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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 १34 वी िनयिमत बैठकीचा कायवृ ातं 

गु वार, िद.26 नो हबर, २०20 दुपारी 2:3० वा.  
 

 

 

 यव थापन पिरषदेची १34 वी बठैक गु वार, िद.26 नो हबर, २०२० रोजी दुपारी 2:3० वा. 
रसायनशा  सकुंलातील कॉ फर स हॉलम ये मा. कुलगु  महोदय यां या अ य तेखाली आयोिजत 
कर यात आली होती. 

बठैकीस खालील माणे उप थती होती : 

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) ाचाय डॉ. शं. िक. पाटील सद य 
5) डॉ. िव. ल. कदम सद य 
6) ा. डॉ. र. िभ. भोसले सद य 
7) ाचाय डॉ. सं. िव. कोटी सद य 
8) डॉ. ह. कृ. आवताडे सद य 
9) डॉ. ब. पां. र गे सद य 

10) ॲड. ीमती नी. स.ु मंकणी सद या 
11) कु. अ. चं. च हाण सद या 
१२) डॉ. ता. ना. कोळेकर सद य 
१३) सीए णेीक शहा - . सचंालक, परी ा व मू यमापन मंडळ िनमंि त 
14) सीए णेीक शहा - िव  व लखेा अिधकारी िनमंि त 
15) ा. 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 केले. ाचाय डॉ.श.ंिक.पाटील 

.अिध ठाता, वािण य व यव थापन िव ाशाखा व डॉ. िव. ल. कदम, अिध ठाता - मानविव ान 

िव ाशाखा याचंी ही पिहलीच बठैक अस याने याचंे मा.कुलगु  यांच े ह ते पु पगु छ देऊन वागत 

कर यात आल.े 

अनुप थती:  

ाचाय डॉ.अ.बा. शगाडे, डॉ. ीमती सुरै या शेख यानंी दुर वनी ारे अनुप थत राह याबाबत 

िवनंती केली होती. यां या अनुप थतीची न द घेऊन मा यता दे यात आली. ी.अ.िक.आवळे,  

डॉ.एस.सी.मांडे - सचंालक, नॅशनल सटर फॉर सेल साय सेस, पणेु िव ापीठ कॅ पस, पणेु, अवर मु य 

सिचव, उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मंुबई, डॉ.ध.र.माने, मा. िश ण सचंालक (उ च िश ण), 

उ च िश ण संचालनालय, पणेु व डॉ.िद.रा.नंदनवार - भारी सहसंचालक, (तं  िश ण) पणुे, 

मा.संचालक (तं  िश ण) याचंे ितिनधी हे यव थापन पिरषदे या या बठैकीस अनुप थत होते. 
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सदर बठैकीत खालील माणे कामकाज झाल.े 
 

िवषय  .1 िद. 05 नो हबर, २०२० रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या 1३3 या बठैकीचा 
कायवृ ांत वाचनू कायम करणे. 

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

 
ठराव : 1) िद. 05 नो हबर, २०२० रोजी झाले या यव थापन पिरषदे या बठैकीचा कायवृ ांत 

खालील दु तीसह सव नुमते वाचनू कायम कर यात. 
 पान . 23 वरील िवषय . 22 मधील ठरावाम ये खालील माणे दु ती कर यात 

आली. 
पवू चा ठराव 

िहराचंद नेमचंद कॉलजे ऑफ कॉमस, सोलापरू या महािव ालया या परी ा क ाव न 
उ र पि का गहाळ करणी महािव ालयास झाले या 1 लाख दंडा या अनुषंगाने 
पनु वचार क न सव नुमते खालील माणे मा यता दे यात आली. 
 अतंगत पयवे क व बा  पयवे क यांना येकी 10,000/- (दहा हजार फ त) 

दंड आकार यात यावा. 
 किन ठ पयवे क यांना 5,000/- (पाच हजार फ त) दंड आकार यात यावा. 
 संबिंधत िव ा य या बाबतीत िनणय घे यासाठी, करण माद सिमतीकडे 

सोपिव यात यावा. 
 ा कारचे गैर कार होणार नाहीत याची महािव ालयाने कडक द ता यावी. 

