                                                                                                       उ र  

ी. ग. रे. धरणे     कु. अ. चं. च हाण 
1 पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर 

िव ापीठ, सोलापूर म ये िश के र 
कमचारीच े रो टर शासनाकडून तपासून 
कोण या वष  घेतले आहे? 

पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर 
िव ापीठातील वग 3 ते 4 संवग तील कमचा यांची सन 
2015 म ये तर वग 1 व 2 कमचा यांच ेसन 2020 म ये 
बदू नामावलीची शेवटची अंितम तपासणी झालेली 

आहे. 
2 िव ापीठात बस, लॉं ी, झेरॉ स याची 

सुिवधा िव ा य ना िमळते का?  
तुत िव ापीठ पिरसरात बस थांबिव यास परवानगी 

दे यात येत अस याच े मा. पिरवहन यव थापन, 
सोलापूर महानगरपािलका, सोलापूर यांना िव ापीठ 
काय लयीन प  . पुअहोसोिवसो / अिभ.िवभाग / 
2019 / 7397, िद.25/09/2019 रोजी अ वये 
कळिव यात आले आहे.  तसेच िव ा य ना झेरॉ सची 
सोय उपल ध क न दे यात आली आहे. तथािप, 
लॉं ीची सुिवधा नाही. 

ीमती अ. अ. तडवळकर    कु. अ. चं. च हाण 
1 पेट परी ा जािहरात िदली का? पेट 7 ची जािहरात िदली होती. 
2 D.R.C. मुळे िव ा य या वशेावर पिरणाम 

झाला आहे का? 
नाही. 

3 िव ा य ना पिर े या (पेपर या) फोटोकॉपी 
का िमळत कवा िद या जात नाहीत? 

मागणीनुसार िद या जातात. 

ी. िश. ब. िहरेमठ     ॲड ीमती नी. सु. मंकणी 
1 कोरोना महामारी या काळात ा यापकांची 

महािव ालयात िनयु ती झालेली नाही. 
यामुळे यां या आ थक िववचंने या 

सोडवणकुीसाठी आपण िव ापीठ हणनू 
काय तरतूद केली आहे? 

सदरची बाब ही महािव ालयाशी िनगडीत असून 
याबाबत िव ापीठाने कोणतीही तरतूद केलेली नाही. 

2 िश के र कमचा यांना 7 वा वतेन आयोग 
अ ाप लागू केलेला नाही. तर यासाठीची 
तरतूद काय आिण के हा लागू करणार? 

महारा  शासन, उ च व तं  िश ण िवभागाने वतेन-
2019/ . .278/19/िविश-1, िद.08/12/20201 
अ वये अिधसूचना व वतेन-2019/ . .278/19/ 
िविश-1, िद.10/12/2020 अ वये शासन िनणय 
िनगिमत क न महारा ातील सव अकृषी 
िव ापीठातील िश के र कमचा यांना 
िद.01/01/2016 पासून का पिनकिर या सातवा वतेन 
आयोग मंजूर क न, य  लाभ िद.01/11/2020 
पासून दे यात आ याच ेआदेश िनगिमत केले आहेत. 

3 सव शासकीय आिण िज हािधकारी 
यां याकडून दे यात येणा या सु ा ा सव 
महािव ालये, सव कमचा यांना देतात का?  

हा संबंिधत महािव ालयाने यावयाचा िनणय आहे. 
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ीमती रे. अ. महागांवकर    ी. अ. िक. आवळे 
1 परी ा व मु यमापन मंडळ संचालक पद 

कधी पासून िर त आहे?  
संचालक, परी ा व मू यमापन मंडळ हे पद 
िद.10/12/2019 पासून िर त आहे.  

2 शासकीय इमारती किरता िकती बजेट 
आहे?  

शासकीय इमारती व परी ा भवन किरता सन 2020-
21 या वष या अंदाजप कात .34 कोटी (अ री पये 
चौतीस कोटी फ त) इतकी तरतूद कर यात आली आहे. 

