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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 १32 �या िनयिमत बैठकीचा काय�वृ� ांत

सोमवार, िद.20 जुल,ै २०20 दुपारी 12:0० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १32 वी बठैक सोमवार, िद.20 जुल,ै 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 घेतलेले सद�य खालीलमाणे:

अ.� . सद�याचे नांव पद

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

2) डॉ. डी. एन. िम� ा - �-कुलग�ु सद�य

3) �ा. महेश महादेव माने सद�य

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

5) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे सद�य

6) �ा. डॉ. आर. बी. भोसले सद�य

7) �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी सद�य

8) डॉ. बी. एन. आदटराव सद�य

9) डॉ. एच. के. आवताडे सद�य

10) � ी. ए. के. आवळे सद�य

11) डॉ. बी. पी. र�गे सद�य

१२) � ीमती एन. एस. मंकणी 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) सीए � णेीक शहा - � . सचंालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ िनमंि� त

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

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

�वागत:

कुलसिचव यांनी मा. अ�य�  व सव�स�माननीय सद�याचंे �वागत केल.े  तसचे मा. �-कुलग�ु ,

डॉ. डी. एन. िम� ा व � ा. डॉ. आर. बी. भोसल ेयाचंी ही पिहलीच बठैक अस�याने �याचं े�वागत कर�यात 

आल.े

अनुप��थती:

�ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे यांनी दुर�वनी� ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली होती.  �या�ंया

अनुप��थतीची न�द घेऊन मा�यता दे�यात आली.  तसचे डॉ. एस. सी. माडें, सचंालक, नॅशनल स�टर फॉर 

सेल साय�ससे, पुणे िव� ापीठ कॅ�पस, पणेु, अवर मु�य सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, मुंबई, 

डॉ. डी. आर. माने, मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण), उ�च िश� ण संचालनालय, पुणे व डॉ. डी. आर. 

नंदनवार, �भारी सहसचंालक, (तं�  िश� ण) पणेु, मा. सचंालक (तं�  िश� ण) याचं े�ितिनधी हे �यव�थापन 

पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.
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सदर बैठकीत खालील�माणे कामकाज झाल.े

िवषय � .1 िद. 1३ एि�ल, २०२० रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 1३१ �या तातडी�या 

बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचून कायम करणे.

िद. 13 एि�ल, 2020 रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदे�या 131 �या तातडी�या 

बैठकीचा काय�वृ� ांत कुलसिचव यानंी वाचनू दाखिवला असता, �याम�ये दु� �ती सूचवनू 

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

ठराव िद. 13 एि�ल, 2020 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 131 �या तातडी�या 

बैठकीचा काय�वृ� ातं खालील दु� �तीसह वाचून कायम कर�यात आला.

• पान � . 03 वर िवषय � . 03 मधील ठरावात खालील�माणे दु� �ती कर�यात 

आली. 

पूव�चा ठराव

��तुत िव� ापीठात सु�मजीवशा�  (Microbiology) िवभाग स�ु  कर�यास व � .10

लाखाची तरतूद कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

दु� �त केललेा ठराव

��तुत िव� ापीठात सु�मजीवशा�  (Microbiology) िवभाग स�ु  कर�यास व �या अतंग�त 

एम.ए�सी. सु�मजीवशा�  (M.Sc. - Microbiology) हा अ�यास� म सु�  कर�यास व 

सदर अ�यास� मासाठी � .10 लाखाची तरतूद कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 
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िवषय � .2 महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 14 (6) (जे) नुसार,

मा. कुलसिचव यांनी िव� ापीठा�या ��येक सहा मिह�यांचा िवकास काय�� माचंा अहवाल 

�यव�थापन पिरषदेपढेु सादर. 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 14 (6) (जे) नुसार, कुलसिचव 

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

पिरषदेपढेु सादर करणे आव�यक आहे. �यास अनुस� न िद.01 जानेवारी, 2020 ते 30 

जून, 2020 या कालावधीतील कुलसिचव याचंा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर 

कर�यात आला आहे. सदर अहवालाची सव� सद�यांनी न�द घेऊन खालील�माणे ठराव 

पािरत कर�यात आला.

