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NAAC Accredited-2015 
‘B’Grade (CGPA-2.62) 

पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर 
अिधसभे या 25 या बैठकीचा कायवृ ातं 

मंगळवार, िद.28 स टबर, २०21 दुपारी 12:00 वा.  
 

 

 

तुत िव ापीठा या अिधसभेची 25 वी बठैक मंगळवार, िद.28 स टबर, 2021 रोजी दुपारी 

12:00 वा. Google Meet Application ारे हडीओ कॉ फर स गने मा.कुलगु  महोदया यां या 

अ य तेखाली आयोिजत कर यात आली होती. 

Google Meet Application ारे हडीओ कॉ फर स गने व सभागृहात य  उप थत 

असलेले सद य खालील माणे:  

अ. . सद याच ेनांव पद 

1) डॉ. मृणािलनी फडणवीस - कुलगु   अ य  

2) डॉ. देबे नाथ िम ा - -कुलगु  सद य 

3) ाचाय डॉ. शं. द. नवल े- . अिध ठाता, िव ान व तं ान िव ाशाखा सद य 

4) ाचाय डॉ.शं.िक.पाटील- .अिध ठाता, वािण य व यव थापन िव ाशाखा सद य 

5) डॉ. िव. ल. कदम, .अिध ठाता, मानविव ान िव ाशाखा सद य 

6) डॉ. िव. पा.ं िशखरे, . अिध ठाता, आंतर-िव ाशाखीय अ यास िव ाशाखा सद य 

7) ाचाय डॉ. िश. सु. गणापरू, संचालक, परी ा व मू यमापन मंडळ  सद य 

८) सीए े. हु. शहा, िव  व लखेा अिधकारी सद य 

९) डॉ. स. या. ल ा, संचालक, नवोप म, नवसंशोधन व साहचय सद य 

१०) ा. डॉ. गौ. सु. कांबळे, . सचंालक, ान ोत क  सद य 

११) डॉ. व. गु. कोरे, संचालक, िव ाथ  िवकास मंडळ सद य  

१२) ाचाय डॉ. सु. िक. पवार, सचंालक, ीडा व शारीिरक िश ण सद य  

१३) ाचाय डॉ. सं. िव. कोटी सद य 

१४) ाचाय डॉ. द. शा. पिरचारक सद य 

१५) ाचाय डॉ. रा. रा. पाटील सद य 

16) ाचाय डॉ. अ. बा. शगाडे सद य 

१७) ाचाय डॉ. िभ. मु. भांज े सद य 

१८) ाचाय डॉ. ीमती िक. अ. पाडें   सद या 

१९) ी. सं. स. नवल े सद य 

२०) डॉ. ब. पां. र गे सद य 

२१) ी. अ. िक. आवळे सद य 

२२) डॉ. च.ं स. च हाण सद य 



अिधसभेची पंचिवसावी बैठक मंगळवार, िद.28 स टबर, 2021 कायवृ ांत  2/24  

२३) डॉ. म. शं. कलशे ी सद य 

२४) डॉ.गं.धु.िबराजदार सद य 

२५) डॉ. त.ु िव. शदे सद य 

२६) डॉ. स.ु कु. शदे सद य 

२७) डॉ. ता. ज. फुलारी सद य 

28) डॉ. ीमती भा. िद. रेवडकर सद या 

29) डॉ. रा. िश. मते सद य 

30) ा. डॉ. गौ. सु. कांबळे सद य 

३१) डॉ. ीमती मा. ज. पाटील सद या 

३२) कु. अ. चं. च हाण सद या 

३३) ी. शे. शं. साळंुके सद य 

३४) ी. रा. िश. गायकवाड सद य 

३५) ी. ए. अ. आ. शेख सद य 

३६) ी. स. मा. गायकवाड सद य 

३७) ी. सु. त.ु सरवदे सद य 

३८) ी. िग. फु. राणे सद य 

३९) ॲड िन. स.ु मंकणी सद या 

४०) ीमती प. र. नागणसरेु सद या 

४१) ी. िद. अ. च हाण सद य 

४२) ॲड. अ. िश. कळके सद य 

४३) ी. मो. या. डांगरे सद य 

४४) ी. ग. रे. धरणे सद य 

४५) डॉ. म. बा. देशमुख सद य 

46) ीमती रे. अ. महागांवकर सद या 

47) ी. िस. भै. पाटील सद य 

48) ी. िश. ब. िहरेमठ सद य 

49) ीमती अ. अ. तडवळकर सद या 

50) ा. डॉ. स.ु िक. पवार, . कुलसिचव सद य-सिचव 
 

वागत: 

 .कुलसिचव यांनी मा. अ य  आिण अिधसभेच ेसव स माननीय सद याचं े वागत केले.  तसचे 

न याने िनयु त झालेल ेडॉ. िश. सु. गणापरू - संचालक, परी ा व मू यमापन मंडळ, डॉ. स. या. ल ा - 

संचालक, नवोप म, नवसशंोधन व साहचय व डॉ. स.ु िक. पवार - .कुलसिचव यांची ही पिहलीच 

बठैक अस याने अिधसभे या वतीने याचंे वागत कर यात आल.े   
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अनुप थती :  

 अिधसभे या या बठैकीस डॉ. ह. कृ. आवताडे यांनी दूर वनी ारे अनुप थत राह याबाबत 

िवनंती केली होती. यां या अनुप थतीची न द घेवनू मा यता दे यात आली.  तसेच डॉ.ध.र.माने- 

िश ण संचालक (उ च िश ण) पणेु, डॉ.द. यं.जाधव-सहसंचालक, (तं  िश ण) मा. िश ण संचालक 

(तं  िश ण) याचंे ितिनधी, ाचाय डॉ.गु.िन.िच े, ाचाय डॉ.स.ु ी.गोरे, ी. . ं.पाटील, 

ी.र.ब. शदे, कु. व.ज.मोिहते-पाटील, ी.ता.ज.गावडे व ी.म.म.अनासपरेु हे या अिधसभे या 

बठैकीस अनुप थत होते.    

कुलसिचवानंी पिरिनयम 474 (1) नुसार, मा. कुलगु ं ना अिधसभे या मागील बैठकीपासून या 

बठैकीदर यान या कालावधीतील िव ापीठातील घडामोडीचा आिण गतीचा अहवाल सादर 

कर याबाबत िवनंती केली व या माणे मा. कुलगु ं नी खालील माणे अहवाल सादर केला.  

 कुलसिचव काय लय :- 

1. िद. 22 फे वुारी, 2021 रोजी दी ांत समारंभ िदनी िविवध परु कार 2020 दान कर यात 

आल.े यावळेी बाश  येथील डॉ. बबन यशवतं यादव यानंा शै िणक, सामािजक व वै िकय 

े ात अतूलनीय योगदानाब ल “जीवन गौरव परु कार" देऊन स मािनत कर यात आले. 

2. उ च व तं  िश ण मं ालय @ सोलापरू हा नािव यपणु उप म तुत िव ापीठाम ये िद.12 

फे वुारी, 2021 रोजी मा. उ च व तं  िश ण मं ी, ी. उदयजी सामंत यां या मुख 

उप थतीत संप  झाला. 

