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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १०२ �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.07 माच�, २०१७ दुपारी ०१:०० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १०२ वी बठैक मंगळवार, िद.07 माच�, २०१७ रोजी दुपारी ०१:०० 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. मालदार एन. एन. - मा. कुलगु� अ�य�

2) मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण) पणेु यांचे �ितिनधी डॉ. देशपांडे एस. 

एम., िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू 

सद�य 

3) डॉ. घनवट ए. ए. सद�य

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

५)
� ी. पाटील बी. पी., परी� ा िनयं� क तथा �भारी कुलसिचव 

कायम िनमंि� त 

तथा सिचव  

�वागत:

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

अनुप��थती: 

�यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस डॉ. नंदनवार डी. आर., �भारी सहसंचालक, (तं�  िश� ण) 

पणेु मा. संचालक (तं�  िश� ण) यांचे �ि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 ] 18 फे�वुारी, २०१7 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

कायम करणे.

ठराव : 18 फे� ुवारी, २०१7 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातंात

खालील दु� �तीसह वाचनू सव�नुमते कायम कर�यात आला.

अ.

� .

अ�यापकाचे 

नाव 

धारण 

केललेे पद 

संकुल िवषय � जू िदनांक पिरिव� ाधीन 

कालावधी संपत 

असललेा िदनांक 

१ डॉ. पाटील 

िवकास बाबुराव 

�ा�यापक पदाथ� िव� ान िफजी�स  िद.09/02/2016

म�या�हो� र

िद.08/02/2017

२ डॉ. घनवट 

अिनल अजू�न

सहयोगी 

�ा�यापक

रसायनशा� पॉिलमर 

केिम�� ी

िद.10/02/2016

म�या�हपूव�

िद.09/02/2017

3 डॉ. कुलकण� 

धवल द� ा� य

सहायक 

�ा�यापक

भशूा� िजऑलॉजी िद.15/02/2016

म�या�हपूव�

िद.14/02/2017

4 � ी. गाड� 

चं� कांत गोपाळ

सहायक 

�ा�यापक

संगणकशा� �टॅिट��ट�स िद.16/02/2016

म�या�हपूव�

िद.15/02/2017
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मा. कुलगु�  तथा अ�य�  महोदया�ंया परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय: 

[2(1)] िद.२८/०२/२०१७ रोजी�या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ांतास महारा��  ् िव� ापीठ 

कायदा १९९४ मधील कलम १४(७) नुसार िव�  व लखेा सिमती�या वतीने 

मा. कुलगु�  यानंी केललेी मा�यतेची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.२८/०२/२०१७ रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला आहे. 

तो पिरिनयम S.324 नुसार िव�  व लेखा सिमतीस तसेच �यव�थापन पिरषदेस 

मा�यतेसाठी ठेवणे आव�यक आहे. �यानुसार खरेदी सिमतीने काय�वृ� ांतास मा�यता 

िदलेली आहे. सदर बठैकी�या काय�वृ� ांतावर तातडीने काय�वाही करावयाची अस�याने, 

�यास महारा��  ् िव� ापीठ कायदा १९९४ मधील कलम १४(७) नुसार मा. कुलगु�  यांनी 

िव�  व लेखा सिमती�या वतीने मा�यता िदलेली आहे. पिरिनयम S.324 नुसार सदर खरेदी 

सिमतीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदेसमोर मा�यतेसाठी सादर करावा लागणार आहे.

सबब, िद.२८/०२/२०१७ रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िद.२८/०२/२०१७ रोजी झाल�ेया खरेदी सिमती�या बैठकी�या काय�वृ� ातंास 

महारा��  ् िव� ापीठ कायदा १९९४ मधील कलम १४(७) नुसार िव�  व लखेा 

सिमती�या वतीने मा. कुलगु�  यानंी केललेी मा�यतेची िशफारस ��वका� न 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[2(२)] िव� ापीठाचे सन 2016-17 चे सधुािरत अदंाजप� क व सन 2017-18 चे मूळ 

अदंाजप� क अिधसभ�ेया बैठकीत सादर कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या 

वतीने पुन� : नामिनद�शनाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठाच े सन 2016-17 चे सधुािरत अंदाजप� क व सन 2017-18 च े मूळ 

अंदाजप� क अिधसभे�या िद.18/03/2017 �या बठैकीत सादर कर�याकिरता �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने संचालक, महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळ �ाचाय� � ी. आर. वाय. 

पाटील यांच े�यव�थापन पिरषदेने िद.24/01/2017 �या बठैकीतील िवषय � .०४ अ�वये 

नामिनद�शन केलेले होते. 

तथािप, महारा�� ् शासनाने िद.२७ फे�वुारी, २०१७ �या राजप� ानुसार महारा�� ् 

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम २०१६ िद.01/03/2017 पासून अंमलबजावणी कर�याच े

िनि� त केले असून, महारा��  ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम २०१६ म�ये संचालक, 

महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळ हे पद नस�याने �ाचाय� � ी. आर. वाय. पाटील 

यांना िद.२८ फे�वुारी, २०१७ रोजी काय�रत पदाव� न पदमु�त कर�यात आलेले आहे.

सबब, अिधसभे�या िद.१८ माच�, २०१७ रोजी होणा�या बठैकीत िव� ापीठाच े

िवषयांिकत अंदाजप� क सादर कर�याकिरता पनु� : नामिनद�शनाची बाब िवचाराथ�). 

ठराव: िव� ापीठाचे सन 2016-17 चे सुधािरत अदंाजप� क व सन 2017-18 चे मूळ 

अदंाजप� क अिधसभ�ेया बैठकीत सादर कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या 

वतीने कुलगु�  �ा. डॉ. एन. एन. मालदार याचंे नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[2(३)] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 िद.01 माच�, 2017 पासून अमंलात 

आ�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: िद.२७ फे�वुारी, 2017 �या राजप� ानुसार, महारा��  शासनाने महारा��  िव� ापीठ 

कायदा 1994 िनरिसत केला असनू, "महारा��  ्साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016" 

िद.01 माच�, 2017 पासून अंमलात आणला आहे. सोबत महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, २०१६ ची इं� जी भाषेतील �त जोडली आहे. 

