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सोलापूर िव/ापीठ, सोलापूर 
�यव�थापन पिरषदे0या 8३ �या (तातडी0या) बैठकीचा काय'वृ)ांत 

शु�वार, िद.11 िडस"बर, २०१५ दुपारी 0३:00 वा. 

 

 

 
�यव�थापन पिरषदेची 8३ वी (तातडीची) बैठक शु�वार, िद.१1 िडस"बर, २०१५ रोजी दुपारी 

0३:00 वाजता �यव�थापन पिरषद सभागृहात मा. कुलगु;महोदय यां0या अ=य>तेखाली आयोिजत 
करAयात आली होती. 

 
बठैकीस खालीलBमाणे उपE�थती होती.   
 

अ.�. सद�याचे नांव पद 
1) मा. Bा. डॉ. मालदार एन. एन. - कुलगु; अ=य> 
2) Bाचाय' Iी. पाटील आर. वाय. संचालक, म. व िव. िव. मं.  सद�य 
3) Iी. पाटील बी. पी., परी>ा िनयंKक  तथा B. िव) व लेखा अिधकारी  कायम िनमंिKत 
4) Iी. माळी एस. के., कुलसिचव  सिचव 

 

 
�वागत: 

 मा.कुलसिचव यांनी मा. अ=य> व सव' सOमाननीय सद�यांचे �वागत केले.  
 

 

अनुपE�थती:  

 �यव�थापन पिरषदे0या या बठैकीस डॉ. डी. आर. माने, संचालक (उ0च िश>ण) पणेु, अवर 

मुPय सिचव, उ0च व तंK िश>ण िवभाग, मंKालय, मंुबई, B. सहसंचालक (तं. िश.), तंK िश>ण 

संचालक यांचे Bितिनधी हे सद�य �यव�थापन पिरषदे0या या बठैकीस अनुपE�थत होते. 
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सदर बैठकीत खालील Bमाणे कामकाज झाले. 
 

 [  01  ] लवाद िनवाUाBमाणे व Oयायालयाने िदलेVया िनण'या0या अनुषंगाने B�तुत 
िव/ापीठातील "िव/ापीठ पिरसराम=ये मुलXचे वसितगृह इमारत बांधणे" या 
कामा0या रZकम ;.9,32,000/- इतZया रकमेस तडजोड करAयाबाबत गठीत 
सिमतीने केलेली िशफारस िवचाराथ'.  

 
 (िटपणी: मे.ल]मी कO�^Zशन कंपनी, औरंगाबाद व सोलापरू िव/ापीठ यां0या Bलंिबत 

Oयायालयीन Bकरणी तडजोडीची शZयता पडताळून पाहAयासाठी Bाचाय' Iी. एस. सी. 
धु)रगाव यां0या अ=य>तेखाली सिमती गठीत करAयात आली होती. सदर सिमतीची 
बठैक िद.10/12/2015 रोजी दुपारी 2:00 वाजता झाली. सिमतीने आपला अहवाल 
सादर केलेला असून तो खाली नमूद केलेला आहे.   
 िव/ापीठ पिरसरातील मुलXचे वसितगृह इमारत बांधणे किरता िनिवदा 
मागिवAयात आVया हो`या. सदर इमारत बांधAयासाठी एकूण ;.54,73,435/- इतZया 
रकमेची िनिवदा काढAयात आली होती. सदर इमारतीचे बांधकाम करAयाकिरता मे.ल]मी 
कO�^Zशन कंपनी, औरंगाबाद यांची ;.54,73,435/- या रकमे0या 7.25% जा�त दराने 
dहणज े ;.58,70,259/- इतZया दराची िनिवदा E�वकारAयात येवून `यांना 
िद.०४/१२/२००६ रोजी वक'  ऑड'र देAयात आली. सदर कामाची मुदत 10 मिहOयाची 
dहणज ेिद.03/10/2007 पयhत होती. याबाबत करारनामा करAयात आला.  

िविहत मुदतीत काम पणू' न झाVयाने मे.ल]मी कO�^Zशन कंपनी, औरंगाबाद 
यांना `यां0या िवनंतीनुसार िद.16/10/2007 0या पKाOवये िद.03/01/2008 पय'त 3 
मिहOयांची पिहली मुदतवाढ देAयात आली. वाढीव मुदतीतही हे काम पणू' न केVयाने 
िद.09/01/2008 पासून िद.31/03/2008 पयhत दुसरी मुदतवाढ देAयात आली.  

