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

प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

�यव�थापन पिरषदे�या १33 वी िनयिमत ऑनलाईन बैठकीचा काय�वृ� ांत

गु� वार, िद.05 नो�ह�बर, २०20 दुपारी 12:0० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १33 वी बठैक ग�ु वार, िद.05 नो�ह�बर, २०२० रोजी दुपारी 12:0० वा.

मा. कुलग�ु  महोदय या�ंया अ�य� तेखाली Google Meet Application � ारे ��हडीओ कॉ�फर�सने

आयोिजत कर�यात आली होती.

Google Meet Application � ारे ��हडीओ कॉ�फर�सने सहभाग घेतललेे सद�य खालीलमाणे:

अ.� . सद�याचे नांव पद

1) डॉ. मणृािलनी फडणवीस - मा. कुलग�ु अ�य� ा

2) डॉ. देबे�� नाथ िम� ा - �-कुलग�ु सद�य

3) �ा. महेश महादेव माने सद�य

4) �ाचाय�डॉ. � ीमती िक.अ. पाडें सद�या

5) �ाचाय� डॉ. स.ु � ी. गोरे सद�य

6) �ा. डॉ. र. िभ. भोसले सद�य

7) �ाचाय� डॉ. अ.बा. �शगाडे सद�य

8) �ाचाय� डॉ. स.ं िव. कोटी सद�य

9) डॉ. ह.कृ. आवताडे सद�य

10) � ी. अ. िक. आवळे सद�य

11) डॉ. ब. पा.ं र�गे सद�य

१२) ॲड. � ीमती नी. स.ु मंकणी सद�या

१३) कु. अ. च.ं च�हाण सद�या

14) डॉ. ता. ना. कोळेकर सद�य

15) डॉ. � ीमती सुरै�या इ. शेख 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

�वागत:

कुलसिचव यानंी मा. अ�य�  व सव�स�माननीय सद�याचंे �वागत केल.े

अनुप��थती:

डॉ. एस. सी. माडें, 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, 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) पणेु, 

मा. सचंालक (तं�  िश� ण) यांचे �ितिनधी हे �यव�थापन पिरषदे�या या बैठकीस अनुप��थत होते.

अिभनंदन: 

क��  शासना�या खेलो इंिडया िवभागाकडून जागितक दज�च े म�टीपप�ज इनडोअर हॉल िनम�ण 

कर�यासाठी, ��तुत िव� ापीठास � .४,50,00,000/- (चार कोटी प� ास लाख) इतका िनधी मंजूर झा�याने,

िव� ापीठा�या मा.कुलग�ु , मा.�-कुलग�ु , सचंालक- � ीडा व शारीिरक िश� ण, िव� ापीठातील अिधकारी व 

कम�चारी याचें अिभनंदन कर�याचा ��ताव �ाचाय� डॉ. स.ु � ी. गोरे यानंी मांडले व �याला डॉ. ह. कृ. 

आवताडे यानंी अनुमोदन िदल.े सदर अिभनंदन ��ताव सव��या मा�यतेने �वीकार कर�यात आला.
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सदर बैठकीत खालील�माणे कामकाज झाल.े

िवषय � .1 1. िद. 11 फे�वुारी, २०२० रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 129 �या बठैकीतील 

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

2. िद. 26 फे� वुारी, २०२० रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 1३0 �या बैठकीचा 

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

3. िद. 1३ एि�ल, २०२० रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 1३१ �या तातडी�या 

बैठकीतील काय�वृ� ातंानुसार केल�ेया काय�वाही अहवालाची न�द घेणे.

4. िद. 20 जुल,ै २०२० रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 1३2 �या बैठकीचा 

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

सदर िवषयासंदभ�त सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव 1. िद. 11 फे�वुारी, २०२० रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 129 �या बठैकीतील 

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

2. िद. 26 फे� वुारी, २०२० रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 1३0 �या बैठकीचा 

काय�वृ� ातं वाचनू कायम कर�यात आला व काय�वृ� ातंानुसार केल�ेया काय�वाही 

अहवालाची न�द घे�यात आली.

3. िद. 1३ एि�ल, २०२० रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 1३१ �या तातडी�या 

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

4. िद. 20 जुल,ै २०२० रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 1३2 �या बैठकीचा 

काय�वृ� ातं वाचनू कायम कर�यात आला व काय�वृ� ातंानुसार केल�ेया काय�वाही 

अहवालाची न�द घे�यात आली.
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िवषय � .2 संल��नत महािव� ालयातील सहायक �ा�यापक, सहयोगी �ा�यापक, �ा�यापक व

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

िश� कांच,े दु� �तीसाठी आलले ेतसेच सं�था अतंग�त बदलीने िनयु�त िश� कांचे च�जसे

इन �टाफ मा�यतेसाठी �ा�त ��तावावर च�जसे इन �टाफ सिमतीने केल�ेया िशफारशीस 

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

पिरषदे�या वतीने मा. कुलग�ु  महोदयानंी मा�यता िद�याची बाब मािहती�तव.