सबब, महारा��  शासना�या िद.27 फे�वुारी, 2017 �या राजप� ानुसार महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016, 01 माच�, 2017 पासून अंमलात आण�याची बाब 

मािहती�तव).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 िद.01 माच�, 2017 पासून 

अंमलात आण�या�या बाबीची न�द घे�यात आली.
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[2(४)] महारा��  ्साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ३१ (एम) नुसार, िव� ापीठ 

पिरसरात बकँ ऑफ महारा�� ाची शाखा व ए. टी. एम. किरता जागा उपल�ध क� न 

दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: �यव�थापन पिरषदेने िद.३०/१०/२०१३ रोजी�या बठैकीत ठराव � .६(४) नुसार 

िव� ापीठ पिरसरात बकँ ऑफ महारा�� ाची शाखा सु�  कर�यासाठी महारा��  ्शासना�या 

मा�यतेनंतर बकेँस ६,००० ��वअेर फूट जागा दे�यासाठी मा�यता िदलेली आहे.

या अनुषंगाने ��ततू िव� ापीठ पिरसरात बकँ ऑफ महारा�� ् शाखा व ए. टी. एम. 

किरता जागा दे�यासाठी परवानगी दे�याबाबतचा ��ताव मा. र. िश. अिहरे, काय�सन 

अिधकारी, उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यां�याकडे सादर कर�यात आलेला 

आहे. 

तथािप, नुकतेच महारा��  ्शासनाने जा.� .मसािवअ-२०१५ / (319 / 15) / िविश-4 

/ भाग-२- महारा��  ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ (सन 2017 चा महारा��  ्

अिधिनयम � मांक ६) मधील कलम १ �या पोट कलम (२) िद.२७ फे�वुारी, २०१७ रोजी�या 

राजप� ा� ारे नवीन िव� ापीठ कायदा अंमलात आणला असनू �याची अंमलबजावणी 

िद.१ माच�, २०१७ पासून कर�यात आलेली आहे. �याम�ये कलम ३६ (एम) म�ये खालील�माणे 

तरतूद कर�यात आलेली आहे.

इं� जी तरतूद:

"to transfer by sale or lease or contract any immovable property to other

organization with the prior permission of the State Government.

Provided that, any immovable property may be permitted to be used for the specific

period for the purpose of providing essential physical facilities for accomplishment of

objects of the university, such as bank, canteen, post office, mobile towers, etc.

Without prior approval of the State Government."

मराठी तरतूद: 

"रा�य शासना�या पवू� पदवानगीने कोणतीही �थावर मालम� ा, इतर संघटनेकडे 

िव� ी� ारे �कवा भाडेप� ाने �कवा कराराने ह�तांतरीत करणे:

पंरत,ु िव� ापीठाची उि��टे सा�य कर�याकिरता कोण�याही आव�यक भौितक 

सुिवधा परुव��या�या �योजनाथ� बकँ, उपहारगृहे, डाकघर, मोबाईल टॉवर इ�यादी सार�या 
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कोण�याही �थावर मालम� ेचा रा�य शासना�या पवू� मा�यतेिशवाय िविश�ट 

कालावधीकिरता वापर कर�याची परवानगी असेल." 

िव� ापीठ हे शहरापासून १० िक. मी. लांब अस�याने िव� ापीठ वसितगृहातील 

िव� ाथ� पद�य�ु र अ�यास� मास �विेशत असलेले िव� ाथ�, िव� ापीठ कामासाठी येणारे 

संल��नत महािव� ालयाची �ाचाय�, �ा�यापक, कम�चारी व िव� ापीठात काय�रत असले�या 

कम�चा�यांची अ�यंत गैरसोय होत आहे. तथािप अ� ाप �यां�या काय�लयाकडून ��तावास 

मा�यता �ा�त झालेली नाही. तसेच िव� ापीठास नॅक किमटी भेट िद�यानंतर �यांनी 

िव� ापीठात बकेँची सुिवधा नस�याची � टुी अहवालात नमूद केले आहे.

सबब, िव� ाथ�, िश� क, कम�चारी व पालकांची होत असलेली गैरसोय पाहता नवीन 

महारा�� ् िव� ापीठ काय� ातील तरतूदीनुसार �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेअ�वये 

िव� ापीठ पिरसराम�ये बकँ ऑफ महारा�� ाची शाखा व ए. टी. एम. सु�  कर�यास व िव� ापीठ 

आवारातील एक खोली ता�परु�या �व� पात भाडेत�वावर दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: महारा��  ्साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ३१ (एम) नुसार, िव� ापीठ 

पिरसरात बँक ऑफ महारा�� ाची शाखा �कवा इतर सोयी�या बँकेची शाखा व �या 

बँकेच े ए. टी. एम. सु�  कर�यास व िव� ापीठ आवारातील एक खोली ता�पुर�या 

�व� पात िनयमानुसार भाडेत�वावर दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[2(5)] � ीमती डॉ. अजंना संजय लावडं यांचा िद.05 जानेवारी, 2017 रोजीचा अज� व

मा. िवभागीय सहसचंालक, उ�च िश� ण, सोलापरू यांचे प� � . िवससं / उिश / सोिवसो / 

2017 /0809, िद.04/01/2017 आिण प�  � . िवससं/उिश/सोिवसो/2017/126-27, 

िद.16/01/2017 रोजीचे प�  तसेच ॲड. पी. एन. जोशी यांच ेिद.23/01/2017 रोजीचे प�

व िव� ापीठ कायदा अिधकारी यांचा अिभ�ाय, मा. िवभागीय सहसंचालक यांचे प� � .

िवससं/उिश/सोिवसो/2017/237, िद.31/01/2017 चे प�  आिण � ीमती डॉ. लावडं व 

मा. िवभागीय सहसंचालक यांना पाठिवलेल े प� � .सोिवसो/आ�था/2017/1242,

िद.18/02/2017 रोजीचे प� �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: � ीमती डॉ. अंजना संजय लावडं यांनी िद.05 जानेवारी, 2017 रोजी�या अज�त 

अ.� . 1 ते 8 प� ां�या संदभ�चा उ� ेख क� न �यांना रसायनशा�  संकुलात सहायक 

�ा�यापक पदावर � जू क� न घे�याबाबत अवगत केले आहे. �यातील िद.18/03/2016 

रोजी�या प� ानुसार मा. सव��च �यायालय SLP No. 9428/2012 व SLP No. 9575 / 2012

यावर िद.14/03/2016 रोजी िदले�या िनण�यानुसार तसेच मा. उ�च �यायालय येथील 

यािचका � .7948/2011 वरील िनण�यानुसार िव� ापीठात � जू होत आहे, असे नमूद केले 

आहे.  

1) मा. िवभागीय सहसचंालक, उ�च िश� ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांनी प�  � .  