3. िव ापीठातील भाषा व वाड€मय सकुंल व संल नत महािव ालयांम ये िद. 27 फे वुारी, 2021 

या िदवशी कवी कुसुमा ज ऊफ िव.वा. िशरवाडकर याचंा ज म िदन “मराठी भाषा गौरव िदन” 

िविवध उप मांसह मो ा उ साहात ऑनलाईन प दतीने साजरा कर यात आला. 

4. िद. 01 ऑग ट, 2021 रोजी िव ापीठा या 17 या वध पन िदनािनिम  िविवध परु कारांच े

िवतरण कर यात आले. यावळेी अर यऋषी डॉ. मा ती िच मप ी यांना िनसग, प ी, वन 

आिण सािह य े ात िदले या अतुलनीय योगदानाब ल “जीवन गौरव परु कार” देऊन 

स मािनत कर यात आल.े 

5. महारा  शासन, उ च व तं  िश ण िवभागाने िद. 08/12/2020 रोजीची अिधसचूना व 

िद.10/12/2020 रोजी या शासन िनणयानुसार महारा ातील िव ापीठ िश के र 

कमचा यानंा सातवा वतेन आयोग लागू कर यात आला. 

6. िव ापीठातील सव िश के र कमचा याचंी सात या वतेन आयोगा माणे वतेनिनि ती क न 

घे यात आलेली आहे. 

7. तुत िव ापीठाम ये पदो ती को ाम ये वग 1, 2 व 3 म ये िर त असले या 15 अिधकारी 

कमचा यानंा पदो ती दे यात आली. 

8. तुत िव ापीठाम ये िर त असले या 1) संचालक, परी ा व मू यमापन मंडळ,  

2) सचंालक, नवोप म, नवसंशोधन व साहचय मंडळ, 3) अिध ठाता, िव ान व तं ान 

िव ाशाखा या िर त पदाचंी भरती करणेकामी िद.05/05/2021 रोजी जािहरात िस द 

कर यात आलेली होती. 
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9. संचालक, परी ा व मू यमापन मंडळ या पदावर डॉ. एस. एस. गणापरू यांची िनयु ती कर यात 

आलेली असून ते या पदावर िद. 01/09/2021 रोजी जू झाले आहेत. 

10. संचालक, नवोप म, नवसशंोधन व साहचय मंडळ या पदावर डॉ. सिचन ल ा याचंी िनयु ती 

कर यात आलेली असून ते या पदावर लवकरच जू होणार असलेबाबत प ा वये कळिवल े

आहे.  

11. महारा  जीवन ािधकरण यां याकडून िव ापीठ पिरसरातील अंतगत भयुारी गटार तयार 

कर या या य  कामास सु वात झाली आहे. 

12. खेलो इंिडया योजनंतगत म टीपपज हॉल बाधंणे या कामासाठी ई-िनिवदा िस द कर यात 

आली आहे. 

13. मु य शासकीय इमारत व परी ा भवन इमारतीचे दुस या मज याचे बांधकाम सु  आहे. 

 शै िणक, सशंोधन आिण िवकास िवभाग:- 

14. शै िणक वष 2021-22 या वष किरता नवीन महािव ालय सु  करणे कामी ा त झाले या 

तावावर िद.15/09/2017 या शासन िनणयानुसार िविहत कायवाही क न अंितम 

इरादाप  िमळणेकामी शासन तरतुदीनुसार कायवाही क न 03 ताव सादर केल.े 

15. तुत िव ापीठा या सव सलं नत महािव ालयाम ये 40 अनुदािनत व 61 िवनाअनुदािनत 

महािव ालया या शै िणक व शासकीय मू यमापन किरता तपासणीसूची अ ावत क न 

घे याची कायवाही सु  आहे. 

16. शै िणक वष 2021-22 या वष किरता नैस गक वाढ िमळणेकामी ा त झाललेे पारंपािरक 

अ यास माचे 15  ताव, A.I.C.T.E. अंतगत अ यास माचे 03 ताव शासनाकडे सादर 

केल.े 

17. पेट -8 वशे ि या राबवून पीएच. डी. सशंोधनसाठी पढुील कायवाही सु  आहे. 

18. िव ापीठ संल नत महािव ालयातील 31 िश कांना चजसे -इन टाफ मा यता दे यात 

आली. 

19. शै िणक वष 2019-20 “Seed Money for Researchers” महािव ालय व िव ापीठ 

संकुलातील 08 िश कानंा पिहला ह ता . 4,53,000/- तसेच शै िणक वष 2018-19 या 

वष चा दुसरा ह ता महािव ालय व िव ापीठ संकुलातील 21 िश कांना . 4,30,000/- 

इत या रकमेच ेधनादेश िवतिरत कर यात आल.े 

20. शै िणक वष 2019-20 साठी “Seed Money for Researchers” योजनतगत िव ापीठ 

संल नत महािव ालयातील िश काकंडून सशंोधनाचे ताव मागव यात आल े असनू ा त 

तावाची छाननी ि या सु  आहे. 

 परी ा व मू यमापन िवभाग:- 

21. परी ा िवभागा या कामकाजाम ये ICT चा वापर क न बहुतांश कामकाज हे पेपरलसे केलेल े

आहे. 

22. माच/एि ल- 2021 ही परी ा ऑनलाईन घे यात आली. 



अिधसभेची पंचिवसावी बैठक मंगळवार, िद.28 स टबर, 2021 कायवृ ांत  5/24  

23. शासना या िनदशानुसार ऑ टोबर, 2021 परी ेच े िनयोिजत वळेाप क तयार कर याची 

कायवाही सु  आहे. 

24. छपाई िवभागाकडून ा त होणा या गणुपि का या या महािव ालयास िवतिरत कर यात 

आ या आहेत. 

 िव  व लेखा िवभाग:- 

25. तुत िव ापीठातील सव संवधैािनक अिधकारी, िश क व िश के र कमचारी याचंे वतेनाच े

खाते बकँ ऑफ इंिडया या बकेँम ये उघड यात आले आहे. 

26. िव ान व ा ोिगकी मं ालय, भारत सरकार, नवी िद ी यां याकडून ा त प  . 

TU/V/RG-CDE(1085) 2020, िद.22/12/2020 नुसार संशोधन कामासाठी खरेदी कर यात 

येणा या सािह याकंिरता 5% माणे GST ची अकारणीबाबत सुट दे यात आली आहे. यामुळे 

िव ापीठा या एकूण खच त बचत होईल.  

 ान ोत क : - 

27. नॅशनल िडिजटल लाय री या क पाम ये आप या ंथालयाचे रिज शेन कर यात आल े

आहे. 

28. कं ाटी िश कानंा 10 पु तके 1 मिह यासाठी दे यात येत आहेत. 

 ीडा िवभाग: - 

29. तुत िव ापीठात 7 वा आंतररा ीय योग िदवस ऑनलाईन प दतीने आयोिजत कर यात 

आला याम ये एकूण 267 य त नी सहभाग न दिवला आहे. 

 रा ीय सेवा योजना: 

30. िद.27/04/2021 रोजी कोरोना लसीकरण जनजागृती मागदशन व िश ण संदभ त बठैकीचे 

आयोजन कर यात आल.े 

31. महारा  शासना या िनदशानुसार “माझा गाव कोरोना मु त गाव” हे अिभयान तुत िव ापीठ 

रासयेो एकक असले या महािव ालयाम ये राबिव यात आले आहे. 

