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पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर 
यव थापन पिरषदे या १36 या िनयिमत बैठकीचा कायवृ ातं 

शु वार, िद. 15 फे ुवारी, २०21 दुपारी 2:3० वा.  
 

 
 

यव थापन पिरषदेची १36 वी बठैक सोमवार, िद.15 फे ुवारी, २०२1 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) ाचाय डॉ. शं. िक. पाटील सद य 
6) ा. डॉ. र. िभ. भोसले सद य 
7) ॲड. नी. सु. मंकणी सद या 
8) कु. अ. चं. च हाण सद या 
9) 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 

10) सीए णेीक शहा - . सचंालक, परी ा व मू यमापन मंडळ िनमंि त 
11) सीए णेीक शहा - िव  व लखेा अिधकारी िनमंि त 
१२) ा. 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.े 

अनुप थती:  

ाचाय डॉ. अ. बा. शगाडे, ाचाय डॉ. स.ं िव. कोटी, डॉ. ब. पा.ं र गे व डॉ. ीमती सु. इ. शेख 

यानंी दुर वनी ारे/ई-मेल ारे अनुप थत राह याबाबत िवनंती केली होती. यां या अनुप थतीची न द 

घेऊन मा यता दे यात आली.  तसेच ी. अ. िक. आवळे, डॉ. एस. सी. मांडे - संचालक, नॅशनल सटर 

फॉर सेल साय ससे, 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 या बठैकीस अनुप थत होते. 
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सदर बठैकीत खालील माणे कामकाज झाल.े 
 

िवषय  .1 िद. 22 जानेवारी, २०२1 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 1३5 या बठैकीचा 
कायवृ ांत वाचनू कायम करणे. 

 
 कुलसिचव यांनी िद.22 जानेवारी, 2021 रोजी झाले या बठैकीचा कायवृ ातं वाचनू 

दाखिवला असता, याअनुषंगाने सद यानंी केले या सूचनाअंती, सव नुमते 

खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव : िद. 22 जानेवारी, २०२1 रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 1३5 या बठैकीचा 

कायवृ ांत खालील दु तीसह सव नुमते वाचनू कायम कर यात आला. 
 पान . 8 वरील िवषय . 7 मधील ठरावाम ये खालील माणे दु ती कर यात 

आली. 
पवू चा ठराव 

शै िणक वष 2020-21 किरता िव ापीठ पिरसरातील सव सकुंलांसाठी कं ाटी 
सहायक ा यापकांची ता परुती पदे संबिंधत संकुलातील शै िणक कायभाराचा आढावा 
घेऊन आव यतेनुसार िनम ण केली असनू, Walk-in-Interview ारे महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 या कलम 103 मधील तरतूदीनुसार Online 
Platform (Video Conferencing) ारे भरती ीया पणू केले या बाबीची न द घे यात 
आली. 

दु त केललेा ठराव 
शै िणक वष 2020-21 किरता िव ापीठ पिरसरातील सव सकुंलांसाठी कं ाटी 
सहायक ा यापकांची ता परुती पदे संबिंधत संकुलातील शै िणक कायभाराचा आढावा 
घेऊन आव यतेनुसार िनम ण केली असनू, Online Platform (Video Conferencing) ने 
Walk-in-Interview ारे महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 या कलम 
103 (1) मधील तरतूदीनुसार भरती ीया पणू केले या बाबीची न द घे यात आली. 
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िवषय .2 सन 2020-21 या सुधारीत अथसकं पास व सन 2021-22 या मुळ अथसकं पास 

मा यतेची बाब िवचाराथ सादर. 
  

 सन 2020-21 चा सधुारीत अथसंक प व सन 2021-22 या मूळ अथसकं पावर िव  व 

लेखा सिमतीने केलेली िशफारस व मा. िव  व लेखा अिधकारी यानंी सव सद यां या 

मािहतीकिरता अथसकं पाचे विैश टपणू भागांबाबत केले या िववचेनानंतर, 

अथसकं पाबाबत सव सद यां या सूचना िवचारात घेऊन, सव नुमते खालील माणे 

ठराव पािरत कर यात आला. 