३ पु य ोक अिह यादेवी होळकर 
िव ापीठात एकूण िसनेट सद यपदे िकती 
आहेत? 

पु य ोक अिह यादेवी होळकर िव ापीठात एकूण 76 
िसनेट सद य पदे आहेत. 

ीमती प. र. नागणसुरे    डॉ. ह. कृ. आवताडे 
1 महािव ालयातील ा यापकाचं े कॅस या 

संदभ तील कॅ प िकती मिह यांनी आयोिजत 
केले जातात?  

महािव ालयातील ा यापकांच े कॅस आयोजन 
महािव ालय तरावर करणे अपेि त आहे. तथािप 
िव ापीठा ारे आव यकते माणे कि य प दतीने कॅस 
आयोजन कर यात येत आ यामुळे यासाठी समय सीमा 
िनध िरत करता येत नाही. 

2 मा.कुलसिचव डॉ. िवकास घुटे यांनी के हा 
राजीनामा िदला?  

ा. डॉ. िवकास भाऊराव घुटे यांनी कुलसिचव या 
पदाचा िद.02/11/2020 रोजी राजीनामा िदलेला 
आहे. 

३ नवीन कुलसिचवांची पद भर याची मा यता 
िमळाली का?  

िर त असलेल े कुलसिचव हे पद भर यास 
शासनाकडून अ ाप मा यता ा त झाललेी नाही. 

ी. रा. िश. गायकवाड    ॲड ीमती नी. सु. मंकणी   
1 ऑ ट बर, 2019 पासून झाले या 

िव ापीठातील सव परी ांचे गुणप के 
महािव ालयांकडे िवतरीत केली आहेत 
काय? 

ऑ ट बर, 2019 पासून झाले या परी ांच े गुणपि का 
खालील तपशीला माणे महािव ालयांना िवतिरत 
कर यात आ या आहेत. 
अ. . सन तपशील 

1. ऑ ट बर, 
2019 

सव अ यास मा या गुणपि का 
िवतरीत कर यात आले या आहेत. 

2. माच, 
2020 

या परी ेतील बीसीए 
अ यास मा या थम व ि तीय 
वष या गुणपि के या छपाईची 

ि या सु  आहे. All B.Tech., 
T.E.II व B.A. Hon. Sem.II इ. 
अ यास मा या गुणपि केची 
छपाई लंिबत आहे.  इतर 
अ यास मां या गुणप ीका 
िवतरीत कर यात आले या आहेत. 

3. ऑ ट बर, 
2020 

ऑ ट बर, 2020 या परी ा 
घे यात आ या असून आजिमतीस 
७०% अ यास माच े िनकाल 

िस द कर यात आले आहेत. 
सदरील अ यास मा या 
गुणपि कांचे छपाई काम 

गतीपथावर आहे. 
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 2 िव ापीठ काय लयात एकि त वतेनावर 
नेमले या सेवकांची िनयु ती कोण या 
कलमा वये कर यात आली आहे? 

एकि त वतेनावर नेमले या सेवकांची िनयु तीची 
कायवाही यव थापन पिरषदे या िद.14 जून, 2018 
रोजी या िनणया या अनुषंगाने कर यात आलेली आहे.  

३ िव ापीठीय व महािव ालयीन िश कांचे 
पिरिनयम तयार आहेत काय? 

नाही. 

डॉ. गं. धु. िबराजदार    ी. अ. िक. आवळे 
1 िव ापीठ अिधिवभागांम ये / संकुलांम ये 

करार प दतीने नेमले या िश कांच ेनावासह 
दरमहा वतेन िकती आहे? 

शै िणक वष 2020-21 साठी करार प दतीने नेमले या 
िश कांची नाव ेव दरमहा वतेन दशिवणारी यादी सोबत 
जोडली आहे. (सहप  54 ते 56) 

2 िव ापीठातील यं णा िव ेषक यांचे वतेन 
कोण या िवभागामाफत केले जाते? 