 िव ाथ  िवकास िवभाग: 

32. शै िणक वष 2020-21 करीता तुत िव ापीठात ॲ टी रँग ग सिमतीची थापना कर यात 

आली आहे. 

33. तुत िव ापीठात शै िणक वष 2021-22 किरता िव ाथ  िवकास िवभागामाफत 

िव ापीठातील व संल नत महािव ालयातील िव ा य किरता व याचं ेपालक तसेच िश क व 

िश के र कमचारी यांचसेाठी .10 लाख िवमा रकमेसाठी .68/- इत या ि िमयम या 

रकमेत िवमा उतरिव याची कायवाही सु  आहे. 

 आय युएसी िवभाग ( सा) 

34. िद. 17/05/2021 रोजी  तुत िव ापीठाचा IIQA हा नकॅ बगलोर यां या ऑनलाईन पोटलवर 

Submit कर यात आला. 

35. िद. 25/07/2021 रोजी  तुत िव ापीठाचा SSR हा नकॅ बगलोर यां या ऑनलाईन पोटलवर 

Submit कर यात आला. 
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 मुलांचे व मुल च ेवसितगृह: 

36. वसितगृहाम ये थमोपचार पटेी बसिव यात आलेली आहे. 

37. वसितगृहातील िव ा य या कला गुणानंा वाव दे याकिरता िविवध काय माचे आयोजन 

कर यात येते. 

संकुल:े 

 संगणकशा  संकुल :- 

38. गिणत िवभागामाफत िद. 25 माच, 2021 रोजी “The Folding Mathematics” या िवषयावर 

रा ीय विेबनार चे आयोजन कर यात आले होते. याम ये 183 िव ाथ  सहभागी होते. 

39. गिणत िवभागामाफत िद. 24/04/2021 रोजी Recent Advances in Mathematics या 

िवषयावर National e-Conference च े आयोजन कर यात आल े होते. या पिरषदेसाठी 

देशभरातनू एकूण 34 संशोधकांनी आपले शोधिनबधं सादर केले. 

 शा ीय उपकरण क  :- 

40. Ice 3300 (wide PMT) Atomic Absorption spectrophotometer, Thermo Fisher 

Scientific, USA. 

41. High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Agilent Technology, 

Singapore- RUSA योजनेअंतगत ा त िनधीमधून खरेदी क न Installation क न परी ण 

सु  केले आहे. 

 भाषा व वा मय संकुल:- 

42. महा मा गाधंीज या 150 या जयंतीिनिम  संपणू भारत देशात िविवध काय म साजरा 

कर यात आला. बी. ई. चणशे ी गु जी ित ठान महा मा गांधी लोबल हलजे बोरामणी, 

सोलापरू, तुत िव ापीठ आिण महारा  देश सव दय मंडळ सेवा ाम, वध  यां या सयंु त 

िव माने गाधंीज या टकोनातनू Self Reliant India: A Gandhian Perspective या 

िवषयावर ऑग ट, 2021 म ये होणा या National Conference चे आयोजन कर याबाबत 

भाषा व वा मय सकुंलामाफत कायवाही सु  आहे. 

 भौितकशा  संकुल:- 

43. िविवध े ातील सव कृ ठ-2 % जागितक सशंोधक शा ा या Stanford University 

कािशत मवािरत संकूलाचे सचंालक, ा. डॉ. िवकास पाटील यांचा समावशे झाला आहे. 

44. भौितकशा  सकुंलाकडून कोरोनापासून सरं णाकिरता नॅनो मा कची िन मती कर यात आली 

व याचे पेटंट भारत सरकार या पटंेट ऑफीस मे, 2021 या अहवालाम ये िस द झाले. 

45. भौितकशा  सकुंलाकडून 4 In 1 Health Plus - Machine ची िन मती कर यात आली 

46. ा. डॉ. बी. ज.े लोखंडे याचंा Journal of Materials Science (IF 3.14) आतंररा ीय 

िनयतकािलकाम ये शोधिनबधं िस द झाला. 



अिधसभेची पंचिवसावी बैठक मंगळवार, िद.28 स टबर, 2021 कायवृ ांत  7/24  

 
 भशुा  सकुंल:- 

47. मा. भारत िनवडणकू आयोग, नवी िद ी आिण िज हािधकारी, सोलापरू यां या सोलापरू 

िव ापीठास ा त झाले या प ानुसार िद. 25 जानेवारी, 2021 रोजी मतदार िदवस साजरा 

कर याकिरता पो टर पधच ेभशूा  संकुलातफ आयोजन कर यात आल ेहोते. 

48. भशूा  संकुलामाफत “Environmental Informatics “ माणप  अ यास म (6 मिहने) सु  

कर यात आला. 

49. Special Lecture Organised Dr. Rajesh Biniwale on the occasion of 5 June 2021 (World 
Env. Day)  

 वािण य व यव थापन संकुल :- 

50. "वयै तक भावीतेसाठी भारतीय मू ये" वर िद.28/09/2020 रोजी रा ीय विेबनार आयोिजत 

कर यात आले होते. (पाहुणे: इ शता ब सल) 

51. एम. बी. ए. िव ा य साठी िद.16/10/2020 रोजी ऑनलाईन दोन तासाचंी “रेड कृती योजना” 

कायशाळा आयोिजत कर यात आली होती. (अितथी डॉ िदपक वायले) 

52. “वयै तक सं ेषण कौश य वाढिवणे” या िवषयावर िद.24/05/2021 ते 25/05/2021 या 

दोन िदवसांची कायशाळा आयोिजत कर यात आली होती. (अितथी: डॉ योती पाटील व डॉ 

योती वाघमारे) 

 लिलतकला व कला संकुल:- 

53. लिलतकला व कला संकुलातील एम.ए. ना शा  या िवभागाकडील िद.27 माच, 2021 

रोजी “जागितक रंगभमूी िदन” िनिम ाने “रायगडाला जे हा जाग येते” नाटकातील वगताच े

ऑनलाईन प दतीने सादरीकरण कर यात आल.े 

54. लिलतकला व कला सकुंलातील एम.ए. ना शा  या िवभागाकडील िद. 15 जून, 2021 

रोजी “Music for Peace of Mind in the Covide situation” या काय माम ये ा. िदपक 

दाभाडे यांनी ताल-ितनताल म ये एकलवादन ततु केल.े 

55. लिलतकला व कला सकुंलातील एम.ए. ना शा  या िवभागाकडील िद. 16 जून, 2021 

रोजी “Music for Peace of Mind in the Covide situation” या काय माम ये ा. अमोल 

देशमुख यानंी “बटा ाची चाळ” हे अिभवाचन सादर केले.  

 कौश य िवकास क :-  

56. कौश य िवकास क ांतगत शै िणक वष 2019-20 साठी एकूण 92 अ यास म सु  होते. शै. 

वष 2020-21 म ये 100 अ यास म झाले असून, स या शै िणक वष 2021-22 साठी नवीन 

12 अ यास म महािव ालय/सं था/सकुंलांम ये सु  कर यात आले आहेत. 