 

ठराव : िव ापीठाचा सन 2020-21 चा सुधािरत अथसकं प व सन 2021-22 या मूळ 
अथसंक पास िव  व लखेा सिमतीने केललेी िशफारस वका न दु तीसह अिधसभेस 
सव नुमते िशफारस कर यात आली. 
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िवषय .3 तुत िव ापीठास काय लयीन कामासाठी कं ाटी प दतीने मनु यबळ (कुशल, 

अधकुशल व अकुशल) घे याकिरता िव  व लखेा (खरेदी व भांडार) िवभाग यां या 
दरप क सिमती या िशफारसीनुसार सेवा शु क ती कमचारी, ती िदन .01.00 या 
दराने िद.06/11/2020 पासून 05/11/2021 या कालावधीकिरता मे. Accurex 
Services Pvt.Ltd., Aurangabad या खाजगी कं ाटदारास सधुािरत परुवठा आदेश 
देणेबाबत तातडीची बाब हणनू, मा. कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, 2016 कलम १२ (७) अ वये यव थापन पिरषदे या वतीने केललेी कायवाही 
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 : तुत िव ापीठास काय लयीन कामासाठी कं ाटी प दतीने मनु यबळ (कुशल, 

अधकुशल व अकुशल) घे याकिरता िव  व लखेा (खरेदी व भांडार) िवभाग यां या 
दरप क सिमती या िशफारसीनुसार सेवा शु क ती कमचारी, ती िदन .01.00 या 
दराने िद.06/11/2020 पासून 05/11/2021 या कालावधीकिरता मे. Accurex 
Services Pvt.Ltd., Aurangabad या खाजगी कं ाटदारास परुवठा आदेश देणेबाबत 
तातडीची बाब हणनू, 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 .4 िद. 22/11/2011 रोजी या िवभागीय पदो ती सिमतीने ी. अिनल बाबरुाव जाधव यांना 

क  अिधकारी या पदाव न सहायक कुलसिचव या पदावर िदले या पदो तीस 
अनुस न कायदा िवभागाकडून ा त झाललेा अिभ ाय िवचाराथ. 

  
 ी. अिनल बाबरुाव जाधव यानंा क  अिधकारी या पदाव न सहा. कुलसिचव या पदावर 

िदले या पदो तीबाबत, िद.20/07/2020 रोजी या यव थापन पिरषदेतील ठराव .8 

नुसार कायदेशीर अिभ ाय घेऊन सदरचा िवषय पढुील बैठकीत सादर कर यात यावा 

अस े ठरले होते. यानुसार कायदा िवभागाने ॲड. एस. ही. उजळंब े याचंा िदललेा 

अिभ ाय िवचारात घेऊन, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव : िद. 22/11/2011 रोजी या िवभागीय पदो ती सिमतीने ी. अिनल बाबरुाव जाधव यांना 

क  अिधकारी या पदाव न सहायक कुलसिचव या पदावर िदले या पदो तीस 
अनुस न कायदा िवभागाकडून ा त झाले या अिभ ायाची न द घे यात आली. 
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िवषय .5 पदाथिव ान संकुलांतगत M.Sc. Physics (Energy Studies) हा नवीन अ यास म 

शै िणक वष 2021-22 पासून सु  कर यास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 
2016 कलम 33 (यक) नुसार िव ा पिरषदेने सव नुमते यव थापन पिरषदेस िशफारस 
के याची बाब िवचाराथ. 

  
 भौितकशा  सकुंलातगत पदाथिव ान िवभागात M.Sc. Physics (Energy Studies) हा 

नवीन अ यास म शै िणक वष 2021-22 पासून सु  कर यासाठी संचालक, 

भौितकशा  संकुल यानंी सादर केले या तावा संदभ त िद.30/12/2020 रोजी या 

िव ा पिरषदेने केलेली िशफारस वका न, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत 

कर यात आला. 