च�जसे-इन-�टाफ सदंभ�त गिठत सिमतीची िद.15/07/2020 आिण िद.24/08/2020

रोजी बठैक संप�  झाली, सदर सिमतीने ��तावाची पडताळणी क� न िशफारश�सह 

बैठकीचा काय�वृ� ातं सादर केलेला आहे. च�ेजग इन �टाफ सिमतीने केल�ेया

िशफारशीस, तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलग�ु  महोदयानंी केले�या काय�वाहीची 

न�द घे�यात आली असनू, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

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

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

िश� कांच,े दु� �तीसाठी आलले ेतसेच सं�था अतंग�त बदलीने िनयु�त िश� कांचे च�जसे

इन �टाफ मा�यतेसाठी �ा�त ��तावावर च�जसे इन �टाफ सिमतीने केल�ेया िशफारशीस 

मा. कुलग�ु  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (७) 

अ�वये केल�ेया काय�वािहची न�द घे�यात आली.



�यव�थापन पिरषदेची 133 वी बठैक ग�ु वार, िद.5 नो�ह�बर, २020 काय�वृ� ातं 4/29

िवषय � .3 शै. वष�2021-22 पासनू नवीन महािव� ालय, अ�यास� म व िव� ाशाखा स�ु कर�याचे

��ताव ��वकार�याकरीता अिध�ठाता मंडळाने तयार केललेा, श.ै वष� 2021-22 या एका 

वष��या बृहत आराख� ास �यव�थापन पिरषदेची, िव� ा पिरषदेस िशफारस कर�याची

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

पिरषदे�या वतीने मा.कुलग�ु  महोदय यांनी केललेी काय�वाही मािहती�तव.

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

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

आला. 

ठराव : शै. वष�2021-22 पासनू नवीन महािव� ालय, अ�यास� म व िव� ाशाखा स�ु कर�याचे

��ताव ��वकार�याकरीता अिध�ठाता मंडळाने तयार केललेा, श.ै वष� 2021-22 या एका 

वष��या बहृत आराख� ास �यव�थापन पिरषदेची, िव� ा पिरषदेस िशफारस कर�याची,

मा. कुलग�ु  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (७) 

अ�वये केल�ेया काय�वािहची न�द घे�यात आली.
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िवषय � .4 िव� ापीठ पिरसर शै� िणक संकुलाम�ये सु� असणा�या पद�य�ु र �थम वष�साठीचा

Communication Skill, ि� तीय वष�साठीचा Technical Presentation Course व Add 

on Skill Base Courses िव� ा�य�चा � ितसाद न िमळा�याने व परी� ा िवभागास 

िनकालासदंभ�त तांि� क अडचणी िनम�ण झा�याने शै� िणक वष� 2019-20 पासनू बंद 

कर�यासाठी व Marklist व� न सदर कोस�सची नावे वगळ�यासाठी मा. कुलग�ु

महोदयानंी तातडीची बाब �हणनू महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 

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

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

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

आला. 

ठराव : िव� ापीठ पिरसर शै� िणक संकुलाम�ये सु� असणा�या पद�य�ु र �थम वष�साठीचा

Communication Skill, ि� तीय वष�साठीचा Technical Presentation Course व Add 

on Skill Base Courses िव� ा�य�चा � ितसाद न िमळा�याने व परी� ा िवभागास 

िनकालासदंभ�त तांि� क अडचणी िनम�ण झा�याने शै� िणक वष� 2019-20 पासनू बंद 

कर�यासाठी व Marklist व� न सदर कोस�सची नावे वगळ�याची, मा. कुलग�ु  

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

केल�ेया काय�वािहची न�द घे�यात आली.
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िवषय � .५ ��तुत िव� ापीठास कं� ाटी प�दतीने मनु�यबळ परुिव�याककिरता खाजगी मनु�यबळ मे.

महा�मा फुल ेम�टी स��हससे, वसमत रोड, परभणी यानंा मदुतवाढ देणेबाबत तातडीची 

बाब �हणनू �यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 

2016, कलम १२ (७) अ�वये मा. कुलग�ु महोदयानंी केललेी काय�वाही मािहती�तव.