ठराव : महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 14 (6) (जे) नुसार,

कुलसिचव यांनी सादर केल�ेया िव� ापीठा�या िद.01 जानेवारी, 2020 ते िद.30 जून, 

2020 या कालावधीतील सहा मिह�यां�या िवकास काय�� मा�ंया अहवालाची दु� �तीसह

न�द घे�यात आली.
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िवषय � .3 िव� ापीठ िश� क व िश� के� र कम�चारी यानंा वै� कीय खच� �ितपतू� (Mediclaim)

योजना लाग ू कर�याबाबत मा. कुलग�ु महोदयानंी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, २०१६ �या कलम १२ (७) अ�वय ेमा�यता िद�याची बाब मािहती�तव.

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

योजना लागू कर�याबाबत बठैकीम�ये सव�कष चच� होऊन सदरची योजना लागू 

कर�याबाबत सव� सद�याचं ेएकमत झाले. तसेच सदर योजनेम�ये कोरोना (Covid-19)

या आजाराचा ही समावशे कर�यात यावा असे ठरल े असनू व�ै िकय देयके तपासणे व 

�ितपतू� ब�ल िनण�य घे�यासाठी सिमती गिठत कर�याच ेठरले. यासदंभ�त मा.कुलग�ु  

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

ठराव पािरत कर�यात आला.

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

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली. तसचे सदर व�ै िकय खच� �ितपूत� 

योजनेम�ये कोरोना (Covid-19) या आजाराचा समावशे कर�यात यावा अस े सव�नुमते 

ठरल.े

�याच�माणे िश� क व िश� के� र कम�चा�यांची व�ै िकय देयके तपासणे व 

�ितपतू� ब�ल िनण�य घेणे यासाठी खालील�माणे व�ै िकय �ितपतू� सिमती गठीत 

कर�यात आली.

1) डॉ. बी. पी. र�गे - अ�य�

2) मा. कुलसिचव  - सद�य

3) िव�  व लखेा अिधकारी - सद�य

4) डॉ. िव� ल धडके - सद�य

अिध�ठाता, डॉ. वशैंपायन �मिृत शासकीय वै� िकय महािव� ालय, सोलापूर 

5) िव� ापीठ व�ै िकय अिधकारी - सद�य-सिचव



�यव�थापन पिरषदेची 132 वी बठैक सोमवार, िद.20 जुल,ै २020 काय�वृ� ातं 5/15

िवषय � .4 ��तुत िव� ापीठास कं� ाटी प�दतीने मनु�यबळ परुिव�याकिरता खाजगी मनु�यबळ 

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

देणेबाबत तातडीची बाब �हणनू �यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ�वय े मा. कुलग�ु महोदयानंी केललेी 

काय�वाही मािहती�तव.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलग�ु  महोदय यांनी केल�ेया 

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

आला. 

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

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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िवषय � .5 शै� िणक वष�2020-21 पासनू संल��नत महािव� ालयांकडून नवीन अ�यास (पा� � म),

िव� ाशाखा, िवषय व अितिर�त तुकडी स�ु कर�यासाठी �ा�त झाल�ेया ��तावावर

िद.13/09/2017 नुसार केललेी काय�वाही मािहती�तव व महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम, 2016 कलम 109 (4) (ग) नुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे 

पाठिव�याकिरता मा. कुलग�ु  महोदयानंी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा��

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) नुसार िदललेी मा�यता

मािहती�तव.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलग�ु  महोदय यांनी केल�ेया 

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

आला.

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

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



�यव�थापन पिरषदेची 132 वी बठैक सोमवार, िद.20 जुल,ै २020 काय�वृ� ातं 7/15

िवषय � . 6 शै� िणक वष�2020-21 करीता सलं��नत महािव� ालयाकंडून �ा�त झाल�ेया नैस�गक

िव�तारा�ंया ��तावांना मा. कुलग�ु  महोदयानंी शासनास व िशखर सं�थाना पाठिव�यास

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

12 (7) नुसार िदललेी मा�यता मािहती�तव.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलग�ु  महोदय यांनी केल�ेया 

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

आला.

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

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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िवषय � .7 ��तूत िव� ापीठ पिरसरात प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर याचंा पुतळा व �मारक 

उभारणीसाठी साव�जिनक िनधी उपल�ध क� न घेणे व िनधी जमा क� न घे�यासाठी 

रा�� ीयकृत बकेँत �वतं�  खाते उघड�याची बाब िवचाराथ�.