57. कौश य िवकास क ांतगत शै िणक वष 2021-22 साठी एकूण 33 महािव ालय/सं थांना 

िविवध अ यास म सु  कर यासाठी संल नकरण व नूतनीकरणास मा यता दे यात आली 

आहे. 

58. रा ीय कौश य गुणव ा आराखडा (NSQF) अतंगत िव ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद ी 

यां याकडील िविवध महािव ालये/सं थेमधील ा त 30 अ यास म ताव तािवत आहेत. 
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सदर बैठकीत पुढील माणे कामकाज झाले. 

 

[  1  ] अिधसभे या िद.15 माच, २०२1 रोजी झाले या 24 या बठैकीचा कायवृ ांत वाचनू 
कायम करण.े 

 
 (िटपणी: सव अिधसभा सद यानंा 2019 चा एक प पिरिनयम .४ मधील पिरिनयम 15 

नुसार, िद.15 माच, २०२1 रोजी झाले या 24 या बठैकीचा कायवृ ांत िव ापीठ प  . 

पअुहोसोिवसो/सिनिव/अिधसभा/2021/2890, िद. 26 माच, २०२1 अ वये पाठिव यात 

आलेला होता. या कायवृ ांताम ये दु या सुचिव याची अंितम तारीख 

िद.09/04/२०21 पयत होती. या मुदतीत कोण याही सद याकंडून दु या ा त 

झाले या नाहीत. 

 सबब, अिधसभेचा िद.15 माच, २०२1 रोजी झाले या 24 या बठैकीचा 

कायवृ ांत वाचून कायम कर याची बाब िवचाराथ). 

 
ठराव: अिधसभे या िद.15 माच, २०२1 रोजी झाले या 24 या बठैकीचा कायवृ ांत वाचनू 

सव नुमते कायम कर यात आला. 
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[  2  ] अिधसभे या िद. 15 माच, २०२1 रोजी झाले या बठैकी या कायवृ ांतानुसार केललेी 

कायवाही िवचाराथ. 
 

 (िटपणी: सव अिधसभा सद यानंा 2019 चा एक प पिरिनयम .4 मधील पिरिनयम 

.15 नुसार, िद.15 माच, २०२० रोजी झाले या 24 या बठैकीचा कायवृ ांत िव ापीठ 

प  . पअुहोसोिवसो/सिनिव/अिधसभा/2021/2890, िद.26 माच, २०२1 अ वये 

पाठिव यात आलेला होता. या कायवृ ांताम ये दु या सुचिव याची अंितम तारीख 

िद.09/04/२०21 पयत होती. या मुदतीत कोण याही सद याकंडून दु या ा त 

झाले या नाहीत. यानुसार सदरचे ठराव / सूचना सबंिंधत िवभागाकडे कायवाही तव 

पाठिव यात आले होते.  

 सबब, अिधसभेचा िद.15 माच, २०२1 रोजी झाले या बठैकीतील ठरावानुसार 

कायवाही अहवाल िवचाराथ). 

 
ठराव: अिधसभे या िद. 15 माच, २०२1 रोजी झाले या बठैकी या कायवृ ांतानुसार केले या 

कायवाहीची न द घे यात आली. 
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[  3  ] 2019 चा एक प पिरिनयम .४ मधील िनयम . 6 (16) नुसार अिधसभा सद यांनी 

िवचारलले े  व यांना ावयाची उ रे. 
 

 (िटपणी: 2019 चा एक प पिरिनयम .4 नुसार,  आिण यानंा यव थापन पिरषदेने 

तयार केललेे उ र, २०१९ चा एक प पिरिनयम .४ मधील 6 (१४) अ वये अिधसभे या 

सद यानंा पाठिव यात येतील). 

 
ठराव: 1) ो राचा तास दुपारी १२:32 वाजता सु  झाला व दुपारी ०१:32 वाजता संपला. 

वळेेअभावी  . 07 व यावरील उप  िवचारता आल ेनाहीत. 
2) ो रा या तासाम ये िवचारलले े  व यावर िवचार यात आले या उप ांना 

दे यात आललेी उ रे याची त सोबत जोडली आहे. (जोडप  -अ) 
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[  4  ] महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 94(6) (क) व 31 (यघ) 

नुसार, सन 2020-21 चे वा षक लखेे, लखेापरी ण अहवालाबाबत यव थापन पिरषदेची 
मा यतेची िशफारस िवचाराथ. 

 
 (िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 135(2) नुसार, 

सन 2020-21 या आ थक वष या ले याचं ेलेखापरी ण कर याकिरता M/s. SKVM & 

Company, Solapur याचंी संवधैािनक लेखापरी क हणनू यव थापन पिरषदे या 

मा यतेने िनयु ती कर यात आली होती. M/s. SKVM & Company, Solapur यानंी सन 

2020-21 या आ थक वष या ले याचं ेलेखापरी ण क न लेखापरी ण अहवाल िदलेला 

आहे. 

 लेखापिर ीत लखेे, लेखापिर ण अहवाल िद.21/08/2021 रोजी झाले या िव  

व लेखा सिमती या बठैकीत सादर केला असता, यावर सवकष चच  होऊन 

खालील माणे मा यतेची िशफारस कर यात आली.  

 ठराव: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 94(6) (क) नुसार 

सन 2020-21 चा लेखापरी ण अहवाल व लेखापरी ीत लखेे यावर सिव तर 

चच  होऊन अहवालातील उप थत िनरी णे / सचुनावंर सादर केललेा पतुता 

अहवाल वका न यव थापन पिरषदेस मा यतेची िशफारस कर यात आली. 

  िव  व लखेा सिमतीने केलेली िशफारस िद.30/08/2021 रोजी झाले या 

यव थापन पिरषदे या बठैकीत िवचाराथ सादर केली असता, यावर खालील माणे ठराव 

झाला. 

 ठराव: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 94(6)(क) व 

31(यघ) नुसार, सन 2020-21 चे वा षक लेखे, लेखापरी ण अहवाल व पतुता 

अहवाल संदभ त िव  व लखेा सिमतीने केलेली िशफारस सादरीकरणामधील 

दु तीसह वका न सव नुमते मा यता दे यात आली. 

  सबब, सन २०20-21 च े वा षक लेखे, लेखापरी ण अहवालाबाबत यव थापन 

पिरषदेची मा यतेची िशफारस महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील 

कलम 29 (छ) नुसार अिधसभे या िवचाराथ). 
 

ठराव: तुत िव ापीठाच े सन 2020-21 च े वा षक लखेे, लखेापरी ण अहवाल सीए .े हु. 
शहा, िव  व लखेा अिधकारी यांनी सादर केला. यास ी. स. मा. गायकवाड यांनी 
अनुमोदन िदल.े यानंतर िव ापीठाच े सन 2020-21 चे वा षक लखेे, लखेापरी ण 
अहवाल व पतूता अहवालासंदभ त यव थापन पिरषदेने केललेी मा यतेची िशफारस 

वका न, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम २९ (छ) नुसार 
सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[  5  ] िव ापीठाचा शै. वष 2019-20 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक  व सी. डी. व पात) 

तयार केललेा 16 वा वा षक अहवालाबाबत यव थापन पिरषदेने केललेी िशफारस 
िवचाराथ. 