 
ठराव : पदाथिव ान संकुलांतगत M.Sc. Physics (Energy Studies) हा नवीन अ यास म 

शै िणक वष 2021-22 पासून सु  कर यास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 
2016 कलम 33 (यक) नुसार िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस वका न सव नुमते 
मा यता दे यात आली.  तसेच सदर अ यास मास 20 इतकी वशे मता िनि त 
कर यात यावी अस ेठरल.े 
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िवषय .6 मा. िवभागीय सहसंचालक, उ च िश ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांचेकडून ा त 

झाले या सन 2004-05 ते 2011-12 या कालावधीतील अनुदान िनध रण अहवालाम ये 
नमूद के या माणे अनुभव नसताना नेमणकूा झाले या अिधकारी यांचकेडून ा त 
झाललेा खुलासा िवचाराथ. 

  
 मा. िवभागीय सहसंचालक, उ च िश ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांचेकडून ा त 

झाले या सन 2004-05 ते 2011-12 या कालावधीतील अनुदान िनध रण अहवालाम ये 

नमूद के या माणे अनुभव नसताना नेमणकूा झाले या काही अिधकारी याचंेकडून ा त 

झाले या खुलाशांवर सिव तर चच  क न, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत 

कर यात आला. 

 
ठराव : मा. िवभागीय सहसंचालक, उ च िश ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांचेकडून ा त 

झाले या सन 2004-05 ते 2011-12 या कालावधीतील अनुदान िनध रण अहवालाम ये 
नमूद के या माणे अनुभव नसताना नेमणकूा झाललेे त कालीन अिधकारी,  
कॅ टन डॉ. िनतीन पांडुरंग सोनज े- कुलसिचव, ी. िगरी किपल नाग  - उपकुलसिचव 
व ी. िव ल िदगंबर चािलकवार - सहायक कुलसिचव याचंेकडून ा त झालले ेखुलासे 
शासनाकडे पाठवून अिपल कर याचे सव नुमते ठरले. 
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िवषय .7 अकृषी िव ापीठातील योगशाळा सहायक व योगशाळा पिरचर यांना देय असले या 

अ जत रजा रोखीकरणाला अनुस न मा. िश ण सचंालक, उ च िश ण, महारा  
रा य, पणेु यांचे प  िवचाराथ. 

  
 िव ापीठा या सव सकुंलाम ये पणू वळे सशंोधनाचे काम सु  अस यामुळे सशंोधक 

िव ा य ना यां या संशोधनाकिरता सहा याकिरता सव संकुलातील योगशाळा या 

कायम सु  असतात. योगशाळा सु  अस यामुळे िव ापीठातील कायरत सव 

संकुलातील योगशाळा सहा यक व योगशाळा पिरचर यानंा िनयिमत िव ापीठाम ये 

कामास याव े लागते. यामुळे यानंा उ हाळी व िहवाळी सु ी (Summer & Winter 

Vacation) देता येत नस यामुळे याचंी अ जत रजा देय ठरत आहे. संबिंधत 

कमचा यां या सेवािनवृ ी संगी िश क असले या अ जत रजचे े िनयमानुसार 

रोखीकरण क न यानंा याचं े आ थक लाभ देणे आव यक अस याने मा. िश ण 

संचालक, उ च िश ण, महारा  रा य, पणेु यानंी प  .युएनआय/मरािवमकृस/बठैक/ 

िविश-1/8653, िद.18/12/2020 अ वये कळिव यानुसार, सव नुमते खालील माणे 

ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव : िव ापीठातील पद यु र सकुंलात सशंोधनाचे काय उ हाळी व िहवाळी सु ांम ये 

(Summer & Winter Vacation) सु  ठेव यात येत अस याने, योगशाळा सहा यक व 
योगशाळा पिरचर यांना पवू पासूनच उ हाळी व िहवाळी सु ात (Summer & Winter 

Vacation) योगशाळेम ये उप थत राहणे बधंनकारक कर यात आ याने योगशाळा 
सहा यक व योगशाळा पिरचर ही पदे दीघ सु ी नसलले े (Non Vacational) 
समज यात यावीत. तसेच यांना माणसंिहता 1984 मधील कलम 29 माणे अ जत 
रजा रोखीकरणाच ेफायदे दे यास व यांचे अ जत रजा रोखीकरणाचे ताव शासनाकडे 
अ ेिषत कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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िवषय .8 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 70 (3) (ग) नुसार, एक 
अिध ठाता यांचे थायी सिमतीवर नामिनदशन कर याची बाब िवचाराथ. 

