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‘B’Grade (CGPA-2.62)

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

�यव�थापन पिरषदे�या १30 �या बठैकीचा काय�वृ� ांत

बधुवार, िद.26 फे�वुारी, २०20 सकाळी 1१:0० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १30 वी बठैक बुधवार, िद.26 फे� ुवारी, २०20 रोजी सकाळी 11:0० वाजता 

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

बठैकीस खालील�माणे उप��थती होती. 

अ.� . सद�याचे नांव पद

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

2) डॉ. �ही. एल. कदम - �भारी �-कुलग�ु सद�य

3) �ा. महेश महादेव माने सद�य

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

5) डॉ. एस. एस. गोरे सद�य

6) डॉ. �ही. बी. पाटील सद�य

7) �ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे सद�य

8) �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी सद�य

9) डॉ. बी. एन. आदटराव सद�य

10) डॉ. एच. के. आवताडे सद�य

11) � ी. ए. के. आवळे सद�य

१२) डॉ. बी. पी. र�गे सद�य

१३) � ीमती एन. एस. मंकणी सद�या

14) कु. ए. सी. च�हाण सद�या

15) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य

16) डॉ. � ीमती सुरै�या शेख सद�या

17) सीए � णेीक शहा - � . सचंालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ िनमंि� त

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

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

बठैकीची सु� वात िव� ापीठ गीताने कर�यात आली.

�वागत:

मा. कुलसिचव यांनी मा. अ�य�  व सव�स�माननीय सद�याचंे �वागत केल.े तसचे �ा. डॉ. �ही. बी. 

घुटे यानंा कुलसिचव पदी � जू होवून एक वष� पणू� झा�याने �याचं ेमा. कुलग�ु  यां�या ह�ते पु�पगु�छ देवनू 

अिभनंदन कर�यात आल.े �याच�माणे कॅसची �ि� या िव� ापीठाने चागं�या प�दतीने पार पाड�यामुळे 

मा. कुलग�ु , �भारी �-कुलग�ु  व िव� ापीठ �शासन याचंेही अिभनंदन कर�यात आल.े

�यव�थापन पिरषद सद�य �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी यांनी िद.13/12/2019 रोजी�या 

�यव�थापन पिरषदे�या १२८ �या बठैकीतील आय�या वळेेचा िवषय � .40 (३) वर केले�या ठरावाबाबत 

िद.११/02/2020 रोजी िदले�या प� ाची न�द घे�यात आली. 

अनुप��थती:

  डॉ. एस. सी. माडें, सचंालक, नॅशनल स�टर फॉर सेल साय�सेस, पुणे ि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 सहसचंालक,(तं�  िश� ण) पणेु,

मा. सचंालक (तं�  िश� ण) यांच े�ितिनधी हे �यव�थापन पिरषदे�या या बैठकीस अनुप��थत होते.
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सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े

[ 01 ] िद. 1१ फे� वुारी, २०२० रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 129 �या बैठकीचा 

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

ठराव 11 फे� ुवारी, 2020 रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या 129 �या बठैकीचा काय�वृ� ातं 

खालील दु� �तीसह सव�नुमते वाचनू कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द 

घे�यात आली.

• पान � . 14 वर िवषय � . 13 मधील ठरावात खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पूव�चा ठराव

Shri Shri Inforsystem या फम�सोबत Wi-Fi Connectivity च े वा�षक देखभाल (व�तुसह)

साठी दोन मिह�यासाठी करार कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

तसेच ई-ट�डरची � ि� या क� न पुढील Comprehensive AMC (Annual

Maintenance Contract) कर�याच ेठरल.े

दु� �त केललेा ठराव

Shri Shri Inforsystem या फम�सोबत Wi-Fi Connectivity च े वा�षक देखभाल (व�तुसह)

साठी नॅक येणार अस�याने िवशेष बाब �हणनू एक वष�साठी Comprehensive AMC

(Annual Maintenance Contract) कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

तसेच पढुील वष�पासनू ई-ट�डरची � ि� या क� न Comprehensive AMC (Annual

Maintenance Contract) कर�याच ेठरल.े

• पान � . 36 वर िवषय � . 26 मधील ठरावात खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

पूव�चा ठराव

िव� ापीठातील सव� सकुंला�या िश� कानंा Consultancy Charges खालील ट�केवारी�माणे 

घे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

तपशील िश� कानंा िव� ापीठास

केवळ बौ�दीक Counsultancy साठी ८०% 2०%

िव� ापीठ पायाभतू सुिवधाचंा वापर के�यास 5०% 5०%

दु� �त केललेा ठराव 

िव� ापीठातील सव� सकुंलातील िश� कानंा, Investigator व संबंधीत कम�चारी यानंा 

Consultancy Charges खालील ट�केवारी�माणे घे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

तपशील िश� कांना, Investigator व 

संबंधीत कम�चारी

िव� ापीठास

केवळ बौ�दीक Consultancy साठी ८०% 2०%

िव� ापीठ पायाभतू सुिवधांचा वापर के�यास 5०% 5०%
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[ 02 ] ��तुत िव� ापीठात Devi Ahilya Bai Holkar Chair-Administration व Kamala

Sohonie Chair-Science हे अ�यासन क�� �थापन कर�यासाठी िव� ापीठ अनुदान 

आयोग, नवी िद� ी यां�या िद. 06/12/2019 रोजी�या Public Notice ला अनुस� न

��ताव पाठिव�याची अिंतम तारीख 26/12/2019 अस�याकारणाने महारा��

साव�जिनक अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वय े तातडीची बाब �हणनू मा. कुलग�ु

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

(िटपणी: �ा. रजनीश जनै, सिचव, िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी यांचकेडून 

अ�यासनाबाबत िद.06/12/2019 रोजी �कािशत झाललेी Public Notice आ�थापना 

िवभागास िद.21/12/2019 रोजी �ा�त झाली. सदर नोटीसला अनुस� न आ�थापना 

िवभागाने िटपणी सादर केली असता, मा. कुलग�ु  महोदयानंी Devi Ahilya Bai Holkar

Chair-Administration व Kamala Sohonie Chair-Science या दोन अ�यासन क�� ाच े

��ताव ता�काळ तयार क� न मा�यतेकिरता िव� ापीठ अनुदान आयोगास पाठिव�याबाबत 

सिूचत के�यानुसार दो�ही अ�यासन क�� ाचे ��ताव तयार करणेकामी  खालील�माणे 

�वतं�  त��  सिमती गठीत कर�यात आली होती.

Devi Ahilya Bai Holkar Chair- Administration Committee

1) Dr. Mahendra Kadam

Principal, Vitthalrao Shinde Arts College, Tembhurni

Chairman

2) Dr. Shivaji Waghmode

Head of the Department of History, Bharat Mahavidyala, Jeur

Member

3) Dr. P. N. Kolekar

Assistant Professor, School of Social Science,

Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Member

4) Dr. G. T. Sankpal

Assistant Professor, School of Languages,

Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Member

Kamala Sohonie Chair- Science Committee

1) Dr. Mrs. A. S. Lawand

Assistant Professor, School of Chemical Sciences,

Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Chairman

2) Dr. A. H. Jagtap, Medical Officer,

Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Member

3) Dr. Manali Kane, Nagpur Member
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सदर सिमती�या बठैका िद. 23/12/2019 रोजी िव� ापीठ काय�लयात संप�  

झा�या. सिमतीने तयार क� न िदलेले दोन अ�यासन क�� ाचे ��ताव िव� ापीठाचे जा.� .

पुअहोसोिवसो/आ�था/2019/9844 व 9843, िद. 26/12/2019 अ�वये िव� ापीठ 

अनुदान आयोगास मा�यता िमळणे�तव पाठिव�यात आले. सदर ��ताव पाठिव�याची 

अंितम तारीख ही िद.26/12/2019 अशी अस�याकारणाने महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ�वये तातडीची बाब �हणनू 

मा. कुलग�ु  महोदयानंी आ�थापना िवभागा�या िद. 26/12/2019 रोजी�या िटपणीवर 

िव� ा पिरषदे�या वतीने मा�यता �दान क� न �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केली आहे 

व �यव�थापन पिरषदे�या वतीने पाठिव�यास मा�यता �दान केली आहे. सदर दोन 

अ�यासन क�� ाच े पाठिव�यात आलले े ��ताव, िव� ापीठ अनुदान आयोगाची 

िद.06/12/2019 रोजीची Public Notice व आ�थापना िवभागा�या िद.26/12/2019

रोजी�या िटपणीची छायांिकत �त अवलोकनाथ� सोबत जोडली आहे.