मे. महा�मा फुल ेम�टी स��ह�सेस, वसमत रोड, परभणी यांना िद.30/06/2020 रोजी�या 

प� ा�वये, ई-िनिवदा �ि� या पूण� होईपय�त अथवा दोन मिहने यापैकी जे अगोदर घडेल 

�या कालावधीसाठी पूव��या सेवाशत�वर मूदतवाढ दे�यासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात 

घेता, मा.कुलग�ु  महोदयानंी केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली असनू, सव�नुमते 

खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव : ��तुत िव� ापीठास कं� ाटी प�दतीने मनु�यबळ परुिव�याककिरता खाजगी मनु�यबळ 

मे. महा�मा फुल े म�टी स��हसेस, वसमत रोड, परभणी यानंा मदुतवाढ देणेस, 

मा. कुलग�ु  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (७) 

अ�वये केल�ेया काय�वािहची न�द घे�यात आली.
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िवषय � .६ िव� ापीठा�या मौजे केगाव तालकुा उ� र सोलापूर गट नं. 38/2, 39/1 अ, 39/2 ब 

येथील रा�� ीय महामाग�लगत सोलापरू महानगरपािलकेडून जमीनी खालनू पाईप लाईन 

टाक�यास मा. कुलग�ु  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016

कलम 12 (7) अ�वये मा. �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही मािहती�तव.

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

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

आला. 

ठराव : िव� ापीठा�या मौजे केगाव तालकुा उ� र सोलापूर गट नं. 38/2, 39/1 अ, 39/2 ब 

येथील रा�� ीय महामाग�लगत सोलापरू महानगरपािलकेडून जमीनी खालनू पाईप लाईन 

टाक�यास, मा. कुलग�ु  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016

कलम 12 (7) अ�वये केल�ेया काय�वािहची न�द घे�यात आली.
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िवषय � .७ िव� ापीठा�या गट � . 365 िहरज रोड, उ� र सोलापूर या िठकाणी निवन कम�शअल � ी

फेज एलटी कने�शन घेणे या कामाची �ा�त दरा�माणे �यनु� म दर असल�ेया

म�तेदारास सदर कामाची वक� ऑड�र दे�यास मा. कुलग�ु  महोदयानंी महारा��

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

वतीने केललेी काय�वाही मािहती�तव.

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

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

आला. 

ठराव : िव� ापीठा�या गट � . 365 िहरज रोड, उ� र सोलापूर या िठकाणी निवन कम�शअल � ी

फेज एलटी कने�शन घेणे या कामाची �ा�त दरा�माणे �यनु� म दर असल�ेया

म�तेदारास सदर कामाची वक� ऑड�र दे�यास, मा. कुलग�ु  महोदयानंी महारा��

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वये केल�ेया काय�वािहची न�द 

घे�यात आली.
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िवषय � .८ वािण�य व �यव�थापन संकुलात B. VOC. Degree in Management and

Entrepreneurship / Office Administration and Secretarial Practices या नवीन 

अ�यास� मास UGC कडून मा�यता िमळा�याची बाब िवचाराथ�.

वािण�य व �यव�थापन सकुंलामाफ�त B. VOC. Degree in Management and

Entrepreneurship / Office Administration and Secretarial Practices हा 

अ�यास� म स�ु  कर�यास UGC, NSQF, नवी िद� ी या�ंया कडून िमळा�याची न�द 

घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव : वािण�य व �यव�थापन संकुलात B. VOC. Degree in Management and

Entrepreneurship / Office Administration and Secretarial Practices या नवीन 

अ�यास� मास UGC कडून मा�यता िमळा�याची न�द घे�यात आली. तसचे या नवीन 

अ�यास� माच े Syllabus व परी� ेसाठी Stucture इ. बाब संबिंधत अ�यासमंडळाकडून 

मा�यतेसाठी िव� ा पिरषदेस पाठिव�यास िशफारस कर�यात आली.
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िवषय � .९ Vamsi Labs Ltd., Solapur या केिमकल कंपनीने िविवध रसायने पिर� णाकरीता 

��तुत िव� ापीठातील शा� ीय उपकरण क�� ाशी करार केललेा आहे.  सदर करार व 

करारा�या मस�ु ासदंभ�त मा. कुलग�ु  महोदयानंी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वये मा. �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी 

काय�वाही मािहती�तव.

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

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

आला. 

