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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १1२ �या (तातडी�या) बैठकीचा काय�वृ� ातं

बुधवार, िद.07 फे�वुारी, २०१8 दुपारी ०३:0० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १1२ वी (तातडीची) बठैक बधुवार, िद.07 फे�वुारी, २०१8 रोजी दुपारी 

०३:0० वाजता �यव�थापन पिरषद सभागृहात मा. � . कुलगु� महोदय यां�या अ�य� तेखाली आयोिजत 

कर�यात आली होती. 

बठैकीस खालील�माणे उप��थती होती.   

अ.� . सद�याचे नांव पद

1) �ा. डॉ. िनतीन आर. करमळकर - मा. � . कुलगु� अ�य�

2) �ा. एम. एम. माने सद�य

3) �ाचाय� डॉ. डी. डी. पजुारी, �भारी अिध�ठाता,

(वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखा)

सद�य

4) डॉ. ए. ए. घनवट सद�य

.5) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य

6) डॉ. � ीमती एस. आय. शेख सद�या

7) डॉ. देशपांडे एस. एम., िवभागीय सहसचंालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू

मा. िश� ण सचंालक (उ�च िश� ण) पणेु यांच े�ितिनधी

सद�य

8) डॉ. बी. सी. शेवाळे, िव�  व लेखा अिधकारी कायम िनमंि� त

9) � ी. बी. पी. पाटील, संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ कायम िनमंि� त 

10) डॉ. जी. आर. मंझा, कुलसिचव सद�य सिचव

�वागत:

मा. कुलसिचव यांनी मा. अ�य�  व सव�स�माननीय सद�यांचे �वागत केले.

अनुप��थती:

�यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस �ा. ई. एन. अशोककुमार, �भारी अिध�ठाता,(मानविव� ान 

िव� ाशाखा) हे मंुबई येथे िव� ापीठा�या कामासंदभ�त बठैकीस उप��थत राहणार अस�याचे �यांनी 

प� ा� ारे कळिवले होते. �यां�या अनुप��थतीची न�द घे�यात आली. डॉ. एस. सी. मांडे, संचालक, 

नॅशनल स�टर फॉर सेल साय�ससे, पणेु िव� ापीठ कॅ�पस, पणेु यांनी ईमेल� ारे व डॉ. डी. आर. 

नंदनवार, �भारी सहसंचालक, (तं�  िश� ण) पणेु मा. संचालक (तं�  िश� ण) यांच े �ितिनधी यांनी 

दूर�वनी� ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली होती. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता 

दे�यात आली. मा. अवर मु�य सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई हे �यव�थापन 

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

[ 01 ] 23 जानेवारी, २०१8 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू कायम 

करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे.

ठराव: 23 जानेवारी, २०१८ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू 

सव�नुमते कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली.
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[ 0२ ] शै.वष� 2017-18 पासून घे�यात येणा�या Democracy, Elections and Good

Governance (लोकशाही, िनवडणकूा व सुशासन) � ा िवषयाच ेपरी� ा शु�क `६०/- व 

पेपर तपासणीसाठी �ती पेपर `05/- इतके मानधन िश� कांना �यावयाची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठीय माच�/ एि�ल - 2018 पासनू घे�यात येणा�या Democracy,

Elections and Good Governance (लोकशाही, िनवडणकूा व सुशासन) हा िवषय शै.

वष� 2017-18 पासून सव� पदवी (All UG First Year-Sem-II) अ�यास� मातील स� - २ 

म�ये समािव�ठ कर�यात आला असून उ�त िवषय अ�यास� मानुसार एकूण ३० गुणाचा 

असून वळे ही ४५ िमिनट आहे. 

सदरचा िवषय पय�वरणशा� �माणे घे�यात येणार आहे. �हणजचे िव� ाथ� �या 

महािव� ालयात �विेशत आहे. �या महािव� ालयाम�येच या िवषयाची परी� ा होणार आहे.

पय�वरणशा�  या िवषयास सु� वातीस `60/- इतके परी� ा शु�क आकार�यात आले 

आहे. �या�माणे लोकशाही, िनवडणकूा व सुशासन या िवषयासाठी `६०/- शु�क 

आकार�यात याव ेअस ेवाटते.

पय�वरणाशा�  हा िवषय एकूण ७० गुणाचा आहे. ७० गुणा�या पेपरसाठी �ती-

पेपर तपासणीसाठी `१०/- इतके मानधन स� ��थतीत संबिंधत िश� कांना िदले जात 

आहे. �याअनुषंगाने लोकशाही, िनवडणकूा व सुशासन हा िवषय एकूण ३० गुणाचा आहे. 

�यासाठी पय�वरणशा�  िवषया�या आधारे �ती-पेपर `५/- इतके मानधन सन 2017-18 

पासून (माच�-2018 पासून) सबंिंधत िश� कांना � ाव ेअसे वाटते.

Democracy, Elections and Good Governance � ा िवषयाचे परी� ा शु�क 

60/- व पपेर तपासणीसाठी �ती-पेपर `५/- इतके मानधन िश� कांना � ावयाची बाब 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम ४८(२) �या वतीने मा. कुलगु�  

महोदयांनी परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या वतीने िदलेली मा�यता �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�).