��तूत िव� ापीठ पिरसरात पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर यांचा पतुळा व �मारक 

उभारणी सदंभ�त बठैकीम�ये सव� समावशेक चच� क� न सव� सद�यांची मते जाणनू 

घे�यात आली.  यासाठी मा.कुलग�ु  महोदयानंी �ाथिमक �व� पात गठीत केले�या पतुळा 

सिमतीम�ये सद�यानंी सुचिवले�या �ित�ठीत �य�त�चा समावशे कर�याच ेव रा�� ीयकृत 

बँकेत �वतं�  खाते उघड�याच े ठरले असनू, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला.

ठराव : ��तूत िव� ापीठ पिरसरात पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर याचंा पुतळा व �मारक

उभारणीसाठी साव�जिनक िनधी उपल�ध क� न घेणे व िनधी जमा क� न घे�यासाठी 

रा�� ीयकृत बकेँत �वतं�  खाते उघड�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

तसेच मा. कुलग�ु  महोदयानंी � ाथिमक �व� पात गठीत केल�ेया पुतळा व �मारक

सिमतीचा िव�तार क� न, �याम�ये खालील सद�याचंा समावशे कर�याबाबत सव�नुमते 

ठरल.े

• �यव�थापन पिरषदेचे सव� स�माननीय सद�य (शासकीय पदिस�द सद�य वगळून)

• मा. � ी. गणपतराव देशमुख - सागंोला 

• आमदार � ी. रणिजत�सह मोिहते-पाटील - माळिशरस 

• �ा. िशवाजीराव बडंगर - करमाळा 

• � ी. ल�मणराव ढोबळे - मंगळवढेा
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िवषय � .8 िद. 22/11/2011 रोजी�या िवभागीय पदो� ती सिमतीने � ी. अिनल बाबरुाव जाधव यानंा 

क�  अिधकारी या पदाव� न सहायक कुलसिचव या पदावर सवेाजे�ठता व शासन िनण�य 

डावलनू िदल�ेया पदो� तीची बाब फेर िवचाराथ�.

सदर िवषयासंदभ�त सद�यानंी पदो� ती सदंभ�त सेवाज�ेठता व शासन िनण�य याबाबत 

मािहती जाणनू घेत�यानंतर, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

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

सेवाजे�ठता व शासन िनण�य डावलनू िदल�ेया पदो� तीबाबत, कायदेशीर अिभ�ाय 

घेऊन सदरचा िवषय पुढील बठैकीत सादर कर�यात यावा अस ेठरल.े
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िवषय � .9 िव� ापीठ पिरसर सामािजकशा� े संकुलातील िविवध िवषयातंग�त िनयिमत पणू�वळे 

िश� कांची िर�त पदे भर�यासाठी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016

कलम 102 (e) अ�वये िव� ापीठाशी संबंिधत नसल�ेया सहा पे� ा अिधक नसतील अशा 

िवषय त�� ांची नाव ेिव� ा पिरषदेने िशफारस केललेी असून, �या नािमकेतून तीन िवषय 

त�� ाचंे नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�.

िव� ापीठ पिरसर सामािजकशा� े संकुलातील िविवध िवषयांतग�त िनयिमत पूण�वळे 

िश� काचंी िर�त पदे भर�यासाठी िव� ा पिरषदेने केलेली िशफारस ��वका� न, सव�नुमते 

खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव : िव� ापीठ पिरसरातील सामािजकशा� े सकुंलातील 1) Rural Development

2) Mathematical Economics / Economics 3) A.I.H.C. & A.या िवषयां�या िनयिमत 

पूण�वळे िश� कांची पदे भर�यासाठी गठीत होणा�या महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम 2016 कलम 102 (e) अ�वय,े िव� ा पिरषदेने िशफारस केल�ेया नािमकेमधून 

��यकेी तीन िवषय त�� ांच े नामिनद�शन कर�याच े अिधकार मा.कुलग�ु  यानंा दे�यात 

आल.े
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िवषय � .10 आिदवासी सशंोधन व �िश� ण सं�था, पुणे व प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर 

िव� ापीठ, सोलापरू यां�या सयुं�त िव� माने क�� ीय लोकसेवा आयोग/महारा��  

लोकसवेा आयोगाचा नागरी सेवा �पध�परी� ा �िश� ण काय�� माचा वाढीव कालावधी व 

�यासदंभ�तील वाढीव खच�ची तरतूद याम�ये झाललेी सुधारणेची बाब िवचाराथ�.