तथािप, िवषयांिकत काम पणू' न करता मे.ल]मी कO�^Zशन कंपनी, औरंगाबाद 
यांची सदर कामाचे मोजमाप क;न ;.62,45,068/- इतके देयक िव/ापीठ कायjलयास 
सादर केले होते. `यास अनुस;न िव/ापीठाने मे.ल]मी कO�^Zशन कंपनी, औरंगाबाद 
यांना िद.०३/१२/२००८ रोजी ;.६२,३९,७२९/- चे देयक आदा केले. `यानंतर मे.ल]मी 
कO�^Zशन कंपनी, औरंगाबाद यांनी कराराBमाणे िव/ापीठाकडून येणे असलेVया 
रकमेबाबत, सुर>ा ठेव परत िमळAयाबाबत व अिधक0या कामासाठी वाढीव दराने 
मोबदला िमळAयाबाबत आिण काम करता न आVयामुळे झालेले फाय/ाचे नुकसान 
�याजासह िमळAयाबाबत व इतर बाबीसाठी लवाद Bकरण (Arbitration Proceeding) 
दाखल केले.  

सदर लवाद Bकरणाम=ये िव/ापीठाने देखील Arbitrator ची िनवड केली होती.  
या Bकरणी झालेVया Arbitration Award ची Bत िद.29/09/2011 रोजी िव/ापीठास 

Bा|त झाली. `यातील Summary of Award अ.� 1 ते 6 हे खालीलBमाणे आहेत.  
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 01 Claim No. 1 by Claimants is to be settled mutually by both the parties 

Claimants be paid the balance payment of the final bill of Ra. 43,663.00 

subject to verification of accounts by both the parties. 

02 Claim no 2 by claimants is accepted Claimants be given total of Security 

Deposit & Retention money of Ra.3,12,253.00 With interest at 9% from 04-

04-2009 

03 Claim 8 by Claimants towards additional rates for excess is accepted. The 

Claimants be paid a difference in rates as claimed i.e.  Rs. 3,67,000.00 with 

interest at 9 % from 16.11.2008 

04 Claim No. 9 by Claimants towards loss in profit due to un-executed work is 

accepted with correction to exclude partially executed work. Claimants be 

paid Rs.1,18,477.84 with interest at 9 % from 16.11.2008 

05 Claim 11 by Claimants (interest on all payments due) is accepted at the rate 

of 9% per annum and is included in all the ab0ve accepted claims. 

06 All other claims made by the claimants & all the Counter-claims made by the 

Respondents are rejected. 
 वर नमूद अ.�. १ ते ६ Bमाणे देAयात आलेला लवाद िनवाडा हा िव/ापीठास 

माOय नसVयाने याबाबत िव/ापीठाने मा. िजVहा Oयायाधीश, सोलापरू यां0याकडे िदवाणी 
िकरकोळ अज' (Civ. Misc. Appln.) नं.378/11 चा दाखल केला.  सदर Bकरण चालू 
असताना मे.ल]मी कO�^Zशन कंपनी, औरंगाबाद यांनी मा. िजVहा Oयायाधीश, सोलापरू 
यां0याकडे िद.२९/०९/२०११ रोजी Bा|त झालेVया लवाद िनवाUाBमाणे रZकम वसूल 
होऊन िमळAयासाठी रे. द. नं.37/12 ही दाखल केली. िव/ापीठाने दाखल केलेVया 
िदवाणी िकरकोळ अज' (Civ. Misc. Appln.) नं.378/11 या Bकरणाची सुनावणी होऊन 
सदरचा अज' फेटाळAयात येऊन लवाद िनवाडा कायम करAयात आला.  

सदर िनण'यािव;=द िव/ापीठाने मा. उ0च Oयायालय, मंुबई येथे CAR/48/2015 हे 
दाखल केले असून ते Bलंिबत आहे.  

दरdयान0या काळात सोलापरू येथील मा. िजVहा Oयायाधीश यां0याकडे मे.ल]मी 
कO�^Zशन कंपनी, औरंगाबाद यांनी लवाद िनवाUाBमाणे रZकम वसूल होऊन 
िमळAयासाठी दाखल केलेले रे. द. नं. 37/12 म=ये सुनावणीदरdयान मे. कोटjने सदरचे 
Bकरण हे तडजोडीने िनकाली काढता येईल का? याबाबत चचj करAयाकामी B�तुत 
िव/ापीठाचे मा.कुलसिचव, िव/ापीठ अिभयंता, कायदा अिधकारी आिण मे.ल]मी 
कO�^Zशन कंपनी, औरंगाबाद यांचे Iी. भारत पटेल यांना वकीलांसमवते 
िद.२१/११/२०१५ रोजी Oयायालयात हजर राहAयाबाबत सूचना केली होती. `यानुसार 
सदर तारखेस उZत नमूद Bमाणे दोOही प> वकीलांमाफ' त Oयायालयात उपE�थत होते.  