 
 डॉ. सु. िक. पवार यानंी यव थापन पिरषदे या वतीने खालील माणे ताव सादर केला 

आहे. 

 ”ही अिधसभा, वा षक अहवाल सिमतीने, अिध ठाता मंडळ व यव थापन पिरषदेन े

केले या िशफारशी िवचारात घेऊन असा ठराव करते की, यव थापन पिरषदेने 

िव ापीठा या १6 या वा षक अहवालाबाबत केले या िशफारशी मा य क न मंजूर 

कर यात या यात.” 

(िटपणी: िव ापीठाचा सन 2019-20 चा 16 वा वा षक अहवाल तयार कर यासाठी 

खालील माणे सिमती गठीत कर यात आली आहे.  

1) डॉ. मह  कदम  :  अ य  

2) डॉ. काश थोरात :  उपा य  

3) डॉ. दीपक ननवरे :  सद य 

4) डॉ. सुहास पजुारी :  सद य 

5) डॉ राजीवकुमार मते :  सद य 

6) ी. ल मण कदम :  सद य-सिचव   

 सदर सिमतीने तयार क न िदलेला वा षक अहवाल यव थापन पिरषदे या  

िद.30 ऑग ट, २०२1 रोजी या बठैकीतील िवषय .9 नुसार िवचाराथ ठेवला असता, 

खालील माणे ठराव झाला आहे. 

 ठराव 
.9 

िव ापीठाचा शै िणक वष 2019-20 चा मराठी व इं जी भाषतेील (पु तक व 
सी.डी. व पात) तयार केलेला 16 वा वा षक अहवाल दु तीसह वका न 
अिधसभेस मा यतेची िशफारस कर यात आली. 

  सबब, िव ापीठाचा शै. वष 2019-20 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक  व सी. 

डी. व पात) तयार केलेला 16 वा वा षक अहवालाबाबत यव थापन पिरषदेने केलेली 

िशफारस िवचाराथ. 

 

ठराव: िव ापीठाचा शै. वष 2019-20 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक व सी.डी. व पात) 
तयार केललेा १6 वा वा षक अहवाल डॉ. स.ु िक. पवार, .कुलसिचव यांनी सादर केला 
असता, यास ी. स. मा. गायकवाड यानंी अनुमोदन िदल.े यानंतर िव ापीठाचा शै. वष 
2019-20 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक व सी. डी. व पात) तयार केले या १6 
या वा षक अहवालाबाबत यव थापन पिरषदेने दु तीसह केललेी िशफारस वका न 

सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[  6  ] महारा र सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 अ वये संल नत 
महािव ालये/मा यता ा त पिरसं था यांची येक तीन वष तून एकदा तपासणी (शै िणक 
व शासकीय मू यमापन) कर यासाठी िनयु त कर यात येणा या सिमतीवर कलम 117 
(2) (घ)  अ वये अिधसभेकडून 10 त  य त च ेनामिनदशन कर याची बाब िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117(1) अ वये संल नत 

महािव ालये/मा यता ा त पिरसं था याचंी येक तीन वष तून एकदा तपासणी करणे 

आव यक आहे. 

 तुत िव ापीठातील एकूण 101 महािव ालयापैंकी 40 अनुदािनत 

महािव ालयांचे शै िणक व शासकीय मू यमापन (Academic & Administrative 

Audit) शै.वष 2015-16 म ये झाललेे आहे. उविरत िवना अनुदािनत महािव ालयांचे 

शै िणक व शासकीय मू यमापन आतापयत झाललेे नाही. अनुदािनत महािव ालयांच े

ही शै िणक व शासकीय मू यमापन होऊन तीन वष झाललेे अस याने सव संल नत 

महािव ालयाच े महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 नुसार 

शै िणक व शासकीय मू यमापन क न घेणे अपेि त आहे. महारा  सावजिनक 

िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 मधील तरतूद खालील माणे आहे. 

1) येक संल न महािव ालय व मा यता ा त पिरसं था, महािव ालयाचा कवा 

मा यता ा त पिरसं थेचा िव ा िवषयक दज  व िव ा िवषयक शासनाचा दज  

ठरवणे िव ापीठाला श य हाव े हणनू िव ापीठ िनदेश देईल अस े अहवाल, 

िववरणे व इतर तपशील सादर करील. 

2) -कुलगु , याने याबाबतीत िनयु त केले या एका कवा अिधक सिम याकंडून 

येक िव ापीठ िवभागाची कवा पिरसं थेची, संल न महािव ालयाची कवा 

मा यता ा त पिरसं थेची, येक तीन वष तून िकमान एकदा तपासणी कर याची 

यव था करील आिण या सिम याम ये पुढील सद याचंा समावशे असेल:- 

क) संबिंधत िव ाशाखेचा अिध ठाता - अ य ; 

ख) िव ा पिरषदेकडून नामिनदिशत कर यात येईल अशी, िव ापीठाशी अथवा 

या या अिधकािरतेतील कोण याही संल न महािव ालयाशी कवा मा यता ा त 

पिरसं थेशी संबिंधत नसलेली एक त  य ती 

ग) यव थापन पिरषदेकडून नामिनदिशत कर यात यावयाची एक त  य ती: 

घ) अिधसभेकडून नामिनदिशत कर यात यावयाची एक त  य ती : 

 परंत ु अशा सिमतीवरील कोणताही सद य संबिंधत महािव ालय कवा 

पिरसं थे या यव थापनाशी संबिंधत नसेल.  
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 (आप या िव ापीठा या परी े ात 101 महािव ालये आहेत. एकाच सिमतीला 

सदर या महािव ालयाच े शासकीय मु यमापन करणे श य होत नाही. यामुळे िकमान 

10 सिम या गिठत करा या लागतील.) 

 िव ापीठ संल नत 40 इत या अनुदािनत व 61 इत या िवनाअनुदािनत 

महािव ालयाकिरता अंदाज े10 इत या सिमती गिठत करा या लागतील. 

 सबब, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 अ वये 

संल नत महािव ालये/मा यता ा त पिरसं था यांची येक तीन वष तून एकदा तपासणी 

(शै िणक व शासकीय मू यमापन) कर यासाठी िनयु त कर यात येणा या सिमतीवर 

कलम 117)2)(घ)  अ वये येक सिमतीवर अिधसभे या वतीने नामिनदिशत एक त  

अस े10 सिमतीकिरता 10 त  य त च ेनामिनदशन कर याची बाब  िवचाराथ). 