ठराव: शै.वष� 2017-18 पासून घे�यात येणा�या Democracy, Elections and Good

Governance (लोकशाही, िनवडणकूा व सुशासन) � ा िवषयाच ेपरी� ा शु�क `६०/- व 

पेपर तपासणीसाठी � ित पेपर `05/- इतके मानधन िश� कांना दे�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 0३ ] उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, महारा��  शासना�या िद.20/01/2018 रोजी�या 

पिरप� का�वये िद.27 फे�वुारी, 2018 रोजी � ी.िव. वा िशरवाडकर उफ� कुसूमा� ज 

यांचा ज�मिदन “मराठी भाषा गौरविदन” �हणनू साजरा कर�याची व �यासाठी येणा�या 

खच�साठी एक नवीन अदंाजप� कीय िशष�क उघड�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, महारा��  शासना�या िद.20/01/2018 रोजी�या 

पिरप� कानुसार िद.२७ फे� ुवारी हा � ी. िव. वा. िशरवाडकर उफ� कुसूमा� ज यांचा ज�मिदन 

मो� ा �माणावर साजरा कर�याबाबतच ेिनद�श �ा�त झालेले आहेत. 

तसेच � ी. िव. वा. िशरवाडकर उफ� कुसूमा� ज यांचा २७ फे� ुवारी हा ज�मिदन “मराठी 

भाषा गौरविदन” हा कशा �कारे साजरा कर�यात येणार आहे आिण या िदनी कोणते उप� म 

घे�यात येणार आहेत, याबाबतची सिव�तर चच� कर�यासाठी सव� िवभागीय सहसंचालकांची व 

कुलसिचव सव� िव� ापीठे यांची मा. मं� ी महोदय, उ�च व तं� िश� ण िवभाग, महारा��  रा�य, मंुबई 

यां�या अ�य� तेखाली िद.01/02/2017 रोजी मंुबई येथे बैठक संप�  झाली.

सदर बैठकीत झाले�या चच�नुसार, िनशा एं�टर�ायजेस या सं�थेला सोलापूर येथे येवून 

मराठी भाषेचा गौरव वाढिवणारा सां�कृितक काय�� म सादर कर�याबाबत संधी � ावी, असे ठरले.

या संदभ�त िनशा एं�टर�ायजेस यांनी िद.01/02/2018 रोजी�या प� ानुसार काय�� मासाठी 

येणा�या खच�च े अंदाजप� क िदले असून सोबत अवलोकनाथ� जोडले आहे. �यानुसार या 

काय�� मासाठी अंदािजत `6,70,000/- अिधक १८ ट�के GST इतका खच�  अपे� ीत आहे आिण 

शासना�या िद.20/01/2018 रोजी�या पिरप� का नुसार सदर उप� म कर�यासाठी भाडे 

इ�यािदसाठी येणारा खच� िव� ापीठांनी �यां�या िनधीमधून करावा, असे िनद�श िदलेले आहेत.

उपरो�त �माणे िद.२७ फे� ुवारी, 2018 रोजी िनशा एं�टर�ायजेस यांचा सां�कृितक 

काय�� म आयोिजत कर�याकिरता येणा�या खच�साठी, �यानुषंगाने आरि� त कर�यात येणा�या 

सभागृहाच े भाडे व इतर येणा�या ��य�  खच�साठी सन 2017-18 या आ�थक वष�त तरतूद 

नस�याने व निवन अंदाजप� कीय िशष�क उघडणे आव�यक अस�याने खालील�माणे सन 

2017-18 म�ये मराठी भाषा गौरव िदन हे नवीन अंदाजप� क उघडून �याम�ये अपेि� त खच� 

`10,00,000/- �या तरतूदीच ेपुन�िवनीयोजन करता येईल.

Registrar Office
Expenditure Side
Sr.
No.

Budget Head Original
Provision `

Reapropriation
`

Revised
Provision `

1) Security & Other
Services

`1,50,00,000/- -10,00,000/- `1,40,00,000/-

2) Marathi Bhasha
Gavrav Din

--- +10,00,000/- `10,00,000/-

सबब, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, महारा��  शासना�या िद.20/01/2018 रोजी�या 

पिरप� का�वये िद.27 फे� ुवारी, 2018 रोजी � ी. िव. वा. िशरवाडकर उफ� कुसूमा� ज यांचा 

ज�मिदन “मराठी भाषा गौरविदन” �हणनू साजरा कर�याची व �यासाठी येणा�या खच�साठी 

वरील त��या�माणे अ. � . २) �माणे एक नवीन अंदाजप� कीय िशष�क उघड�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, महारा��  शासना�या िद.20/01/2018 रोजी�या 

पिरप� का�वये िद.27 फे�वुारी, 2018 रोजी � ी.िव. वा िशरवाडकर उफ� कुसूमा� ज 

यांचा ज�मिदन “मराठी भाषा गौरविदन” �हणनू साजरा कर�याची व �यासाठी येणा�या 

खच�साठी एक नवीन अदंाजप� कीय िशष�क उघड�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.
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[ 0४ ] िशवाजी िव� ापीठ अ�यादेश � .१५८ (२.१) मधील तरतूदीनुसार “िवशेष क�  �थायी 

सिमती” मधील सद�यां�या नामिनद�शनाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील मागासवग�य िश� क व िश� के� र 

कम�चारी व िव� ाथ� यां�या क�याणासाठी व �यांना िनयमानुसार असले�या िवशेष 

सवलती यो�य �कारे उपल�ध हो�या�या अनुषंगाने िव� ापीठात िवशेष क�  �थायी 

सिमतीच ेगठण होणे आव�यक आहे. 

सदर सिमतीच े गठण िशवाजी िव� ापीठ अ�यादेश � .१५८ (२.१) मधील 

तरतूदीनुसार तीन वष�साठी करावयाची असून, मागील िद.०१/01/2015 ते 

31/12/2017 या तीन वष��या कालावधीसाठी गिठत कर�यात आले�या सिमतीची 

मुदत िद.31/12/2017 रोजी सपंत अस�याने, न�याने िद.०१/01/2018 ते 

31/12/2020 या तीन वष�साठी िवशेष क�  �थायी सिमती गिठत करावी लागणार आहे.