िवससं/उिश/सोिवसो/2017/0809, िद.04/01/2017 नुसार रसायनशा�  सकुंलाम�ये 

सहायक �ा�यापकाच े01 पद िर�त असून सदर संकुलाम�ये डॉ. अंजना लावडं या �यांना 

िव� ापीठाने सेवतेनू कमी करेपय�त काय�रत हो�या, �यामुळे मा. उ�च �यायालयाने िदले�या 

िनण�यानुसार � ीमती डॉ. अजंना लावडं यांना � जू क� न घेणेची काय�वाही क� न अहवाल 

या काय�लयास सादर करावा, अ�यथा याबाबत सव��वी जबाबदारी िव� ापीठाची राहील, अस े

अवगत केले आहे.  

2) जा. � . िवसस ं/ उिश / सोिवसो / 2017 / 126-27, िद.16/01 /201 7 अ�वये � ीमती 

डॉ. अंजना संजय लावडं यांना मा. उ�च �यायालयाने िरट यािचका � .7948/2011 म�ये 

िदले�या िनकालानुसार सेवते � जू क� न घेणेची काय�वाही करणेबाबत कळिव�यात आलेले 

अस�यामुळे �या�माणे काय�वाही कर�यात यावी, सदर �करणी मा. उ�च �यायालयात 

अवमान यािचका दाखल झालेली अस�याने तातडीने काय�वाही करावी, असे कळिवले आहे.

3) मा. उ�च �यायालयात अवमान यािचकेसंदभ�त िव� ापीठामाफ�त नेम�यात आलेले 

ॲड. पी. एन. जोशी यांनी �यां�या प� ात नमूद केले आहे की, आपण सूिचत के�यानुसार 

शपथप�  दाखल कर�यात आले आहे. परंतू यास मा. �यायालय मा�य करेल असे वाटत नाही. 

तरी आपणास माझी अ� हाची िवनंती आहे की, मा. �यायालया�या िनद�शानुसार � ीमती डॉ. 

अंजना संजय लावडं यांना सेवते � जू क� न �याव.े त� नंतर संबिंधतां�या काय�भार व 

�पेशलायझेशनचा िवचार करावा, अस ेसचूिवले आहे. 

4) िद.27/02/2017 रोजी�या िटपणीत कायदा अिधकारी यांनी नमूद केले आहे की, � ीमती 

लावडं यांनी िद.20/02/2017 रोजी सादर केले�या प�  / अज�स अनुस� न 



�यव�थापन पिरषदेची १०२ वी बैठक मंगळवार, िद.07 माच�, २01७ काय�वृ� ांत 9/20

िद.18/02/2017 रोजी पाठिव�यात आले�या प� ा�माणे सव� व�तु��थती व स� ��थती 

िवशद क� न प�  पाठवून या कामी िद.29/04/2016 व िद.28/01/2017 रोजीची 

मा. िवभागीय सहसचंालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांना अ� ेिषत केलेली प� े व 

त� अनुषंिगक प� �यवहारानुसार � जू हो�याबाबत यो�य ती काय�वाही कर�याबाबत � ीमती 

लावडं यांना कळिवणे यो�य राहील तसचे, � ीमती लावडं यांनी सादर केले�या िविवध प�  / 

अज� इ�याद�ची �त व सदर प� ास अनुस� न िव� ापीठाने केले�या प� �यवहाराची �त � ीमती

लावडं यांनी दाखल केले�या अवमान यािचकेम�ये िव� ापीठा�या वतीने हजर राहून 

कामकाज पहा�यासाठी िनय�ुत ॲड. पी. एन. जोशी यांना पाठिवणे यो�य राहील.

5) मा. िवभागीय सहसचंालक यांनी �यां�या िद. 31/01/2017 रोजी�या प� ात संदभ� � .

1 ते 11 प� ांचा संदभ� देवून दूस�या पंरतकूा�वयात खालील �माणे नमूद केले आहे. 

"मा. िश� ण सचंालक, उ�च िश� ण, म.रा. पणेु यांनी �यांचे प�  � . यएुनआय / 

1124/सोिव/िविश-1, िद.25/4/2008 अ�वये रसायनशा�  िवभागात एकूण 07 पदे मंजूर 

केलेले असून सदर 07 पदांसाठी �पेशलायझेन�या संदभ�त यो�य तो िनण�य िव� ापीठाने 

�यावा व मा. उ�च �यायालया�या िनण�यानुसार � ीमती डॉ. अंजना लावडं यांना िर�त पदावर 

सेवते � जू क� न घे�याची काय�वाही करावी." 

6) िद.18/02/2017 रोजी�या प� ानुसार ��तुत िव� ापीठाने संदभ� � .1 ते 6 प� ांचा संदभ� 

देवून � ीमती डॉ. लावडं यांना कळिवले आहे की, मा. कुलगु�  महोदयांनी आपणास सम�  

चच� क� न आप�या िद.02/02/2017 �या प� ातील "I am joining on the post of Assistant

Professor Chemistry (Open Category) from which I was relieved by illegal order no.

SUS/Estt/2011-12/5239, dt.20 Sept. 2011. I am joining above said post on 2nd Feb. 2017

before noon" या मजकुरामूळे तांि� क अडचण िनम�ण होत आहे. 

त� नंतर िव� ापीठ कायदा अिधकारी यांनी सु�दा आपणासोबत सम�  चच� केली 

आहे व याबाबत िव� ापीठ आपणास � जू क� न घेणेस पवू� पासूनच तयार आहे. तथािप, 

"illegal" व "joining on above said post" यामूळे अडचण होत आहे. 

आपण िद.04/02/2017 �या प� ा�वये मी िद.02/02/2017 रोजी म�या�हपवू� 

रसायनशा�  सकुंल सहायक �ा�यापक (खुला �वग�) या पदावर � जू होत आहे, अस ेकळिवले 

आहे.  या प� ात स�ुदा आपण "From which I was relieved on 20 Sept. 2011" अस ेनमूद 

केले असून �यापढेु "I request you to regularize my services from 12th June, 2008" अस े

नमूद केले आहे.  

अशा �कारे सोलापरू िव� ापीठ आपणांस � जू क� न घेणेबाबत अनुकुल व तयार 

असताना आपण नवनिवन मु�े उप��थत क� न या �ि� येम�ये अडथळा िनम�ण केलेला आहे. 