दु त केललेा ठराव 
िद.13 िडसबर, 2019 रोजी संप  झाले या यव थापन बठैकीतील ठराव .40 (3) म ये 
बदल क न, िहराचंद नेमचंद कॉलजे ऑफ कॉमस, सोलापरू या महािव ालया या 
परी ा क ाव न उ र पि का गहाळ करणी महािव ालयास झाले या 1 लाख 
दंडा या अनुषंगाने पनु वचार क न सव नुमते खालील माणे मा यता दे यात आली. 
 अतंगत पयवे क व बा  पयवे क यांना येकी 10,000/- (अ री पये दहा 

हजार फ त) दंड आकार यात यावा. 
 किन ठ पयवे क यांना 5,000/- (अ री पये पाच हजार फ त) दंड 

आकार यात यावा. 
 संबिंधत िव ा य या बाबतीत िनणय घे यासाठी, करण माद सिमतीकडे 

सोपिव यात याव.े 
 अशा कारचे गैर कार होणार नाहीत याची महािव ालयाने कडक द ता यावी.  

कारण िव ा य या उ रपि का िव ापीठाकडे जमा करणे ही महािव ालयाची 
जबाबदारी आहे. 

 महािव ालयावर या पवू  लाव यात आललेा 1 लाख दंड माफ कर यात यावा. 
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िवषय .2 िव ापीठ पिरसर रसायनशा  सकुंल, पदाथिव ान सकुंल, संगणकशा  सकुंल व 

भशूा  सकुंलातील िविवध िवषयांतगत िनयिमत पणूवळे िश कांची िर त पदे 
भर यासाठी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 102 (ङ) अ वये 
िव ापीठाशी संबिंधत नसले या सहा पे ा अिधक नसतील अशा िवषय त ांची नाव े
िव ा पिरषदेने िशफारस केललेी असून, या नािमकेतून तीन िवषय त ांचे नामिनदशन 
कर याची बाब यव थापन पिरषदे या िवचाराथ. 

 
 तुत िव ापीठ या पिरसरामधील रसायनशा  सकुंलातील 1) Polymer Chemistry व 

2) Inorganic Chemistry पदाथिव ान सकुंलातील Physics, Applied Electronics 

and Theoretical Physics संगणकशा  संकुलातील 1) Statistics व 2) Mathematics 

व भशूा  सकुंलातील 1) Geology, 2) Environmental Science व  

3) Geoinformatics या िवषयां या नािमकामधून सव नुमते खालील माणे येकी तीन 

िवषय त ाचंी नामिनदशन कर यात आल.े 

 
ठराव : िव ापीठ पिरसर रसायनशा  सकुंल, पदाथिव ान सकुंल, संगणकशा  सकुंल व 

भशूा  सकुंलातील िविवध िवषयांतगत िनयिमत पणूवळे िश कांची िर त पदे 
भर यासाठी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 102 (ङ) अ वये 
िव ापीठाशी संबिंधत नसले या िव ा पिरषदेने िशफारस केले या नािमकेतून तीन िवषय 
खालील माणे सव नुमते तीन त ांचे नामिनदशन कर यात आल.े 

 Sr.No Name of the Subject Names of Expert 

1) Polymer Chemistry 1) Prof. P.P. Mahulkar 
2) Dr. Ambade Ashootosh 
3) Prof. Anil Kumar 

2) Inorganic Chemistry 1) Prof. (Dr.) Sanjay S. Chavan 
2) Prof. Dr. Mrs. R.S. Bendre / Prof. Dr. S. S. Kolekar 
3) Dr. Khan Shabana 

3) Physics, Applied 
Electronics and 
Theoretical Physics 

या िवषयातील त ांची नाव े िनि त कर याचे अिधकारी 
मा.कुलगु  यांना दान कर यात आल.े 

4) Statistics 1) Prof. Dr. T.V. Ramnathan 
2) Prof. S. V. Sabnis 
3) Prof. Dr. S.B. Munoli 

5) Mathematics 1) Prof. Dr. Vilas Kharat 
2) Prof. Rekha P. Kulkarni 
3) Prof. Dr. G.S. Khadekar 

6) Geology 1) Prof. Dr. Dipak B. Panaskar 
2) Prof. Dr. Sanjaykumar N. Patil 
3) Prof. Dr. Deepak B. Malpe 