िशवाजी िव� ापीठ अ�यादेश � .१५८ (२.१) �माणे सिमतीची रचना पढुील�माणे 

आहे.

i The Vice-Chancellor Ex-Office-Chairman

ii 2-3 Professors Members

iii 3-5 Principals Members

iv 1-2 Readers Members

v 1-2 Lecturers Members

vi 2 women representative from teaching and

non-teaching category

Members

vii A representative of the State Government Members

viii The Deputy Registrar (Spl. Cell) Members - Secretory

The Members at Serial Nos. ii to vi are to be nominated by the

Management Council.

Tenure: The tenure of members at Sr. No. ii to vi shall be three years.

उ�त�माणे िवशेष क�  �थायी सिमती गठीत कर�यासाठी अनु� मे ii to vi मधील 

सद�यांचे नामिनद�शन �यव�थापन पिरषदेने करावयाचे अस�याने, सदरचा िवषय 

�यव�थापन पिरषदेसमोर िवचाराथ� ठेवणे आव�यक आहे.

सबब, उ�त�माणे िद.01/01/2018 ते िद.31/12/2020 या तीन वष��या 

कालावधीसाठी िवशेष क�  �थायी सिमती गठीत कर�यासाठी अनु� मे ii to vi बाबत 

नामिनद�शनाची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सदरचा िवषय पढुील बठैकीत सादर करावा अस ेसव�नुमते ठरल.े
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[ 05 ] सन २०१५ �या PET- ६ मधील िवभागीय संशोधन सिमतीने िवतरीत केल�ेया यादीतील 

एकूण १४३ िव� ा�य�ना �वशे दे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: UGC Regulation - 2009 व िव� ापीठ अनुदान आयोगाची सन २०१५ ची दो�ही प� े 

तसेच िद.२३ जानेवारी, २०१८ रोजी झाले�या िव� ापीठ �यव�थापन पिरषदे�या ठराव � .१२ (६) 

�या अनुषंगाने २०१५ साली झाले�या िवभागीय संशोधन सिमतीने िवतिरत केले�या यादीतील 

एकूण १४३ िव� ा�य�पैकी 65 िव� ा�य�ना �वशे देता येतो. PET- 6 मधील उव�िरत 78

िव� ा�य�नाही िवभागीय संशोधन सिमतीने संशोधक माग�दश�क िवतिरत केले होते. परंतु UGC 

Regulation - 2009 व िव� ापीठ अनुदान आयोगाची सन २०१५ ची दो�ही प� े तसेच िद.२३ 

जानेवारी, २०१८ रोजी झाले�या िव� ापीठ �यव�थापन पिरषदे�या ठराव � .12 (६) नुसार �या 

संशोधक माग�दश�कां�या महािव� ालयास संबंिधत िवषयाचा पद�यु� र अ�यास� म सु�  नाही अशा 

माग�दश�कांना िव� ाथ� िवतिरत करता येणार नाहीत. तसेच उपरो� ोिखत यादीतील िवतिरत 

केले�या एकूण १४३ िव� ा�य�पैकी काही िव� ा�य�ना िवतिरत केलेले संशोधक माग�दश�क हे ये�या 

वष�भरात सेवािनवृ�  होत आहेत. तर काही संशोधक माग�दश�कांनी सेवेचा राजीनामा िदलेला 

अस�याने �यांना ही िव� ाथ� िवतिरत करता येणार नाहीत. या पिर��थतीत २०१५ साली झाले�या 

िवभागीय संशोधन सिमतीने िवतिरत केले�या सव�च िव� ा�य�ना पीएच. डी. अ�यास� मास �वशे 

दे�याकिरता खालील�माणे पय�यांचा िवचार होवू शकतो.

1) PET- 6 साठी �या संशोधक माग�दश�कांनी �यां�याकडील िर�त िव� ाथ� सं�या (Vacancy)

कळिवली होती व �यांना PET- 6 म�ये िव� ाथ� िवतिरत होवूनही �यां�याकडे काही जागा 

िश� क राहतात. अशा संशोधक माग�दश�कांना काही िव� ाथ� िवतिरत करता येतील.

२) PET- 6 साठी �या संशोधक माग�दशकांनी �यां�याकडील िर�त िव� ाथ� सं�या (Vacancy)

कळिवली न�हती. तथािप �यां�या महािव� ालयाकडे पद�यु� र अ�यास� म सु�  आहे व 

�यां�याकडे काही जागा िश� क राहतात. अशा संशोधक माग�दश�कांना काही िव� ाथ� 

िवतिरत करता येतील. 

3) तसेच वरील पय�य वाप� नही जर काही िव� ाथ� �वशेापासून विंचत राहत असतील तर 

अशा वळेी सन २०१५ नंतर �हणजेच सन 2015-16, 2016-17 व सन 2017-18 म�ये �या 

िश� कांना न�याने संशोधक माग�दश�क �हणनू मा�यता िदली आहे आिण �यां�या 

महािव� ालयात पद�यु� र अ�यास� मास मा�यता आहे अशा माग�दश�कांना िव� ाथ� 

िवतिरत के�यास िद.२३ जानेवारी, २०१८ रोजी झाले�या िव� ापीठ �यव�थापन पिरषदे�या 

ठराव � .१२ (६) �या अनुषंगाने सव� १४३ िव� ा�य�ना पीएच. डी. अ�यास� मास �वशे देणे 

श�य होईल.

उपरो�त �माणे पय�यांचा िवचार करावयाचा झा�यास सव� संबंिधत िवषयां�या िवभागीय 

संशोधन सिमती�या बैठकांचे �वतं� पणे आयोजन कराव ेलागेल.