 

ठराव: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 अ वये संल नत 
महािव ालये/मा यता ा त पिरसं था यांची येक तीन वष तून एकदा तपासणी (शै िणक 
व शासकीय मू यमापन) कर यासाठी िनयु त कर यात येणा या सिमतीवर कलम 117 
(2) (घ)  अ वये अिधसभेकडून 10 त  य त च े सव नुमते खालील माणे नामिनदशन 
कर यात आल.े 

िव ापीठ काय े ातील त  
1) डॉ. औदंुबर जाधव, मंगळवढेा 2) ाचाय गजानन धरणे, सोलापरू 

3) डॉ. सरेुश लांडगे 4) ाचाय डॉ. राज  शडगे 
5) ाचाय डॉ. बी. एम. भांज े 6) डॉ. सशुीलकुमार शदे 
7) डॉ. ीपाद ढेकणे 8) डॉ. डी. आर. बाड, पंढरपरू 
9) डॉ. नेताजी कोकाटे 10) ाचाय डॉ. िम लद पिरचारक 
11) डॉ. सी. एस. च हाण 12) डॉ. ीमती भारती रेवडकर 

13) ीमती प ावती र. नागणसुरे 14) ाचाय डॉ. मह  कदम 
िव ापीठ काय े ातील बाहेरील त  

1) डॉ. एन. डी. पाटील 2) ाचाय डॉ. िनितन सोनज े
3) डॉ. बी. डी. सानप, बीड 4) ाचाय डॉ. बी. पी. मरजे, सागंली 
5) डॉ. िकशोर पवार, दहीवडी 6) ाचाय डॉ. राज  मोरे, सावळज 

7) डॉ. िदप देशमुख, लातरू 8) डॉ. डी. के. गायकवाड, उ मानाबाद 

9) ाचाय डॉ. वाती जोशी 
मॉडन कॉलजे, पणेु 

10) डॉ. राज  माने, लांझा, र नािगरी 
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[  7  ] अिधसभा सद य ी. राज  िशवाजी गायकवाड यांनी खालील ताव पाठिवला आहे. 

 
 “' लोबल िटचर' परु काराने स मानीत सोलापरू िज ाचे सुपु  ी. रणिजत सह 

िडसले गु जी यांना पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, सोलापरू या 

वतीने मानाची िड.लीट पदवी देऊन गौरव करावा असा ठराव ही अिधसभा करीत आहे.” 

 
ठराव: सदरचा ठराव मांड यानंतर यास ी. सिचन मा ती गायकवाड यांनी अनुमोदन िदले. 

तथािप, तांि क कारणा तव सदरचा िवषय मागे घे याबाबत सद य ी. राज  िशवाजी 
गायकवाड यांनी सभागृहाची परवानगी मािगतली व सभागहृाने एकमताने परवानगी िदली. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[  8  ] अिधसभा सद य ी. सधुाकर तकुाराम सरवदे यांनी खालील ताव पाठिवला आहे. 

 
 “पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठात “पाली” या िवषयातून Ph.D. 

पदवीकिरता सोय उपल ध करावी, अशी िशफारस िह अिधसभा िव ा पिरषदेकडे करीत 

आहे.” 

 
ठराव: सदरचा ताव मांड यानंतर यास डॉ. तुकाराम िव ल शदे यांनी अनुमोदन िदले. 

यानंतर सदर तावाबाबत सव नुमते िव ा पिरषदेस िशफारस कर यात आली.  
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[  9  ] अिधसभा सद य ी. सिचन मा ती गायकवाड यांनी खालील ताव पाठिवला आहे. 

 
 “आंतररा ीय, रा ीय व आंतर िव ापीठीय ि डा पधत िवजे या खेळाडंू या 

यव थापक व मागदशकास इतर िव ापीठा माणे रोख व पात ब ीस दे यात याव ेअशी 

िशफारस िह अिधसभा करत आहे.” 

 
ठराव: सदरचा ताव मांड यानंतर यास डॉ. सशुील कुमार शदे यांनी अनुमोदन िदले. 

यानंतर सदर तावाबाबत सव नुमते ीडा व शारीिरक िश ण मंडळास िशफारस 
कर यात आली.  

 
 
 
 
 
 
 
 

[  10  ] अिधसभा सद य ा. डॉ. तुकाराम िव ल शदे यांनी खालील ताव पाठिवला आहे. 

 

 “भारतीय ऑ लपीक महासंघ तसचे अिखल भारतीय आंतर िव ापीठ पध  व रा य ीडा 

संचालनालयाची मा यता असले या सॉ ट टेिनस या खेळा या पध  सोलापरू िव ापीठ 

आंतर महािव ालयीन तरावरती घे यात या यात अशी िशफारस िह अिधसभा करत 

आहे.” 

 
ठराव: सदरचा ताव मांड यानंतर यास ी. सिचन मा ती गायकवाड यांनी अनुमोदन िदले. 

यानंतर सदर तावाबाबत सव नुमते ीडा व शारीिरक िश ण मंडळास िशफारस 
कर यात आली.  
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[  11  ] अिधसभा सद य ा. डॉ. गंगाधर धुळ पा िबराजदार यांनी खालील ताव पाठिवला आहे. 

 

 “शासनाकडून अनुदान/पगार िमळणा या पदांवर कायरत कमचारी/अिधकारी याचंे पगार 

िव ापीठ िनिधतून क  नये असा ठराव ही अिधसभा यव थापन पिरषदेस करीत आहे.” 

 
ठराव: सदरचा ताव अिधसभा सद य ा. डॉ. गंगाधर धुळ पा िबराजदार यानंी माडंला 

नस याने वगळ यात आला.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[  12  ] अिधसभा सद य डॉ. सशुील कुमार शदे यांनी खालील ताव पाठिवला आहे. 

 

 “िव ापीठा या ऑनलाईन परी ेबाबत कामा या िनिवदा ई-टड रग प दतीने मागिव यात 

या यात अशी िशफारस ही अिधसभा यव थापन पिरषदेस करीत आहे.” 

 
ठराव: सदरचा ताव मांड यानंतर यास ी. सधुाकर तुकाराम सरवदे यांनी अनुमोदन िदले. 

यानंतर सदर तावाबाबत सव नुमते यव थापन पिरषदेस िशफारस कर यात आली.  

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

कुलसिचव यानंी जाहीर केले. 

 
 

. कुलसिचव 
सद य सिचव, अिधसभा 

 कुलगु  
अ य , अिधसभा 
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जोडप  "अ" 

अिधसभे या मंगळवार, िद. 28 स टबर, २०21 रोजी झाले या बठैकीम ये ो रा या तासाम ये 
अिधसभा सद यांनी िवचारलले े , उप  व यावर दे यात आललेी उ रे 

 

  
मांक 

                                                                                                                       उ र  

ी. सु. तु. सरवदे  ाचाय डॉ. अ. बा. शगाडे 
1) सन 2019 ते 2021 या कालावधीत 

िव ापीठ िवरोधात कोणकोण या 
यायालयीन यािचका दाखल झा या 

आहेत? 

तुत िवभागाकडे उपल ध असले या मािहतीनुसार सन 
2019 ते 2021 या कालावधीतील तुत िव ापीठािव द मा. 
उ च यायालय, मंुबई येथे एकूण 18 यािचका दाखल झा या 
आहेत. 

 सदर यािचका कोणकोण या 
यायालयात दाखल झाले या 

आहेत, डॉ. घनवट यांची 
यािचका मा.सव च यायालयात 
का मा.उ च यायालयात आहे? 

मा.उ च यायालय, मंुबई व खंडपीठांम ये या यािचका दाखल 
झाले या आहेत. 

 याम ये वकील आपले कोण 
आहेत हे समजू शकेल काय? 

संबंिधत यािचका व वकीलाची यादी सोबत जोडली आहे. 
(सहप  1) 

2) सन 2017-18 या आ थक वष त या 
िव ापीठात िश क िनधी िकती होता 
आिण िद.01 ऑग ट, 2021 पयत 
आप या िव ापीठात िकती िव ापीठ 
िनधी िश क आहे? 

