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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 १35 या िनयिमत बैठकीचा कायवृ ातं 

शु वार, िद. 22 जानेवारी, २०21 दुपारी 2:3० वा.  
 

 
 

 यव थापन पिरषदेची १35 वी बठैक शु वार, िद. 22 जानेवारी, २०२1 रोजी दुपारी 02:3० वा.  
मा. कुलगु  महोदया यां 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 याच ेनांव पद 
1) डॉ. मृणािलनी फडणवीस - मा. कुलगु  अ य ा  
2) डॉ. देबे नाथ िम ा - -कुलगु  सद य 
3) ा. म. म. माने 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) ाचाय डॉ. अ. बा. शगाडे सद य 
8) ाचाय डॉ. सं. िव. कोटी सद य 
9) डॉ. ह. कृ. आवताडे सद य 

10) ी. अ. िक. आवळे सद य 
11) डॉ. ब. पां. र गे सद य 
१२) कु. अ. चं. च हाण सद या 
१३) डॉ. ता. ना. कोळेकर सद य 
14) डॉ. ीमती स.ु 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 यांच े ि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 

 

वागत: 

. कुलसिचव यांनी मा. अ य  व सव स माननीय सद याचं े वागत केल.े तसेच, मा. सिचव, 

उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मंुबई याचंे ितिनधी हणनू डॉ. ीमती रा. उ. देशपांडे, िवभागीय 

सहसंचालक (उ.िश.), सोलापरू िवभाग, सोलापरू याचंी ही पिहलीच बठैक अस याने याचं े वागत 

कर यात आल.े 

अनुप थती:  

ॲड. ीमती नी. सु. मंकणी यानंी दुर वनी ारे अनुप थत राह याबाबत िवनंती केली होती. 

यां या अनुप थतीची न द घेऊन मा यता दे यात आली. 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 1. िद. 05 नो हबर, २०२० रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 133 या बठैकीतील 
कायवृ ांतानुसार केले या कायवाही अहवालाची न द घेणे. 

2. िद. 26 नो हबर, २०२० रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 1३4 या बठैकीचा 
कायवृ ांत वाचनू कायम करणे व केले या कायवाही अहवालाची न द घेण.े 

 
ठराव : 1) िद. 05 नो हबर, २०२० रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 133 या बठैकीतील 

कायवृ ांतानुसार केले या कायवाही अहवालाची न द घे यात आली. 
2) िद. 26 नो हबर, २०२० रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 1३4 या बठैकीचा 

कायवृ ांत खालील दु तीसह सव नुमते वाचनू कायम कर यात आला व कायवाही 
अहवालाची न द घे यात आली. 

 पान . 15 वरील िवषय . 5(1) मधील ठरावाम ये खालील माणे दु ती कर यात 
आली. 

पवू चा ठराव 
िद.12/11/2020 रोजी या इमारत व बांधकाम सिमती इितवृ ांतास खालील दु तीसह 
सव नुमते मा यता दे यात आली. 
िवषय . 5 मधील ठरावाम ये अ. .5 चा समावशे कर यात यावा. 
अ. . 5 - ोजे ट मॅनेजमट क लटंट (PMC) यांचे मानधन, य  कामा या र कमे या 
1.5% दराने दे यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 

दु त केललेा ठराव 
िद.12/11/2020 रोजी या इमारत व बांधकाम सिमती इितवृ ांतास सव नुमते मा यता 
दे यात आली. 
 पान . 23 वरील िवषय . 5(9) मधील ठरावाम ये खालील माणे दु ती कर यात 

आली. 
पवू चा ठराव 

िव ापीठ कमचारी वै कीय सहा यता िनधी योजने अतंगत सुिवधा दे यासाठी िविवध 
हॉ पट स सोबत Memorandum of Understanding (MoU) या मसु ात सुधारणा 
क न, पनु  आगामी बठैकीत सादर कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 

दु त केललेा ठराव 
िव ापीठ कमचारी वै कीय सहा यता िनधी योजने अतंगत सुिवधा दे यासाठी िविवध 
हॉ पट स सोबत Memorandum of Understanding (MoU) कर यास सव नुमते 
मा यता दे यात आली. 
 तसेच सिमतीने तयार केले या Memorandum of Understanding (MoU) 
मसु ात सधुारणा क न, पनु  आगामी बठैकीत सादर कर यास सव नुमते मा यता 
दे यात आली. 
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िवषय .2 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 14 (6) (ज)े नुसार, 

मा.कुलसिचव यांनी िव ापीठा या येक सहा मिह यांचा िवकास काय मांचा एक 
अहवाल यव थापन पिरषदेपढेु सादर. 