तरी ��तुत िव� ापीठात Devi Ahilya Bai Holkar Chair-Administration व 

Kamala Sohonie Chair-Science हे अ�यासन क��  �थापन कर�यासाठी िव� ापीठ 

अनुदान आयोग, नवी िद� ी या�ंया िद. 06/12/2019 रोजी�या Public Notice ला 

अनुस� न ��ताव पाठिव�याची अंितम तारीख 26/12/2019 अस�याकारणाने महारा��  

साव�जिनक अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ�वये तातडीची बाब �हणनू मा. कुलग�ु  

महोदयानंी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही मािहती�तव).

ठराव: महारा�� र साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 12 (७) अ�वये 

मा. कुलग�ु महोदयानंी केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 03 ] िव� ापीठ अनुदान आयोगाकडून �ा�त िनद�शानुसार �� तुत िव� ापीठाम�ये काय�रत 

िनयिमत िश� क व िश� के� र अिधकारी / कम�चा�यां�या पा�याकंरीता पाळणाघर (Day 

Care Center) स�ु  कर�याची बाब व �याकामी तयार कर�यात आललेा सोबतचा अज�चा 

व िनयमावलीचा नमनुा िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ अनुदान आयोगाकडून �ा�त िनद�शानुसार �� तुत िव� ापीठाम�ये 

पाळणाघर (Day Care Center) स�ु  कर�यात येणार आहे. �यास अनुस� न ��तुत 

िव� ापीठातील सव� िश� क, �शासकीय अिधकारी व कम�चा�यांना ��तुत िव� ापीठाम�ये 

स�ु  कर�यात येणा�या पाळणाघराम�ये पा�यानंा ठेव�यास इ�छुकांची मािहती 

पिरप� का� ारे घेतली असता काही अिधकारी व कम�चारी �यांच े पा�य पाळणाघराम�ये 

ठेव�यास इ�छुक अस�याच ेकळिवलले ेआहेत.

उपरो�त�माणे सु�  कर�यात यणेा�या पाळणाघराकरीता अज�चा नमूना व 

िनयमावली तयार करणेकामी डॉ. � ीमती अंजना लावडं व डॉ. एस. डी. राऊत यांची 

ि� -सद�यीय सिमती गठीत कर�यात आललेी होती. सदर सिमतीची िद. 03/01/2020 

रोजी संप�  झाले�या बठैकीम�ये पाळणाघराकरीता िनयमावली व अज�चा नमनुा तयार 

क� न या काय�लयास सादर केले आहेत.

उपरो�त बाबी िवचारात घेता, ��तुत िव� ापीठाम�ये काय�रत िनयिमत िश� क व 

�शासकीय अिधकारी व कम�चा�यां�या पा�यांकरीता लवकरच पाळणाघर स�ु  करावयाचे 

आहे.  

सबब, िव� ापीठ अनुदान आयोगाकडून �ा�त िनद�शानुसार �� तुत िव� ापीठाम�ये 

काय�रत िनयिमत िश� क व िश� के� र अिधकारी / कम�चा�यां�या पा�यांकरीता पाळणाघर 

(Day Care Center) स�ु  कर�याची बाब व �याकामी तयार कर�यात आललेा सोबतचा 

अज�चा व िनयमावलीचा नमनुा िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ अनुदान आयोगाकडून �ा�त िनद�शानुसार �� तुत िव� ापीठाम�ये काय�रत 

िनयिमत िश� क व िश� के� र अिधकारी / कम�चा�यां�या पा�याकंरीता पाळणाघर (Day 

Care Center) स�ु  कर�यास व �याकामी तयार कर�यात आल�ेया अज��या व 

िनयमावली�या नमु�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 04 ] सन 2019-20 चा सुधािरत अथ�संक�प व सन 2020-21 चा मूळ अथ�संक�प अिधसभते 

सादर कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सन 2019-20 चा सुधािरत अथ�संक�प व सन 2020-21 चा मळू अथ�संक�प 

आगामी होणा�या अिधसभे�या सभते सादर कर�यात येणार आहे.

सबब, सन 2019-20 चा सुधािरत अथ�सकं�प व सन 2020-21 चा मळू 

अथ�संक�प अिधसभ�ेया सभते सादर कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सन 2019-20 चा सुधािरत अथ�संक�प व सन 2020-21 चा मूळ अथ�संक�प अिधसभते 

सादर कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने �ाचाय� डॉ. � ीमती के. ए. पाडें याचं े

नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[ 05 ] िव� ापीठाकडील अितिथगहृ व वाहन वापरा संदभ�त सव�कष िनयमावली तयार

कर�यासाठी गठीत कर�यात आल�ेया सिमतीचा िव� ापीठाकडील वाहन व 

वाहनचालक वापराबाबतचा अहवाल िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठाकडील अितिथगृह उपल�ध क� न देतेवळेी संबंिधत �य�त�कडून फॉम� 

भ� न घेणेसाठी फॉम�चा नमनुा तयार करणे, अितिथगृहासाठी निवन िनयमावली तयार 

करणे, िव� ापीठ वाहनांसाठी िनयमावली तयार करणे व गेटपास इ. सदंभ�त सव�कष 

िनयमावली तयार कर�यासाठी मा.�यव�थापन पिरषदे�या िदनाकं 11 माच�, 2019

रोजी�या बैठकीतील ठराव � माकं 8(13) अ�वये खालील�माणे सिमती गठीत कर�यात 

आली होती. 

1) डॉ. एच. के. आवताडे  - अ�य�

2) � ीमती एन. एस. मंकणी - सद�या

3) � ी. ए. के. आवळे  - सद�य

वर नमदु के�या�माणे सिमतीने िव� ापीठ वाहन व वाहनचालक वापरासंदभ�त 

सधुािरत सव�कष िनयमावली तयार कर�यासाठीची पिहली बठैक िद.04/12/2019 व 

दुसरी बठैक िदनाकं 05/02/2020 रोजी या�माणे एकूण 02 बैठका घेत�या व �यास 

अनुस� न सदर सिमतीने िव� ापीठ वाहन व वाहनचालक वापराबाबतची सधुािरत सव�कष 

िनयमावलीचा अहवाल तयार क� न िद.05/02/2020 रोजी मा.कुलसिचव काय�लयास 

सादर केला आहे. 

सबब, िव� ापीठाकडील वाहन व वाहनचालक वापरासदंभ�त सधुािरत सव�कष

िनयमावली तयार कर�यासाठी गठीत कर�यात आले�या सिमतीचा अहवाल िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाकडील वाहन व वाहनचालक वापरासंदभ�त सव�कष िनयमावली तयार

कर�यासाठी गठीत कर�यात आल�ेया सिमतीचा अहवाल ��वका� न खालील 

दु� �तीसह सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

• िव� ापीठ वाहन वापर व वाहनचालक ची िनयमावली � .२५ मधील दु� �ती:

िव� ापीठाकडील उपल�ध वाहनानुसार मा. कुलग�ु , मा. �-कुलग�ु  व 

मा. कुलसिचव यांना काय�लयीन कामासाठी सोबत जोडल�ेया त��यानुसार 

(Table- II) कायम �व� पासाठी वाहने उपल�ध असतील.

• िव� ापीठ वाहन वापर व वाहनचालक ची िनयमावली � .26 मधील दु� �ती:

मा. कुलग�ु  या�ंया वाहनािशवाय इतर सव� वाहने िव� ापीठातील वग� १ व वग� २ च े

अिधकारी �कवा अ�यागतासंाठी ता�परु�या �व� पात वाहन चालकासहीत 

पाठिव�याचा अिधकार मा. कुलसिचव यांना असले.  