ठराव : Vamsi Labs Ltd., Solapur या केिमकल कंपनीने िविवध रसायने पिर� णाकरीता 

��तुत िव� ापीठातील शा� ीय उपकरण क�� ाशी केललेा करार व करारा�या 

मस�ु ासदंभ�त मा. कुलग�ु  महोदयानंी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 

कलम 12 (7) अ�वये केल�ेया काय�वािहची न�द घे�यात आली.
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िवषय � .१० िव� ापीठा�या परी� ा व मू�यमापन िवभागास आव�यक �टेशनरी सािह�य िव� ापीठा�या 

नवीन नावाचा, लोगोचा व फोटोचा उ� खे असललेी �टेशनरी छपाई क� न घे�यासाठी,

मा. कुलग�ु  महोदयानंी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) 

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

िव� ापीठा�या परी� ा व म�ूयमापन िवभागास िविवध परी� सेाठी लागणारी �टेशनरी

(माक�िल�ट, पा�सग स�टिफकेट आिण � ाफपेपर इ.) छपाई क� न घेताना िव� ापीठाच े

नांव, िव� ापीठाचा नवीन लोगो व पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर याचंा फोटो िनवडून 

देणे आव�यक होते. सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलग�ु  

महोदयानंी केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली असनू, सव�नुमते खालील�माणे 

ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव : िव� ापीठा�या परी� ा व मू�यमापन िवभागास आव�यक �टेशनरी सािह�यावंर

िव� ापीठा�या नवीन नावाचा, लोगोचा व फोटोचा उ� खे असललेी छपाई क� न 

घे�यासाठी, मा. कुलग�ु  महोदयानंी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 

कलम 12 (7) अ�वये केल�ेया काय�वािहची न�द घे�यात आली.
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िवषय � .१1 िव� ापीठा�या दी� ातं समारंभासाठी खादी कापडासह बाराबदंीचा सिमतीने िनि� त

केल�ेया रंगानुसार (कलर) व साईजनुसार एकुण 510 नग खादी कापडासह बाराबदंी 

िशऊन घे�यास मा. कुलग�ु  महोदयानंी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 12 (7) अ�वय े मा. �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही

मािहती�तव.

िव� ापीठा�या दी� ातं समारंभासाठी खादी कापडासह बाराबदंीचा सिमतीने िनि� त

केले�या रंगानुसार (कलर) व साईजनुसार एकुण 510 नग खादी कापडासह बाराबदंी 

िशऊन घेणे�या िवषयासदंभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलग�ु  महोदयांनी 

केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली असनू, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला.

ठराव : िव� ापीठा�या दी� ातं समारंभासाठी खादी कापडासह बाराबदंीचा सिमतीने िनि� त

केल�ेया रंगानुसार (कलर) व साईजनुसार एकुण 510 नग खादी कापडासह बाराबदंी 

िशऊन घे�यास, मा. कुलग�ु  महोदयानंी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 12 (7) अ�वये केल�ेया काय�वािहची न�द घे�यात आली.
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िवषय � .१2 िद. 25/2/2020 रोजी परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने M.S.W या अ�यास� म 

परी� �ेया मानधनात  वाढ कर�याची परी� ा व मू�यमापन मंडळाने केललेी  िशफारस

�यव�थापन परीषदे�या िवचाराथ�.

परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या िद.25/2/2020 रोजी आयोिजत कर�यात आल�ेया 

बैठकीत M.S.W. अ�यास� म परी� �ेया मानधनात वाढ कर�याची िशफारस खालील 

�माणे :

1. �ित उ� रपि� केचे मु�याकंन कर�याकामी र�कम � . 15/- मानधन दे�यात याव.े

2. सदर अ�यास� मा�या पेपर से�टग किरता � ित पेपर सेट � .350/- मानधन दे�यात 

याव.े

3. सदर अ�यास� मा�या � ित पेपर पेपर मॉडरेशन किरता � .15/- मानधन दे�यात याव.े

4. सदर अ�यास� मा�या � िम िव� ाथ� Viva -Voce किरता � .80/- मानधन दे�यात याव.े

5. सदर अ�यास� मा�या � ित िव� ाथ� Field work किरता � .80/- मानधन दे�यात याव.े

6. सदर अ�यास� मा�या त�डी परी� ेकिरता कमीत कमी 20 िव� ाथ� किरता र�कम 

� . 500/- मानधन दे�यात याव े  

परी� ा व मू�यमापन मंडळाने केललेी िशफारस ��वका� न, सव�नुमते 

खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव : िद. 25/2/2020 रोजी परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने M.S.W या अ�यास� म 

परी� �ेया मानधनात  वाढ कर�याची परी� ा व मू�यमापन मंडळाने केललेी  िशफारस 

��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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िवषय � .१3 शा� ीय उपकरण के� ामधील  NMR, FT-IR, XRD, TGA, DSC, AAS या 

उपकरणांमधुन रसायना�ंया नमु�याचं े पिर� ण कर�याकरीता आकार�यात येणारे दर 

फेरिनि� त कर�याची बाब िवचाराथ�.

पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव� ापीठातील शा� ीय उपकरण 

क�� ाकडील NMR, FT-IR, XRD, TGA, DSC, AAS उपकरणामधुन रसायना�ंया 

नमु�यांच े पिर� ण कर�याकरीता सोबत जोडले�या दरप� का�माणे फेरिनि� ती 

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

ठराव : शा� ीय उपकरण के� ामधील NMR, FT-IR, XRD, TGA, DSC, AAS या 

उपकरणांमधुन रसायना�ंया नमु�याचं े पिर� ण कर�याकरीता आकार�यात येणारे दर 

खालील�माणे फेरिनि� त कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

NMR Analysis Rate of P. A. H. Solapur University (Rs.)

PAH Solapur University &
affiliated colleges

Other University/
Institutes

Industry

Solvent 1H 200 500 1500

CDCl3
13C 400 700 2000

2D 700 1500 3000

1H 500 700 2000

DMSO-d6
13C 600 750 3000

2D 1000 2000 5000

For D20 Exchange additional 250/- Rs requires
For all other Analysis

Instruments Rate of PAH Solapur University (Rs.)

PAH Solapur University &
affiliated colleges

Other University /
Institutes

Industry

IR 100 200 500

CHNS Analyzer 800 1500 2000

AAS 150 (Per Metal) 200 (Per Metal) 500 (Per Metal)

XRD 300 400 1500

TGA 700 1500 2500

DSC 700 1500 2500
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िवषय � .१4 िविवध �यायालयीन �करणे तसेच दैनंिदन �शासकीय कामकाजाम�ये उप��थत

होणा�या िविवध कायदेशीर बाब��या अनुषंगाने आव�यकतेनुसार पॅनेल व पॅनेल बाहेरील 

विकलांकडून अिभ�ाय घे�यात आलले े आहेत. याबाबत संबंिधत वकीलांनी फी 

िमळ�याबाबत केललेी िवनंती िवचाराथ�.

िविवध �यायालयीन �करणे तसेच दैनंिदन �शासकीय कामकाजाम�ये उप��थत 

होणा�या कायदेशीर बाब�सदंभ�त अिभ�ाय / माग�दश�नाबाबत विकलाचंी फी व खच�ची 

र�कम आदा करणे संदभ�त, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव : िविवध �यायालयीन �करणे तसेच दैनंिदन �शासकीय कामकाजाम�ये उप��थत

होणा�या िविवध कायदेशीर बाब��या अनुषंगाने अिभ�ाय / माग�दश�नासाठी / कॅ�हेट 

दाखल कर�यासाठी आव�यकतेनुसार पॅनेल व पनेॅल बाहेरील विकलांकडून �ा�त 

देयकानुसार �यावसाियक फी व खच�ची तसेच मानधनाची र�कम मंजूर कर�याच े

अिधकार मा.कुलग�ु  यानंा दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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िवषय � .१5 अतंग�त त� ार िनवारण सिमतीवर अ�य� /सद�यांच े (एकूण 06) नामिनद�शन हो�याची 

बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

महारा��  शासन मिहला व बालिवकास िवभाग शासन िनण�य � . मकचौ-2013/

� .� .63/मकक, िद. 19 जून, 2014 रोजी िनग�िमत झाले�या शासन िनण�या�वये 

कामा�या िठकाणी मिहलांच ेल�िगक छळापासनू संर� ण (�ितबधं, मनाई आिण िनवारण) 

अिधिनयम-2013 व िद. 09/12/2013 �या िनयम अिधिनयमातील तरतूदीनुसार तसचे 

Maharashtra State Commission for Women Zero Tolerance For Sexual

Harassment of Students & Women in College & University या माग�दश�क 

पु��तकेतील तरतुदीनुसार अंतग�त त� ार िनवारण सिमतीवर �यव�थापन पिरषदे�या 

वतीने, सव�नुमते खालील�माणे नामिनद�शन कर�यात आल.े

ठराव : ��तुत िव� ापीठा�या अतंग�त त� ार िनवारण सिमतीवर अ�य� / सद�यांच े सव�नुमते

खालील�माणे नामिनद�शन कर�यात आल े:

1) डॉ. � ीमती एस. �ही. राजमा�य,

�ाचाय�, संगमे� र महािव� ालय, सोलापूर 

अ�य� ा

2) डॉ. � ीमती एम. डी. गायकवाड,

�ाचाय�, वसंुधरा कला महािव� ालय, सोलापूर 

सद�या

3) ॲड. � ीमती एन. एस. मंकणी, सद�या

4) डॉ. पी.जी. �हनकडे,

सहायक �ा�यापक, सामािजक शा�  ेसकुंल, पुअहोसोिवसो 

सद�य

5) सौ. ए. आर. मोहरीर (आडगावंकर)

विर�ठ िलपीक, पुअहोसोिवसो 

सद�या

6) � ी एस. आर. काळे,

विर�ठ िलपीक, पुअहोसोिवसो 

सद�य
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िवषय � .१6 � ान� ोत क��  सिमती�या िद. 15 स�ट�बर, 2020 रोजी झाल�ेया बठैकीचा काय�वृ� ातं 

मा�यते�तव.