सबब, सन २०१५ �या PET- 6 मधील िवभागीय संशोधन सिमतीने िवतिरत केले�या 

यादीतील एकूण १४३ िव� ा�य�ना �वशे दे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सन २०१५ �या PET- ६ मधील िवभागीय संशोधन सिमतीने िवतरीत केल�ेया यादीतील 

एकूण १४३ िव� ा�य�ना �वशे दे�यास व अ. � .१ ते ३ नुसार �या-�या िव� ाशाखांच े

अिध�ठातांकडून संशोधक िव� ाथ� माग�दश�कांना वग� कर�याची काय�वाही कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 06 ] � ी. िव� ल ए�यकेुशन ॲ�ड िरसच� इ���ट� टू सचंिलत, कॉलजे ऑफ इिंजिनअर�ग 

पंढरपरू या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�यासंदभ�त िव� ा पिरषदेने केललेी 

िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: � ी. िव� ल ए�युकेशन ॲ�ड िरसच� इ���ट� ूट संचिलत, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग,

पंढरपूर या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याबाबतचा ��ताव �ा�त झालेला आहे.

महारा��  शासनाने िद.19/01/2013 रोजी�या शासन िनण�या�वये रा�यातील अकृषी 

िव� ापीठाने �यां�या अख�यािरतील उ�च िश� ण देणा�या महािव� ालये / सं�था / िव� ापीठ िवभाग 

यांना �वाय� ता दे�याबाबत काय�वाही कर�यासंदभ�तील शासन िनण�य िनग�िमत केले आहे.

सदरील शासन िनण�यात खालील�माणे मु�े नमूद केले आहेत.

1) िव� ापीठांनी �यां�या अख�यांिरत काय�रत असणा�या व उ�कृ�ट उ�च शै� िणक सेवा देणा�या

१०% महािव� ालये / सं�था / िव� ापीठ िवभाग यांना �वाय� ता दे�याबाबत काय�वाही 

करावी. 

2) िव� ापीठा�या पिर� े� ातील जी महािव� ालये / सं�था / िव� ापीठ िवभागास �वाय� ता 

(Autonomy) �दान कर�या�या ��टीने स� म आहेत, अशा महािव� ाये / सं�था / िव� ापीठ 

िवभागांना उ� तु क� न �या िश� ण सं�थांच े ��ताव िव� ापीठ �तराव� न सव� िनकषांची 

तपासणी क� न िव� ापीठ �ािधकरणा�या मा�यतेने आव�यकते ��ताव शासना�या 

मा�यतेसाठी सादर करावे.

3) महािव� ालयांना �वाय�  दे�यासंदभ�त िव� ापीठ अनुदान आयोगाने िदले�या सूचनानुसार 

िव� ापीठांना �यां�या पिरिनयम अ� ावत केले नस�यास सदर पिरिनयम िव� ापीठ अनुदान 

आयोगाने िदले�या सूचनानुसार �थम िव� ापीठांच े पिरिनयम अ� ावत कर�याबाबतची 

काय�वाही करावी.

4) िव� ापीठांनी �यां�या अख�यांिरतील उ�च िश� ण देणा�या महािव� ालये / सं�था / िव� ापीठ 

िवभाग यांना �वाय� ता दे�याबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल मा. रा�यपाल तथा 

कुलपती यांना सादर करावा.

तसेच दर�यान�या कालावधीत महारा�� ् शासनाने िद.23/02/2017 रोजी�या 

राजप� ा�वये महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ हा कायदा िद.01/03/2017 

पासून अंमलात आणला असून �यातील कलम १२२ (१) म�ये खालील�माणे तरतूद आहे.

�वाय�  दज� िमळिव�यासाठी, िव� ापीठ िवभाग �कवा पिरसं�था, संल�न महािव� ालय 

�कवा मा�यता�ा�त पिरसं�था यांना िव� ापीठाकडे अज� करता येईल. �यव�थापन पिरषदेस, िव� ा 

पिरषदे�या िशफारशीव� न �वाय�  दज� �दान करता येईल.

�वाय�  दज� िमळिव�याकिरता िद.१५/11/2017 रोजी�या िव� ा पिरषदे�या बैठकीत 

ठराव � .48 अ�वये िव� ा पिरषदेने �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे.

सबब, � ी. िव� ल ए�युकेशन ॲ�ड िरसच� इ���ट� ूट संचिलत, कॉलेज ऑफ 

इंिजिनअर�ग, पंढरपूर या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�यासंदभ�त िव� ा पिरषदेने 

केलेली िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: � ी. िव� ल ए�यकेुशन ॲ�ड िरसच� इ���ट� टू सचंिलत, कॉलजे ऑफ इिंजिनअर�ग 

पंढरपरू या महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�यासंदभ�त िव� ा पिरषदेने केललेी 

िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 07 ] िव� ापीठ पिरसरातील िविवध बांधकाम करणे या कामाकिरता िद.07/02/2018

रोजी�या बांधकाम सिमती�या बठैकीचा काय�वृ� ांत मा�यते�तव.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरात करावया�या बांधकामाबाबत बांधकाम सिमतीची बठैक 

िद.०७/०२/२०१८ रोजी आयोिजत कर�यात आली होती. सदर बठैकीस िवषय � .१ ते ५ 

व आय�या वळेेच े िवषय � .6(१) ते 6(3) नुसार एकूण आठ िवषय सादर कर�यात आले 

असता, बांधकाम सिमती�या बठैकीतील ठराव � .१ ते ५ व आय�या वळेेच ेिवषयांच ेठराव 

� .6(१) ते 6(३) नुसार �यव�थापन पिरषदेस मा�यते�तव िशफारस कर�यात आली आहे.