• वाहनचालकांसाठी िनयमावली � .४ व १२ वगळ�यात यावी असे ठरल.े

• वाहनचालकांसाठी िनयमावली � .15 मधील दु� �ती: मा. कुलग�ु महोदय याचं े

वाहनचालक वगळता इतर सव� वाहनचालकांना साखळीप�दतीने सोलापूर 

शहराबाहेर िव� ापीठा�या कामासाठी वाहने घेवनू जाणे बधंनकारक असले.

• िव� ापीठाकडील वाहनवापर व वाहनचालकासंाठी कर�यात आल�ेया 

िनयमावलीम�ये ”िव� ापीठ अिभयंता / अिभयािं� की िवभाग” या श�दाऐवजी 

“मा. कुलसिचव” हा श�द वापर�यात यावा.
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[ 06 ] अिधसभा सद�य � ी. एस. एम. गायकवाड यांनी फोटोकॉपीसाठी � .150/- एवढीच फी 

आकार�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िविवध अ�यास� मा�या माच� / एि�ल व ऑ�ट� / नो�ह�. परी� ां�या िनकालानंतर 

अ�यादेश � .106 (ब) नुसार परी� ाथ� िव� ा�य�ना वळेेत उ� रपि� का छायािंकत �त देणे 

व उ� रपि� का पनु�मु�याकंन क� न घेणे बंधनकारक आहे.

यानुसार �या िव� ा�य�नी फोटोकॉपी करीता अज� केललेा आहे अशा िव� ा�य�ना 

उ� रपि� का �कॅन क� न िव� ा�य��या Login म�ये फोटोकॉपी पाठिवले जातात यानंतर 

िव� ा�य�कडून �या उ� रपि� केसाठी पनु�मु�याकंनाच े अज� �ा�त होतील अशा 

उ� रपि� काची तपासणी ही On Screen या प�दतीने कर�यात यतेे. सदरची �ि� या 

राबिव�यासाठी िव� ा�य�कडून फोटोकॉपीसाठी � .200/- व पेपर चेक�गसाठी � .500/-

फी आकार�यात यतेे.

िवषय � . 9 - अिधसभा सद�य � ी. एस. एम. गायकवाड यानंी िद.27/09/2019 

रोजी�या अिधसभमे�ये खालील ठराव माडं�यासाठी आपली सूचना पाठिवली होती. 

“पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव� ापीठातील िव� ा�य��या पपेर 

चके�ग व फोटोकॉपीसाठी फ�त � .150/- एवढीच फी आकार�यात यावी अशी िशफारस 

ही अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस करत आहे”.

ठराव:  सदरचा ठराव माडं�यानंतर �यास � ी. आर. एस. गायकवाड यांनी अनुमोदन 

िदले. �यानंतर सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला.

सबब, अिधसभचेा ठराव िवचाराथ�).

ठराव: सदरचा िवषय अमा�य कर�यात आला.
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[ 07 ] अिधसभा सद�यानंी िवचारल�ेया �� ांवर काय�लयाने तयार केललेी उ� रे व सदरची 

उ� रे अिधसभ�ेया बैठकीत दे�याकिरता �यव�थापन पिरषदे�या सद�यांच े नामिनद�शन 

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: अिधसभा सद�यांनी िद.12 माच�, २020 रोजी होणा�या बैठकीकिरता ��  

पाठिवलले े आहेत. सदर �� ांची उ� रे काय�लयाने तयार केललेी आहेत. २०१९ चा 

एक� प पिरिनयम � मांक ४ मधील िनयम � . 6 (१३) नुसार, �यव�थापन पिरषद 

अिधसभे�या बैठकीत �यांना � ावयाची उ� रे तयार करील.

सबब, अिधसभ�ेया सद�यानंी िवचारल�ेया �� ांची काय�लयाने तयार केललेी 

उ� रे िवचाराथ� व सदर �� ांची उ� रे अिधसभे�या बठैकीत दे�याकिरता �यव�थापन 

पिरषदे�या सद�याचं ेनामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�).

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

उ� रे दे�यासाठी �यव�थापन पिरषद सद�यांच ेनामिनद�शन कर�यात आल.े
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पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू 

�� ो� रे

अिधसभा सद�यांनी िवचारललेे ��  व �यावर िव� ापीठ �शासनाने तयार केललेी उ� रे

��  

� मांक

��                                                                                                                        उ� र 

डॉ. सी. एस. च�हाण डॉ. एच. के. आवताडे

1 कॅस अंतग�त महािव� ालय िश� का�ंया 

पदो� तीची पुढील �ि� या (�टेज - १, २, ३, ४) 

कधी राबिव�याचे िनयोजन केले आहे?

याबाबत काय�वाही सु�  आहे.

2 िव� ापीठा�या पिर� ांसाठी �� पेठी (question

Bank) तयार केली जाते. ती तयार कर�या�या 

�ाि� कांना मानधन दे�याची तरतूद केली आहे 

काय? 

होय.

३ उ� र पि� कां�या पुन�मु�यांकनात संबंधीत 

िव� ाथ� उि� ण� झा�यास �याचकडून घेतलेले 

पून�मु�यांकन शु�क �यास परत िदले जाते 

काय? 

होय.

� ी. एस. एस. साळंुखे डॉ. बी. पी. र�गे

1 In the list of details of sponsors of the Gold
Medals it surfaces that- the sponsorer has
an intention to award the gold medal
sponsored to the student securing highest
marks (total marks gained)
1) Why has the university decided to

change the criteria from highest marks
to CGPA?

a) Does it not go beyond the objective /
intent of the sponsorer?

b) Has the university obtained a prior
permission to change the criteria from
total marks to CGPA from the
respective sopnsorer?

1) University has adopted Grading system as per
the UGC Guidelines.

a) No.
b) Not Applicable.

2 It is observed that during the submission of
spiral Ph. D. thesis. The students are
supposed to submit copies of; Eligibility
certificate, Pre-Ph. D. course work
qualified- mark list, copies of Payment of
University Fees, All progress reports
submitted earlier, Graduate and post
graduate mark list, WHEREAS, the
University has everything on record in
electronic form and documented physically
as well and ready at a click. Surprisingly this
is again mandatory recurrent submission
during the final thesis. In this regard; where
our country now advocates paperless
governance, does the University feel to
revise the need of twofold submission of
the same documents?

Yes.
Avoiding repetition of submission is under
consideration.
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��  

� मांक

��                                                                                                                        उ� र 

डॉ. एस. के. �शदे डॉ. बी. पी. र�गे

1 मा. कुलगु�  यांचा लॉगीन आय. डी. वाप� न 

बी. फाम�सी�या िव� ा�य�चे गुण 

वाढिव�याबाबत�या त� ारीत �थािपत 

स�यशोधन सिमतीने िदले�या अहवालानंतर 

पुढे काय काय�वाही केली आहे? या�करणी 

स� ��थती काय आहे?

सदर �करण पुढील काय�वाहीसाठी फौजदार चावडी 

पोलीस �टेशन, सोलापूर शहर यां�याकडे ग�ुहा दाखल 

कर�यात आला आहे. स� पिर��थतीम�ये हा ग�ुहा 

सायबर � ँचकडे वग� कर�यात आला आहे.

2 िव� ापीठातील एम. कॉम. / एम. बी. ए. चा 

अ�यास� म बदल�यासाठी महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ 

कलम ४१ (क) मधील तरतुद�चे तंतोतंत 

पालन झाले आहे काय? नस�यास,

�याबाबत काय काय�वाही केली आहे?

होय, सदर तरतूदीचे तंतोतंत पालन कर�यात आल े

आहे. 

डॉ. टी. ज.े फुलारी ॲड. � ीमती एन. एस. मंकणी

1 पु. अ. होळकर सोलापरू िव� ापीठ,

सोलापूर�या वतीने आयोिजत िद.26 ते 30 

िडस�बर, २०१९ या दर�यान संप�  झाले�या 

रा�य �तरीय ि� डा महो�सवा�या 

आयोजनासाठी दहा लाख � पय े �कवा दहा 

लाखापे� ा जा�त रकमे�या एकूण िकती 

िनिवदा मागिव�यात आ�या?

02 िनिवदा मागिव�यात आ�या हो�या.