 
 कुलसिचव यांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 14 (6) (ज)े 

नुसार, िद. 01 जुल,ै 2020 ते िद. 31 िडसबर, 2020 या कालावधीतील िवकास 

काय मांचा अहवाल वाचनू दाखिवला असता, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत 

कर यात आला. 

 
ठराव : महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 14 (6) (ज)े नुसार,  

कुलसिचव यांनी सादर केले या िव ापीठा या िद.01 जुल,ै 2020 ते िद.31 िडसबर, 
2020 या कालावधीतील सहा मिह यां या िवकास काय मां या अहवालाची न द घे यात 
आली. 
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िवषय .3 उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मंुबई यांनी िद.17/12/2020 रोजी या शासन 

प ा वये तुत िव ापीठा या बहृत आराख ास मा यता िदलेली असून, शै िणक वष 
2021-22 पासून नवीन महािव ालय, अ यासपा म, िवषय, तुकडी व िव ाशाखा 
आिण सॅटेलाईट क  सु  करणेकामी ा त झाले या शासन मा यतेस अनुस न ताव 
मागिवणेस महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये 
मा.कुलगु  महोदयांनी यव थापन पिरषदे यावतीने 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 : उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मंुबई यांनी िद.17/12/2020 रोजी या शासन 

प ा वये तुत िव ापीठा या बहृत आराख ास मा यता िदलेली असून, शै िणक वष 
2021-22 पासून नवीन महािव ालय, अ यासपा म, िवषय, तुकडी व िव ाशाखा 
आिण सॅटेलाईट क  सु  करणेकामी ा त झाले या शासन मा यतेस अनुस न ताव 
मागिवणेस, मा.कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 
कलम 12 (7) अ वये यव थापन पिरषदे यावतीन े केले या कायवाहीची न द घे यात 
आली. 
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िवषय .4 मा.सव च यायालयान े िवशेष अनुमती यािचका . 15737/2019 वर 

िद.09/09/2020 रोजी एसईबीसी आर णास िदले या अतंिरम थिगती या आदेशास 
अनुस न सन 2020-21 मधील शै िणक सं थांमधील वशेाबाबत करावयाची कायवाही 
बाबत सामा य शासन िवभाग, महारा  शासन यांनी िनगिमत केललेा शासन िनणय 

.: बीसीसी-2020/ .  295/16-ब,िद.24/11/2020 मािहती तव. 

  
 मा. सव च यायालयाने िवशेष अनुमती यािचका . 15737/2019 वर 

िद.09/09/2020 रोजी एसईबीसी आर णास िदले या अंतिरम थिगती या आदेशास 

अनुस न, सन 2020-21 मधील शै िणक सं थांमधील वशेाबाबत करावयाची 

कायवाहीबाबत सामा य शासन िवभाग, महारा  शासन यांनी िनगिमत केललेा शासन 

िनणय .: बीसीसी-2020/ .  295/16-ब,िद.24/11/2020 ची न द घेऊन, सव नुमते 

खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव : मा.सव च यायालयान े िवशेष अनुमती यािचका . 15737/2019 वर 

िद.09/09/2020 रोजी एसईबीसी आर णास िदले या अतंिरम थिगती या आदेशास 
अनुस न, सन 2020-21 मधील शै िणक सं थांमधील वशेाबाबत करावयाची 
कायवाही बाबत सामा य शासन िवभाग, महारा  शासन यांनी िनगिमत केललेा शासन 
िनणय .: बीसीसी-2020/ .  295/16-ब,िद.24/11/2020 ची न द घे यात आली. 
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िवषय .5 शै िणक वष २०19-20 चा Annual Quality Assurance Report (AQAR) नॅक, बगलोर 