सबब, िद.०७/०२/२०१८ रोजी�या बांधकाम सिमती�या बठैकीचा काय�वृ� ांत 

�यव�थापन पिरषदे�या मा�यते� तव).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील िविवध बांधकाम करणे या कामाकिरता िद.07/02/2018

रोजी�या बांधकाम सिमती�या बठैकीचा काय�वृ� ांतास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 08 ] � ी. महेश िदगंबर पवार यांना वाहनचालक या पदावर िनयु�ती के�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठा�या �यव�थापन पिरषदेने िद.23/01/2018 रोजी�या

बठैकीम�ये � ी. महेश िदगंबर पवार यां�या �करणाचा आढावा घेवून अहवाल सादर

कर�यासाठी �ा. एम. एम. माने, �यव�थापन पिरषद सद�य व �ा. डॉ. ए. ए. घनवट,

�यव�थापन पिरषद सद�य यांची सिमती गठीत केली होती. सदर सिमतीने खालील

�माणे िशफारस केली आहे.

"स� ��थतीत मा. �यायािधकरणाने अपील � .7/2016 या �करणाम�ये

िद.30/09/2016 रोजी िदलेला िनकाल अ��त�वात अस�याने, �यानुसार � ी. िशरीष

बडंगर हे किन�ठ िलिपक या पदी � जू झा�याने िर�त झाले�या वाहन चालक या पदावर

खु�या �वग�तून � ी. महेश िदगंबर पवार यांना पिरिव� ािधन कालावधीम�ये मा. उ�च

�यायालय, मंुबई यािचका � .12330/2017 �या व मा. िवभागीय सहसचंालक, उ�च

िश� ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यां�या मा�यते�या अिधन राहून � जू क� न �याव,े जणेे

क� न िव� ापीठाला िनयिमत वाहन चालकाचे एक पद उपल�ध होईल. या कारणा�तव

वरील�माणे ��तूत सिमती िशफारस करीत आहे".

सदर सिमती�या िशफारशीनुसार िद.03/02/2018 रोजी�या मा.कुलगु�

महोदय यां�या मा�यतेने � ी. महेश पवार यांना प� � .सोिवसो / आ�था / िनय�ुती आदेश 

/ 2018 / 974, िद.03/02/2018 अ�वये, वाहन चालक या पदाचे िनयु�ती आदेश

पािरत कर�यात आले असनू ते वाहन चालक या पदावर िद.05/02/2018 रोजी

काय�लयीन वळेेत � जू झाले आहेत.

सबब, � ी. महेश िदगंबर पवार यांना वाहनचालक या पदावर िनयु�ती के�याची

बाब मािहती�तव).

ठराव: � ी. महेश िदगंबर पवार यांना वाहनचालक या पदावर िनयु�ती के�या�या बाबीची न�द 

घे�यात आली.
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[ 09 ] िद.27/11/2017 रोजी सपं�  झाल�ेया िव�  व लखेा सिमतीने िशफारस केललेी 

िद.16/11/2017 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.16/11/2017 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला आहे.

तो General Statutes No.S324 नुसार िव�  व लेखा सिमतीस तसेच �यव�थापन 

पिरषदेस मा�यतेसाठी ठेवणे आव�यक आहे. िद.27/11/2017 रोजी संप�  झाले�या िव�  

व लेखा सिमतीने िशफारस केलेला िद.16/11/2017 रोजी�या खरेदी सिमतीचा 

काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िद.16/11/2017 रोजी�या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ांताबाबत िव�  व लखेा सिमतीने 

िद.27/11/2017 �या बठैकीत केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.  
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[ 10 ] िद.07/02/2018 रोजी सपं�  झाल�ेया िव�  व लखेा सिमतीने िशफारस केललेी 

िद.07/02/2018 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.07/02/2018 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला आहे.

तो General Statutes No.S324 नुसार िव�  व लेखा सिमतीस तसेच �यव�थापन 

पिरषदेस मा�यतेसाठी ठेवणे आव�यक आहे. िद.07/02/2018 रोजी संप�  झाले�या 

िव�  व लेखा सिमतीने िशफारस केलेला िद.07/02/2018 रोजी�या खरेदी सिमतीचा 

काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िद.07/02/2018 रोजी�या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ांताबाबत िव�  व लखेा सिमतीने 

िद.07/02/2018 �या बठैकीत केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.  
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[ 11 ] िव� ापीठाकडील शाप� / कोिनका िमनो�टा कंपनी�या कॉपीयर मशीन�या वा�षक सेवा 

कराराची (ASC) बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठाकडील आ�थापना िवभाग - (१ नग), परी� ा िवभाग - (4 नग 

शाप� व १ नग कोिनका िमनो�टा), � ंथालय िवभाग - (१ नग), मा. कुलगु�  काय�लय -

(१ नग), सामािजकशा�  सकुंल - (१ नग) व कौश�य िवकासक��  - (१ नग) अशी एकूण ९ 

शाप� कंपनी�या कॉपीयर मशीन व १ नग कोिनका िमनो�टा कंपनी�या कॉपीयर मशीन 

असून सदर मशीनसाठी सोलापरू शहरातील शाप� व कोिनका िमनो�टा कंपनीचे अिधकृत 

िव�े ते व स��हस स�टर आय. पी. एटंर�ाईजसे, सोलापरू यां�याबरोबर यापवू� 

िद.१५/12/2016 ते 14/12/2017 पय�त वा�षक सेवा करार (ASC) कर�यात आलेला 

होता. सदरचा करार िद.१५/12/2017 पासून संपलेला अस�याने सबंिंधत िवभागास 

मशीनचा वा�षक सेवा करार (ASC) बाबत िवचारणा केला असता, वरील�माणे संबिंधत 

िवभागाने वा�षक सेवा (ASC) करार कर�याबाबत कळिवलेले आहे. करारापोटी �ित 

मशीन र�कम `६,०००/- + 18% GST (एकूण ९ नग शाप� कंपनी) व �ित मशीन 

`10,000/- + 18% GST (१ नग कोिनका िमनो�टा कंपनी) या �माणे १० मशीनसाठी 

र�कम `64,000/- + 18% GST �माणे आदा करावी लागणार आहे. सोबत अिधकृत 

िव�े ते मे. आय. पी. एंटर�ाईजसे, सोलापरू यांच ेप�  जोडलेले आहे.