7) Environmental Science 1) Dr. N.N. Bandela 
2) Prof. S.R. Thorat 
3) Prof. Dr. J. Narayana 

8) Geoinformatics 1) Prof. Dr.Subhash S.S. 
2) Dr. Parmanand Sharma 
3) Dr. Ravi Shankar 
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िवषय .3 िव ापीठ पिरसर संकुलात सु मजीवशा  िवभाग (Microbiology Department) सु  

कर यास मा यता िद याची व सदर अ यास माची िव ाथ  वशे मता (िव ाथ  
सं या) िनि त कर याची बाब िव ा पिरषदेने िशफारस के यानुसार यव थापन 
पिरषदे या िवचाराथ. 

  
 िव ा पिरषदेने िशफारस के यानुसार िव ापीठ पिरसर संकुलात सु मजीवशा  िवभाग 

(Microbiology Department) सु  कर यास मा यता िद याची व सदर अ यास माची 

िव ाथ  वशे मता (िव ाथ  सं या) िनि त कर याबाबत सिव तर चच  होऊन 

सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव : िव ापीठ पिरसर सकुंलात सु मजीवशा  िवभाग (Microbiology Department) शै. वष 

2020-21 पासून सु  कर यास िव ा पिरषदेने केललेी िशफारस वका न सव नुमते 
मा यता दे यात आली.  सदर अ यास माची िव ाथ  वशे मता (िव ाथ  सं या) 
सव नुमते 20 (वीस) िनि त कर यात आली. 
 तसेच सदरचा िवभाग िव ापीठातील School of Life Sciences या 
संकुलाअतंगत सु  कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 

 
  



यव थापन पिरषदेची 134 वी बठैक गु वार, िद.26 नो हबर, २020 कायवृ ांत  5/16 

 
 
िवषय .4 अिधसभा सद यांनी िवचारले या ांवर काय लयाने तयार केललेी उ रे व सदरची 

उ रे अिधसभे या बठैकीत दे याकिरता यव थापन पिरषदे या सद यांच े नामिनदशन 
कर याची बाब िवचाराथ. 

  
 अिधसभा सद यानंी िद.11 िडसबर, २020 रोजी होणा या बठैकीकिरता िवचारललेी  

व सदर ांची काय लयाने तयार केलेली उ रे िवचाराथ घेऊन सदर ाचंी उ रे 

अिधसभे या बठैकीत दे याकिरता यव थापन पिरषदे या सद याचं े नामिनदशन 

कर यात आल.े 

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

उ रे दे यासाठी यव थापन पिरषद सद यांचे खालील माणे नामिनदशन कर यात 
आल.े 
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पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर  

ो रे  
 

 

अिधसभा सद यानंी िवचारलले े  व यावर िव ापीठ शासनाने तयार केललेी उ रे  
  

मांक 
                                                                                                                       उ र  

ा. डॉ. म. बा. देशमुख                                               ाचाय डॉ. ब. पां. र गे 
1 How many online seminars PAH 

University conducted during 
COVID-19 period and the number 
of delegates participated ? 

उ र सोबत जोडले आहे. 

2 What is impact of COVID-19 on 
Research publications & the 
receipt of the project grant ? 

COVID-19 impact cannot be ascertained at this 
juncture. 

३ What different activities PAH 
University undertook to combat 
pandemic COVID-19 ? 

उ र सोबत जोडले आहे. 

कु. व. ज. मोिहते-पाटील                                        ॲड. ीमती नी. सु. मंकणी 
1 आप या िव ापीठात कोणकोण या 

वग या पिर ा ऑनलाईन प दतीने 
घे यात आ या आहेत? यांच े व प 
व गुणदान कशा प दतीने कर यात 
आले आहे? 