आिदवासी सशंोधन व �िश� ण सं�था, पुणे व पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर 

िव� ापीठ, सोलापरू या�ंया संय�ुत िव� माने क�� ीय लोकसेवा आयोग/महारा��  

लोकसेवा आयोगाचा नागरी सेवा �पध� परी� ा �िश� ण काय�� माचा वाढीव कालावधी व 

�यासदंभ�तील वाढीव खच�संदभ�त शासना�या िद.15 जुलै, 2014 व िद.30 ऑग�ट,

2019 रोजी�या शासन िनण�यानुसार मा.�-कुलग�ु  यांनी बैठकीम�ये मािहती सादर 

केली.  सदर मािहती�या अनुषगंाने सव� सद�यां�या मा�यतेने खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला.

ठराव : आिदवासी सशंोधन व �िश� ण सं�था, पुणे व प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर 

िव� ापीठ, सोलापूर यां�या संयु�त िव� माने क�� ीय लोकसवेा आयोग / महारा��  

लोकसवेा आयोगाचा नागरी सवेा �पध� परी� ा �िश� ण काय�� मा�या वाढीव 

कालावधीस व �यासदंभ�तील वाढीव खच�स िद.30 ऑग�ट, 2019 रोजी�या शासन 

शु�दीप� कातील तरतूदीनुसार (� .24,32,000/-) खच� कर�यास व काय�वाही कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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िवषय � .11 � ी. ऐलक प� ालाल िदगंबर जैन पाठशाळा संचिलत, िहराचदं नेमचदं कॉलजे ऑफ 

कॉमस�, सोलापरू या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याकिरता �ा�त झाल�ेया 

��तावासदंभ�त िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस िवचाराथ�.

� ी. ऐलक प� ालाल िदगंबर जैन पाठशाळा संचिलत, िहराचदं नेमचंद कॉलेज ऑफ 

कॉमस�, सोलापरू या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याकिरता िव� ा पिरषदेने

केलेली िशफारस ��वका� न, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव : � ी. ऐलक प� ालाल िदगंबर जैन पाठशाळा संचिलत, िहराचदं नेमचदं कॉलजे ऑफ 

कॉमस�, सोलापरू या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याकिरता �ा�त झाल�ेया 

��तावासदंभ�त िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न मा�यता दे�यात आली.
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िवषय � .12 � ी. ऐलक प� ालाल िदगंबर जनै पाठशाळा संचिलत, वालचदं कॉलजे ऑफ आट�स 

ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याकिरता �ा�त 

झाल�ेया ��तावासदंभ�त िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस िवचाराथ�.

� ी. ऐलक प� ालाल िदगंबर जनै पाठशाळा सचंिलत, वालचदं कॉलजे ऑफ आट�स 

ॲ�ड साय�स, सोलापरू या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याकिरता िव� ा 

पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

ठराव : � ी. ऐलक प� ालाल िदगंबर जनै पाठशाळा संचिलत, वालचदं कॉलजे ऑफ आट�स 

ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याकिरता �ा�त 

झाल�ेया ��तावासदंभ�त िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न मा�यता दे�यात 

आली.
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मा. कुलग�ु  तथा अ�य�  महोदय यां�या परवानगीने आय�या वळेेच ेिवषय:

डॉ. एच. के. आवताडे यांनी खालील�माणे िवषय सादर केला.

[ 13(1) ] को��हड-19 या िवषाणचूा वाढता �ादु�भाव ल� ात घेता, ��तुत िव� ापीठ व संल��नत 

महािव� ालयांम�ये मागील शै� िणक वष�म�ये �या िश� कानंा CHB त�वावर नेमणकूा 

िदल�ेया हो�या, �यांना चाल ू श�ै िणक वष�साठी CHB त�वावर मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�.