2 पु. अ. होळकर सोलापरू िव� ापीठ 

सोलापूर�या वतीने आयोिजत िद.26 ते 30 

िडस�बर, २०१९ या दर�यान संप�  झाले�या 

रा�य �तरीय ि� डा महो�सवा�या 

आयोजनासाठी तीन लाखापे� ा कमी 

खच��या िकती िनिवदा मागिव�यात आ�या?

एकही िनिवदा नाही.

३ पु. अ. होळकर सोलापरू िव� ापीठ 

सोलापूर�या वतीने आयोिजत िद.26 ते 30 

िडस�बर, २०१९ या दर�यान संप�  झाले�या 

रा�य �तरीय ि� डा महो�सवा�या भोजन 

मंडपासाठी िकती र�कम खच� कर�यात 

आली? 

भोजनमंडपासाठी `34,34,970/- इत�या रकमेचे 

देयके फम�कडून �ा�त झाले असून ते तपासून अंितम 

कर�याचे काम चाल ूआहे. अ� ाप खच� पडलेला नाही.

डॉ. जी. डी. िबराजदार � ी. ए. के. आवळे

1 पु. अ. होळकर सोलापरू िव� ापीठात तयार 

कर�यात आले�या खो खो मैदाने भाग - १, 

२, ३ आिण ४ हे सार�याच �कारचे काम 

असताना �याचे वगेवगेळे अंदाजप� क तयार 

कर�याचे �योजन का केले?

रा�यपाल िनय�ुत उपसिमती�या िनद�शा�माणे 

काय�वाही कर�यात आली.

2 पु. अ. होळकर सोलापरू िव� ापीठ 

सोलापूरच े Vision, Mission, Goals 

बदलले आहेत काय? 

होय.
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३ २८ नो�ह�बर, २०२१९ रोजी “सुटा”

संघटनेसोबत झाले�या चच�त change in

staff साठी ordinance बदल�याचे ठरले 

होते काय? अस�यास �यावर काय काय�वाही 

झालेली आहे? 

Changes in Staff संदभ�त Ordinanace तयार कर�याची

काय�वाही सु�  आहे.

� ी. ए. ए. शेख डॉ. बी. एन. आदटराव

1 िद.9/1/2019 रोजी �थापन केलेली 

Purchase & Store Unit का र� कर�यात 

आली? अस�यास कारणे कोणती?

सदर िवभाग हा महारा��  समान लेखा संिहता २०१२ 

(Common Account Code) नुसार खरेदी व भांडार 

िवभाग या नावाने काय�रत आहे.

2 पु. अ. हो. सो. िव. सोलापूर यांचेकडे 

शै� िणक वष� २०१९-20 कालावधीत 

कोणकोण�या सं�थेकडून /

महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� 

िमळ�याकिरता ��ताव �ा�त झाल ेआहेत?

शै� िणक वष� 2019-20 म�य े खालील महािव� ालयाकडून 

�वाय�  दज� िमळ�याकिरता ��ताव � ा�त झालेल ेआहेत.

1) वालचंद कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स, सोलापरू. 

2) िहराचदं नेमचदं कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू. 

3) वालचंद इ���ट� ूट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू. 

शै� िणक वष� 2019-20 पासून खालील महािव� ालयास 

यु. जी. सी. नवी िद� ी यां�याकडून �वाय�  दज� िमळालेला 

आहे. 

1) संगमे� र कॉलेज, सोलापरू.

३ सहयोगी � ा�यापक ते � ा�यापक पदा�या 

पदो� तीसाठी�या ��तावाचे शु�क वाढचा 

िनण�य झाला आहे का? अस�यास पूव�ल� ी 

�भावाने अंमलबजावणी केली आहे का? 

१) होय.

२) होय. 

� ी. टी. ज.े गावडे डॉ. ए. बी. �शगाडे

1 डॉ. ए. एच. मािणकशेटे यांची मानसेवी 

अिधकारी �हणनू केलेली िनयु�ती कोण�या 

िनयमाने केली आहे? 

सामा�य �शासन िवभागाकडील शासन िनण�य � मांक 

संकीण�-2715/� .� .100/13 मं� ालय, मंुबई िद.17 

िडस�बर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार िनयु�ती कर�यात 

आली आहे. 

2 पु. अ. होळकर सोलापूर िव� ापीठ सोलापूर�या 

वतीने आयोिजत िद.26 ते 30 िडस�बर, २०१९ या 

दर�यान संप�  झाले�या रा�य �तरीय ि� डा 

महो�सवा�या भोजनासाठी एकूण िकती खच� 

कर�यात आला?

भोजनासाठी `42,82,400/- इत�या रकमेचे देयके 

फम�कडून �ा�त झाले असून ते तपासून अंितम कर�याच े

काम चालू आहे.  

३ पु. अ. होळकर सोलापरू िव� ापीठ,

सोलापूर�या वतीने आयोिजत िद.26 ते 30 

िडस�बर, २०१९ या दर�यान संप�  झाले�या 

रा�य �तरीय ि� डा महो�सवा�या मैदाने 

तयार कर�यासाठी एकूण िकती र�कम खच� 

कर�यात आली?

मैदान तयार कर�याकिरता झाले�या खच�ची देयके 

अंितम झालेली नाहीत. �यामूळे अंितम खच�चा आकडा 

आता देता यणेार नाही. 
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� ी. आर. एस. गायकवाड कु. ए. सी. च�हाण

1 �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेिशवाय िकती 

व कोण-कोणते सामंज�य करार केले 

आहेत? 

03 सामंज�य करार.

1) National Chemical Laboratory (NCL), Pune.
2) The University of Malta.
3) The Centre for Internet and Society (CIS),

Bengaluru.

सदर सामंज�य कराराची �यव�थापन पिरषदेची मा�यता 

घे�याची काय�वाही सु�  आहे.

2 पु. अ. होळकर सोलापरू िव� ापीठात जून 

२०१८ ते जानेवारी २०२० पय�त एकूण िकती 

कं� ाटी कम�चा�यांची िनय�ुती कर�यात 

आली? 

पु. अ. होळकर सोलापरू िव� ापीठ जून, २०१८ ते 

जानेवारी, २०२० पय�त एकूण दोन कं� ाटी कम�चा�यांची 

िनय�ुती कर�यात आली आहे.

� ी. एस. टी. सरवदे डॉ. एच. के. आवताडे

1 पु. अ. होळकर सोलापूर िव� ापीठ, सोलापरू�या 

वतीने आयोिजत िद.26 ते 30 िडस�बर, २०१९ या 

दर�यान संप�  झाले�या रा�य �तरीय ि� डा 

महो�सवा�या आयोजनात उप��थत असणा�या 

खेळाडू, पंच, संघ �यव�थापक, िव� ापीठ 

कम�चारी, िविवध सिमती सद�य या�ंया 

भोजनाकिरता कुपनची �यव�था कर�यात आली 

होती काय? 

होय.

2 पी. एच. डी. पदवी करीता PET - 7 ची �वशे 

�ि� या िनयमानुसार झाली आहे का?

होय. यातील � ुटी आढळ�या हो�या, �याच े िनराकरण 

क� न �ि� या सु�  आहे.

३ रा�य�तरीय ि� डा महो�सव २०१९ व 

िव� ापीठातील अ�य खरेदीसाठी Current

Schedule of Rate’s (CSR) कोण�या वष�चा 

वापरला आहे? 

CSR सन 2017-18 चा वापरला आहे.

� ी. एस. एम. गायकवाड डॉ. बी. एन. आदटराव

1 कं� ाटी यं� णा िव� ेषक �हणनू कोणाची 

नेमणकू केली आहे? 

कं� ाटी यं� णा िव� ेषक �हणनू � ी. खोत िकशोर 

गणपती यांची नेमणकू केली आहे. 

2 यं� णा िव� ेषक पदाचे पा� ता िनकष काय 

आहेत? 

1) B. E. / B. Tech. (Computer / information

Technology) or M. Sc. (Computer Science /

information Technology) M. C. A. or M. C. S.

2) Four Years experience in Software Development &

Maintenance in Educational institute of Govt. or

Semi Govt. organization or in any Public or Private

Limited or Multinational Company, engnaged

purely in Software Development.

Desirable Experience

Extensive Knowledge of data processing, hardware

platforms and enterprise software applications.

