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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

�यव�थापन पिरषदे�या 87 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.08 माच�, २०१6 दुपारी 0१:00 वा.

�यव�थापन पिरषदेची 87 वी बठैक मंगळवार, िद.08 माच�, २०१6 रोजी दुपारी 0१:00 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) मा. �ा. डॉ. मालदार एन. एन. - कुलगु� अ�य�

2) �ाचाय� � ी. पाटील आर. वाय. सचंालक, म. व िव. िव. मं. सद�य

3) � ी. पाटील बी. पी., परी� ा िनयं� क  तथा �. िव�  व लेखा अिधकारी कायम िनमंि� त

4) � ी. माळी एस. के., कुलसिचव 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. एस. एम. देशपांडे, िवभागीय सहसचंालक, (उ�च 

िश� ण) सोलापरू मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण) पणेु यांच े�ितिनधी व डॉ. डी. आर. नंदनवार, �भारी 

सहसंचालक, मा. संचालक (तं�  िश� ण) यांच े�ितिनधी यांनी दूर�वनी� ारे अनुप��थती कळिवली. �यां�या 

अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता दे�यात आली. अवर मु�य सिचव, उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय,

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

[ 01 ] 2३ फे�वुारी, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

कायम करणे.  

ठराव: 2३ फे�वुारी, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं खालील 

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

ठराव � .८ म�ये, पान नं.११ वर दुस�या ओळीत "िव� ा�य�नी भरावया�या" यानंतर 

"ि� तीय स� ासाठी" या श�दाचंा समावशे करावा.  
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[ 0२ ] िव� ापीठातील िश� क व िश� केतर कम�चा�यांसाठी असललेी व�ै कीय �ितपतू� िवमाछ�

योजना िव� ापीठामाफ�त चालिव�याबाबत.

(िटपणी : िद.१२/०३/२०१५ �या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीत िव� ापीठातील िश� क व िश� केतर 

कम�चा�यांसाठी व�ै कीय �ितपूत� िवमाछ�  योजना लागू कर�यासाठी आिण �यासाठी दरवष� िव� ापीठ 

फंडातून मा.कुलगु�ं साठी � .१३,५००/-, संवधैािनक अिधकारी, िश� क व वग� १ अिधकारी यां�यासाठी 

� .९,४००/- आिण वग� २, ३ व ४ कम�चा�यांसाठी � .७,८००/- इतका वा�षक ह�ता भ� न अनु� मे � .१० लाख, 

� .५ लाख आिण � .३ लाख इत�या िवमा र�कम मय�देपय�त व�ै कीय � ितपूत� िवमाछ�  योजना लागू कर�यास 

मा�यता दे�यात आलेली आहे. �यानुसार २७ मे २०१५ ते २६ मे २०१६ या कालावधीकिरता टाटा ए.आय.जी. 

जनरल इ�यनुर�स कंपनीकडे १७१ कम�चा�यां�या िव�या�या ह��याची एकूण र�कम � .१२,४७,३१२/- इतकी 

जमा केलेली आहे.  

जवळपास गे�या वष�भरात सदर योजनेचा िव� ापीठ सेवकांना िकती फायदा झाला? याची मािहती 

घेतली असता, एकूण १७ कम�चा�यांना � .३,६२,९१९/- इत�या रकमेची �ितपूत� िमळाली आहे. �हणजचे 

जवळपास � .८.८७ लाख इतकी र�कम िव� ापीठाने खच� केली मा�  �याचा फायदा कम�चा�यांना झाला नाही 

असे िदसून येते.  

भिव�यात कम�चा�यांची सं�या वाढणार अस�याने िव� ापीठाला भरावयाचा ह�ता वाढणार असून जरी 

स�या मंजूर असले�या िश� क - िश� केतर पदांचा िवचार केला तरी जवळपास � .१६ ते १७ लाख इतकी र�कम 

ह��या�या �व� पात भरावी लागणार आहे. वरील �माणात िमळाले�या �ितपूत�चा िवचार के�यास जवळपास 

� . ४.८८ लाखाची �ितपूत� िमळणार आहे. �हणजचे दरवष�ला िव� ापीठाची जवळपास � .१० ते ११ लाखापे� ा 

जा�त र�कम खच� होवूनदेखील �या मानाने िव� ापीठ सेवकांना या योजनेचा फायदा िमळ�याऐवजी इ�शुर�स 

कंप�यांनाच �याचा फायदा िमळणार असे िदसून येते. 