िव ापीठातील यं णा िव ेषक यांचे वतेन िव  व लेखा 
िवभागामाफत केले जाते. 

३ ऑ ट बर, 2019 म ये ऑन ीन 
उ रपि का तपासले या िश कांची िबले 
िदली आहेत काय? 

परी ा िवभागाकडे ा त झाललेे ऑ ट बर, 2019 म ये 
ऑन ीन उ रपि का तपासले या सव िश कांची 
िबले अदा कर यात आली आहेत. 

डॉ. सु. कु. शदे      कु. अ. चं. च हाण 
1 िदनांक 8 जुल,ै 2019 या शासकीय 

पिरप कानुसार CAS ची बैठक येक 
मिह यात आयोिजत केली जाते काय? 

नाही. 

2 2016 या पीएच.डी. िनयमावलीनुसार 
(Regulation) संशोधक मागदशकाची 
िनयमावली तयार केली आहे काय? 

नाही, िनयमावली तयार कर याच ेकाम सु  आहे. 

3 PET-7 नुसार पीएच.डी. संशोधक 
िव ा य चे वशे ो हजनल ॲडिमशन 
िदले या िदनांकापासून िनि त न करता 
िद.1 जानेवारी, 2021 पासून िनि त 
कर याची कारणे काय आहेत?  

संशोधन िव ा य नी यांच े संशोधन आराखडे जमा 
के यानंतर सदर आराख ा या िशषकास अंितम मंजूरी 
संशोधन व मा यता सिमती देते. सदर सिमती या बैठका 
िद.24/08/2020 ते 14/09/2020 या दर यान संप  
झा या आहेत. तदनंतर सव सिमती सद यां या वा री 
होऊन संशोधन व मा यता सिमतीचे इितवृ  संशोधन 
िवभागाकडे ा त झा यानंतर सदरच े इितवृ  मा. 
कुलगु  महोदयांची मा यता झा यानंतर पेट-7 मधील 
पीएच.डी. िव ा य ना िद.01 जानेवारी, 2021 ही 
िदनांक िनि त कर यात आली आहे. 

ी. सु. तु. सरवदे     ॲड ीमती नी. सु. मंकणी 
1 फे ुवारी, 2021 या मिह यात िव ापीठा या 

ािधकरण व मंडळावरील कोणकोण या 
सद यांच ेसद य व संपु टात आणले आहे. 

डॉ. तु. िव. शदे, डॉ. ता. ना. कोळेकर, डॉ. ह. कृ. 
अवताडे, ाचाय डॉ. अ. ना. बारबोले व डॉ.राण ू डी. 
कदम यांच े िव ापीठा या ािधकरण व मंडळावरील 
सद य व संपु टात आणले होते; परंतू मा.उ च 
यायालय, मंुबई यांनी पािरत केले या आदेशा वये उ त 

सद यांच ेसद य व पुन थािपत कर यात आले आहे. 
ी. स. मा. गायकवाड    ी. अ. िक. आवळे  
1 PET-7 या जािहरातीम ये संशोधक 

िव ा य या िवषय व संवगिनहाय िकती 
जागा (Seats) दशिव या हो या? 

सोबत या त या माणे जागा दशिव या हो या.  
(सहप  57 ते 59) 
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2 िव ापीठात िकती िश ण सकूंले आहेत. 
यांची थापना कोणकोण या वष त झाली 

आहे. 

िव ापीठात एकूण खालील नमूद के यानुसार 11 

संकुले असून, यां या थापनेच े वष संकुलासमोर 

दशिवले आहे. 