तुत िव ापीठामाफत सव अ यास मातील सव बकॅलॉग व 
अंितम वष तील अंितम स ातील सव िव ा य या परी ा 
ऑनलाईन व ऑफलाईन प दतीने घे यात आली आहे.  
बकॅलॉग या सव िव ा य या परी ा या 35 ां या व अंितम 
वष तील अंितम स ा या परी ा या 50 ां या घे यात आ या 
आहेत.  
 35 ां या परी ा सोडिवणा या िव ा य ना 70 
गुणामं ये पातंरीत क न िनकाल जािहर कर यात आला आहे. 
तसेच थम वष या बकॅलॉग िव ा य ना 35 ां या 40 
गुणामं ये पातंरीत क न िनकाल जािहर कर यात येतील. 
 तसेच 50 ांपैकी 40 ाचंी उ रे देणा या 
िव ा यांना 70 गुणामं ये पांतरीत क न िनकाल जाहीर 
कर यात आला आहे. 

2 ऑन लाईन प दतीने पिर ा घेताना 
कॉपी केसेस वर िनयं ण कसे केले 
आहे? 

कॉपी केसेसवर िनयं ण ठेव यासाठी िव ापीठाने Proctoring 
प दतीचा अवलंब करायचे ठरिवले होते, परंतू शासनाकडून मा. 
कुलगु ं या Online बठैकीम ये Proctoring न कर याबाबत 
िनदश आ याने सदर प दतीचा अवलंब केला नाही.  ऑफलाईन 
प दतीने घे यात आले या परी ेसाठी भरारी पथकाची िनयु ती 
कर यात आली होती.   

३ शै िणक वष २०१९-२० मधील थम 
व ि तीय वष या िव ा य या 
बॅकलॉग या पिर ेचे िनयोजन केले 
आहे काय? या पिर ा कधी व 
कोण या (ऑनलाईन / ऑफलाईन) 
होतील? 

होय,  
शै िणक वष 2019-20 मधील दतीय वष या बकॅलॉग 
िव ा य या परी ा िदनाकं 5 ऑ टोबर, 2020 ते 11 ऑ टोबर, 
2020 या कालावधीम ये ऑनलाईन व ऑफलाईन प दतीने 
घे यात आले या आहेत. तर थम वष या बकॅलॉग िव ा य या 
परी ा या िदनाकं 6 नो हबर, 2020 ते 11 नो हबर, 2020 या 
कालावधीम ये पणूपणे ऑनलाईन प दतीने घे यात आले या 
आहेत. 
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मांक 

                                                                                                                     उ तर 

ी. सु. तु. सरवदे                                                        ाचाय डॉ. सं. िव. कोटी 
1 िव ापीठाम ये कं ाटी कमचा यांची 

सं या िकती आहे? ते के हापासून 
सेवमे ये आहेत व शासना या 
िनयमा माणे यांना पगार िदला जातो 
काय? 

तुत िव ापीठाम ये कं ाटी कमचा यांची सं या १२६ असून 
ते खाजगी कं ाटदारामाफत १२ मिह यांसाठी सेवमे ये आहेत.  
सदरील कं ाटी कमचा यांना संबंिधत कं ाटदारामाफत 
शासना या धोरणानुसार िकमान वतेन दे यात येते.  

2 िव ापीठा या ऑनलाईन परी ा 
सुरळीत पार पड या आहेत काय? 
ऑनलाईन परी ेचा ठेका कोण या 
सं थेला िदला होता? 

होय, तुत िव ापीठा या सव परी ा या सुरळीतपणे पार 
पड या आहेत. सदर ऑनलाईन परी ेचा ठेका गोपनीय ेसला 
दे यात आला होता. 

3 भाषा संकुलातील सु  केले या 
िवषयाला शासनाची मा यता आहे 
काय? 

तुत स मा यता नाही; तथािप, यासंदभ त तुत 
काय लयाकडून शेवटचे प  जा. .पुअहोसोिवसो/आ था/ 
िश क/2019/1872 िद.17 फे ुवारी, 2020 अ वये शासनास 
अनुदान मा यतेसाठी मरण क न दे यात आले आहे.   
 तसेच उप त बाबतीत मा. िवभागीय सहसंचालक, 
उ च िश ण, सोलापूर िवभाग, सोलापूर यांनी जा. .िवससं/ 
उिश/सोिव/िव ापीठ/2020/1020 िद.16/09/2020 अ वये 
शासनास ताव अ ेिषत केला आहे.  
 सबब, स : थतीत भाषा संकुलातील सु  केले या 
िवषयांना मा यता दे याची बाब शासन तरावर लंिबत आहे. 
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मा. कुलगु  तथा अ य  महोदय यां या परवानगीने आय या वळेेचे िवषय: 

 
[5(1)] िद.12/11/2020 रोजी या इमारत व बांधकाम सिमती या बठैकीचा इितवृ ांत 

िवचाराथ. 
  