  

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 70 (3) (ग) नुसार, थायी 

सिमतीवर नामिनदशन कर यासाठी सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात 

आला. 

 

ठराव : महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 70 (3) (ग) नुसार, 
ाचाय डॉ. शं. िक. पाटील, . अिध ठाता - वािण य व यव थापन िव ाशाखा यांच े
थायी सिमतीवर सव नुमते नामिनदशन कर यात आल.े 
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िवषय .9 16 या दी ांत समारंभाकिरता माच/एि ल, 2020 अखेर सव िव ाशाखे या परी ेम ये 

उ ीण झाले या व ऑ ट बर/नो हबर/िडसबर, 2020 अखेर पयत सव िव ावाच पती 
पदवी संपािदत करणा या नातकांना पद या, पदिवका माणप े दान कर याबाबत 
िव ा पिरषदे या वतीने मा.कुलगु  महोदयांनी केललेी िशफारस िवचाराथ. 

 

 तुत िव ापीठा या वतीने घे यात आले या माच/एि ल, 2020 परी ेम ये ज ेिव ाथ  

उ ीण झालेले आहेत, अशा िव ा य ना पद या, पदिवका माणप े, िव ावाच पती 

पदवी दान करणे, याबाबत महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

128 (1) मधील तरतूद िवचारात घेता, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात 

आला. 

 

ठराव : 16 या दी ांत समारंभाकिरता माच/एि ल, 2020 अखेर सव िव ाशाखे या परी ेम ये 
उ ीण झाले या व ऑ ट बर/नो हबर/िडसबर, 2020 अखेर पयत सव िव ावाच पती 
पदवी संपािदत करणा या नातकांना पद या, पदिवका माणप े दान कर यास िव ा 
पिरषदे या वतीने मा.कुलगु  महोदयांनी केललेी िशफारस वका न सव नुमते मा यता 
दे यात आली. 
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िवषय .10 तुत िव ापीठाम ये संप  होणा या 16 या दी ांत समारंभात कोिवड-19 या 

अनुषंगाने मानविव ान िव ाशाखा, वािण य व यव थापन िव ाशाखा,  
आतंर-िव ाशाखीय अ यास िव ाशाखा व िव ान व तं ान िव ाशाखा मधील येकी 
एका िव ा य ला सुवणपदक मा यवरां या ह ते दान करणे तसेच पीएच.डी. पदवी 
संपािदत केले या नातकांना सु ा चारही िव ाशाखे या येकी एका िव ा य ला या 
िव ा य ला Declaration अगोदर िमळाल े आहे व या नातकांनी पदवी माणप ाची 
मागणी केली आहे. या नातकांना पदवी माणप  मा यवरां या ह ते दान कर याची 
बाब िवचाराथ. 

  
 तुत िव ापीठाचा 16 या दी ांत समारंभ निजक या कालावधीत होणार अस याने 

तसेच कोिवड-19 या अनुषगंाने सिव तर चच  होऊन, सव नुमते खालील माणे ठराव 

पािरत कर यात आला. 