यांना पाठिव याबाबत महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १2 (7) 
अ वये यव थापन पिरषदे यावतीने 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 : शै िणक वष २०19-20 चा Annual Quality Assurance Report (AQAR) नॅक, बगलोर 

यांना पाठिव याबाबत, मा.कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, 2016 कलम १2 (7) अ वये यव थापन पिरषदे यावतीने केले या 
कायवाहीची न द घे यात आली. 
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िवषय .6 तुत िव ापीठात खाजगी कं ाटदारामाफत परुिव यात येणा या इं मट ए सपट, 

वबेसाईट डे हलपर, नस, संगणक त , जनसंपक अिधकारी, अतंगत लखेापरी क, 
कृिष सहायक व टे नकल अिस टंट या पदांकिरता माहे नो हबर, 2020 पासून एकि त 
वतेन आदा कर याबाबत तातडीची बाब हणनू यव थापन पिरषदे या वतीने महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम १२ (७) अ वये मा. कुलगु  महोदयांनी 
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 ापीठात खाजगी कं ाटदारामाफत परुिव यात येणा या इं मट ए सपट, 

वबेसाईट डे हलपर, नस, संगणक त , जनसंपक अिधकारी, अतंगत लखेापरी क, 
कृिष सहायक व टे नकल अिस टंट या पदांकिरता माहे नो हबर, 2020 पासून एकि त 
वतेन आदा कर याबाबत तातडीची बाब हणनू, मा.कुलगु  महोदयांनी महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १2 (7) अ वये यव थापन 
पिरषदे यावतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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िवषय .7 शै िणक वष 2020-21 किरता िव ापीठ पिरसरातील सव सकुंलांसाठी कं ाटी 

सहायक ा यापकांची ता परुती पदे संबिंधत सकुंलातील कायभाराचा आढावा घेऊन 
िनम ण केली असून, Walk-in-Interview ारे महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 
2016 या कलम 103 मधील तरतूदीनुसार Online Platform (Video Conferencing) 

ारे भरती ीया पणू के याची बाब मािहती तव. 

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

आला. 

 
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. 
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िवषय .8 अतंगत त ार िनवारण सिमतीवर िद. 05 नो हबर, 2020 रोजी यव थापन पिरषदेने 

ठराव . 15 नुसार केले या अ य /सद यां या नामिनदशनात मा. कुलगु  महोदयांनी 
अशंत: फेरबदल के याची बाब िवचाराथ. 

 
 डॉ. ीमती एस. ही. राजमा य यांनी अतंगत त ार िनवारण सिमतीच े अ य पद 

वीकार यास िद.01/12/2020 रोजी या प ानुसार लखेी व पात कळवनू असमथता 

दशिव यामुळे, मा. कुलगु  महोदयांनी अंतगत त ार िनवारण सिमती या रचनेत अशंत: 

केले या बदलाची न द घेऊन, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव : अतंगत त ार िनवारण सिमतीवर िद. 05 नो हबर, 2020 रोजी यव थापन पिरषदेने 

ठराव . 15 नुसार केले या अ य /सद यां या नामिनदशनात मा. कुलगु  महोदयांनी 
अशंत: केले या फेरबदलास (अ य  - ाचाय  डॉ. ीमती मीना गायकवाड) सव नुमते 
मा यता दे यात आली. 
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िवषय .9 इतर िव ापीठातनू तूत िव ापीठात सं थातंगत बदलीने िनयु त िश कां या चजसे 

इन टाफ या मा यतेसाठी ा त तावावर चजसे इन टाफ सिमतीने केले या 
िशफारशीस महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12(7) 
अ वये यव थापन पिरषदे या वतीने मा. कुलगु  महोदयांनी मा यता िद याची बाब 
मािहती तव. 