ठराव : को��हड-19 या िवषाणचूा वाढता �ादु�भाव ल� ात घेता, ��तुत िव� ापीठ व संल��नत 

महािव� ालयांम�ये मागील श�ै िणक वष�म�ये �या यो�य �ाथ�ना िवहीत �ि� येचा अवलबं 

क� न CHB त�वावर नेमणकूा िदल�ेया हो�या व िव� ापीठाकडून �यानंा मा�यता 

िमळाल�ेया हो�या, �यांना चाल ू श�ै िणक वष�साठी (2020-21) CHB त�वावर पनु� :

मा�यता दे�यात यावी अस ेठरल.े

तसेच नवीन िवषय स�ु  के�यामुळे �कवा सेवािनव�ृ ी �कवा अ�य कारणा�तव पद 

िर�त झाल ेअस�यास, सदरच ेपद िवहीत �ि� येचा अवलबं क� न CHB त�वावर यो�य 

�ाथ� भर�यास िव� ापीठ व संबिंधत महािव� ालयानंा मा�यता दे�यात यावी अस ेठरल.े

� ी. ए. के. आवळे यानंी खालील�माणे िवषय सादर केला.

[ 13(2) ] लोकशाहीर अ�णा भाऊ साठे यांना ��तुत िव� ापीठाची मरणो� र मानद डी. लीट. या 

पदवीने स�मािनत कर�यासंदभ�त मा.कुलपती तथा रा�यपाल महोदय यांना पनु� :

िवनंती कर�याची बाब िवचाराथ�.

ठराव : लोकशाहीर अ�णा भाऊ साठे यांच े ज�मशता�दी वष� स�ु  अस�याने �यानंा ��तुत 

िव� ापीठाची मरणो� र मानद डी. लीट. या पदवीने स�मािनत कर�यासदंभ�त

िव� ापीठास �ा�त झाल�ेया िविवध सघंटना�ंया िनवदेना�ंया अनुषंगाने मा.कुलपती तथा 

रा�यपाल महोदय यानंा िवशेष बाब �हणनू पनु� : िवनंती कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.

� ी. ए. के. आवळे यानंी खालील�माणे िवषय सादर केला.

[ 13(3) ] लोकशाहीर अ�णा भाऊ साठे यांना मरणो� र ��तुत िव� ापीठाचा सव��च “जीवनगौरव 

पुर�कार” दे�याची बाब िवचाराथ�.

ठराव : ��तुत िव� ापीठा�या जीनवगौरव पुर�कारासाठी असणा�या आदश� िनयमावलीतील 

तांि� क अटीनुसार सदर परु�कार हा मरणो� र जाहीर कर�यात यते नस�याने सदरचा 

िवषय अमा�य कर�यात आला.
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� ी. ए. के. आवळे यानंी खालील�माणे िवषय सादर केला. 

[ 13(4) ] लोकशाहीर अ�णा भाऊ साठे यां�या नांव ेिव� ापीठात अ�यासन क��  स�ु  कर�याची बाब 

िवचाराथ�.

ठराव : लोकशाहीर अ�णा भाऊ साठे यां�या नावं े िव� ापीठात अ�यासन क��  स�ु  कर�याबाबत 

यापवू�च शासनाकडे ��ताव सादर कर�यात आला अस�याने, सदर ��तावाबाबत

शासनाकडून मा�यता आ�यानंतर पढुील काय�वाही करावी अस ेठरल.े

डॉ. एच. के. आवताडे यांनी खालील�माणे िवषय सादर केला.

[ 13(5) ] ��तुत िव� ापीठाम�ये िव� ापीठातील व सलं��नत महािव� ालयातंील िश� कांचे कॅस 

अतंग�त �थान िनि� ती / पदो� तीसाठी ऑनलाईन (Online) प�दतीने �ि� या स�ु  

कर�याची बाब िवचाराथ�.

ठराव : ��तुत िव� ापीठाम�ये िव� ापीठातील व सलं��नत महािव� ालयातंील पा�  िश� काचं ेकॅस 

अतंग�त �थान िनि� ती / पदो� तीसाठी ऑनलाईन (Online) प�दतीने �ि� या स�ु  

कर�यास आव�यक िनयमावली सादर क� न काय�वाही कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.

कु. ए. सी. च�हाण यानंी खालील�माणे िवषय सादर केला.

[ 13(6) ] िव� ा�य�ना मागील शै� िणक वष�ची (2019-20) परी� ा फी परत कर�याची बाब 

िवचाराथ�.

ठराव : सदरचा िवषय परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या बठैकीत ठेव�यात यावा असे 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