 

ठराव : तुत िव ापीठाम ये संप  होणा या 16 या दी ांत समारंभात कोिवड-19 या 
अनुषंगाने, मानविव ान िव ाशाखा, वािण य व यव थापन िव ाशाखा,  
आतंर-िव ाशाखीय अ यास िव ाशाखा व िव ान व तं ान िव ाशाखा मधील येकी 
एका िव ा य ला सुवणपदक मा यवरां या ह ते दान करणे तसेच पीएच.डी. पदवी 
संपािदत केले या चारही िव ाशाखे या येकी एका िव ा य ला या िव ा य ला 
Declaration अगोदर िमळाल ेआहे व या नातकांनी पदवी माणप ाची मागणी केली 
आहे, अशा नातकांना पदवी माणप  मा यवरां या ह ते दान कर यास सव नुमते 
मा यता दे यात आली. 
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िवषय .11 संल नत महािव ालयांकडून ा त झालले े शै िणक वष 2019-20 पयतच े

महािव ालय िवकास सिमतीच े अहवाल महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 
2016 कलम 97 (5) (द) अ वये िवचाराथ. 

  
 सदर िवषयासंदभ त सिव तर चच  होऊन, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत 

कर यात आला. 

 

ठराव : महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 97 (5) (द) नुसार संल नत 
महािव ालयांपकैी 34 महािव ालयांकडून ा त झाले या शै िणक वष 2019-20 
पयतच ेमहािव ालय िवकास सिमती या अहवालाची न द घे यात आली. 
 तसेच या महािव ालयांकडून अ ाप अहवाल ा त झालले े नाहीत, अशा 
महािव ालयांकडून 10 िदवसात अहवाल मागवून यावते अस ेसव नुमते ठरल.े 
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िवषय .12 शै िणक वष 2020-21 पासून िविवध संल नत महािव ालयांना आिण िव ापीठ पिरसर 

शै िणक सकुंलांना अ यास मावर आधािरत ऑफलाईन कवा ऑनलाईन णाली दारे 
चच स /कायशाळा/पिरषदा आयोजनाकिरता आ थक सहा य करणेसाठी न याने तयार 
कर यात आललेी िनयमावली लागू कर याची बाब, तसेच शै िणक वष 2020-21 म ये 

ा त एकूण 105 तावांची छाननी/पडताळणी क न सिमतीने सादर केले या बठैकीचा 
कायवृतांत िवचाराथ. 

  
 शै िणक वष 2020-21 म ये आंतररा ीय/रा ीय/रा य व िवभागीय पातळीवर 

चच स , कायशाळा, पिरषदा (Seminar, Workshop & Conference) आयोजनाबाबत 

व याकिरता होणा या खच पोटी िव ापीठ िनयमानुसार काही अशंी आ थक सहा य 

अनुदान र कम देणेकिरता ा त तावाचंी छाननी कर यासाठी मा. कुलगु  महोदया 

यानंी गठीत केले या सिमतीने एकूण 105 तावाचंी छाननी/पडताळणी केली असता 

यापैकी 18 पा  तावानंा आ थक सहा य र कम दे याकिरता िशफारस केललेी असनू 

87 ताव अनुदान सहा य देणेसाठी अपा  क न यादी काय लयास सादर केली आहे.  

सिमतीने केले या िशफारशीनुसार सिव तर चच  क न, सव नुमते खालील माणे ठराव 

पािरत कर यात आला. 

 

ठराव : शै िणक वष 2020-21 पासनू िविवध संल नत महािव ालयांना आिण िव ापीठ पिरसर 
शै िणक सकुंलांना अ यास मावर आधािरत ऑफलाईन कवा ऑनलाईन णाली दारे 
चच स /कायशाळा/पिरषदा आयोजनाकिरता आ थक सहा य करणेसाठी न याने तयार 
कर यात आललेी िनयमावली लागू कर यास, तसेच शै िणक वष 2020-21 म ये ा त 
एकूण 105 तावांची छाननी/पडताळणी क न सिमतीने सादर केले या बठैकी या 
कायवृ ांतास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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िवषय .13 मौजे केगावं, ता. उ र सोलापरू, िज. सोलापरू येथून मौजे क डी, ता. उ र सोलापरू, 

िज.सोलापरू येथील ानतीथ नगरपयत 160 मी.मी. पी. ही. सी पाईप लाईन 4 केजी / 
सेमी 2 (लांबी 2300 मीटर) चे काम कर यासाठी . 27,51,517/-(अ री पये 
स ावीस लाख ए कावन हजार पाचशे सतरा फ त) या अदंाजप क व नकाशास 

शासकीय मा यता दे याची बाब िवचाराथ. 
  