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

कायवाहीची न द घे यात आली.  तसचे या संदभ त सन 2006 म ये सहा या वतेन 

आयोगानुसार वतेनिनि ती करताना शासना ारे या िश कानंा सहयोगी ा यापक 

पदाची णेी संरचनेम ये थान िनि ती कर यात आली आहे, अशा िश कां या बाबत 

चेजस इन टाफ या मा यता संबधंी, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात 

आला. 

 
ठराव : 1) इतर िव ापीठातून तूत िव ापीठात सं थातंगत बदलीने िनयु त िश कां या 

चजसे इन टाफ या मा यतेसाठी ा त तावावर चजसे इन टाफ सिमतीने 
केले या िशफारशीस, मा.कुलगु  महोदयांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, 2016 कलम १2 (7) अ वये यव थापन पिरषदे यावतीने केले या 
कायवाहीची न द घे यात आली. 

2) सन 2006 म ये सहा या वतेन आयोगानुसार वतेनिनि ती करताना शासना ारे या 
िश कांना सहयोगी ा यापक पदा या सरंचनेम ये थान िनि ती कर यात आली 
आहे, अशा िश कां या बाबत चेजस इन टाफ मा यतेसाठी संबिंधत 
महािव ालया या ाचाय माफत ताव िव ापीठात सादर के यानंतर यांना, 
गठीत सिमती ारे मा यता दे यात यावी. 
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िवषय .10 संल नत महािव ालयातील सहायक ा यापक, सहयोगी ा यापक, ा यापक व 

ाचाय या पदावर सरळसेवनेे व पदो तीने न याने िनयु त झाले या व जू झाले या 
िश कांचे, दु तीसाठी आलले ेतसेच सं था अतंगत बदलीने िनयु त िश कांच ेचजसे 
इन टाफ मा यतेसाठी ा त तावावर सिमतीने िशफारस केललेी आहे.  सदर 
सिमतीचा कायवृ ांत मा यतेसाठी यव थापन पिरषदे या िवचाराथ. 

  
 संल नत 23 महिव ालयाकंडून िविवध िव ाशाखा अतंगत सहायक ा यापक, सं था 

अंतगत बदली, दु तीसाठी आलेल ेआिण पदो ती झाले या 94 िश काचें चेजस इन 

टाफ या मा यतेकिरता, िद.31/12/2020 रोजी संप  झाले या चेजस इन टाफ 

सिमती या बठैकीतील कायवृ ांतासंदभ त सिव तर चच  होऊन, सव नुमते 

खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

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

ाचाय या पदावर सरळसेवनेे व पदो तीने न याने िनयु त झाले या व जू झाले या 
िश कांचे, दु तीसाठी आलले ेतसेच सं था अतंगत बदलीने िनयु त िश कांच ेचजसे 
इन टाफ मा यता तावाबाबत िद.31/12/2020 रोजी झाले या चेजस इन टाफ 
सिमती या कायवृ ांतास सव नुमते आव यक या िठकाणी दु तीसह मा यता दे यात 
आली. 
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िवषय .11 AICTE या िनयमानुसार M.B.A. अ यास मासाठी वािण य व यव थापन संकुलाची 

वतं  नवीन इमारतीचा ताव िवचाराथ. 

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

कर यात आला.  

 
ठराव : AICTE या िनयमानुसार M.B.A. अ यास मासाठी वािण य व यव थापन सकुंला 

अतंगत यव थापन िवभागासाठी वतं  नवीन इमारती या तावास सव नुमते मा यता 
दे यात आली. 
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िवषय .12 आरो य िव ान संकुल व ी साई समथ ए युकेशनल मेिडकल िरसच सोसायटी, नागपरू 

यां याशी शै िणक सहचय करार (MoU) संदभ त महारा  सावजिनक अिधिनयम, 
2016 कलम 12 (7) अ वये तातडीची बाब हणनू मा. कुलगु  महोदयांनी 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 : आरो य िव ान संकुल व ी साई समथ ए युकेशनल मेिडकल िरसच सोसायटी, नागपरू 

यां याशी शै िणक सहचय करार (MoU) संदभ त, मा.कुलगु  महोदयांनी महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम १2 (7) अ वये यव थापन 
पिरषदे यावतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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िवषय .13 िद.22/12/2020 रोजी या इमारत व बांधकाम सिमती या बठैकीचा इितवृ ांत िवचाराथ. 