करार कर�यासंदभ�तील िवषय िद.23/01/2018 रोजी�या �यव�थापन 

पिरषदेसमोर िवचाराथ� ठेवला असता �यावर खालील�माणे ठराव पािरत झाला आहे.

ठराव: सदर�या िवषयातील तारखा तपासनू ��ताव पढुील बठैकीत सादर कराव ेअस े

सव�नुमते ठरले.

याबाबत पनु� : सादर कर�यात येते की, मे. आय. पी. एंटर�ाईजसे यांनी �यां�या 

प� ाम�ये कराराचा कालावधी िद.15/12/2017 ते िद.14/12/2018 असा नमूद केला 

आहे. तथािप याबाबत स� म �ािधका�याची मा�यता झा�यानंतरच �या तारखेपासून 

िवभागाकडून करार कर�याची काय�वाही कर�यात येते. मे. आय. पी. एटंर�ाईजसे,

सोलापरू यां�याकडून करार संदभ�तील सधुािरत प�  �ा�त झाले असनू सोबत 

अवलोकनाथ� सादर.

1) मे. आय. पी. एंटर�ाईजसे, सोलापरू यां�यासोबत मा�यतेनंतर कराराची काय�वाही 

कर�यास मा�यता असावी.



�यव�थापन पिरषदेची ११२ वी (तातडीची) बैठक बुधवार, िद.07 फे�वुारी, २01८ काय�वृ� ांत 13/17

2) तसेच वा�षक करारापोटी शाप� कंपनीच े�ित मशीन `6,000/- + 18% GST �माणे 

९ व कोिनका िमनो�टा कंपनीचे �ित मशीन `10,000/- + 18% GST सहीत एकूण 

र�कम `75,520/- Common Services and General Charges : Servicing and

Maintenance of Copier (Budget Provision: `1,00,000/-) या अंदाजप� कीय 

िशष�का�या तरतूदीतून खच� टाक�यास मा�यता असावी.

3) �याच�माणे मिशनरीसाठी लागणारे पाट��  व टोनर हे कंपनी�या दरा�माणे मे. आय. 

पी. एटंर�ाईजसे, सोलापरू हे अिधकृत िव�े ते अस�याने �यां�याकडून ��य�  खरेदी 

कर�यास मा�यता असावी.

सबब, सदरचा िवषय �यव�थापन पिरषदे�या पनु� : िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाकडील शाप� / कोिनका िमनो�टा कंपनी�या कॉपीयर मशीन�या वा�षक सेवा 

करार (ASC) कर�यास खालील िद�या�माणे सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

1) मे. आय. पी. एटंर�ाईजसे, सोलापरू यां�यासोबत मा�यतेनंतर कराराची काय�वाही 

कर�यास मा�यता दे�यात आली.

2) तसेच वा�षक करारापोटी शाप� कंपनीचे �ित मशीन `6,000/- + 18% GST �माणे 

९ व कोिनका िमनो�टा कंपनीचे �ित मशीन `10,000/- + 18% GST सहीत एकूण 

र�कम `75,520/- Common Services and General Charges : Servicing and

Maintenance of Copier (Budget Provision: `1,00,000/-) या अदंाजप� कीय 

िशष�का�या तरतूदीतनू खच� टाक�यास मा�यता दे�यात आली.

3) �याच�माणे मिशनरीसाठी लागणारे पाट��  व टोनर हे कंपनी�या दरा�माणे मे. आय. 

पी. एटंर�ाईजसे, सोलापरू हे अिधकृत िव�े ते अस�याने �यां�याकडून ��य�  खरेदी 

कर�यास मा�यता दे�यात आली.
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[ 1२ ] िव� ापीठाचे सन 2017-18 चे सुधािरत अथ�संक�प व सन 2018-19 चे मूळ अथ�संक�प 

िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १३३ (१) नुसार 

िव� ापीठाच ेसन 2017-18 चे सुधािरत अथ�सकं�प व सन 2018-19 च ेमूळ अथ�संक�प 

तयार कर�याकिरता महारा�� िव� ापीठे समान लेखा संिहता कलम २.१२ नुसार 

खालील�माणे अथ�संक�प उपसिमती गठीत कर�यात आली होती.

अ.� . सद�यांच ेनाव पदनाम

१) �ाचाय� डॉ. डी. डी. पजुारी अ�य�

२) डॉ. ए. ए. घनवट सद�य

३) � ीमती एम. डी. कुलकण� (CA) सद�य

४) डॉ. जी. आर. मंझा िनमंि� त सद�य

५) डॉ. बी. सी. शेवाळे सद�य सिचव

उपरो�त उपसिमतीने िद.15, 16, 17 व िद.18/01/2018 रोजी सव� िवभाग व 

संकुल�मुख यां�यासमवते बठैक घेवून अथ�सकं�पीय मस�ु ावर �यां�याशी सिव�तर चच� 

केली. तसेच मागील तीन वष�ची व चालू वष�तील ��य�  जमा - खच� तसेच पढुील 

वष�तील होणारी जमा व खच�चे िनयोजन व उपल�ध िनधी इ�यादीचा आढावा घेवून सदर 

अथ�संक�पीय उपसिमतीने सन 2017-18 चे सधुािरत व सन 2018-19 चे मूळ 

अथ�संक�पाचा मसूदा तयार क� न िव�  व लेखा सिमती�या िद.07/02/2018 रोजी 

झाले�या बठैकीसमोर िवषय � .०२ नुसार सादर केला असता, �यावर सव�कष चच� होवून 

�यानुसार खालील�माणे ठराव कर�यात आला.