अ.  संकुलाच ेनांव थापना वष 

1. रसायनशा  संकुल 

िद. 27 माच 

2008 

2. पदाथिव ान संकुल 

3. भशूा  संकुल 

4. संगणकशा  संकुल 

5. सामािजकशा  ेसंकुल 

6. वािण य व यव थापन संकुल 2011-12 

7. भाषा व वा :मय संकुल 2018-19 

8. तं ान संकुल 2018-19 

9. आरो य िव ान संकुल 2019-20 

10. लिलतकला व कला संकुल 2019-20 

11. जैविव ान संकुल 2020-21 

३ िव ापीठात सु  केले या कोणकोण या 
संकूलांना शासन मा यता घे याबाबतच े

ताव लंिबत आहेत? 

िव ापीठात सु  केले या संकुलांना शासन मा यता 

घे यात येत नाही. तर संकुलांतगत सु  केले या 

अ यास मांना शासन मा यता घे यात येते. 

ी. िद. अ. च हाण     ी. अ. िक. आवळे 
1 घ ाळी तािसकेवर कवा करार प दतीने या 

वष  िव ापीठ पिरसं थेत िकती 
ा यापकां या नेमणकूा के या आहेत? 

िव ापीठात घ ाळी तािसकेवर कवा करार प दतीने 
ा यापकां या नेमणकूा के या जात नाहीत. 

2 यांची भरती कर यासाठी जािहरात िदली 
होती का?  

लागू नाही. 

३ मुलाखती घे यात आ या का? लागू नाही. 
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मा. कुलगु  तथा अ य  महोदयां या परवानगीने आय या वळेेचे िवषय: 
 

िवषय . 
7(1) 

मा.उ च यायालय, मंुबई यां या यािचका .2797/2015 वरील िद.04/08/2017 
िनणयािवरोधात रा य शासनाने मा. सव च यायालयात दाखल केले या िवशेष अनुमती 
यािचका .28306/2017 मधील मा. सव च यायालया या अिंतम िनणया या अिधन 
राहुन यापढेु पदो ती या कोटयातील िर त असललेी सव 100 ट के पदे कोण याही 

कार या आर णाचा िवचार न करता िद.25/05/2004 रोजी या सेवाजे ठते या 
थतीनुसार पदो ती आर ण िवषयी करावयाची कायवाही बाबत सामा य शासन 

िवभाग शासन िनणय मांक:बीसीसी-2018/ . .366/16-ब,िद.18/02/2021 
मािहती तव. 

 
 मा.उ च यायालय, मंुबई यां या यािचका . 2797/2015 वरील िद.04/08/2017 

िनणया िवरोधात रा य शासनाने मा. सव च यायालयात दाखल केले या िवशेष 

अनुमती यािचका .28306/2017 मधील मा. सव च यायालया या अंितम िनणया या 

अिधन राहुन यापढेु पदो ती या कोटयातील िर त असलेली सव 100 ट के पदे 

कोण याही कार या आर णाचा िवचार न करता िद.25/05/2004 रोजी या 

सेवाजे ठते या थतीनुसार पदो ती आर ण िवषयी करावयाची कायवाही बाबत 

सामा य शासन िवभाग शासन िनणय माकं: बीसीसी-2018/ . .366/16-ब, 

िद.18/02/2021 ची न द घऊेन, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव: मा.उ च यायालय, मंुबई यां या यािचका .2797/2015 वरील िद.04/08/2017 

िनणयािवरोधात रा य शासनाने मा. सव च यायालयात दाखल केले या िवशेष अनुमती 
यािचका .28306/2017 मधील मा. सव च यायालया या अिंतम िनणया या अिधन 
राहुन यापढेु पदो ती या कोटयातील िर त असललेी सव 100 ट के पदे कोण याही 

कार या आर णाचा िवचार न करता िद.25/05/2004 रोजी या सेवाजे ठते या 
थतीनुसार पदो ती आर ण िवषयी करावयाची कायवाही बाबत सामा य शासन 

िवभाग शासन िनणय मांक:बीसीसी-2018/ . .366/16-ब,िद.18/02/2021 ची 
न द घे यात आली. 
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िवषय . 