Technical experience with system networking,

databases, web development, user support and

hardware maintenance.

Good working knowledge skills with Microsoft office

Products, Net, SQL.
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३ संगणकशा�  संकुलातील डॉ. आर. एस.

हेगडी यांना कोण�या पदावर िनयु�ती 

झा�याने धारणाअिधकार (lien) दे�यात 

आलेला आहे? 

डॉ. आर. एस. हेगडी यांनी िवनंती के�यानुसार 

संबंिधतांना Central University of Karnataka, Kalburgi

या िव� ापीठात सहयोगी � ा�यापक या पदावर � जू 

हो�याकिरता िद.30/01/2020 रोजी सहयोगी 

�ा�यापक पदावरील एक वष�चा धारणािधकार मंजूर 

क� न काय�मु�त कर�यात आले आहे.  

कु. एस. ज.े मोिहते-पाटील �ाचाय� डॉ. � ीमती के. ए. पांडे

1 पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर 

िव� ापीठ अंतग�त िकती व कोण�या ��कल 

डे�हलपम�ट कोस�सना मा�यता िदली आहे?

पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव� ापीठ 

अंतग�त कौश�य िवकास क�� ाम�य ेएकूण ९२ कोस�सना 

मा�यता दे�यात आली आहे.

2 यो�य �ािधकरणा�या मंजुरीिशवाय असे 

कोणते �माणप�  कोस� आहेत का, की �यांचा 

समावशे िव� ापीठा�या पद�य�ु र 

अ�यास� मात केलेला आहे व �याची न�द 

गुणपि� केत कर�यात आली आहे?

एकही नाही.

३ पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर 

िव� ापीठा�या Incubation Centre चा 

संल�न महािव� ालयास कसा व कोण�या 

�कारे फायदा होणार आहे?

िव� ाथ� व �ा�यापक यां�याम�ये उ� ोजगता िनम�ण 

कर�याचा फायदा होवू शकतो.

डॉ. टी. �ही. �शदे ॲड. � ीमती एन. एस. मंकणी

1 पु. अ. हो. सोलापूर िव� ापीठा�या 

Purchase Committee �या सद�या कु.

अि� नी च�हाण यांनी आप�या र�ता�या 

ना�यातील �य��तस िदलेले �लेझरच े

बेकायदेशीर ट�डर संदभ�त काय कारवाई 

कर�यात आली?

�लेजर बाबत दरप� क मागिव�याची � ि� या 

िव� ापीठा�या http://su.digitaluniversity.ac

संकेत�थळावर खु�या प�दतीने Online Quotation

मागिव�यात आले होते व जा�तीत जा�त संभा�य इ�छूक 

दरप� कधारकापय�त पोहोचतील आिण �यामळेू जा�तीत 

जा�त पारदश�कता आणणे श�य होईल. या प�दतीने 

दरप� क मागिव�याची �ि� या राबिव�यात आलेली 

होती व �यामधील सव�त �यनूतम दर असले�या फम�ला 

पुरवठा आदेश दे�यात आलेला आहे.
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2 अिधसभनेे मंजूर केलेला डॉ. बाबासाहेब 

आंबडेकर अ�यासन क��  सु�  

कर�याबाबत�या ठरावाची स� ��थती काय 

आहे? 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अ�यासन क��  ��तूत 

िव� ापीठात सु�  कर�याकिरता ��ताव तयार 

करणेकामी मा. कुलगु�  महोदयांनी नामिनद�शन 

के�यानुसार त�  �य�त�ची सिमती खालील�माणे गठीत 

कर�यात आली आहे.

१) डॉ. जी. एस. कांबळे, �ा�यापक तथा संचालक,

सामािजकशा�  ेसंकुल, पुअहोसोिवसो - अ�य�

२) डॉ. आर. बी. भोसले, �ा�यापक तथा संचालक,

रसायनशा�  संकुल, पुअहोसोिवसो - सद�य

सदर सिमतीची पिहला बैठक 

िद.29/01/2020 रोजी दुपारी 01:00 वा. िव� ापीठ 

काय�लयात संप�  झाली. सदर बैठकीत सिमतीने डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर यां�या काय�वर सिव�तर चच� 

क� न, यापूव� महारा��  शासनाकडे अनेक अ�यासन 

क�� ाचे ��ताव पाठिव�यात आले आहेत. मा�  सदरचे 

��ताव शासन �तरावर �लंिबत अस�याकारणाने डॉ.

बाबासाहेब आंबेडकर अ�यासन क�� ाचा ��ताव तूत�स 

िव� ापीठ अनुदान आयोगास पाठिवणे उिचत होईल,

असे सिमतीचे �हणणे आहे. याबाबत आ�थापना 

िवभागाने िटपणी सादर केली असता, सदर बाब �थम 

िव� ा पिरषदे�या बैठकीम�ये व तदनंतर �यव�थापन 

पिरषदेसमोर सादर क� न, सदर ठरावानुसार पुढील 

काय�वाही कर�यासाठी मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता 

�दान केली आहे. याअनुषगंाने सदर िवषय आगामी 

होणा�या िव� ा पिरषदे�या बठैकीसमोर सादर 

कर�याकिरता तयार आहे.

३ पु. अ. हो. सोलापूर िव� ापीठात चालिवल े

जाणारे एम. कॉम. / एम. बी. ए. अ�यास� म 

आिण महािव� ालयीन �तरावर चालिवल े

जाणारे एम. कॉम. / एम. बी. ए. अ�यास� म 

वगेवेगळे आहेत काय? अस�यास कारणे 

काय? 

होय, महािव� ालय �तरावर िशकिवले जाणारे एम. कॉम 

/ एम. बी. ए. या कोस�चे पा� � म वगेळे आहेत तर 

िव� ापीठ पिरसर संकुलात एम. कॉम. / एम. बी. ए. ला 

िशकिवले जाणारे पा� � म वगेळे आहेत.

कारण िद.20/07/2018 रोजी मा. कुलसिचव व मा. 

िवशेष काय�सन अिधकारी यां�याशी झाले�या चच�नुसार 

िव� ापीठ संकुलात िशकिवला जाणारा पा� � म UGC

आिण AICTE �या िनकषात बसणारा आहे.
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मा. कुलग�ु  तथा अ�य� महोदयां�या परवानगीने येणारे आय�या वळेेच ेिवषय:

[ 8(1) ] ि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 फेरिवचाराथ�.

(िटपणी: िद.20/11/2018 रोजी�या अंतग�त काय�लयीन िटपणी�वय े िद.30/10/2018

रोजी�या िव�  व लेखा िवभागा�या िटपणी�वये मा. महालेखापाल यानंी लखेा 

पिर� णातील � ी. अिनल बाबरुाव जाधव यां�या पदो� तीबाबत उप��थत केले�या 

आ� ेपाच े�प�टीकरण खालील�माणे दे�यात आले होते.

Para
No.

Para Department Reply

5 Promotion to the
post of Asst. Registrar
in contravention to
the seniority list of
the University

The meeting of Departmental Promotion
committee consisting 1. Prof. Dr. S. V. Lonikar 2.
Prin. Dr. B. M. Bhanje 3. Dr. R. B. Bhosale was
held on 22/11/2011. The committee considered
Shri. D. S. Kamble and Shri A. B. Jadhav for the
promotion.

Shri D.S. Kamble Shri A. B. Jadhav

Completed 4 years
4 Months on the
post of Section
Officer

1) Completed 2 years 11
Months on the post of
Section Officer in
Solapur University.

2) Completed more than
3 years on the post of
Section Officer in
Shivaji University,
Kolhapur.

1. The one of condition for promotion to Asst.
Registrar as per standard code Rules 1984
Section 3 (ii) (c)-who posses five years
experience in class II posts in the
Universities.

2. The Departmental Promotion Committee
after considering both the cases
recommended Shri A. B. Jadhav for
promotion on the post of Asst. Registrar (The
minutes of said meeting are enclosed
herewith)

3. The report of the Departmental Promotion
committee who has recommended the
Promotion of Shri. A. B. Jadhav will be once
again placed before Management Council for
review the promotion.