ठराव: सन 2017-18 �या सधुािरत अथ�संक�प व सन 2018-19 �या मूळ अथ�संक�प 

दु� �तीसह �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली.

सबब, िव� ापीठाचे सन 2017-18 चे सधुािरत अथ�सकं�प व सन 2018-19 �या 

मूळ अथ�सकं�प िव�  व लेखा सिमतीने केलेली िशफारस ��वका� न �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाच े सन 2017-18 चे सधुािरत अथ�सकं�प व सन 2018-19 चे मूळ 

अथ�संक�पास िव�  व लखेा सिमतीने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते अिधसभेस 

दु� �तीसह िशफारस कर�यात आली.
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[ 1३ ] मा. संचालक, भशूा�  संकुल, सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू यांनी भशूा� , पय�वरणशा�  

व भमूािहतीशा�  या िवषयामधील गरजूसंाठी माग�दश�न सेवा (Consultancy Policy)

परुिव�याकिरता तयार कर�यात आलले ेशु�क व िनयमावली िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. सचंालक, भशूा�  संकुल, सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू यांनी भशूा� ,

पय�वरणशा�  व भमूािहतीशा�  या िवषयातील गरजूसंाठी माग�दश�न सेवा (Consultancy

Policy) तयार कर�यात आली आहे. सदर सेवा ज े कोणी घेतील �यां�याकिरता शु�क 

आकारले जाईल. सदर माग�दश�ना�या िविवध कामास शु�क आकार�यासाठी िविनयिमत 

कर�यात आले असून �याचा त�ता (Consultancy Policy) सोबज जोडला आहे. 

उपरो�त �माणे भशूा� , पय�वरणशा�  व भमूािहतीशा�  या िवषयातील 

गरजूसंाठी (Consultancy Policy) सेवा परुिव�याकिरता भशूा�  संकुलाकडून ज ेशु�क 

िविनयिमत कर�यात आले आहे ते िव�  व लेखा सिमती�या िद.07/02/2018 रोजी 

झाले�या बठैकीसमोर िवषय � .३ नुसार सादर केला असता, �यावर सव�कष चच� होवून 

�यानुसार खालील�माणे ठराव कर�यात आला आहे.

ठराव 

� .३ 

भशूा� , पय�वरणशा�  व भमूािहतीशा�  या िवषयातील गरजूसंाठी 

(Consultancy Policy) सेवा परुिव�याकिरता भशूा�  सकुंलाकडून ज े शु�क 

िविनयिमत कर�यात आले आहे �यास िव�  व लेखा सिमती�या वतीने मा�यता 

दे�यात आलेली आहे. 

सबब, भशूा� , पय�वरणशा�  व भमूािहतीशा�  या िवषयातील गरजूसंाठी 

(Consultancy Policy) सेवा परुिव�याकिरता भशूा�  सकुंलाकडून ज ेशु�क िविनयिमत 

कर�यात आलेले असून �यास िव�  व लेखा सिमती�या वतीने मा�यता दे�यात आलेली 

असून सदर सिमतीची िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: मा. संचालक, भशूा�  संकुल, सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू यांनी भशूा� , पय�वरणशा�  

व भमूािहतीशा�  या िवषयामधील गरजूसंाठी माग�दश�न सेवा (Consultancy Policy)

परुिव�याकिरता तयार कर�यात आलले े शु�क व िनयमावलीस सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 14 ] अ�य� , भैरवनाथ िश� ण �सारक मंडळ, जाधववाडी, ता. माळिशरस यांनी नवीन 

महािव� ालया�या ��तावा�या जागेसंदभ�तील सं�थेची जिमन जागा एकाच िठकाणी 

अस�याचे हमीप� , सं�थे�या इमारतीचा नकाशा, सं�थेचा �क�प अहवालसंदभ�तील 

फोटो इ�यादी कागदप� े िद.16/01/2018 रोजी�या प� ासोबत जोडून सादर केललेी 

िवनंती �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: सदरील प� ा�वये शै. वष� २०१८-१९ �या बहृत आराख� ानुसार आमचे 

शै� िणक सं�थे�या वतीने नवीन कला व िव� ान महािव� ालय जाधववाडी,

ता. माळिशरस, िज. सोलापरू येथे नवीन महािव� ालय सु�  कर�याचा ��ताव 

िद.१८/११/२०१७ � टुी प� ातील संदभ�नुसार आप�या काय�लयाकडे सादर केला होता.

तरी आ�ही प�ुहा � टुी ��ताव आप�याकडे यो�य कागदप�  परुा�यासह ��ताव सादर 

करीत आहोत. �याचा ��वकार क� न सहानुभतूीपवू�क िवचार करावा, ही िवनंती अस े

प� ात नमूद केलेले आहे.

याबाबत सादर कर�यात येते की,

1) शै. वष� २०१८-१९ पासून सु�  कर�यात येणा�या नवीन महािव� ालयाकिरता 

इरादाप� ासाठी उपरो�त स�ंथेकडून �ा�त झालेला ��ताव िव� ापीठ �तरावर यो�य 

ती काय�वाही क� न सदरील पा�  झालेला ��ताव िद.३०/११/२०१७ रोजी उ�च व 

तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई येथे सादर केलेला आहे. 

2) मा. अ�य� , भैरवनाथ िश� ण �सारक मंडळ, जाधववाडी, ता. माळिशरस, 

िज. सोलापरू यांनी िद.१८/११/२०१७ रोजी�या प� ा�वये अिपलाअंती � टुीपतू�ता 

िद.२७/११/२०१७ रोजी प�  उशीरा िमळाले अस�या�या कारणा�तव सादर कर�यात 

आलेले होते. सदरील � टुीपतू�ता मा. कुलगु�  महोदय यांचे अिपलाअतंी मा�यते�तव 

सादर कर�यात आला असून, ��ताव अपा�  केलेला आहे. या�तव सदरील सं�थेस 

अपा� ता संदभ�त कळिवले आहे.