 िद.12/11/2020 रोजी या इमारत व बांधकाम सिमती बठैकी या इितवृ ांता संदभ त, 

सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
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. 
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[5(2)] तुत िव ापीठात डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर अ यासन व अ यास क  थापन 
कर यासाठी गठीत केले या त  सिमतीने तयार केललेा अ यासन क ाचा ताव 
िश ण मं ालय (पवू च े मनु यबळ िवकास), मा. सामािजक याय मं ालय, भारत 
सरकार व िव ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद ी आिण उ च व तं  िश ण िवभाग, 
मं ालय, मंुबई येथे पाठिव याची बाब यव थापन पिरषदे या िवचाराथ. 

  
 िद. 10/10/2020 रोजी िव ा पिरषदेन े पािरत केले या ठरावानुसार डॉ. बाबासाहेब 

आंबडेकर अ यासन व अ यास क ाचा ताव िश ण मं ालय (पवू च े मनु यबळ 

िवकास), मा. सामािजक याय मं ालय, भारत सरकार, नवी िद ी व मा. िव ापीठ 

अनुदान आयोग, नवी िद ी आिण मा.उ च व तं  िश ण िवभाग, महारा  शासन, मंुबई 

याचंेकडे पाठिव यासंदभ त, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव : िद. 10/10/2020 रोजी िव ापिरषदेने पािरत केले या ठरावानुसार तुत िव ापीठात 

डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर अ यासन क  थापन कर यासाठी गठीत केले या त  
सिमतीने तयार केललेा ताव खालीलदु तीसह पाठिव यास सव नुमते मा यता 
दे यात आली : 
१) मा. सामािजक याय मं ालय, भारत सरकार यांना डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर 

अ यासन व अ यास क ाचा ताव पाठवावा 
२) मा. िव ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद ी यांना डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर 

अ यासनाचा ताव पाठवावा. 
३) मा.उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मंुबई यांना डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर 

अ यासन व अ यास क ाचा ताव पाठवावा. 
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[5(3)] ी. पवार महेश िदगंबर यांचा वाहनचालक या पदाचा दोन वष चा पिरिव ािधन 
कालावधी पणू झा याची व िवभागीय सहसचंालक, उ च िश ण, सोलापरू िवभाग, 
सोलापरू या काय लयाने यां या वतेनिनि तीस मा यता िद याची बाब मािहती तव व 
यां या िनयु ती आदेशात नमूद केललेी मा. उ च यायालय, मंुबई येथे दाखल 

कर यात आललेी यािचका . 12330/2017 ची अट यव थापन पिरषदे या िवचाराथ. 
  

 ी. पवार महेश िदगंबर यांचा वाहनचालक या पदाचा दोन वष चा पिरिव ािधन 

कालावधी पणू झा याची व िवभागीय सहसंचालक, उ च िश ण, सोलापूर िवभाग, 

सोलापरू या काय लयाने यां या वतेनिनि तीस मा यता िद याची बाब अवलोकनी 

घेऊन यां या िनयु ती आदेशात नमूद केललेी मा. उ च यायालय, मुंबई येथे दाखल 

कर यात आलेली यािचका . 12330/2017 या अटी संदभ त, खालील माणे ठराव 

पािरत कर यात आला. 

 
ठराव :  ी. पवार महेश िदगंबर याचंा वाहनचालक या पदाचा दोन वष चा पिरिव ािधन 

कालावधी पणू झा याची व िवभागीय सहसंचालक, उ च िश ण, सोलापरू िवभाग, 

सोलापरू या काय लयाने यां या वतेनिनि तीस मा यतेची न द घे यात आली.  

तसेच मा. उ च यायालय, मंुबई येथे दाखल कर यात आललेी यािचका . 

12330/2017 माघारी घेऊन, ी. पवार महेश िदगंबर यां या िनयु ती आदेशात 

नमूद केललेी अट िशथील कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 

 ी. पवार महेश िदगंबर यां या वतेन वाढी या फरकाची र कम िमळ यासाठी 

शासनाकडे ताव पाठवावा.  शासनाकडून फरकाची र कम ा त झा यानंतर 

संबिंधतानंा अदा कर यात यावी.   