सन 2017-18 या आ थक वष अखेर िव ापीठ िनधी 
खा याम ये र कम .39,25,07,130/- व िद.01/08/2021 
रोजी िव ापीठ िनधी खा याम ये र कम .47,22,78,963/- 
इतकी िश क आहे. 

 िव ापीठ िनधी खच कर याचे 
िनकष काय आहेत? 

िव ापीठ िनधी हा िव ापीठ िवकासासाठी ामु याने खच 
करायचा असतो. यानंतर शै िणक खच, सवसाधारण खच, 
परी ेसाठी, गे ट हाऊससाठी, िव ाथ  िवकासासाठी, िव ाथ  
क याण िनधीसाठी इ. बाब साठी िनधी खच करायचा असतो. 

 िव ापीठ िनधी खच किरत 
असताना िव ापीठाने 
यव थापन पिरषदेची मा यता 

घेतली आहे काय? 

होय. 

 2017 ते 2021 दर यान 
िव ापीठ िनधी कोणकोण या 
कारणांसाठी खच झाला, याची 
यादी िमळेल का? 

सोबत यादी जोडली आहे. (सहप  2) 

 िव ापीठ िनधी खा याम ये 
र कम .47,22,78,963/- 
इतकी िश क आहे, तर आ ा 
सांिगत या माणे िव ापीठ 
िनधीतून र कम .21 कोटी 
खच झाला तर िश क .47 
कोटी कसे? 

दर वष  िनधी Surplus असतो, आलेला पैसा हा िव ापीठ 
फंडाचाच असतो, यातून खच झा यानंतर जे िन वळ Surplus 
असते, याच े Appropriation करतो आिण दरवष  केले या 
Appropriation मुळे हा िव ापीठ फंड वाढत जातो. 
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  यव थापन पिरषदे या 

मंजुरीिशवाय िव ापीठ िनधी 
खच करणे यो य आहे काय? 

समान लेखा संिहतेनुसार िव ापीठ फंडातून खच कर याचे 
अिधकार हे मा. कुलगु  महोदय यांना असतात. .10 
लाखांपे ा जा तीच े खच याला Material Expenditure 
हणतात, ते पिह यांदा खरेदी सिमती या िशफारसीनुसार 

िव  व लेखा सिमतीम ये ठेवले जाते. याम ये पािरत 
झा यानंतर, यव थापन पिरषदेम ये िवचाराथ ठेवले जातात व 
यव थापन पिरषदे या मा यतेनंतरच ते खच केले जातात.  

 याच माणे बांधकामासंदभ तील खच इमारत व 
बांधकाम सािमतीसमोर ठेवले जातात व यां या िशफारसीस 
यव थापन पिरषदेची मा यता िमळा यानंतरच खच केला 

जातो. 
ी. स. मा. गायकवाड  ाचाय डॉ. शं. िक. पाटील 
3) माजी क ीय मं ी आदरणीय 

खासदार ी. शरदचं  पवार साहेब 
यांना पु य ोक अिह यादेवी 
होळकर सोलापूर िव ापीठाची मानद 
डी.िलट. पदवी दे याचा िसनेटम ये 
सव नुमते मंजूर झाले या 
ठरावाबाबत पुढे काय कायवाही 
झाली? 

िद. 15 माच 2021 रोजी झाले या अिधसभे या ठराव . 9 
या अनुषंगाने सदरील िवषय िद. 10 जुलै, 2021 रोजी या 

िव ा पिरषदेम ये ठेव यात आला असता, महारा  शासन 
राजप , असाधारण भाग चार-ब, असाधारण मांक 360 
अ वये िद.10 ऑ ट बर, 2018 रोजी िस द केलेला 2018 
चा एक प पिरिनयम मांक 3 'महारा  सावजिनक िव ापीठ 
(स मा य पद या आिण िव ािवषयक िवशेषोपाधी) एक प 
पिरिनयम, 2018' म ये स मा य पद या कवा िव ािवषयक 
िवशेषोपाधी दान कर याची कायप दती िवषद कर यात 
आली आहे. 
 सदर पिरिनयमानुसार सदरचा ताव नस यामुळे 
िद.10 जुलै, 2021 रोजी या िव ा पिरषदेने अिधसभेने 
िशफारस केलेला ताव सव नुमते मागे घेतलेला आहे. 

 आदरणीय खासदार 
ी.शरदचं  पवार साहेब यांना 

िव ापीठाची मानद डी.िलट. 
पदवी दे याचा ताव 2018 चा 
एक प पिरिनयम मांक 3 
(स मा य पद या आिण 
िव ािवषयक िवशेषोपाधी) या 
पिरिनयमानुसार शासनाने का 
तयार केलेला नाही आिण याला 
जबाबदार कोण आहे. 

2018 चा एक प पिरिनयम मांक 3 'महारा  सावजिनक 
िव ापीठ (स मा य पद या आिण िव ािवषयक िवशेषोपाधी) 
एक प पिरिनयम, 2018' म ये स मा य पद या कवा 
िव ािवषयक िवशेषोपाधी दान कर याची कायप दती िवषद 
के यानुसार आदरणीय खासदार ी. शरदचं  पवार साहेब 
यांना मानद डी.िलट. पदवी दे याबाबतचा ताव मा.कुलपती 
तथा रा यपाल यांचेकडे िनयमानुसार पाठिवलेला आहे. 

 ाचाय डॉ. शं. िक. पाटील यांना 
सदर ाच े उ र देता येते 
काय? 

होय, ाचाय डॉ. शं. िक. पाटील हे यव थापन पिरषदेचे 
सद य अस याने यांना ाच ेउ र देता येते. 

 डी.िलट. पदवी कोणाला 
ावयाची याबाबत नॉम  

िव ापीठाने ठरिवले आहेत 
काय? 

एक प पिरिनयम मांक 3 नुसार यासंदभ तील यांच े ताव 
िव ापीठास ा त होतात, ते ताव पिरिनयमातील िविहत 
तरतूदीनुसार मा.कुलपती महोदयांकडे पाठिवली जातात.  
डी.िलट. पदवी दे याचा अिधकार मा.कुलपती महोदयांना 
आहेत. 
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ा. डॉ. तु. िव. शदे  ॲड नी. सु. मंकणी 
4) 2019 ते 2021 या कालावधीत या 

िव ापीठातून कोणकोण या 
िश के र कमचा याचंी पदावनती 
कर यात आललेी आहे? 