  
 िद.22/12/2020 रोजी या इमारत व बाधंकाम सिमती बठैकी या इितवृ ातंा संदभ त, 

सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव : िद.22/12/2020 रोजी या इमारत व बांधकाम सिमती या इितवृ ांतास सव नुमते 

मा यता दे यात आली. 
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िवषय .14 िद.08/01/2021 रोजी झाले या खरेदी सिमती या बठैकीचा कायवृ ांत मा यते तव. 

  
 िद.08/01/2021 रोजी या खरेदी सिमती बठैकी या कायवृ ांता संदभ त, सव नुमते 

खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव : िद.08/01/2021 रोजी या खरेदी सिमती या कायवृ ांतास सव नुमते मा यता दे यात 

आली. 
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िवषय .15 सन 2020-21 या सुधारीत अथसंक प व सन 2021-22 या मुळ अथसंक पाबाबत 

िव  व लखेा सिमतीने केललेी िशफारस िवचाराथ. 

  
 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 भागाबंाबत िववचेन के यानंतर, सव नुमते 

खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव : सदरचा िवषय पढुील बठैकीत सादर कर यात यावा असे सव नुमते ठरले. 
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मा. कुलगु  तथा अ य  महोदय यां या परवानगीने आय या वळेेचे िवषय: 

[16(1)] पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठातून पदवी/पद यु र उ ीण 
नातकांमधून सुवणपदकाचा िवजतेा/मानकरी िनि त करणेसाठी गुणव ा यादी तयार 

करण े व सुवणपदक िवजतेा ठरिवणे तसेच सुवणपदक परु कृत कर यासाठी 
सुवणपदकासाठी देणगीदाराकडून ताव वीकार याबाबतची िद.16 जुलै, 2019 
रोजी या यव थापन पिरषदेने ठराव . 20 अ वये मा यता िदललेी सुधािरत 
िनयमावली फेरिवचाराथ. 

  
 पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठातून पदवी/पद यु र उ ीण 

नातकांमधून सुवणपदकाचा िवजतेा/मानकरी िनि त करणेसाठी गुणव ा यादी तयार 

करणे व सुवणपदक िवजतेा ठरिवणे तसेच सुवणपदक परु कृत कर यासाठी 

सुवणपदकासाठी देणगीदाराकडून ताव वीकार याबाबतची िद.16 जुल,ै 2019 

रोजी या यव थापन पिरषदेने ठराव . 20 अ वये मा यता िदलेली सुधािरत 

िनयमावली फेरिवचारात घेऊन, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव : पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठातून पदवी/पद यु र उ ीण 

नातकांमधून सुवणपदकाचा िवजतेा/मानकरी िनि त करणेसाठी गुणव ा यादी तयार 
करण े व सुवणपदक िवजतेा ठरिवणे तसेच सुवणपदक परु कृत कर यासाठी 
सुवणपदकासाठी देणगीदाराकडून ताव वीकार याबाबतची िद.16 जुलै, 2019 
रोजी या यव थापन पिरषदेने पािरत केले या ठराव . 20 मधील िनयमावलीम ये 
खालील सुधारणा /दु ती कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 

 सुवणपदकाचा ताव वकार याची िनयमावली 
 १) 

 
देणगीदाराने सुवणपदकासाठी िकमान .3,00,000/- (अ री पये तीन लाख 
फ त) र कम कायम व पी िव ापीठात ठेवणे आव यक आहे. 

 
 मा. कुलगु , मा. -कुलगु  व सव स माननीय सद याचं े आभार मानून बठैक संप याच े 

. कुलसिचव यांनी जाहीर केल.े 

 
                    सही/-      सही/- 

सद य सिचव 
 यव थापन पिरषद 

 अ य  
यव थापन पिरषद 

 