 शासनाकडून वतेनवाढी या फरकाची र कम ा त झाली नाही, तर फरकाची 

र कम िव ापीठ फंडातून दे यात येणार नाही अस े करारप  संबिंधताकंडून 

घे यात याव ेअस ेसव नुमते ठरल.े 
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[5(4)] िव ापीठ, सं था मक त ार िनवारण क ा या कवा िव ापीठ त ार िनवारण क ा या 
िनणया िव द या अिपलांवर सुनावणी कर याकरीता लोकपाल िनयु ती बाबत शोध 
सिमतीच े नामिनदशन क न िमळ याबाबत कायवाही कर याची बाब यव थापन 
पिरषदे या िवचाराथ. 

  
 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 (2017चा महा.6) यां य कलम 56 

या पोट कलम (2) चा खंड (ख) अिण कलम (11) तसेच कलम (10) यां दारे तसेच 

महारा  शासन राजप  असाधारण भाग चार - नुसार िव ापीठ, सं था मक त ार 

िनवारण क ा या कवा िव ापीठ त ार िनवारण क ा या िनणया िव द या 

अिपलावंर सनुावणी कर याकरीता लोकपाल िनयु ती कर यासाठी शोध सिमती 

थापन करणेसाठी 2019 चा पिरिनयम या कलम 6 (5) अ वये पढुील माणे शोध 

सिमतीतील अ. . 1 व 2 या नामिनदशन क न िमळणे व यानुसार राजभवन व 

महारा  शासनास प यवहार कर यासंदभ त, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत 

कर यात आला. 

 
ठराव : िव ापीठ, सं था मक त ार िनवारण क ा या कवा िव ापीठ त ार िनवारण क ा या 

िनणया िव द या अिपलांवर सुनावणी कर याकरीता लोकपाल िनयु ती बाबत शोध 
सिमतीच े नामिनदन कर यासाठी मा. राजभवन व महारा  शासन यांना प यवहार 
कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[5(5)] तुत िव ापीठामाफत चालिव या जाणा या बिह: थ अ यास म िवभागास िव ापीठ 
अनुदान आयोगाची मा यता नस याने शै िणक वष 2019-20 पासून सव 
अ यास मा या थम वष च े वशे थांबिव याची व यापवू  विेशत असणा या सव च े
अ यास म (N+2) कालावधी पणू होईपयत चाल ू ठेव याची िव ा पिरषदेने केललेी 
िशफारस यव थापन पिरषदे या िवचाराथ. 

  
 तुत िव ापीठामाफत चालिव या जाणा या बिह: थ अ यास म िवभागास िव ापीठ 

अनुदान आयोगाची मा यता नस याने शै िणक वष 2019-20 पासून सव 

अ यास मा या थम वष च े वशे थांबिव याची व यापवू  विेशत असणा या सव च े

अ यास म (N+2) कालावधी पणू होईपयत चालू ठेव याची िव ा पिरषदेने केललेी, 

सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव : तुत िव ापीठामाफत चालिव या जाणा या बिह: थ अ यास म िवभागास िव ापीठ 

अनुदान आयोगाची मा यता नस याने शै िणक वष 2019-20 पासून सव 
अ यास मा या थम वष च े वशे थांबिव याची व यापवू  विेशत असणा या सव च े
अ यास म (N+2) कालावधी पणू होईपयत चाल ू ठेव याची िव ा पिरषदेने केललेी 
िशफारस वका न सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[5(6)] िव ापीठातील ान ोत क ास कमवीर डॉ. मामासाहेब जगदाळे असे नामािभधान 
कर याची बाब यव थापन पिरषदे या िवचाराथ. 