महालेखापाल काय�लयाकडून उप��थत कर�यात आललेा मु�ा � . 5

खालील�माणे आहे.
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• Para No.5: Promotion to the post of Asst. Registrar in contravention

to the seniority list of the University- As per Section 5(11) of the

Maharashtra University Act, 1994 the University has a power to

create non-teaching skilled, administrative, ministerial and other

posts and prescribe the qualifications and pay-scales with prior

approval of the State Government. As per rule 14(1) of the slandered

code rules 1984 which were applicable to all non teaching employees

of Non-Agricultural Universities of Maharashtra who were appointed

on time scale of pay; the seniority of the employee in a cadre under

the University or the College under same management shall be

determined on the basis of date of continuous service in that cadre.

Further the date of joining the service on probation or as the case

may be the date of promotion shall be taken as the date of

continuous service for this purpose.

Also, as per Rule 14(6) (a) of the Standard Code, 1984, the

employee who requests for change in cadre of equivalent level,

the employee shall rank lowest in the seniority in the other cadre.

Scrutiny of seniority list of non-teaching employees for the

period of 2008-2009 revealed that Shri. D. S. Kamble (Date of

appointment to the post of Superintendent : 28/06/2007) was

senior to Shri A.B. Jadhav (Date of appointment to the post of

Superintendent : 02/12/2008)

It was observed that the Departmental Promotion

Committee had promoted Shri. A.B. Jadhav to the post of Asst.

Registrar w.e.f. 16/12/2011 even when Shri. D.S. Kamble was

placed higher in the Seniority List of Non-teaching employees of

equivalent scale. Also, when there were two positions vacant for

General category was not promoted while Shri. Jadhav who

belonged to VJNT category was promoted to the post of Asst.

Registrar (against vacancy for General category).

In reply, the Registrar stated that the promotion of Shri.

A.B. Jadhav was made as per the decision of Departmental

Promotion Committee.

The reply is not tenable since the University has not stated

(along with supporting documents) why the seniority list was

ignored and whether the Departmental Promotion Committee

was competent (and under which situations / circumstances) to

grant such promotion by ignoring seniority.
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         िद. 22/11/2011 रोजी�या िवभागीय पदो� ती सिमतीने केललेी िशफारशी 

खालील�माणे आहेत.

• � ी. कांबळे � ानदेव िसताराम, क�  अिधकारी: िद.22/03/2011 व 05/05/2011 

रोजी�या िवभागीय पदो� ती सिमती�या बठैकी�या अहवालात नमूद के�या�माणे 

� ी. कांबळे यांनी शासन पिरप� क सीबीसी-10/2010/� .� .47/मावक-5 मं� ालय 

िव�तार भवन िद. 25/03/2010 �वये आव�यक असललेे जाती वधैता �माणप�  

सादर केल ेआहे. � ी. कांबळे हे क�  अिधकारी या पदावर 4 वष� 4 मिहने 24 िदवस 

काय�रत आहेत. �यामहेु सामा�य �शासन पिरप� क � मां.एस.आर.�ही.2005 /

�� 01/2005/12 िद.25 फे�वुारी 2005 नुसार� ी. कांबळे पदोनतीस पा�  आहेत. 

तथािप, �यव�थापन पिरषदे�या िद.21/07/2011 रोजी�या बैठकीत झाले�या ठराव 

� . 08 नुसार � ी. कांबळे याचंा क�  अिधकारी या पदावरील सेवा काल 5 वष�प�े ा 

कमी अस�याने ते पदो� तीस पा�  होत नाहीत. तथािप महारा��  शासन, सामा�य 

�शासन िवभागाच ेउपरो�त पिरप� क बधंनकारक आहे असे वाटते. सबब याबाबत 

िव� ापीठ �शासनाने िनण�य �यावा.

• � ी. जाधव अिनल बाबरुाव, क�  अिधकारी: � ी. जाधव हे ��तुत िव� ापीठात क�  

अिधकारी या पदावर 2 वष� 11 मिहने 20 िदवस काय�रत असनू यापूव� िशवाजी 

िव� ापीठात अिध� क या पदावर 3 वष�पे� ा अिधक काळ काय�रत होते. िशवाजी 

िव� ापीठ को�हापूर कडून �याचें सेवाप�ुतक, गोपनीय अहवाल �ा�त झाले आहेत.

�यामळेु ��तुत िव� ापीठ व िशवाजी िव� ापीठात क�  अिधकारी / अिध� क पदावरील 

�यांचा एकि� त सेवाकाल िवचारात घेता � ी. जाधव पदो� तीस पा�  आहेत. तसेच 

�यांच ेसन 2010-11, 2009-10, 2008-2009, 2007-2008, 2006-2007 वष�चे 

गोपिनय अहवाल िवचारात घेता �यानंा एक चागंल ेदोन उ�कृ�टव दोन अ�य�ुकृ�ट 

अस ेशरेे �ा�त झाले आहेत. वरील बाबीचा िवचार क� न � ी. जाधव अिनल बाबरुाव 

यांना सहायक कुलसिचव खूला �वग� या पदी पदो� ती � ावी अशी िशफारस 

कर�यात येत आहे.

उपरो�त बाबी िवचारात घेता, काय�लयीन िनवदेन खालील�माणे आहे.

1) ��तुत िव� ापीठाकडून सरळ सेवा भरतीकरीता �िस�द कर�यात आल�ेया 

जािहरातीस अनुस� न � ी. अिनल बाबरुाव जाधव यांची िव� ापीठाच ेिनयु�ती आदेश 

� . SOL/UTY/ESTT/7798-07, िद.21/10/2008 अ�वये क�  अिधकारी या 

पदावर िनयु�ती कर�यात आलेली होती. �यास अनुस� न � ी.जाधव हे 

िद.02/12/2008 रोजी क�  अिधकारी या पदावर � जू झाले होते.
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2) त� नंतर िव� ापीठाम�य े िर�त असले�या सहायक कुलसिचव या पदावर पदो� ती 

देणेकामी खालील�माणे िवभागीय पदो� ती सिमती गठीत कर�यात आललेी होती.

A. �ा. डॉ. एस. �ही. लोणीकर, �यव�थापन पिरषद सद�य, ��तुत िव� ापीठ.

B. �ाचाय�, डॉ. बी. एम. भांज,े �यव�थापन पिरषद सद�य, ��तुत िव� ापीठ.

C. डॉ.आर.बी.भोसल,े सहा.�ा�यापक, रसायनशा�  संकुल, ��तुत िव� ापीठ.

3) उपरो�त िवभागीय पदो� ती सिमतीची िद.22/11/2011 रोजी सपं�  झाललेी होती.

सदर सिमतीसमोर सहायक कुलसिचव या पदाकरीता पा�  असणा�या � ी. डी. एस. 

कांबळे व � ी. ए. बी. जाधव यांची सपंूण� मािहती सादर कर�यात आलेली होती.

4) काय�लयाकडून पुरिव�यात आल�ेया मािहतीनुसार, संबिंधतांच ेगोपनीय अहवाल व 

�माण सिंहता िनयम 1984 कलम 3 (ii) (c) मधील तरतुदीला अनुस� न िवभागीय 

पदो� ती सिमतीने � ी. जाधव याचं ेक�  अिधकारी या पदाच ेअनुभव िवचारात घेऊन 

� ी. अिनल बाबरुाव जाधव यानंा सहायक कुलसिचव या पदाच े पदो� ती देणेबाबत 

िशफारस केललेी होती व �यास अनुस� न काय�लयीन आदेश � . SOL / SUS /

Estt / 2011-12 / 8050, िद.16/12/2011 अ�वये � ी. अिनल बाबरुाव जाधव 

यांना पदो� ती आदेश िनग�िमत कर�यात आला व �यास अनुस� न � ी. जाधव हे 

िद.17/12/2011 रोजी म�या�हपुव� सहायक कुलसिचव या पदावर � जू झाल ेहोते.

5) सामा�य �शासन िवभागाच ेिद.25/02/2005 रोजीच ेशासन िनण�य � .एसआर�ही -

2005/� .� .1/2005/12 म�ये गट अ मधील सव� ट��यापय�त�या आतंर� ेणी 

पदो� तीसह ��येक ट��यावर पदो� ती करताना िनकटतम िन�न पदावर तीन वष��या 

िकमान सेवचेी अट पदो� तीसाठीची पूव� अट �हणनू राहील. असे नमदू आहे. 