कारण �या पदावर आपण Join करत आहे, असे नमूद केले आहे ते पद िव� ापीठात 

आजिमतीस उपल�ध नाही. �या पदावर � ी. िवकास दादाभाऊ कडु (ST Category) हे 

िद.20/09/2011 पासनू काय�रत आहेत. तसेच आपणांस िद.12/06/2008 पासून 

Regularize करणे ही शासना�या अख�यािरतील बाब आहे.
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िव� ापीठास आज िद.18/02/2017 पय�त आपणाकडून याबाबत काही �हणणे �ा�त 

झालेले नाही. �यामुळे सोलापरू िव� ापीठाच ेिद.29/04/2016 व िद.28/01/2017 रोजीची 

मा. िवभागीय सहसचंालक, सोलापरू िवभाग सोलापरू यांना अ� ेिषत केलेली प� े व 

मा. िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग सोलापरू यांच े िद.04/01/2017, 

16/01/2017 व 25/01/2017 �या प� ानुसार सोलापरू िव� ापीठाने िद.31/01/2017 �या 

प� ा�वये �विरत सेवते � जू होणेबाबत � ीमती डॉ. लावडं यांना कळिवलेले आहे. तसेच 

िद.04/03/2017 �या मा. कुलगु�  महोदयां�या मा�यतेने ॲड. � ी.पी.एन.जोशी मा.उ�च 

�यायालय, मंुबई यांना पढुील काय�वाहीबाबत सिव�तर प�  िव� ापीठ �शासनाने पाठिवले 

आहे. 

� ीमती डॉ. अंजना संजय लावडं यांचा िद.05 जानेवारी, 2017 रोजीचा अज� व 

मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापरू यांचे प�  � . िवसस/ंउिश/सोिवसो/ 

2017/0809, िद.04/01/2017 आिण प�  � . िवसस/ंउिश/सोिवसो/2017/126-27,

िद.16/01/2017 रोजीचे प�  तसेच ॲड. पी. एन. जोशी यांचे िद.23/01/2017 रोजीचे प�  

व िव� ापीठ कायदा अिधकारी यांचा अिभ�ाय, मा. िवभागीय सहसंचालक यांच े प�  � . 

िवससं/उिश/सोिवसो/2017/237, िद.31/01/2017 च ेप�  आिण � ीमती डॉ. लावडं व मा. 

िवभागीय सहसचंालक यांना पाठिवलेले प�  � .सोिवसो/आ�था/2017/1242, 

िद.18/02/2017 रोजीचे प�  व िद.04/03/2017 च े मा. कुलगु�  महोदयां�या मा�यतेने 

ॲड. � ी. पी. एन. जोशी यांना पढुील काय�वाहीबाबत पाठिवलेले प�  �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�). 

ठराव: � ीमती डॉ. अजंना संजय लावडं यांना उ�च �यायालया�या िनण�यानुसार � जू हो�याबाबत 

िव� ापीठाने िद.३१/01/2017 �या प� ा�वये कळिवल े आहे. िव� ापीठ � ीमती डॉ. लावडं 

यांना सेवते � जू क� न घे�यास अनुकूल व तयार आहे. तथािप � ीमती लावडं यांनी 

िद.02/02/2017 व िद.04/02/2017 रोजी�या � जू अहवालात िविवध बाबी नमूद 

के�यामुळे �यांना दु� �त � जू अहवाल दे�याबाबत सम�  त�डी व लखेी िद.18/02/2017 

�या प� ा�वये कळिवल ेआहे �यातील सव� बाबीची न�द घे�यात आली. � ीमती डॉ. अजंना 

संजय लावडं यांना � जू क� न घेताना येणा�या joining on same post from which I was

relieved by illegal...., Regularize my services from 12/06/2008, vacant, granted,
sanctioned post, Different Specialization, no available workload, appointment of
Shri. Vikas D Kadu (ST category) on post of Assistant Professor, since 20/09/2011 for

organic chemistry इ. तांि� क अडचणी िव� ापीठाने � ीमती लावडं यांना व िवभागीय 

सहसंचालक सोलापरू िवभाग यांना कळिवल�ेया आहेत. याबाबत � ीमती लावडं यांनी 

दाखल केल�ेया अवमान यािचकेकिरता िव� ापीठा�या वतीने कामकाज पाह�यासाठी 

िनयु�त ॲड. पी. एन. जोशी यांनी उ�च �यायालयात िव� ापीठाच ेसिव�तर �हणणे मांडाव े

असे ठरल.े �यानंतर पढुील आव�यक ती काय�वाही कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.  
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[2(6)] महारा�� शासन, उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यांचा शासन िनण�य � मांक:

संकीण�-2017/�.� .33/17/िविश-1, िद.04/03/2017 अ�वये िव� ापीठ अनुदान 

आयोगा�या िद.30 जून, 2010 �या अिधसूचनेमधील िद.4 मे, 2016 व िद.11 जूल,ै 2016 

रोजी केललेी अनु� मे ितसरी व चौथी सुधारणा रा�यातील उ�च िश� ण � े� ातील अकृिष 

िव� ापीठे व अकृिष िव� ापीठांशी संल��नत उ�च व तं� िश� ण िवभागांतग�त असल�ेया

महािव� ालयातील िश� क व िश� क समक�  पदांना लागू कर�याबाबतचा शासन िनण�य

मािहती�तव.

(िटपणी : शासन िनण�य आिण अिधसूचना :

1) शासन िनण�य � मांक : एनजीसी-2009 (243/09)/िविश-1, िद.12 ऑग�ट, 2009.

2) िव� ापीठ अनुदान आयोगाची अिधसूचना � . F-3.1/2009, िद.30 जून, 2010. 

3) शासन िनण�य � मांक: संकीण�-2011/(25/11)/िविश-1,िद.15 फे�वुारी, 2011.

4) िव� ापीठ अनुदान आयोगाची अिधसूचना � . F-1-2/2009, (EC/PS), िद.13 जून, 

2013.

5) शासन िनण�य � मांक: संकीण�-2016/�.� .88/16/िविश-1, िद.15 ऑ�टोबर, 2016.

6) िव� ापीठ अनुदान आयोगाची अिधसचूना � . F. 1-2/2016 (PS Amendment),

िद.04 मे, 2016. 

7) िव� ापीठ अनुदान आयोगाची अिधसूचना � . F. 1-2/2016 (PS Amendment),

िद.11 जुलै, 2016. 

8) िव� ापीठ अनुदान आयोगाची अिधसूचना � . F. 1-2/2016 (PS Amendment),

िद.10 जानेवारी, 2017. 