1) डॉ. कांबळे सूयकातं नंदकुमार 
2) ी. हैनाळकर मलकारिस द महादेव 
3) ी. राठोड  िवकास िमठू 
4) ी. शदे रिवराज राणोजी 
5) ी. हनमंते शेषराव िव लराव 
6) ी. चाकूरकर िवशाल िशवाजीराव 
7) ी. िग हे रमेश िगरजाजी 
8) ी. शदे िम लद मनोहर 
9) ीमती वाघमारे आि नी िदनेश 

10) ी. िदलपाके उ म िगरज पा 
 पदावनती कर याच े कारण 

काय होते? 
 सामा य शासन िवभाग, महारा  शासन, मंुबई यां या 
िद.25/05/2004 रोजी या शासन िनणयानुसार पदो ती या 
को ाम ये दे यात येणा या आर णा या िवरोधात मा. उ च 
यायालय, मंुबई येथे यािचका .2797/2015 दाखल कर यात 

आली होती. याम ये मा. उ च यायालयाने िद.04/08/2017 
रोजी िनणय देऊन िद.25/05/2004 रोजीचा शासन िनणय र  
क न पदो तीतील आर ण अवधै ठरिवले होते. या 
िनणयािव द महारा  शासनाने मा.सव च यायालय, नवी 
िद ी येथे िवशेष अनु ा यािचका (यािचका .28306/2017) 
दाखल केलेली होती.  याम ये मा.सव च यायालयाने मा.उ च 
यायालय, मंुबई यांनी िद.04/08/2017 रोजी िदलेला 

िनणयास थिगती िदलेली नस यामुळे िद.25/05/2004 
रोजी या शासन िनणयानुसार पदो तीम ये आर ण देता येणार 
न हते. यामुळे मा.सव च यायालयाच ेअंितम आदेश होईपयत, 
सेवाजे ठतेनूसार खु या वग तील िर त पदे िन वळ ता पुर या 
व पात सेवाजे ठतेनुसार मा.सव च यायालया या िनणया या 

अिधन राहून भर यात यावीत असे महारा  शासनाने 
िद.29/12/2017 रोजी या प ानुसार िनदश िदले होते.  
 तथािप, 2018 व 2019 म ये िव ापीठाम ये वग 1, 2 
व 3 मधील अिधकारी व कमचारी यां या आर णाची पदे िर  ा 
ठेऊन सेवाजे ठतेनुसार पदो ती करणे बंधनकारक असताना 
आर णा या आधारे पदो या कर यात आले या हो या, 
याम ये मागास वग तील िर त जागेवर देखील पदो या 

दे यात आले या हो या. 
 यानंतर महारा  शासनाने सात या वतेन आयोग 
लागू के यानंतर यानुसार अिधकारी / कमचारी यां या वतेन 
िनि ती तावातील फ त पदो ती िदले या अिधकारी / 
कमचारी या वतेन िनि तीवर घेतले या आ ेपानुसार व 
थािनक िविवध संघटनेकडून चकुीच े िदले या पदो तीबाबत 
ा त त ार या अनुषंगाने सन 2018 व 2019 म ये िदले या 

10 अिधकारी / कमचा यांना पदावनत कर यात आले. 
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  पदो ती करीत असताना संबंिधत 

सिमतीने काय ानुसार असणारी 
कायप दती िवचारात घेतली 
होती काय? 

पूव  झाले या पदो ती चकुीची झा याने, शासन िनणयानुसार 
नवीन पदो ती िनयमानुसार कर यात आले या आहेत. 

 पदावनत झालेले िकती 
िश के र कमचारी यायालयात 
गेलेले आहेत? अस यास संबंिधत 
कमचारी कोण आहेत. 

पदावनत केलेले िश के र कमचारी यायालयात गेलेले 
नाहीत, तथािप, ी. हैनाळकर एम. एम. व ी. रिवराज शदे 
यांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 या 
तरतूदीनुसार मा.कुलगु  महोदयांकडे अपील केलेले आहे. 

 पदावनत झाले या िकती 
िश केतर कमचा यांची पदो ती 
झालेली आहे? 

पदावनत झाले या 02 िश केतर कमचा यांची पदो ती झालेली 
आहे. 

 पदो ती िदले या लोकांना, 
पदो ती िद यापासून पदावनत 
करेपयतचा कालावधी िकती 
होता? 

अ. 
. 

कमचा याच ेनांव पदो तीचा 
िदनांक 

पदावनतीचा 
िदनांक 

1) डॉ. कांबळे सू. नं. 25/07/2018 17/06/2021 
2) ी. हैनाळकर म. म. 25/07/2018 17/06/2021 
3) ी. राठोड िव. िम. 25/07/2018 17/06/2021 
4) ी. शदे र. रा. 01/08/2018 17/06/2021 
5) ी. हनमंते शे. िव.  01/08/2018 17/06/2021 
6) ी. चाकूरकर िव. िश. 01/08/2018 17/06/2021 
7) ी. िग हे र. िग. 01/08/2018 17/06/2021 
8) ी. शदे िम. म. 01/08/2018 17/06/2021 
9) ीम. वाघमारे आ. िद. 01/08/2018 17/06/2021 

10) ी. िदलपाके उ. िग. 31/01/2019 17/06/2021 
 या कालावधीतील वतेनाचा 

अिधभार कमचा यांवर राहील का 
िव ापीठावर राहील? 

या कालावधीतील वतेनाबाबत मा. िवभागीय सहसंचालक 
(उ.िश.), सोलापूर िवभाग, सोलापूर यां या आदेशानुसार 
कायवाही सु  आहे. 

ा. डॉ. सु. कु. शदे डॉ. िव. ल. कदम 
5) स या िव ापीठामाफत घेत या 

जाणा या पदवी व पद यु र 

ऑनलाईन परी ेसाठी संबंिधत 

कंपनीला ती पि का िकती 

दरप क िनि त कर यात आले 

आहे? 

स या िव ापीठामाफत घेत या जाणा या पदवी व पद यु र 

ऑनलाईन परी ेसाठी संबिंधत कंपनीला ती िव ाथ , ती 

पेपर .35/- इतके दर िनि त कर यात आले आहे. 

 सदरचे दर हे अ य िव ापीठा या 
तुलनेत जादा आहेत काय? 

नाही, कारण इतर िव ापीठां या तुलनेम ये आप या 
िव ापीठाची परी ा प दती ही खूपच गत अस याने 
(उदा.Integration of student master & subject Master 
with exam software) तसेच इतर िव ापीठां या मानाने आपली 
िव ाथ  सं या अ यंत कमी अस याने आपण परी ेसाठी ठरवून 
िदलेले दर या य आहेत. 

 यासाठी यव थापन पिरषदेची 
मा यता घेतली होती काय? 

होय. 
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6) िद. 08 जुल,ै 2019 या शासन 

आदेशानुसार दर मिह याला कॅस 

ि येच े कॅ प आयोिजत केले जात 

आहेत का? 

मा. िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर िवभाग, सोलापूर 

यांच ेिद.03/05/2021 रोजी या प ा वये आदेिशत के या माणे 

महािव ालया या तरावर कॅस ि या आयोिजत कर याबाबत 

या काय लयाचे प  .पुअहोसोिवसो/िशमा-2/2020-

21/5058, िद.14/07/21 रोजी या पिरप का वये 

महािव ालयास कळिवले आहे. 

 िद.08/07/2019 चा शासन 
आदेश आहे व िद.03/05/2021 
रोजीच े िवभागीय सहसंचालक 
यांच ेप  आहे.  याम ये शासनाच े
आदेश े ठ आहे की िवभागीय 
सहसंचालकांच े प  े ठ 
मानणार? 

या संदभ त शासनास प  पाठवून मागदशन मागिवला जाईल. 

 
 

 

  (सिचव अिधसभा)  
कुलसिचव 
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