� ान� ोत क��  सिमती�या िद. 15 स�ट�बर, 2020 रोजी संप�  बठैकी�या काय�वृ� ातंा

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

ठराव : � ान� ोत क��  सिमती�या िद. 15 स�ट�बर, 2020 रोजी झाल�ेया बैठकी�या 

काय�वृ� ातंास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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िवषय � .१7 मा. धनराज माने, िश� ण सचंालक, उ�च िश� ण, महारा�� रा�य, पुणे यांचे �ा. गोवध�न

जग� ाथ चवरे-पाटील, यशवतंराव च�हाण महािव� ालय, करमाळा, िज.सोलापरू यांनी 

मा.म�ु यमं� ी महोदया�ंया िनवास�थानी अथवा मा.उ�च व तं�  िश� णमं� ी महोदया�ंया

िनवा�थानी सहकुटंुब आ�मह�या करणार अस�याबाबतच ेिद.14/08/2020 रोजीचे प�

िवचाराथ�.

मा. िश� ण संचालक, उ�च िश� ण, महारा�� रा�य, पुणे यांचे िद.14/08/2020

रोजी�या प� ा�वये �ा. गोवध�न जग� ाथ चवरे-पाटील, यशवतंराव च�हाण महािव� ालय,

करमाळा, िज.सोलापरू यांनी मा.म�ुयमं� ी महोदया�ंया िनवास�थानी अथवा मा.उ�च व 

तं�  िश� णमं� ी महोदयां�या िनवा�थानी सहकुटंुब आ�मह�या करणार अस�याचे 

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

ठराव : मा. धनराज माने, िश� ण सचंालक, उ�च िश� ण, महारा�� रा�य, पुणे यांचे �ा. गोवध�न

जग� ाथ चवरे-पाटील, यशवतंराव च�हाण महािव� ालय, करमाळा, िज.सोलापरू यांनी 

मा.म�ु यमं� ी महोदया�ंया िनवास�थानी अथवा मा.उ�च व तं�  िश� णमं� ी महोदया�ंया

िनवा�थानी सहकुटंुब आ�मह�या करणार अस�याबाबतच े िद.14/08/2020 रोजी�या

प� ासदंभ�त कायदेशीर अिभ�ाय घेऊन पुढील बठैकीत सादर कर�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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िवषय � .१8 िद.13/10/2020 रोजी झाल�ेया खरेदी सिमती�या बठैकीचा काय�वृ� ांत िवचाराथ�

िद.13/10/2020 रोजी झाले�या खरेदी सिमती�या बठैकीचा काय�व�ृ ांता संदभ�त,

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

ठराव : िद.13/10/2020 रोजी झाल�ेया खरेदी सिमती�या बैठकीचा काय�वृ� ांतास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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िवषय � .१9 महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 94(6)(क) व 31(यघ)

नुसार, सन 2019-20 च ेवा�षक लखेे, लखेापरी� ण अहवाल व पतु�ता अहवाल संदभ�त 

िद.13/10/2020 रोजी�या िव�  व लखेा सिमतीने केललेी िशफारस िवचाराथ�.

सन 2019-20 या आ�थक वष�च े वा�षक लेखे व लेखापरी� ण अहवालास महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 94 (6) (क) व 31 (यघ) नुसार, 

िव�  व लेखा सिमतीने केलेली मा�यतेची िशफारस ��वका� न, सव�नुमते खालील�माणे 

ठराव पािरत कर�यात आला.

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

नुसार, सन 2019-20 च ेवा�षक लखेे, लखेापरी� ण अहवाल व पतु�ता अहवाल संदभ�त 

िव�  व लखेा सिमतीने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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िवषय � .20 िव� ापीठाचे सन 2020-21 या आ�थक वष�च े सवंधैािनक लखेापरी� ण कर�यासाठी 

लखेा परी� कां�या पनु�नयु�तीची बाब िवचाराथ�.

M/s. SKVM & Co. यांनी ई-मेल� ारे िवनंती के�यानुसार मागील वष��या अटी �माणे 

िव� ापीठाच े सन 2020-21 या आ�थक वष�च े लेखापरी� ण कर�यासाठी संवधैािनक 

लेखापरी� क �हणनू पुन�नय�ुती कर�याबाबतचा ��ताव िवचाराथ� घेऊन, सव�नुमते 

खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव : िव� ापीठाचे सन 2020-21 या आ�थक वष�च े सवंधैािनक लखेापरी� ण कर�यासाठी 

M/s. SKVM & Co. यांना पुन�नयु�ती दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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िवषय � .2१ सामािजकशा�  े संकुलातील मास क�युिनकेशन िवभागातील टी�ही व रेिडओ 

�टुिडओ�या अिंतम ट��यातील इल�े� ीिफकेशन�या कामासाठी लागणा�या खच��या 

मंजूरीची बाब िवचाराथ�.