��तुत िव� ापीठा�या त�कालीन मा. कुलगु�  महोदयांचा आदेश जा. � . SUS/

BCUD/TA/2010-11/ 10624 िद. 7 माच�, 2011 अ�वये महारा��  शासन, उ�च व 

तं� िश� ण िवभाग यां�या िद.15 फे�वुारी, 2011 रोजीचा शासन िनण�य लागू कर�यात आला 

होता.  

संदभ�� .4 नुसार, िद.13 जून, 2013 रोजी�या िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या

अिधसूचने�वये, िद.30 जून, 2010 रोजी�या अिधसनेूमधील दुसरी दु� �ती संदभ�� .5

िद.15 ऑ�टोबर, 2016 रोजी�या शासन िनण�या�वये लागू कर�यात आली आहे. िव� ापीठ

अनुदान आयोग अिधसचूना संदभ�� .6 व 7 येथील अिधसूचने�वये िद.30 जून, 2010 �या

अिधसूचनेम�ये केले�या (ितसरी व चौथी) सुधारणा रा�यातील उ�च िश� ण � े� ातील अकृिष 

िव� ापीठे व अकृिष िव� ापीठांशी संल��नत उ�च व तं� िश� ण िवभागांतग�त असले�या

महािव� ालयातील िश� क व िश� क समक�  पदांना लागू कर�याबाबतचा महारा��  शासन, 
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उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यांचा शासन िनण�य � मांक: संकीण�-

2017/�.� .33/17/िविश-1, िद.04/03/2017 अनुषंगाने �ा�त झालेला आहे.  

महारा��  शासन, उ�च व तं� िश� ण िवभागाचा िद. 04/03/2017 रोजी�या शासन 

िनण�याम�ये खालील �माणे आदेश झाले आहेत. 

शासन िनण�य

अ.� . िव� ापीठ अनुदान

आयोगा�या िदनांक 30 जून, 

2010 मधील पिर�छेद � .

शासन आदेश

01 पिर�छेद � . 3.3.1, 4.4.1,

4.4.2.1, 4.4.2.2,

4.4.2.3., 4.5.3 व 4.6.3 

िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या संदभ�धीन � . 6 येथील िद.

4 मे, 2016 रोजी िनग�िमत केले�या अिधसूनच�ेवये

सुधािरत के�या�माणे तरतूदी जशा�या तशा लागू

कर�यात येत आहेत. 

02 पिर�छेद � . 3.4.1, 5.1.6

(d), 6.0.5 (i)

िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या संदभ�धीन � . 7 येथील

िद. 11 जुलै, 2016 रोजी िनग�िमत केले�या

अिधसूचने�वये सुधािरत के�या�माणे तरतुदी जशा�या

तशा लागून कर�यात येत आहेत. तसेच िव� ापीठ

अनुदान आयोगा�या संदभ�धीन � . 8 येथील िद. 10 

जानेवारी, 2017 रोजी िनग�िमत केले�या अिधसूचनेतील 

तरतुदी लागू राहतील  

03 संदभ�धीन � . 7 येथील िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या

िद. 11 जुलै, 2016 �या अिधसूचनेतील पिर�छेद � . 3,

4, 5 व 6 मधील तरतूदी जशा�या तशा लागू कर�यात

येत आहेत. 

सबब, महारा��  शासन, उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यांचा 

िद.04/03/2017 रोजीचा शासन िनण�य �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: महारा�� शासन, उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यांचा शासन िनण�य � मांक:

संकीण�-2017/�.� .33/17/िविश-1, िद.04/03/2017 अ�वये िव� ापीठ अनुदान 

आयोगा�या िद.30 जून, 2010 �या अिधसचूनेमधील िद.04 मे, 2016 व िद.11 जूल,ै 2016 

रोजी केललेी अनु� मे ितसरी व चौथी सुधारणा रा�यातील उ�च िश� ण � े� ातील अकृिष 

िव� ापीठे व अकृिष िव� ापीठांशी संल��नत उ�च व तं� िश� ण िवभागांतग�त असल�ेया

महािव� ालयातील िश� क व िश� क समक�  पदांना लागू कर�याबाबत�या शासन 

िनण�याची न�द घे�यात आली. 
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[2(7)] िव� ापीठ वाहन � . एम. एच. 13 एसी 9988 हंुडाई वरेणा 2,55,500/- � पयांस िव� ी 

केलचेी बाब �यव�थापन परीषदे�या मािहती�तव सादर तसेच एम.एच. 13. बी 5966 (टाटा 

सुमो �पॅिसओ गो�ड) या िव� ापीठ वाहना�या िललावाम�ये िव� ापीठा�या हात�या �कमती�या 

पढेु कोणीही बोली न बोल�यामुळे सदर वाहनाचा िललाव र� कर�यात आ�याची बाब 

�यव�थापन परीषदे�या िवचाराथ�.

�य.प. बठैक

िद.27/9/2016 

ठराव � . 

14(12)

िव� ापीठ वाहन � . एम.एच. 13 एसी 9988 हंुडाई वरेणा (िडझेल) व 

एम.एच. 13 बी 5966 (टाटा सुमो �पॅिसओ गो�ड) या वाहनांची िव� ी 

करताना अपेि� त �कमत िमळत नस�याने जा�तीत जा�त �कमत �ा�त 

होईल �यां�याशी �ि� या कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

िव� ापीठ वाहन � . एम.एच. 13 एसी 9988 हंुडाई वरेणा व एम.एच. 13 बी. 5966 

टाटा सुमो �पॅिसओ गो�ड या दोन िव� ापीठ वाहनांचा िललाव िद.1 माच� 2017 रोजी दुपारी 

3:00 वाजता िव� ापीठ अिभयंता, मा. िव�  व लेखािधकारी व मा. परी� ा िनयं� क तथा 

�.कुलसिचव यां�या उप��थतीत िव� ापीठात आयोिजत कर�यात आलेला होता, सदर 

वाहनांचा िललाव हा िद.27/9/2016 रोजी�या �य.प. �या बठैकीतील ठराव � .14(12) ला 

अनुस� न खालील त��यात दश�िवले�या हात�या �कमतीपासून पढेु ते जा�तीत जा�त �कमत 

�ा�त होईल �या �कमतीपय�त क� न सदर वाहने िव� ी कर�यास मा. कुलगु�  साो. यांनी िद.3 

ऑ�ट�बर 2016 रोजी�या िटपणी�वये मा�यता िदलेली होती. 