6) वरील�माणे िद. 25/02/2005 रोजीच े सामा�य �शासन िवभागाच े शासन िनण�य 

िद.22/11/2011 रोजी संप�  झाले�या िवभागीय पदो� ती सिमतीसमोर सादर केल े

असता सिमतीने महारा��  शासन, सामा�य �शासन िवभागाच े उपरो�त पिरप� क 

बंधनकारक अस�याच े नमदू केलेले आहे. तरी सदर शासन पिरप� क 

िद.21/07/2011 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर क� न � ी. कांबळे यांच े

अनुभव � ाहय न धरता � ी. जाधव यानंा सहायक कुलसिचव या पदावर पदो� ती 

िद�याच ेिदसनू येते.

7) सामा�य �शासन िवभागा�या उपरो�त शासन िनण�याम�ये गट अ मधील 

पदो� तीकरीता िनकटतम पदाचा तीन वष�चा अनुभव � ाहय धरणेबाबत नमदू 

असताना सदरची बाब िद. 21/07/2011 �या �यव�थापन पिरषदेने ठराव � . 08

अ�वये अमा�य केललेी िदसनू येते. वा�तिवक पाहता, शासनाकडून िनग�िमत 

कर�यात येणारे सव� शासन िनण�य हे सव�वर बधंनकारक असताना उ�त�माणे 
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�यव�थापन पिरषदेने शासन िनण�यानुसार काय�वाही कर�यास मंजरूी िदललेी 

नस�याच ेिदसनू येते.

8) वा�तिवक पाहता िवभागीय पदो� ती सिमतीने सहायक कुलसिचव या पदा�या 

पदो� तीकरीता महारा��  अकृषी िव� ापीठे आिण महािव� ालये �माण सिंहता 

(िश� के� र पदा�या अटी व सेवाशत�) िनयम, 1984 मधील तरतुदीनुसार क�  

अिधकारी या पदाचे 5 वष�चे अनुभव � ाहय ध� न � ी. जाधव यानंा िद.16/12/2011 

रोजी सहायक कुलसिचव या पदावर पदो� ती िदललेी आहे. तथािप, उ�च व तं�  

िश� ण िवभागा�या िद.20/05/2010 रोजी�या शासन िनण�याम�ये �माण सिंहता 

(िश� के� र पदा�या अटी व सेवाशत�) िनयम, 1984 र� झा�याचे व व �याऐवजी 

सामाियक पिरिनयम (Common Statutes) लागू होईपय�त महारा��  नागरी सेवा 

िनयमातील तरतुदी लाग ू कर�यात येत अस�याच े नमदू आहे. सदर बाब िवचारात 

घेता, � ी. जाधव यानंा �माण सिंहता (िश� के� र पदा�या अटी व सेवाशत�) िनयम, 

1984 मधील अनुभवाची अट � ाहय धर�यात आललेी आहे. तथािप, �यांना सहायक 

कुलसिचव या पदावरील पदो� ती दे�यात आल�ेया कालावधीत महारा��  अकृषी 

िव� ापीठे आिण महािव� ालये �माण संिहता (िश� के� र पदा�या अटी व सेवाशत�)

िनयम, 1984 ही र� झाललेी होती. अस े असतानाही िवभागीय पदो� ती सिमतीने 

महारा��  शासना�या िद. 25/02/2005 व 20/05/2010 रोजी�या शासन िनण�याची 

अंमलबजावणी न करता � ी. जाधव यानंा सहायक कुलसिचव या पदावर पदो� ती 

िद�याच ेिदसनू येते.

9) � ी. कांबळे यांना अिध� क पदा�या िर�त पदावर िवभागीय पदो� ती सिमती�या 

िशफारशीनुसार काय�लयीन आदेश � . SOL/UTY/209, िद. 28/06/2007 अ�वये 

अिध� क या पदावर पदो� ती दे�यात आललेी असून सदर पदावर � ी.कांबळे हे 

िद.28/06/2007 रोजी काय�लयीन वळेेत � जू झाल ेआहेत. तर � ी. जाधव यांची 

अिध� क या पदावर सरळसवेा भरतीने झाललेी असून �यानंा िनय�ुती आदेश � .

SOL/UTY/ESTT/7798-07, िद. 21/10/2008 अ�वये अिध� क या पदावर 

िनय�ुती कर�यात आललेी असनू सदर पदावर � ी. जाधव हे िद.02/12/2008 रोजी 

काय�लयीन वळेेत � जू झाले आहेत. सदर दो�ही बाब�चा िवचारा करता � ी. जाधव 

यां�यापे� ा � ी. कांबळे हे विर�ठ अस�याच ेिदसनू येते.

10) ��तुत िव� ापीठा�या 01/04/2009 ते 31/03/2010 व 01/04/2010 ते 

31/03/2011 या कालावधीतील क�  अिधकारी या पदाची सेवाजे�ठता यादी 

अवलोकनी घेता, सेवाजे�ठतेम�ये � ी. कांबळे � ानदेव िसताराम हे � ी. अिनल 

बाबरुाव जाधव यां�यापे� ा विर�ठ होते व तशी यादीम�य े दश�िव�यात आलले े आहे.
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�हणजेच सदर दो�ही वष��या सेवाजे�ठता यादीनुसार � ी. जाधव यां�याप�े ा 

� ी.काबंळे हे विर�ठ आहेत. सदरबाबत � ी. जाधव याचंकेडून कोण�याही �कारच े

आ� ेप न�दिव�यात आललेी नाही. अस े असतानाही � ी. जाधव यानंा सहायक 

कुलसिचव या पदावर पदो� ती दे�यात आ�याच ेिदसनू यतेे.

उ�त बाब�चा िवचार क� न मा. �धान महालेखाकार काय�लय, पुणे यांचकेडून 

��तुत िव� ापीठाच े01/04/2015 ते 31/03/2017 या कालावधीच ेकर�यात आल�ेया 

लेखा पिर� ण अहवालाम�ये मु�ा � . 5 नुसार � ी. डी. एस. कांबळे हे ��तुत 

िव� ापीठाम�ये क�  अिधकारी या पदा�या सेवा जे�ठता यादीम�ये विर�ठ असताना तसचे 

पदो� ती करीता �वग�िनहाय उपल�ध असल�ेया पदस�ं येनुसार � ी. कांबळे हे अनुसुिचत 

जाती (SC) �वाग�तून यते असताना �यांना पदो� ती दे�याऐवजी भट�या िवमु�त जाती 

(VJNT) �वाग�तून येणा�या � ी. जाधव यानंा सहायक कुलसिचव या पदावर दे�यात 

आल�ेया पदो� तीवर आ� पे घेतललेा आहे.

उपरो�त�माणे � ी. अिनल बाबरुाव जाधव यानंा सहायक कुलसिचव या पदावर 

दे�यात आले�या पदो� तीस अनुस� न �धान महालेखाकार काय�लय, पुणे यांचकेडून 

उप��थत कर�यात आल�ेया आ� पेाबाबत � ी. जाधव या�ंया पदो� तीची बाब �यव�थापन 

पिरषदेसमोर फेरिवचाराथ� सादर कर�यात येणार अस�याच े �धान महालेखाकार 

काय�लय, पुणे यांना कळिव�यात आलले ेआहे.

        सबब, � ी. अिनल बाबरुाव जाधव यानंा क�  अिधकारी या पदाव� न सहायक 

कुलसिचव या पदावर सेवाजे�ठता व शासन िनण�य डावलनू िदले�या पदो� तीची बाब 

फेरिवचाराथ�).

ठराव: सदरचा िवषय पढुील बैठकीत सादर करावा अस ेठरल.े
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[ 8(2) ] National Chemical Laboratory (NCL), Pune, The University of Malta आिण The

Centre for Internet and Society (CIS), Bengaluru यां�यासमवते ��तूत िव� ापीठाने 

केल�ेया सामंज�य करार (MoU) ची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठाच े िव� ाथ� जागितकरणा�या �पघ�त िटकून �यानंा दज�दार 

उ�च िश� ण िमळाव ेव िव� ापीठाची �येय धोरणे रा�� ीय व आतंररा�� ीय �तरावर � याती 

िमळ�या�या हेतूने सामंज�य करार (MoU) कर�यात येतात. याचाच एक भाग �हणनू 

िव� ापीठाच े िव� ािवषयक �येय व धोरणे वृ��दगंत कर�यासाठी खालील शै� िणक 

सं�थाशी सामंज�य करार (MoU) कर�यात आलले ेआहेत.