7(2) 
िद. 13 िडसबर, 2019 या यव थापन पिरषदे या बठैकीतील िवषय . 36 वर पािरत 
झाले या ठरावात कुलसिचव काय लयातील कमचारी - 5% ऐवजी आ थापना िश क 
िवभागातील कमचारी - 5% अशी अशंत: दु ती हो याची बाब िवचाराथ. 

 
 यव थापन पिरषदे या िद.13 िडसबर, 2019 रोजी या िवषय . 36 म ये 

िव ापीठातील िश कांना िविवध सं थांकडून ा त होणा या क पा या "अिध यय" 

(Overhead Charges) या वाटपात दु ती कर याची बाब िवचाराथ ठेवले असता, 

सदर िवषयावर खालील माणे ठराव पािरत झाला होता.  

ठराव: िव ापीठातील िश कांना िविवध सं थाकडून ा त होणा या क पा या 

"अिध यय" (Overhead Charges) या वाटपात खालील दु तीसह सव नुमते मा यता 

दे यात आली.  

1) पाणी व वीज खच साठी     - 10% 

2) कुलसिचव काय लयातील कमचारी  - ५% 

3) िव  व लेखा िवभागातील कमचारी  - 5% 

4) संबिंधत अिधिवभागातील कमचारी   - २०% 

5) संबिंधत िवभागास आव यक असणारी परुक सािह य खरेदीसाठी  -  58% 

6)  ऑडीट फी     - 2% 

 िद. 13 िडसबर, 2019 या यव थापन पिरषदे या बठैकीतील िवषय . 36 वर 

पािरत झाले या ठरावात अशंत: दु ती कर यासंदभ त, सव नुमते खालील माणे ठराव 

पािरत कर यात आला. 

 
ठराव: िद. 13 िडसबर, 2019 या यव थापन पिरषदे या बठैकीतील िवषय . 36 वर पािरत 

झाले या ठरावात कुलसिचव काय लयातील कमचारी - 5% ऐवजी आ थापना िश क 
िवभागातील कमचारी - 5% अशी दु ती कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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िवषय . 

7(3) 
Quick Heal Foundation, Pune (QHF) व पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू 
िव ापीठ, सोलापरू यां याम ये सामंज य करार (MoU) कर याची बाब व सामंज य 
कराराचा मसुदा िवचाराथ. 

 
 शै िणक वष 2020-2021 साठी Quick Heal Foundation, Pune (QHF) व पु य ोक 

अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, सोलापरू यां याम ये करावया या सामंज य 

करारास, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 31 (झ) नुसार 

खालील माणे मा यता दे यात आली. 

 
ठराव: Quick Heal Foundation, Pune (QHF) व पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू 

िव ापीठ, सोलापरू यां याम ये सामंज य करार (MoU) कर यास व सामंज य करारा या 
मसु ास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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िवषय . 

7(4) 
महारा  शासनाने िनयु त केले या लाड-पागे सिमती या िशफारशीनुसार व मा. िश ण 
संचालक, उ च िश ण, महारा  रा य पणेु यां या िद. 01/02/2020 रोजी या 
आदेशानुसार पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठा या सेवते िशपाई 
पदावर सामावून घेणेबाबत ी. िभकाजी बाळू माने याचें िद. 24/02/2020 रोजीचा 
िवनंती अज िवचाराथ. 