सामािजकशा�  े सकुंलातील मास क�यिुनकेशन िवभागात टी�ही व रेिडओ �टुिडओ 

उभार�यास लागणा�या दुस�या व अंितम ट��यातील इले�� ीिफकेशन�या खच�साठी 

लागणारी र�कम उपल�ध क� न दे�यासदंभ�त, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला.

ठराव : सामािजकशा�  े संकुलातील मास क�युिनकेशन िवभागातील टी�ही व रेिडओ 

�टुिडओ�या दुस-या व अिंतम ट��यातील इल�े� ीिफकेशन�या कामासाठी लागणा�या 

खच�स सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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िवषय � .22 िहराचदं नेमचदं कॉलजे ऑफ कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या परी� ा क�� ाव� न 

उ� र पि� का गहाळ �करणी झाल�ेया `1 लाख दंडा�या अनुषंगाने पुन�वचार 

करणेसाठी मा.रा�यपाल महोदय नामिनद�शीत �यव�थापन पिरषद सद�य �ा. महेश 

माने यांच ेिद.21/09/2020 रोजीचे प� िवचाराथ�.

िहराचदं नेमचदं कॉलजे ऑफ कॉमस�, सोलापरू या महािव� ालया�या परी� ा क�� ाव� न 

उ� र पि� का गहाळ �करणी चच� होऊन, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला.

ठराव : िहराचदं नेमचदं कॉलजे ऑफ कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या परी� ा क�� ाव� न 

उ� र पि� का गहाळ �करणी महािव� ालयास झाल�ेया `1 लाख दंडा�या अनुषंगाने

पुन�वचार क� न सव�नुमते खालील�माणे मा�यता दे�यात आली.

• अतंग�त पय�व�े क व बा�  पय�व�े क यानंा ��यकेी `10,000/- (दहा हजार फ�त)

दंड अकारा�यात यावा.

• किन�ठ पय�व�े क यांना `5,000/- (पाच हजार फ�त) दंड अकारा�यात यावा.

• संबिंधत िव� ा�य��या बाबतीत िनण�य घे�यासाठी, �करण �माद सिमतीकडे 

सोपिव�यात यावा.

• � ा �कारच ेगैर�कार होणार नाहीत याची महािव� ालयाने कडक द� ता �यावी.
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िवषय � .23 चोलामंडलम एमएस जनरल इ�शरु�स कं. िल. यानंा पढुील तीन वष�साठी का� या 

यादीत टाक�याची बाब िवचाराथ�.

िव� ापीठ व सव� सलं�न महािव� ालयातील िव� ाथ� व �यांच े पालक व िश� क,

�शासकीय कम�चारी यांचा 2020-21 या वष�चा अपघाती िवमा उतरिव�यासाठी

चोलामंडलम एमएस जनरल इ�शुर�स कं. िल. यां�या संदभ�त मा. कुलग�ु  

नामिनद�िशत सिमतीचा अहवाल ��वका� न, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला.

ठराव : चोलामंडलम एमएस जनरल इ�शरु�स कं. िल. यानंा पढुील तीन वष�साठी का� या 

यादीत टाक�यास सव�नमुते मा�यता दे�यात आली.
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मा. कुलग�ु  तथा अ�य�  महोदय या�ंया परवानगीने आय�या वेळेचे िवषय:

[24(1)] िव� ापीठ पिरसरातील िविवध बाधंकामांची कामे कर�याकिरता एस.एस.आर.

2019-20 �या दरसुची�माणे काम कर�याकिरता वा�षक दर करार करणे या कामास 

�यव�थापन पिरषदेची �शासकीय मा�यता िमळणेची बाब िवचाराथ�.

िव� ापीठ पिरसरातील िविवध बाधंकामाची कामे कर�याकिरता एस.एस.आर.2019-20

�या दर सुची�माणे काम करणे या कामास �शासकीय मा�यता िमळणेसदंभ�त,

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

ठराव : िव� ापीठ पिरसरातील िविवध बाधंकामांची कामे कर�याकिरता एस.एस.आर.

2019-20 �या दरसचुी�माणे काम कर�याकिरता वा�षक दर करार करणेस सव�नुमते 

�शासकीय मा�यता दे�यात आली.
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[24(2)] िव� ापीठ पिरसरातील िविवध इल�े� ीकलची कामे कर�याकिरता इल�े� ीकलचे

वा�षक दरकरार करणे या कामास �यव�थापन पिरषदेची �शासकीय मा�यता िमळणेची 

बाब िवचाराथ�.