 सदर िवषयासंदभ त सव सद यानंी सिव तर चच  क न, सव नुमते खालील माणे ठराव 

पािरत कर यात आला. 

 
ठराव : मौजे केगांव, ता. उ र सोलापरू, िज. सोलापरू येथून मौजे क डी, ता. उ र सोलापरू, 

िज.सोलापरू येथील ानतीथ नगर पयत 160 मी.मी. पी. ही. सी पाईप लाईन 4 केजी / 
सेमी 2 (लांबी 2300 मीटर) चे काम कर यासाठी . 27,51,517/-(अ री पये 
स ावीस लाख ए कावन हजार पाचशे सतरा फ त) या अदंाजप कास व नकाशास 
सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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िवषय .14 िव ापीठातील िविवध सकुंल ेव िवभागाकडील खराब/कालबा  झाले या इले ॉिन स 

इ. अनावत  सािह याचे (E-Waste) िनलखन करावयाची बाब िवचाराथ. 
  

 समान लेखा संिहता (Common Account Code) मधील Appendix-I म ये Financial 

Delegation Power मधील िनलखन िनयमावली . 3 (ब) 3 नुसार . 50,000/- वरील 

िनलखन तावासंदभ त सिव तर चच  होऊन सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत 

कर यात आला. 

 

ठराव : िव ापीठातील िविवध सकुंल ेव िवभागाकडील खराब/कालबा  झाले या इले ॉिन स 
इ. अनावत  सािह याचे (E-Waste) िनलखन कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
 तसेच या िवभाग/संकुला मधील खराब/कालबा  झाले या इले ॉिन स इ. 
अनावत  सािह याच े (E-Waste) िनलखन केलले े नाही यांच े ता काळ िनलखन 
कर याची कायवाही करावी असेही ठरल.े 
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िवषय .15 Seed Money for Research या योजनतगत संल नत 5 महािव ालयातील 7 िश क 

आिण िव ापीठ संकुलातील 1 िश क याचंेसशंोधन ताव मंजूर झाललेी बाब 
मािहती तव. 

  
 सदर िवषय मािहती तव अस याने, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात 

आला. 

 

ठराव : Seed Money for Research या योजनतगत संल नत 5 महािव ालयातील 7 िश क 
आिण िव ापीठ संकुलातील 1 िश क यांना सशंोधन ताव मंजूर झाले या बाबीची न द 
घे यात आली. 
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िवषय .16 िव ापीठ कमचारी वै कीय खच ितपतू  योजने या अटी व शत  यांम ये आव यक या 

सुधारणा कर याची बाब  िवचाराथ. 
  

 िव ापीठ कमचारी वै कीय खच ितपतू  सिमतीने तुत योजनेअंतगत, िव ापीठ 

कमचारी वै कीय खच ितपतू  योजने या अटी व शत  म ये आव यक ते बदल 

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

आला. 

 

ठराव : िव ापीठ कमचारी वै कीय खच ितपतू  योजने या अटी व शत संदभ त सव नमुते 
खालील माणे मा यता दे यात आली. 
1) “िव ापीठ कमचारी वै कीय खच ितपतू " योजने या नावात बदल क न 

“िव ापीठ िश क व िश केतर कमचारी वै कीय अथसहा य योजना” अस े
नामकरण कर यात आल.े  

2) 32 आजार यांना शासनाकडून ितपतू  ि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 यानंा .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 िबल,े वै कीय स ा व इतर उपचाराचंा 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 याचे अिधकार हे सिमतीकडे राहतील.  
11) सदर ठरावाची अमंलबजावणी िद.1 माच, 2021 पासनू कर यात यावी. 
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मा. कुलगु  तथा अ य  महोदय यां या परवानगीने आय या वळेेचे िवषय: 

िवषय . 
17(1) 

तुत िव ापीठा या वध पनिदना िनिम  िद. 22 फे वुारी, 2021 रोजी दान कर यात 
येणा या िविवध परु कारांसाठी गठीत, परु कार सिमती या िशफारस नुसार तातडीची 
बाब हणनू, मा. कुलगु  महोदया यांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 
2016 मधील कलम 12 (7) अ वये यव थापन पिरषदे या वतीने मा यता िद याची बाब 
मािहती तव. 