 
 महारा  शासनाने िनयु त केले या लाड-पागे सिमती या िशफारशीनुसार व  

मा. िश ण संचालक, उ च िश ण, महारा  रा य, पणेु यां या िद.01/02/2020 

रोजी या आदेशानुसार, ी. िभकाजी बाळू माने यांना पु य ोक अिह यादेवी होळकर 

सोलापरू िव ापीठा या सेवते िशपाई या पदावर सामावनू घेणेबाबत सिव तर चच  क न, 

सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव: महारा  शासनाने िनयु त केले या लाड-पागे सिमती या िशफारशीनुसार व मा. िश ण 

संचालक, उ च िश ण, महारा  रा य पणेु यां या िद.01/02/2020 रोजी या 
आदेशानुसार, मा.िवभागीय सहसंचालक, उ च िश ण, सोलापरू िवभाग यां या 
मा यते या अिधन राहून, ी. िभकाजी बाळू माने यांना पु य ोक अिह यादेवी होळकर 
सोलापरू िव ापीठा या सेवते िशपाई या पदावर सामावून घे यास सव नुमते मा यता 
दे यात आली. 
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िवषय . 

7(5) 
ITI Limited (A Government of India Undertaking), Mumbai यांचा Proposal for 
establishing Cyber Lab to create an upsurge in skill building and quick job 
absorption संदभ तील ताव िवचाराथ. 

 
 ITI Limited (A Government of India Undertaking), Mumbai यानंी Proposal for 

establishing Cyber Lab to create an upsurge in skill building and quick job 

absorption या संदभ त िव ापीठाकडे सादर केले या तावासंदभ त चच  होऊन, 

सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव: ITI Limited (A Government of India Undertaking), Mumbai यांचा Proposal for 

establishing Cyber Lab to create an upsurge in skill building and quick job 
absorption या तावास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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िवषय . 

7(6) 
पु य ोक अिह यादेवी होळकर यांच े अ ा ढ िश प तयार कर यासाठी िश पकार 
नेमणकू कर याची बाब िवचाराथ. 

 
 मा. उदयजी सामंत, मं ी, उ च व तं  िश ण, महारा  रा य, मंुबई यानंी पु य ोक 

अिह यादेवी होळकर यांच े मारक उभारणीसाठी शासन तराव न सिमती गिठत 

करणार अस याचे िनदश िदल ेआहेत. तसेच सदर बठैकीत मारकासाठी .3.00 कोटी 

(अ री पये तीन कोटी फ त) इतका खच अपेि त असनू रा य शासनाकडून .1.50 

(अ री पये एक कोटी प ास लाख फ त) इतका िनधी उपल ध क न दे यात येईल, 

अस ेमा.मं ी महोदयानंी आ ासन िदल ेआहे व उविरत .1.50 (अ री पये एक कोटी 

प ास लाख फ त) इतका िनधी िव ापीठ फंडातनू उभा कर याबाबत सिव तर चच  

कर यात आली आहे. 

पु य ोक अिह यादेवी होळकर याचं े मारक उभारणी कर या या अनुषंगाने 

िव ापीठाकडून चबतू याच ेबांधकाम कर याची बाब तािवत असनू अ ा ढ िश पाच े

काम नामांिकत व अनुभवी िश पकार यां याकडून क न याव े लागणार आहे. 

यां याकडून ा त होणारे ले मॉडेल कला सचंालनालय, मंुबई यां याकडून तपासनू, 

मािणत क न, यापढुील कायवाही करावी लागणार आहे. यानुसार अ ा ढ िश प 

कामाचा अनुभव असललेे नामांिकत व अनुभवी िश पकार यां याकडून पु य ोक 

अिह यादेवी होळकर यांच े मारक उभारणीच े काम क न याव े लागणार यासंदभ त 

सिव तर चच  होऊन, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव: पु य ोक अिह यादेवी होळकर यांच ेअ ा ढ िश प तयार कर यासाठी मा. कुलपती 

तथा रा यपाल, महारा  ् रा य यां या मा यते या अिधन राहून, प ी परु कार ा त 
ी. राम सुतार यांची िश पकार हणनू नेमणकू कर यास सव नुमते मा यता दे यात 

आली. 
 

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

अ य ां या परवानगीने बठैक संप याचे कुलसिचव यांनी जाहीर केले. 

 

                   सही/-      सही/- 

सद य सिचव 
 यव थापन पिरषद 

 अ य  
यव थापन पिरषद 

 