वरील बाबीचा िवचार क� न व�ै कीय �ितपूत� िवमाछ�  योजना िव� ापीठाने जर चालू केली तर 

कम�चा�यांना स�या िमळत असले�या योजनेचे फायदे िमळून १०-१२ वष�नंतर कदािचत िव� ापीठाला एकही 

पैसा न गंुतवता कम�चा�यांना हे फायदे शेवटपय�त िमळत राहतील. कारण दरवष�ला जमा होणा�या साधारणत: 

� .१० लाख दहा वष�पय�त जरी जमा झाले तरी दहा वष�नंतर जमा होणा�या � .१ कोटी�या �याजावर देखील 

ही योजना चालू शकते.  

स� पिर��थतीत िव� ापीठाची िनयिमत अिधकारमंडळे अ��त�वात नस�याने केवळ पदिस�द 

सद�यांचा समावशे असलेली �यव�थापन पिरषद अ��त�वात आहे. शासना�या िद.२५/०८/२०१५ �या 

प� ानुसार, या अिधकारमंडळाने कोणतेही धोरणा�मक िनण�य घेवू नयेत असे शासनाने कळिवले आहे. तथािप, 

दरवष� वर नमूद के�या�माणे िव�याचा ह�ता भर�याचा िनण�य हा िव� ापीठा�या िनयिमत �यव�थापन पिरषदेने 

घेतलेला आहे. आता फ�त ही र�कम बाहेर�या कंपनीला दे�याऐवजी िव� ापीठा�या खा�यावर ठेवून �यातून 

ही योजना चालवावी व �यावळेेस िनयिमत �यव�थापन पिरषद गठीत होईल �यावळेी �या �यव�थापन 

पिरषदेसमोर हा िवषय पुन� : सादर कर�यात यावा व िव� ापीठाने ही योजना राबिव�याचा धोरणा�मक िनण�य

घेणे यो�य राहील. 

ही योजना यश�वीपणे राबिव�यासाठी िव� ापीठास िनयमावली क� न �यानुसार ही योजना राबवावी 

लागेल. मा�य झा�यास, िनयमावली तयार कर�यासाठी सद�यांचे नामिनद�शन �हाव.े 

वरील िवषय मा�यते�तव).

ठराव: िव� ापीठातील िश� क व िश� केतर कम�चा�यांसाठी असललेी वै� कीय �ितपूत� िवमाछ�  योजना 

िव� ापीठामाफ�त चालिव�या�या ��टीने सखोल अ�यास क� न अहवाल सादर कर�यासाठी 

खालील सिमती गठीत कर�यात आली.  

1) डॉ. �ही. एन. धडके, �ोफेसर ॲ�ड हेड, मेिडसीन िडपाट�म�ट, डॉ. �ही. एम. 

मेिडकल कॉलजे, सोलापूर 

(अ�य� )

2) � ी. जुबीन अमािरया, िवमा �ितिनधी, सोलापूर (सद�य)

3) डॉ. िशरीष कुमठेकर, ऑनकॉलॉिज�ट, कुमठेकर हॉ��पटल ॲ�ड िरसच� स�टर, 

सोलापूर

(सद�य)

4) ॲड. जे. एम. खैरदी, कायदा अिधकारी, सोलापूर िव� ापीठ (सद�य)

5) डॉ. ए. एच. जगताप, वै� कीय अिधकारी, सोलापूर िव� ापीठ (सिचव)
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मा. कुलगु� महोदया�ंया परवानगीने येणारे आय�या वळेचे िवषय: 

[3(१)] भारतर�न इिंदरा गाधंी अिभयािं� की महािव� ालयातील �ाचाय�डॉ. नर�� बी.

मु�तारे याचंी �ाचाय� पदावरील मा�यता काढून घेणेबाबत मा. कुलगु�  महोदयानंी 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाहीची बाब मािहती�तव.

(िद.04/02/2016 चे प�  जोडल ेआहे) 

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठा�या संल��नत भारतर�न इंिदरा गांधी अिभयांि� की 

महािव� ालयातील िनयिमत �ाचाय� डॉ. नर��  बी. मु�तारे यांची महािव� ालयातील �ाचाय� 

पदावरील मा�यता काढून घे�याबाबत मा. कुलगु�  महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या 