  
 िव ापीठा या ान ोत क ास कमवीर डॉ. मामासाहेब जगदाळे अस े नामािभधान 

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

 
ठराव : िव ापीठातील ान ोत क  तसेच िव ापीठातील इतर क  याचं े नामािभधान 

कर यासंदभ त मा.कुलगु  नामिनदशीत सिमती गठीत कर यास सव नुमते मा यता 
दे यात आली.   
 सदर सिमती नामािभधान कर यासंदभ त िनयमावली तयार क न आगामी 
बठैकीत सादर करतील असहेी ठरल.े 
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[5(7)] बकँ ऑफ इिंडयाच े काप रेट इटंरनेट बकँ ग ारे देयक ऑनलाईन प दतीने अदा 
कर यासाठी डॉ. एस. एन. शदे, सहायक कुलसिचव यांचा ॲ ु हर चा रोल 
Deactivate करणे व यां याऐवजी िटपणीतील त ता १ व २ नुसार अिधकारी व 
कमचारी यांना न याने डेटा ए ी ऑपरेटर (मेकर) व ॲ ु हर च ेरोल देणे व समान लखेा 
संिहतेत अपिड स २ म ये नमूद अिधकाराम ये वाढ क न दान कर याची बाब 
िवचाराथ. 

  
 बकँ ऑफ इंिडयाच े काप रेट इटंरनेट बकँ ग ारे देयक ऑनलाईन प दतीने अदा 

कर यासाठी डेटा ए ी ऑपरेटर (मेकर) व ॲ ु हर च ेरोल देणे व समान लेखा संिहता 

मधील APPENDIX-II SIGNING OF CHEQUES नुसार अिधकार दान 

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

 
ठराव : बकँ ऑफ इिंडयाच े काप रेट इटंरनेट बकँ ग ारे देयक ऑनलाईन प दतीने अदा 

कर यासाठी ॲ ु हर च े रोल देणे व समान लखेा सिंहता मधील APPENDIX-II 
SIGNING OF CHEQUES म ये खालील माणे अिधकार दान कर यास सव नुमते 
मा यता दे यात आली. 

 Assistant Section Officer Upto Rs.5,000/- 

 Accountant Upto Rs.50,000/-  

 Finance and Accounts Officer  Above Rs.50,000/-  
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[5(8)] तुत िव ापीठातील वग 2 या क  अिधकारी या िर त असले या पदावर पदो ती 
दे याकिरता िवभागीय पदो ती सिमतीने केले या िशफारशीनुसार पदो ती िद याची 
बाब मािहती तव. 

  
 तुत िव ापीठातील वग 2 या क  अिधकारी या पदावर िर त असले या पदावर 

पदो ती दे याकिरता िवभागीय पदो ती सिमतीने केले या िशफारशीनुसार पदो ती 

िद याची न द घेऊन, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 
ठराव : तुत िव ापीठातील वग 2 या क  अिधकारी या िर त असले या पदावर 

िनयमानुसार पदो ती दे याकिरता िवभागीय पदो ती सिमतीने केले या 
िशफारशीनुसार पदो ती िद याची न द घे यात आली. 
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[5(9)] िव ापीठ कमचारी वै कीय सहा यता िनधी योजने अतंगत सुिवधा दे यासाठी िविवध 
हॉ पट स सोबत करार कर याची बाब िवचाराथ. 

  
 िव ापीठ कमचारी वै कीय सहा यता िनधी योजने अंतगत Cashless सुिवधा 

दे यासाठी खालील त यात नमूद सव हॉ पट स सोबत Memorandum of 

Understanding (MoU) कर यासंदभ त, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत 

कर यात आला. 

अ.  
. 

णालयाचे नाव 

1 अि नी सहकारी णालय आिण संशोधन क  सोलापरू 
2 कोठिडया निसग होम सोलापरू 
3 एस एस बलदवा युरोसाय सेस एंड वुमेन केअर हॉ पटल सोलापरू 
4 यशोधरा सुपर पेशािलटी हॉ पटल ा.िल. सोलापरू 
5 चंदन युरोसाय सेस (सी.एन.एस.) हॉ पटल सोलापरू  
6 गंगामाई हॉ पटल सोलापरू  
७ आदश आय एंड ऑथपेडीक हॉ पटल सोलापरू  
8 पश युरो एंड पेशािलटी हॉ पटल सोलापरू 

 

 

 
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. 

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

कुलसिचव यानंी जाहीर केले. 

 
                   सही/-      सही/- 

सद य सिचव 
 यव थापन पिरषद 

 अ य  
यव थापन पिरषद 

 