Sr.

No.

Name of the Company /

Institute

Concern Department /

School

MoU Signed Dated

1) National Chemical

Laboratory (NCL), Pune

School of Chemical

Sciences

06th December,

2018

2) The University of Malta School of Computational

Sciences

29th May, 2019

3) The Centre for Internet

and Society (CIS),

Bengaluru

School of Social Sciences 19th July, 2019

सबब, वरील बाब मािहती�तव).

ठराव: National Chemical Laboratory (NCL), Pune, The University of Malta आिण The

Centre for Internet and Society (CIS), Bengaluru यां�यासमवते ��तूत िव� ापीठाने 

केल�ेया सामंज�य करार (MoU) याची न�द घे�यात आली.
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[ 8(3) ] पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव� ापीठा�या िविवध Stakeholder साठी 

तयार कर�यात आल�ेया Code of Conduct (Handbooks) साठी मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव� ापीठा�या िविवध Stakeholder

साठी आचारसिंहता (Code of Conduct [Handbooks]) तयार कर�यासाठी 

मा. कुलग�ु महोदय या�ंया मा�यते�वये खालील�माणे िविवध सिम�या गठीत कर�यात 

आ�या हो�या.

अ.

� .

तपिशल सिमती सद�यांची नावे

अ) िव� ा�य�साठी आचारसंिहता 

(Code of Conduct)

1) डॉ. पी. एन. कोळेकर

2) डॉ. � ीराम राऊत

ब) िश� कांसाठी आचारसंिहता 

(Code of Conduct)

1) �ा. डॉ. जी. एस. कांबळे

2) डॉ. ए. आर. �शदे

क) �शासकीय कम�चारी आचारसंिहता 

(Code of Conduct)

1) �ा. डॉ. �ही. बी. घुटे

2) �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील 

3) डॉ. िशवाजी �शदे

ड) माजी िव� ाथ�/पालकांसाठी 

आचारसंिहता (Code of Conduct) 

1) �ा. डॉ. आर. एस. हेगडी

2) डॉ. िवनायक धुळप 

3) डॉ. सौ. आर. एस. दातार 

उ�त त�तामधील अ. � . अ) ते क) मधील सिमत�चा अहवाल या िवभागास �ा�त 

झालेला आहे. तसेच ड) माजी िव� ाथ� / पालकांसाठी आचारसिंहता (Code of 

Conduct) च े काम अंितम ट��यात आहे. सबब विरल चारही सिमती�या (Code of

Conduct) for Stakeholders यां�याकिरता Handbook ला मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव� ापीठा�या िविवध Stakeholder साठी 

तयार कर�यात आल�ेया Code of Conduct (Handbooks) ला दु� �तीसह सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 8(4) ] िव� ापीठाचे � ीन ऑिडट कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठा�या � ेड म�ूयाकन कर�यासाठी या वष� माहे स�ट�बर, २०२० मिह�यात 

नॅक किमटी येणार आहे. सदर � ेड मू�याकनासाठी � ीन ऑिडटकिरता िनि� त गुण असनू 

यापवू� िव� ापीठाने � ीन ऑिडट केल ेनस�यामूळे नॅक किमिट�या � ेड मू�याकनाच ेगणु 

वाढिव�याकिरता � ीन ऑिडट करणे अ�यंत आव�यक आहे.

सदर � ीन ऑिडट िरसच� फॉर िरसज�नसी फॉ�डेशन यां�याकडून कर�याकिरता 

सदर फम�ने यापूव� िदलले े अंदाजप� क र�कम ₹9,44,000/- इतके िदलले े होते.

�यां�यासोबत वाटाघाटीची चच� केली असता सदर फम�ने िव� ापीठाचे � ीन ऑिडट

कर�याकिरता अंदाजे र�कम ₹8,00,000/- (अ� री आठ लाख � पये फ�त) इत�या 

र�कमेत क� न दे�यास तयार झाललेे आहेत.

सबब, िव� ापीठाच े� ीन ऑिडट कर�या�या कामासाठी िरसच� फॉर िरसज�नसी 

फॉ�डेशन यानंी िदल�ेया अंदाजप� कास �शासकीय मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाचे � ीन ऑिडट कर�या�या कामासाठी ट�डरची �ि� या क� न िव� ापीठा�या 

�चिलत िनयमानुसार काय�वाही कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 8(5) ] िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयांतील तािसका त�वावरील िश� कांना मा�यता

िमळ�याबाबत�या  मदुतीनंतर �ा�त होणा�या ��तावांना शै.वष� 2020-21 पासनू दंड 

आकार�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सलं��नत महािव� ालयाकंडून ��येक श�ै िणक वष� तािसका त�वावरील 

िश� काचं े��ताव मा�यतेसाठी �ा�त होतात. सदर ��तवावर जािहरात मंजूरी, सं�थे�या 

�थािनक िनवड सिमती�या अहवालात िशफारस केले�या िश� कांची श�ै िणक अह�ता,

आर� ण तपासणी त� नंतर मा�यतेसाठी काय�लयीन िटपणी, विर�ठांची मा�यता इ.

काय�वाहीअंती ��तावातील िश� कांना मा�यता दे�यात येते.

�शासना�या अस े िनदश�नास आल े आहे की, सलं��नत महािव� ालये तािसका 

त�वावरील िश� कां�या मा�यतेच े ��ताव, िव� ापीठाने पिरप� का�दारे कळिवल�ेया 

िवहीत मुदतीनंतर व चार ते सहा मिह�यांनीही सादर करतात. या�तव काय�लयीन इतर 

कामकाजाचा वळे सदर ��तावास मा�यता दे�यासाठी खच� टाकावा लागतो. ��ताव 

उिशरा �ा�त झाले तरी िव� ा�य�च े श�ै िणक िहत व तािसका त�वावरील िश� कांच े

आ�थक िहत िवचाराथ� घेता, �यांना उ�त�माणे काय�वाही क� न मा�यता � ावी लागते.

या�तव िवहीत मदुतीनंतर �ा�त होणा�या ��तावातं िशफारस केले�या 

महािव� ालयानंा िदले�या मदुतीनंतर ��येक तािसका त�वावरील िश� कांना दरमहा दंड 

आकारणी स�ु  के�यास, महािव� ालयांकडून ��ताव वळेेत �ा�त होतील. व मा�यता 

दे�याची काय�वाही िविश�ट कालावधीतच करता येईल. यामळेु या िवभगा�या अ�य 

कामात अडथळा िनम�ण होणार नाही. तसेच तािसक त�वावरील ��तावानंा मा�यता 

दे�या�या काय�वाहीत सुस�ू ता व सरलता येईल.

सबब, िव� ापीठ सलं��नत महािव� ालयातंील तािसका त�वावरील िश� कांना 

मा�यता िमळ�याबाबत�या मदुतीनंतर �ा�त होणा�या ��तावानंा �ती िश� क �ती मिहना                      

� . 1000/-दंड आकार�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयांतील तािसका त�वावरील िश� कांना मा�यता

िमळ�याबाबत�या मदुतीनंतर �ा�त होणा�या ��तावांना शै. वष� 2020-21 पासनू 

खालील�माणे दंड आकार�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

संल��नत महािव� ालयांनी तािसका त�वावरील िश� कांची मुलाखत झा�यानंतर एक 

मिह�या�या आत ��ताव सादर करावा. �यानंतर आल�ेया ��तावांसाठी संबिंधत 

महािव� ालयाकडून �ती मिहना � .1,000/- (एक हजार � पय े फ�त) इतका दंड 

आकार�यात यावा.  

मा. कुलग�ु , मा. �-कुलग�ु व सव� स�माननीय सद�याचें आभार मानून रा�� गीतानंतर बठैक 

संप�याच ेकुलसिचव यानंी जाहीर केल.े

सही /- सही /-

सद�य सिचव

�यव�थापन पिरषद

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