हातची �कमत एम. एच. १३ एसी 9988 2,00,000/-

एम. एच. १३ बी 5966 1,00,000/-

मु�ा � .१) िव� ापीठ अिभयंता, मा. िव�  व लेखा अिधकारी व मा. परी� ा िनयं� क तथा 

�. कुलसिचव यांनी एम. एच. १३ एसी 9988 हंुडाई वरेणा वाहना�या िललावात सव�त जा�त 

बोली बोललेले � ी. कोरे रेवणिस�द चनबस�पा यांना � .2,55,500/- � पयांस िललाव मंजूर 

केलेला अस�यामूळे � ी. कोरे यांना एम. एच. १३ एसी 9988 हंुडाई वरेणा वाहन िव� ी 

कर�यास मा. कुलगु� महोदयांनी िद.२ माच�, २०१७ रोजी�या िटपणी�वये मा�यता िदलेली 

होती, �यास अनुस� न िवभागाने � ी. कोरे यांना जा.� .सोिवसो /अिभ. वाहन िवभाग/2016-

2017/1432, िद.२ माच�, 2017 अ�वये सदर वाहनाची िव� ी �कमत � .2,55,500/- � पये 

�थमत: ��तूत िव� ापीठात भरणा के�यानंतर आ. टी. ओ. काय�लयाची काय�वाही �यांनी �वत:

क� न वाहनाचा ताबा घे�याची काय�वाही सदरचे प�  पाठिव�यापासनू ७ िदवसांत करावी, असे 

कळिवले होते, �यास अनुस� न � ी. कोरे यांनी िललाव �कमत 2,55,500/- � पयांपैकी 
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1,25,000/- र�कम पावती � .19277, िद.02 माच�, 2017 रोजी भरणा क� न उव�िरत र�कम 

1,30,500/- � पये िद.08 माच�, 2017 रोजीपय�त भरेन, अशी िवनंती केली होती, �यानुसार 

� ी. कोरे यांनी 1,30,500/- पावती � .19656, िद.06 माच�, 2017 रोजी िव� ापीठात भरणा 

केलेली आहे. 

एकंदरीत � ी. कोरे यां�याकडून एम. एच. १३ एसी 9988 हंुडाई वरेणा वाहनाची 

िललावातील िव� ी �कमत एकूण र�कम 2,55,500/- � पये िव� ापीठास �ा�त झालेले 

अस�याने सदर वाहन � ी. कोरे यांना िव� ी कर�यात आलेले आहे. 

सबब, सदरची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

मु�ा � .२) तसेच िव� ापीठ वाहन � .एम. एच. १३ बी. 5966 टाटा सुमो �पॅिसओ गो�ड 

वाहना�या िललावात िव� ापीठाची हातची �कमत 1,00,000/- � पये होती, परंत ु हात�या 

�कमती�या पढेु कोणीही बोली न बोल�याने सदर वाहनाचा िललाव र� कर�यात आला.

मु�ा � .१ �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव सादर व मु�ा � .२ �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: 1)  िव� ापीठ वाहन � . एम. एच. 13 एसी 9988 हंुडाई वरेणा `2,55,500/- �कमतीस िव� ी 

के�या�या बाबीची न�द घे�यात आली. 

2) िव� ापीठ वाहन � .एम. एच. १३ बी. 5966 टाटा सुमो �पॅिसओ गो�ड हे वाहन 

िव� ापीठाकिरता आव�यक असणा�या Ambulance म�ये � पांतिरत कर�यासाठी िव� ापीठ 

अिभयंता व व�ै कीय अिधकारी यांनी याबाबत उप�ादेिशक पिरवाहन काय�लय, सोलापरू 

(RTO) यां�या काय�लयास चौकशी क� न अहवाल �यावा व �ा�त अहवालावर िनण�य घे�याचे

अिधकार मा. कुलगु� महोदय यांना दे�यात यावते अस ेसव�नुमते ठरल.े
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[2(8)] िव� ापीठ पिरसरातील िविवध बाधंकाम करणे या कामाकरीता िद.06/03/2017 

रोजी�या बाधंकाम सिमती�या बैठकीचा काय�वृ� ातं मा�यते�तव सादर.

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

िद.06/03/2017 रोजी आयोिजत कर�यात आली होती. सदर बठैकीस िवषय � .1 ते 6 

सादर कर�यात आले असता, बांधकाम सिमती�या बठैकीतील ठराव � .1 ते 6 नुसार 

�यव�थापन पिरषदेस मा�यते�तव िशफारस कर�यात आली आहे.

सबब, िद.06/03/2017 रोजी�या बांधकाम सिमती�या बठैकीचा काय�वृ� ांत 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील िविवध बाधंकाम करणे या कामाकरीता िद.06/03/2017 

रोजी�या बाधंकाम सिमती�या बैठकीचा काय�वृ� ांतातील ठराव � .१ ते ६ नुसार 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[2(9)] िव� ापीठ पिरसरातील शा� ीय उपकरण क�� ाकडे 15 के.��ह.ए. जनरेटर िश�ट करणे व

सदर जनरेटरला ॲटोकं� ोल पॅनल बसवुन चालु क� न देणे या कामाच ेमे. एस. आर. पॉवर 

सो�युश�स, सोलापरू यांचे उव�िरत देयक � .18,000/- �याना अदा करणेस व सदरकामी 

घे�यात आल�ेया � .72,000/- इत�या तसलमातीच ेसमायोजन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील शा� ीय उपकरण क�� ाकडे 15 के.��ह.ए.जनरेटर िश�ट करणे व 

सदर जनरेटरला ॲटोकं� ोल पॅनेल बसवून चालू क� न देणेकामी (कामाच ेएकुण र�कम � .90,000/-

मा.कुलगु�  महोदय यां�या िद.08/08/2013 रोजीची मा�यतेला अनुस� न ��तुत काय�लयाच ेप�  

�ं .सोिवसो/अिभ.इले��� कल/2013-14/4497 िद.26/09/2013 अ�वये मे.एस.आर.पॉवर 

सो�युश�स,सोलापूर यांना कामाच े काय�रंभ आदेश दे�यात आलेली होती. सदर काय�रंभ 

आदेशासोबत सदर कामाकरीता कामा�या अंदाजप� का�या 80% र�कम (�हणजेच एकुण 90,000/-

बीला�या 80%) �हणजे � .72,000/- इतकी र�कम ॲड�हा�स �व� पात मे.एस.आर.पॉवर सो�युशन, 

सोलापूर यांना देणेकामी िद.08/08/2016 रोजी�या िटपणी�वये मा.कुलगु�  महोदयांची मा�यता 

घे�यात आलेली होती व सदर मा�यतेला अनुस� न मे. एस.आर.पॉवर सो�युशन, सोलापूर यांना 

� .72,000/- इतकी र�कम ॲड�हा�स �व� पात अदा कर�यात आलेली होती.