3) महारा��  शासन, उ�च व तं�  िश� ण िवभागाने, राजप�  असाधारण भाग 

चार िद.२८/११/२०१७ नुसार सन २०१७ �या महारा��  ्अिधिनयम � .६ �या कलम 

१०९ ची सधुारणा क� न लागू केलेला आहे. (सोबत जोडला आहे) 

4) �या अनुषंगाने उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मंुबई यां�या िद.३०/११/२०१७ रोजी�या 

ईमेल� ारे महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १०९ म�ये 

सुधारणा केलेली कळिवले असून, �यानुसार काय�वाही कर�यासंदभ�त मा. कुलगु�  

महोदय यांना िद.०८/१२/२०१७ रोजीची िटपणी सादर केली असता, महारा��

रा�य िश� ण व िवकास आयोगाची (माहेड) बठैक िद.२९/११/२०१७ रोजी�या 

बठैकी�या काय�वृ� ांताम�ये सोलापरू िव� पीठाचा १३ �बदू (�थान) म�ये समावशे 

नाही. या�तव “Noted“ असे प�ृठांकन केलेले आहे. �यापढुील काय�वाही केलेली 

नाही.  

5) नवीन �ा�त होणा�या इरादाप� ाचे ��तावाकिरता मुदत वाढवून ती िद.१५/०१/२०१८ 

पवू� सादर करणे िवषयी िद.२८/११/२०१७ रोजी�या राजप� ा�वये मु� ा � .५ नुसार 

मा�यता िदलेली आहे. सदरची बाब मािहती�तव (सोबत महारा��  ् शासन राजप�  

जोडले आहे.) 
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6) भैरवनाथ िश� ण �सारक मंडळ, जाधववाडी, ता. माळिशरस, िज. सोलापरू यांनी 

जाधववाडी येथील ��तािवत नवीन महािव� ालय इरादाप� ासाठी पिरिश�ट “ब” 

वरील मु� ा � .१३ (२) (ड) किरता�या जागेसंदभ�त १४ व १७ या अटीची पतू�ता 

कर�याकामी पनु� : िवनंती कर�यात आलेली आहे.

सबब, भैरवनाथ िश� ण �सारक मंडळ, जाधववाडी, ता. माळिशरस, 

िज. सोलापरू यांच े कला व िव� ान महािव� ालय, जाधववाडी, ता. माळिशरस, 

िज. सोलापरू नवीन महािव� ालयाचा अिपलाअंती सं�थेनी सादर केले�या अिपलाची 

काय�वाही सपं�ुटात येवून ��ताव शासनास सादर कर�यात आलेले आहेत.

िद.१५/09/2017 रोजी�या शासन िनण�यातील नमूद केले�या तरतूदीनुसार िविहत 

कालमय�िदत ��ताव सादर करणे आव�यक अस�याने सदरील सं�थेची अिपलाकिरता 

�ा�त � टुी पतु�ता पनु:�  सादर केलेली िवनंती उपरो�त �माणे केलेली िवनंती �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�.)

ठराव: भैरवनाथ िश� ण �सारक मंडळ, जाधववाडी, ता. माळिशरस, िज. सोलापरू यांचे कला,

िव� ान नवीन महािव� ालयासंदभ�तील अिपलाअतंी सं�थेकडून पनु� : सादर केल�ेया 

�ा�त � टुीपतू�ताची िवनंती मा�य क� न (� टुीपतू�तेसह) अपा� ��ताव शासनास 

पाठिव�याकामी सव�नुमते िशफारस कर�यात आली.

तसेच िव� ापीठ �तरावरील िद.13/09/2017 रोजी�या शासन िनण�या�या अनुषंगाने 

काय�वाही कर�यात आलले े इतर चार ��तािवत खालील नवीन महािव� ालयाच े

(इरादाप� ) चे अपा� ��ताव (� टुीपतू�तेसह) शासनास पाठिव�याकामी सव�नुमते 

िशफारस कर�यात आली.

1. सािव� ीबाई फुल ेमिहला खादी गामो� ोग व बहुउ�ेशीय सं�था, बाश�, िज. सोलापरू 

यांच े संचिलत �व. तुकाराम भाऊ िडसल े कला व िव� ान महािव� ालय, सासुरे 

फाटा, वरैाग, ता. बाश�, िज. सोलापरू.  

2. चं� भागा िव� ा िवकास मंडळ चळे, ता. पंढरपरू, िज. सोलापरू यांचे सचंिलत 

� ी. भा�कर आ�पा गायकवाड विर�ठ महािव� ालय, चळे (कला, वािण�य व िव� ान).

3. � ीराम � ामीण सशंोधन व िवकास �ित�ठान, वडाळा, ता. उ. सोलापरू, िज. सोलापरू 

यांचे संचिलत लोकमंगल िव� ान व उ� ोजकता महािव� ालय, वडाळा, 

ता. उ. सोलापरू, िज. सोलापरू. 

4. िशवर�न िश� ण सं�था, शंकरनगर- अकलजू, ता माळिशरस, िज. सोलापरू यांच े

संचिलत िशवर�न इ���ट� टू ऑफ हॉटेल मॅनेजम�ट ॲ�ड केटर�ग टे�नॉलॉजी,

शंकरनगर-अकलजू, ता. माळिशरस, िज. सोलापरू. 

मा. � . कुलगु�  यां�या परवानगीने बठैक संप�याचे कुलसिचव यांनी जाहीर केले.

              सही/- सही/-

सद�य सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