  
 पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठा या वध पन िदना िनिम ,  

िद. 22 फे वुारी, 2021 रोजी दान कर यात येणा या िविवध परु कारासंाठी गठीत, 

परु कार सिमती या िशफारस नुसार तातडीची बाब हणनू, मा. कुलगु  महोदया यांनी 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12(7) अ वये 

यव थापन पिरषदे या वतीने खालील को टका माणे परु कार दान कर यास मा यता 

िदली आहे.  

 अ. 
. 

पुर काराच ेनांव पुर कार ा त उमेदवार, महािव ालय / 
सं थेचे नांव 

1) पु य ोक अिह यादेवी होळकर 
सोलापरू िव ापीठ जीवन गौरव 
पुर कार 

डॉ. बबन यशवतंराव यादव 
बाश , ता. बाश , िज.सोलापरू 

2) उ कृ ट शै िणक सं था परु कार िश ण सारक मंडळ, अकलजू 
3) उ कृ ट महािव ालय परु कार के.एन. िभस ेआटस, कॉमस ॲ ड िवनायकराव 

पाटील साय स कॉलजे, कुडूवाडी, ता. माढा 
4) उ कृ ट ाचाय परु कार ाचाय डॉ. ब ुवाहन पांडूरंग र गे 

वरेीज कॉलजे ऑफ इंिजिनअर ग, पंढरपरू 
5) उ कृ ट िश क परु कार डॉ. िव ण ूपांडूरंग िशखरे 

कॉलेज ऑफ ए युकेशन, बाश  
6) उ कृ ट िश के र कमचारी 

पुर कार 
ी. देशमखु कैलास वसंतराव, बंधक, 

यशवतंराव च हाण महािव ालय, करमाळा 
 सदर िवषयासंदभ त तातडीची बाब ल ात घेता, मा.कुलगु  महोदयांनी केले या 

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

आला. 

 

ठराव : तुत िव ापीठा या वध पनिदना िनिम  िद. 22 फे वुारी, 2021 रोजी दान कर यात 
येणा या िविवध परु कारांसाठी गठीत, परु कार सिमती या िशफारस नुसार तातडीची 
बाब हणनू, मा. कुलगु  महोदया यांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 
2016 मधील कलम 12 (7) अ वये यव थापन पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची 
न द घे यात आली. 
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िव ापीठा या ान ोत क ा या िनिम ाने िव ापीठातील इतर क  यां या 
नामािभधानासंदभ त गठीत केले या सिमतीने सवकष चच  क न, केले या 
िनयमावलीची बाब िवचाराथ. 

  
 िव ापीठा या ान ोत क ा या िनिम ाने िव ापीठातील इतर क ा या 

नामािभधानासंदभ त गठीत केले या सिमतीने केले या िनयमावलीतील मु ांबाबत चच  

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

 
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) संबिंधत 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 ेअसाव.े  

3) ती य ती चािर यसंप  व नैितक अिध ठान असललेी असावी. 
4) या य तीला/सं थेला देश/िवदेश पातळीवरील मानप , बि स,े परु 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 यांचे काय आिण वा तू 

सु व पात पढेु 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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Examination Reforms in Current Scenario बाबत गिठत सिमतीचा अहवाल 
यव थापन पिरषदे या िवचाराथ. 

  
 Examination Reforms in Current Scenario बाबत मा.कुलगु  महोदय गठीत 

सिमती या अहवालावर सिव तर चच  होऊन, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत 

कर यात आला. 

 
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 पढुील कायवाही कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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शै िणक वष 2021-22 साठी निवन महािव ालय सु  कर याकिरता इरादाप  
िमळ यासाठी िविवध सं था कडून ा त पा  ताव महारा  शासनास िशफारस 
कर याची बाब िवचाराथ. 