उपरो�त कामाकरीता दे�यात आले�या काय�रंभ आदेशाम�ये अट � . 2 अ�वये सदरचे काम 

हे काय�रंभ आदेश िमळा�यापासुन दोन मिह�या�या आत पूण� करणे आव�यक अस�याचे नमूद 

कर�यात आलेले होते. �हणजेच सदरच ेकाम हे िद.25/11/2013 पय�त पूण� होणे आव�यक होते. 

तथािप, सदरच े काम हे 25/11/2013 पय�त पूण� झालेली नस�यामुळे ��तुत काय�लयाच े प�  

जा.� .सोिवसो/अिभ.िवभाग/2013-14/6638, िद.16/12/2013 �या प� ा�वये पुन:�  एकदा 

मे.एस.आर.पॉवर सो�युशन, सोलापूर यांना सदरच ेकाम हे िद.21/12/2013 पय�त पूण� कराव ेअ�यथा 

िद.22/12/2013 पासून काम पूण� होईपय�त �ितिदन � .200/- इतका दंड आकार�यात येईल अस े

कळिव�यात आलेले होते. 

उपरो�त�माणे मे.एस.आर.पॉवर सो�युशन, सोलापूर यांना कळिव�यात आले�या प� ाला 

अनुस� न उपरो�त फम�ने िवषयांिकत काम हे िद.21/12/2013 रोजी पूण� केलेली आहे. सदरच ेकाम 

पूण� झा�याबाबत िव� ापीठाच ेकिन�ठ अिभयंता व तारतं� ी यांनी अहवाल सादर केलेला आहे. तसेच 

शा� ीय उपकरण क�� ाचे सम�वयक यांनीनी सदर कामाबाबत अहवाल सादर केलेला असून ते सोबत 

जोडलेला आहे. 

िवषयांिकत काम पूण� झा�यानंतर संबंिधत फम�कडून कामाच े देयक हे ता�काळ या 

काय�लयाकडे �ा�त होणे आव�यक होते तथािप, �यांचकेडून िवषयांिकत कामाचे देयक हे 

िद.19/12/2016 रोजी ��तुत काय�लयाकडे �ा�त झालेले आहे. उपरो�त काम हे पूण� झालेली 

अस�यामुळे या कामाचे उव�िरत र�कम � .18,000/- इतकी �यांना अदा करावी लागणार आहे.

सबब, िव� ापीठ पिरसरातील शा� ीय उपकरण क�� ाकडे 15 के.��ह.ए. जनरेटर िश�ट

करणे व सदर जनरेटरला ॲटोकं� ोल पॅनल बसवुन चालु क� न देणे या कामाचे मे.एस.आर.पॉवर 

सो�युश�स, सोलापूर यांचे उव�िरत देयक � .18,000/- �याना अदा करणेस व सदरकामी घे�यात

आले�या � .72,000/- इत�या तसलमातीचे समायोजन कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील शा� ीय उपकरण क�� ाकडे 15 के.��ह.ए. जनरेटर िश�ट करणे व

सदर जनरेटरला ॲटोकं� ोल पॅनल बसवुन चालु क� न देणे या कामाचे मे.एस.आर.पॉवर 

सो�युश�स, सोलापरू यां�याकडून `18,000/- च े देयक उिशरा �ा�त झा�यामूळे �यां�या 

`18,000/- �या देयकातून 5% कपात क� न (`18,000/- x 5% = `900/-) `17,100/-

चे देयक आदा कर�यास व याकामी घे�यात आल�ेया `72,000/- �या तसलमातीच े

समायोजन कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[2(10)] िव� ापीठा�या 12 �या िद� ांत समारंभाकिरता मंडप व इल�े� ीक साऊंड िस��टम परुिवणे हे

काम मे. गणेश मंडप कॉ. सोलापरू यांचेकडून � .1,99,000/- या दराने क� न घे�यास

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994, कलम 14(7) अ�वये

मा.कुलगु�  महोदयानी िदललेी मा�यता मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठा�या 12 �या िद� ांत समारंभाकिरता मंडप उभारणी व इले�� ीक िस��टमच े

काम करणे कामाची दै. िद�य मराठी, म�ये िद.30/11/2016 रोजी�या वत�मानप� ात िनिवदा 

सूचना �िस�द कर�यात आली होती. �यास अनस� न िनिवदा िव� ापीठ काय�लयात पोहोच 

कर�याची अंितम तारीख िद. 13/12/2016 रोजीची होती. िदले�या मुदतीत खालील�माणे 

एकूण तीन िनिवदा �ा�त झालेले होते. 

1) � वतंी मंडप ॲ�ड डेकोरेटस�, सोलापरू

२) एस.एम.पाटील ॲ�ड कंपनी, सोलापरू

३) गणेश मंडप कॉ.सोलापरू 

उ�त�माणे �ा�त िनिवदा धारकांचे तांि� क िनिवदा या िनिवदा धारक व खरेदी सिमती 

सद�यांसमोर उघड�यात आले असता �ा�त एकुण तीन िनिवदांपैकी खालील�माणे दोन 

िनिवदा पा�  झालेले आहेत. 

१) � वतंी मंडप ॲ�ड डेकोरेटस�, सोलापरू

२) गणेश मंडप कॉ.सोलापरू 

महारा��  शासनाने िद. 01/12/2016 रोजी�या शासन िनण�या�वये शासकीय 

िवभागाने करावया�या काय�लयीन खरेदीसाठीचा सुधारीत िनयमप�ुतीका तयार केलेली 

असून �यानुसार �ा�त िनिवदांपैकी दोन िनिवदा तांि� क��टया पा�  ठर�यास खरेदीची 

वा�तिवक �कमत व अगोदर ठरलेली अंदािजत �कमत याम�ये (-) 20 ट�के, (+) 10 ट�के 

तफावत अस�यास ती मा�य कर�यास खरेदीदार िवभागास मुभा रािहल व या �कमत 

� ेणीम�ये (Price Band) �कमती न आ�यास फेरिनिवदा काढावी अस ेनमूद केलेली आहे.