वतीने महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) अ�वये मा�यता 

िदली आहे. �ाचाय� डॉ. नर��  मु�तारे यांनी भारतर�न इंिदरा गांधी अिभयांि� की 

महािव� ालय, केगांव या महािव� ालयातील �ाचाय� पदी मा�यता िमळणेबाबत सादर 

केलेले मा. कुलसिचव िव� े� रै�या टे�नॉलॉजीकल युिनव�सटी बळेगाव यांच े

िद.02/09/2014 रोजीचे अनुभव �माणप� ात फेरफार झाली अस�याचे � ी.सितश 

राजमाने यांनी िनदश�नास आणले आहे. मा.कुलसिचव, िव� े� रै�या टे�नॉलॉजीकल 

युिनव�सटी, बळेगाव यांनी िद.02/09/2014 रोजी�या अनुभव �माणप� ात फेरफार झाली 

अस�याच े िनदश�नास आणले आहे. �यानुसार या काय�लयाच े िद.14/01/2016 व 

30/01/2016 रोजी�या प� ा�वये सबंिंधत सं�थेस व �ाचाय� यांना वारंवार �हणणे सादर 

करणेबाबत संधी दे�यात आली आहे. परंत ूयाबाबत सं�था अथवा �ाचाय� यांनी कोणतेही 

�व� पाचे या फेरफारी संदभ�त �हणणे सादर केले नाही. या�तव या काय�लयाच ेप�  � . 

सोिवसो/ मिविवमं/ िशमा/ 26(10) / 2015-16/1579, िद.04/02/2016 रोजी�या 

प� ा�वये िद.04/02/2016 पासून �यांची �ाचाय� पदावरील मा�यता काढून घे�यात आली 

अस�याच ेकळिवले आहे. 

सदरची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मा.कुलगु� महोदयानंी महारा��  ्िव� ापीठ कायदा 1994 �या कलम 14(७) अ�वये 

केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[३(२)] सेवािनवृ�  अिधकारी / कम�चारी या�ंया सेवा करार प�दतीने िववि� त कामासाठी 

घे�याबाबतचा िद.०८ जानेवारी, २०१६ चा शासन िनण�य मािहती�तव. 

(िटपणी: सेवािनवृ�  झाले�या / �व�ेछा िनवृ� ी घेतले�या अिधकारी / कम�चारी यां�या सेवा 

करार प�दतीने िववि� त कामासाठी घे�याबाबत शासनाने िद.०८ जानेवारी, २०१६ रोजी 

शासन िनण�य पारीत केलेला आहे. 

शासनाने िद.१५/०२/१९९५ �या शासन िनण�यात अ.� . १ ते २४ नुसार सुधारणा 

केलेली आहे. यापैकी काही ठळक मु�े खालील�माणे आहेत. 

१. सदर शासन िनण�या�वये, �शासकीय िवभागाने �यां�या अिधन�त काय�लयातील 

िविवध िवषयासंदभ�त आव�यक सेवांसाठी सेवािनवृ�  अिधकारी / कम�चारी यांच े

िवषयिनहाय एमपॅनलम�ट (Empanelment) कराव.े उदा.  

(क) आ�थापनािवषयक बाबी / सवेा�वशे िनयम. 

(ख) पायाभतू सुिवधा िन�मती.  

(ग) नागरी सेवा परुिवणे.  

(घ) िवशेष गु�त वात�. 

(ङ) योजनांच ेमू�यमापन. 

�शासकीय िवभागास आव�यकते�माणे इतर िववि� त सेवा / कामांचा समावशे 

करता येईल.  

२. एमपॅनलम�ट तीन वष��या कालावधीसाठी कराव ेव �याचा वा�षक आढावा घे�यात 

यावा.  

३. सेवािनवृ�  शासकीय अिधकारी / कम�चारी यांची िविहत काय�प�दतीचे पालन 

क� न करार प�दतीने नेमणकू करताना �यांना सेवािनवृ� ीपवू� िमळत असले�या 

एकूण वतेनातून (मूळ वतेन व महागाई भ� ा ध� न) �यांना आता िमळत असलेले 

एकूण िनवृ� ीवतेन (महागाई भ� ा आिण अशंराशीकृत िनवृ� ीवतेनासह) वजा 

के�यानंतर होणारी र�कम �यांचे मािसक पािर� ािमक �हणनू िनि� त कर�यात 

याव.े अशा पािर� ािमक र�कमांची कमाल मय�दा मािसक � .४०,०००/- (� पये 

चाळीस हजार) इत�या मय�देत असावी. 

सबब, वरील शासन िनण�य मािहती�तव). 

ठराव: सेवािनवृ�  अिधकारी / कम�चारी या�ंया सेवा करार प�दतीने िववि� त कामासाठी 

घे�याबाबत�या िद.०८ जानेवारी, २०१६ �या शासन िनण�याची न�द घे�यात आली. 

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

सही/-           सही/-

सिचव

�यव�थापन पिरषद

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