  
 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109 अ वये व उ च व तं  

िश ण िवभाग यां या िद. 15/09/2017 या शासन िनणयातील तरतुदीनुसार कायवाही 

पणू क न सदरच े पा  ताव िद. 28 फे वुारी पयत शासनास सादर करावते अस े

कळिवलेनुसार, शै िणक वष 2021-22 साठी निवन महािव ालय सु  कर यासाठी 

ा त तावावर िद. 15/09/2017 या शासन िनणयातील तरतुदी नुसार कायवाही 

क न पा  ताव शासनास सादर कर यासंदभ त, सव नुमते खालील माणे ठराव 

पािरत कर यात आला. 

 

ठराव : शै िणक वष 2021-22 साठी निवन महािव ालय सु  कर याकिरता इरादाप  
िमळ यासाठी िविवध सं था कडून ा त पा  ताव, महारा  शासनास िशफारस 
कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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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 याची बाब िवचाराथ. 

  
 पीएच.डी. अ यास माकिरता येक शीषक (Heads) नुसार आकार यात येणा या 

एकूण शु कापैकी (र कमेपैकी) िव ापीठ सकुंला यितिर त इतर संशोधन क ास 60% 

(शु क) िह सा व िव ापीठास 40% (शु क) िह सा हणनू दे यासंदभ त िव ा 

पिरषदे या िद.10/10/2020 रोजी या बठैकीतील ठराव . 32 नुसार मा. ाचाय, 

डॉ. .रा.थोरात यां या अ य तेखाली गिठत सिमतीची बठैक िद.09/02/2021 रोजी 

तुत िव ापीठात पार पडली, सदर बठैकीतील ठरावांवर चच  होऊन, सव नुमते 

खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 

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 यापवू  िव ापीठाकडे जमा होणारे िव ापीठ िह सा शु क .251/- 
पवू माणेच िव ापीठाकडे जमा कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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पीएच.डी. िवभागाकडून फ त ऑनलाईन प तीने पार पड या जाणा या िविवध 
सिमती या बठैकांसाठी िव ापीठ काय े ातील अ य  व सद य यांना .500/- तसचे 
िव ापीठ काय े ाबाहेरील अ य  व सद य यांना ती बठैक, ती िदवस, ती य ती 

.1000/- बठैक भ ा (Sitting Allowance) दे याची बाब िवचाराथ. 
  

 पीएच.डी. िवभागाकडून ऑनलाईन प तीने पार पडणा या िविवध बठैकासंाठी 

मा.अ य  व सद य यानंा बठैक भ ा (Sitting Allowance) संदभ त िव ा पिरषदे या       

िद.10/10/2020 रोजी या बठैकीतील ठराव . 33 नुसार मा. ाचाय. डॉ. .रा.थोरात 

यां या अ य तेखाली गिठत सिमतीची बठैक िद.09/02/2021 रोजी तुत िव ापीठात 

पार पडली. सदर बठैकीतील ठरावांवर चच  होऊन, सव नुमते खालील माणे ठराव 

पािरत कर यात आला. 

 

ठराव : पीएच.डी. िवभागाकडून फ त ऑनलाईन प तीने पार पड या जाणा या िविवध 
सिमती या बठैकांसाठी िव ापीठ काय े ातील अ य  व सद य यांना .500/- तसचे 
िव ापीठ काय े ाबाहेरील अ य  व सद य यांना ती बठैक, ती िदवस, ती य ती 

.1000/- बठैक भ ा (Sitting Allowance) दे यास सव नुमते मा यता दे यात आली.  
 ऑफलाईन प दती या बठैकांसाठी हा ठराव लागु नाही असेही प ट कर यात 
आल.े 

  

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

संप याचे कुलसिचव यानंी जाहीर केल.े 

 

                   सही/-      सही/- 

सद य सिचव 
 यव थापन पिरषद 

 अ य  
यव थापन पिरषद 

 