उपरो�त शासन िनण�यातील तरतुदीला अनुस� न पा�  दोन िनिवदा धारकांच ेदराची 

िनिवदा खरेदी सिमती सद�यांसमोर उघड�यात आले असता मे. गणेश मंडप कॉ., सोलापरू 

यांचे िनिवदेम�ये नमुद केलेले दर � .1,99,000/- यांच े सव�त कमी दर नमुद कर�यात 

आलेले आहे.  
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उपरो�त बाब �थम �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर करावी लागणार होती व 

�यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेनंतर संबिंधत िनिवदा धारकाला काय�रंभ आदेश दयावी 

लागणार होती. तथािप, �यव�थापन पिरषदेची बठैक िद.27/12/2016 रोजी संप�  झालेली 

अस�यामुळे, नजीक�या काळात सदरची बठैक हो�याची श�यता नस�यामुळे व 

िव� ापीठाची 12 वा िद� ांत समारंभ हे िद.29/1/2017 रोजी होणार अस�यामुळे िद� ांत 

समारंभाकरीता मंडप व इले�� ीक साऊंड िस�टीम परुिवणे हे काम मे.गणेश मंडप काँ. 

सोलापरू यांचेकडून � .1,99,000/- या दराने क� न घे�यास �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

मा.कुलगु�  महोदयांची महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994, कलम 14(7) मा�यता िदलेली 

आहे. 

 सबब, िव� ापीठा�या 12 �या िद� ांत समारंभाकिरता मंडप व इले�� ीक साऊंड 

िस��टम परुिवणे हे काम मे. गणेश मंडप कॉ. सोलापरू यांचेकडून � .1,99,000/- या दराने

क� न घे�यास �यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994, कलम 14(7) 

अ�वये मा.कुलगु�  महोदयानी िदलेली मा�यता मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम १४(7) अ�वये केल�ेया 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[2(११)] शा� ीय उपकरण क�� ामाफ�त पुरिव�या जाणा�या सुिवधाचंे दर िनि� त करणेबाबत.

(अ) शा� ीय उपकरण क�� ामधील AAS या उपकरणा�या Samples Analysis �या पवु� 

�यव�थापन पिरषदेने िनि� त केल�ेया दराम�ये दु� �ती करणेबाबत.

शा� ीय उपकरण क�� ातील AAS या उपकरणा�या सहा�याने रसायनांचे पिर� ण कर�याच े

दर िद.15/02/2013 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीमधील िवषय � .14 अ�वये 

िनि� त कर�यात आलेले होते. सदरच ेदर सोलापरू िव� ापीठ � .1000/-, बाहय िव� ापीठे 

� .1500/- व केिमक�स कंपनी करीता � .2000/- असे ठरलेले होते. 

परंतु सदरच ेदर �ित मेटल दश�िवले नस�याने सदरचे दर दु� �तीसह िनि� त करणे 

आव�यक आहे. शा� ीय उपकरण क�� ाम�ये AAS या उपकरणाचे 10 Lamp पिर� णासाठी 

उपल�ध आहेत. �यामुळे पवु� आप�या िव� ापीठासाठी �ित नमुना � .1000/- दर िनि� त 

कर�यात आले होते. परंत ुउपकरण क�� ाकडे पिर� णाकरीता येणारी रसायने हे ठरािवक 

Lamp करीता येत आहेत. �यामुळे AAS या उपकरणा�दारे करावया�या पिर� णाचे दर हे �ित 

मेटल (Lamp) िनि� त करणे आव�यक आहे.  

(अ) ��तािवत दर 

Institute Name Home University Other University Industry

SUS, Solapur 100/- Per Metal 150/- Per Metal 200/- Per Metal

(ब) शा� ीय उपकरण क�� ाकडे High Performance Liquid Chromatography (HPLC) हे 

उपकरण RUSA कडुन �ा�त झाले�या अनुदानातून खरेदी कर�यात आलेले आहे. खरेदी 

केले�या HPLC उपकरणाच े Installation कर�याच ेकाम चालु आहे. HPLC हे उपकरण 

Install झा�यानंतर शा� ीय उपकरण क�� ाकडे जी रसायने पिर� णाकरीता येतील �याचे दर 

ठरिवणे आव�यक आहे. हे दर ठरिवत असताना (1) सोलापरू िव� ापीठातील अिधिवभाग व 

संल��नत महािव� ालये (2) सोलापरू िव� ापीठा �यितिर�त इतर शै� िणक सं�था (3) 

औ� ोगीक कंपनी अशा तीन �वतं�  घटकांकरीता ठरिवणे उचीत वाटते. िविवध शै� िणक 

सं�था व िव� ापीठातील रासायिनक पिर� णा�या दरांचा तुलना�मक आढावा घेऊन, 

सोलापरू िव� ापीठाच ेदर सम�वयक, शा� ीय उपकरण क��  यांनी खालील�माणे ��तावीत 

केलेले आहेत. 
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(ब) SPPU,Pune व NCL, Pune यांच ेदर व सोलापरू िव� ापीठा करीता ��तािवत दर: 

Institute Name Home

University

Other

University

R & D

Lab.

Industry Remark

SPPU, Pune 450/- 1500/- 2500/- 3500/-

NCL, Pune 2,000/-

Solapur University 400/- 500/- ---- 1000/-
Proposed

Charges

सम�वयक, शा� ीय उपकरण क��  यांनी ��तावीत केलेले दर सोलापरू 

िव� ापीठा�या शा� ीय उपकरण क�� ामाफ�त परुिव�या जाणा�या सुिवधांसाठी लागू करणेची 

बाब �यव�थापन परीषदे�या िवचाराथ� ठेव�यास �शा�कीय मा�यते�तव सादर).

ठराव: शा� ीय उपकरण क��  यानंी खालील�माणे ��तावीत केलले े दर सोलापूर 

िव� ापीठा�या शा� ीय उपकरण क�� ामाफ�त पुरिव�या जाणा�या सुिवधासंाठी लागू 

कर�यास सवानुमते मा�यता दे�यात आली. 

(अ) ��तािवत दर 

Institute Name Home University Other University Industry

SUS, Solapur 100/- Per Metal 150/- Per Metal 200/- Per Metal

(ब) SPPU, Pune व NCL, Pune याचंे दर व सोलापूर िव� ापीठा करीता ��तािवत दर: 

Institute Name Home
University

Other
University

R & D Lab. Industry Remark

SPPU, Pune 450/- 1500/- 2500/- 3500/-

NCL, Pune 2,000/-

Solapur University 400/- 500/- ---- 1000/-
Proposed

Charges

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

                      सही/- सही/-

सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