िव� ापीठ पिरसरातील िविवध इले�� ीकलची कामे कर�याकिरता इले�� ीकलचे 

वा�षक दरकरार करणे या कामास �शासकीय मा�यता िमळणेसदंभ�त, सव�नुमते 

खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव : िव� ापीठ पिरसरातील िविवध इल�े� ीकलची कामे कर�याकिरता इल�े� ीकलचे

वा�षक दरकरार करणे या कामास सव�नुमते �शासकीय मा�यता दे�यात आली.
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[24(3)] ��तुत िव� ापीठास कं� ाटी प�दतीने मनु�यबळ परुिव�याकिरता मे. महा�मा फुल ेम�टी 

स��हससे, परभणी यानंा मदुतवाढ देणेबाबत तातडीची बाब �हणनू �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम १२ (७) अ�वये 

मा. कुलग�ु महोदयानंी केललेी काय�वाही �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

मे. महा�मा फुल ेम�टी स��ह�सेस, वसमत रोड, परभणी यांना िद.29/09/2020 रोजी�या 

प� ा�वये, ई-िनिवदा �ि� या पूण� होईपय�त अथवा िद.31/10/2020 पय�त यापैकी ज े

अगोदर घडेल �या कालावधीसाठी पवू��या सेवाशत�वर मूदतवाढ दे�यासदंभ�त 

तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलग�ु  महोदयानंी केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात 

आली असनू, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव : ��तुत िव� ापीठास कं� ाटी प�दतीने मनु�यबळ परुिव�याककिरता खाजगी मनु�यबळ 

मे. महा�मा फुल े म�टी स��हसेस, वसमत रोड, परभणी यानंा मदुतवाढ देणेस, 

मा. कुलग�ु  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (७) 

अ�वये केल�ेया काय�वािहची न�द घे�यात आली.
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[24(4)] कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपरू यथेील सहयोगी �ा�यापकानंी सहयोगी

�ा�यापक (Associate Professor) पदाची मा�यता िमळ�याबाबत केललेा अज�

�यव�थापन पिरषदेसमोर िवचाराथ�.

कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपरू येथील सहयोगी �ा�यापकानंी,

सहयोगी �ा�यापक (Associate Professor) पदाची मा�यता िमळ�यासदंभ�त केल�ेया 

अज�वर चच� होऊन, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव : कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपरू यथेील सहयोगी �ा�यापकानंा सहयोगी

�ा�यापक (Associate Professor) पदाची मा�यता दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 

तसेच या आशया�या अ�य महािव� ालयांकडून अज� � ा�त झा�यानंतर �या 

सहयोगी �ा�यापकानंाही, सहयोगी �ा�यापक (Associate Professor) पदाची मा�यता

दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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डॉ. एच. के. आवताडे यांनी खालील�माणे िवषय सादर केला.

[24(5)] CAS अतंग�त िश� का�ंया पदो� तीच े िशबीर िवभागिनहाय आयोिजत कर�याची बाब 

िवचाराथ�.

CAS अंतग�त �मोशनाची िशबीरे घेत असताना Screening Cum Evaluation for

Stage I to II and Stage II to III (Al-10 to AL-II and AL-II to AL-12) िशबीरे तीन 

िवभागिनहाय घे�यात यावीत.

अ) शकंरराव मोिहते महािव� ालय, अकलजू 

(माळिशरस, सागंोला, पंढरपरू मंगळवढेा तालु�यातील सव� महािव� ालये)

ब) � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश�

(बाश�, करमाळा, माढा व मोहोळ तालु�यातील सव� महािव� ालये)

क) प.ु अ. हो. सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू 

(उ� र सोलापूर, दि� ण सोलापूर, अ�कलकोट व सोलापरू शहरातील सव� 

महािव� ालये)

CAS अंतग�त िश� कां�या पदो� तीचे िशबीर िवभागिनहाय आयोिजत 

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

ठराव : CAS अतंग�त िश� का�ंया पदो� तीच े िशबीर िवभागिनहाय आयोिजत कर�यासदंभ�त 

आव�यकतेनुसार व यो�य वळेी िनण�य घे�याचा अिधकार मा. कुलग�ु महोदय यानंा 

दे�यात याव ेअस ेसव�नुमते ठरल.े

मा. कुलग�ु , मा. �-कुलग�ु व सव� स�माननीय सद�याचं े आभार मानून बठैक संप�याचे

कुलसिचव यानंी जाहीर केल.े

सही /- सही /-

सद�य सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