देयका0या िवषयावर चचj करताना मे.ल]मी कO�^Zशन कंपनी, औरंगाबाद यांनी 
िव/ापीठाकडून येणे असलेली रZकम, सुर>ा ठेव, अिधक0या कामासाठी वाढीव दराने 
मोबदला, आिण काम करता न आVयामुळे झालेले फाय/ाचे नुकसान यावर 
िद.३०/११/२०१५ पयhतचे �याज आका;न एकूण ;.१३,१२,४२९/- इतZया रकमेची 
मागणी असVयाचे Oयायालया0या िनदश'नास आणनू िदले. यावर िव/ापीठाने आपली बाजू   
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 मांडताना B�तुत कामासाठी Bिस=द करAयात आलेली िनिवदा व `यास अनुस;न 

करAयात आलेVया कराराम=ये कोठेही �याज देAयाबाबत अथवा वाढीव दर देAयाबाबत 
कोणतीही अट नमूद सदर कामा0या िनिवदा, करारनामाम=ये �याज व नफा नमूद 
करAयात आलेले नसVयाने मे.ल]मी कO�^Zशन कंपनी, औरंगाबाद यां0या मागणीBमाणे 
रZकम देता येणार नाही ही बाब िव/ापीठाने मा.Oयायाधीशां0या िनदश'नास आणनू िदली. 
यावर चचj करताना मा.Oयायाधीशांनी दोOही प>ांम=ये तडजोड �हावी या हेतूने पनु�: 
िवचार करAयाबाबत सुचिवले. `यानुसार मे.ल]मी कO�^Zशन कंपनी, औरंगाबाद यांनी 
मु�ा �. ४ म=ये नमूद रZकम व `यावरील �याज तसेच या रकमे�यितिरZत ;.७४,४१९/- 
इतZया अिधक0या रकमेवरील हZक सांगणार नसVयाचे कळवून ;.१०,५१,०००/- या 
रकमेस तडजोड करAयास तयार असVयाबाबत मा.Oयायाधीशांना सांिगतले.  

यावर मा. Oयायाधीशांनी सदर Bकरणाम=ये तडजोड होAयासाठी लवाद 
िनवाUाBमाणे देय असलेVया मागAयांपैकी, 
१) मे.ल]मी कO�^Zशन कंपनी, औरंगाबाद यांनी मु�ा �.४ व सदर रकमेवरील �याज 

सोडून /ाव.े  
२) िव/ापीठाने मे.ल]मी कO�^Zशन कंपनी, औरंगाबाद यांना मु�ा �. १ Bमाणे होणारी 

रZकम व `यावरील �याज आदा कराव.े  
३) मे.ल]मी कO�^Zशन कंपनी, औरंगाबाद यांनी िव/ापीठाकडे सुर>ा ठेव व िरट"शन 

मनी पोटी जमा केलेली रZकम व सदर रकमेवरील �याज िव/ापीठाने आदा कराव.े  
४) मु�ा �. ३ म=ये अिधक0या कामाचे वाढीव दराबाबत लवाद िनवाUात नमूद रZकम व 

`यावरील �याज अशा Bकारे येणा�या अंितम रZकम सुमारे ;.५,७९,२८८/- या 
रकमेपैकी १/३ रकमेवरील हZक मे.ल]मी कO�^Zशन कंपनी, औरंगाबाद यांनी 
सोडून /ावते व रािहलेली २/३ रZकम िव/ापीठाने संबिंधतांना आदा करावी.  

 यावर मे.ल]मी कO�^Zशन कंपनी, औरंगाबाद यांनी तडजोडीस संमती दश'वून  
मा.Oयायाधीशांनी सुचिवVयाBमाणे तडजोडीसाठी साधारणपणे ;.९,३२,०००/- या रकमेस 
माOयता िदली. 
 यावर िव/ापीठाने आ�थक बाबXवरील िनण'यासंदभjत �यव�थापन पिरषदेस 
अिधकार असVयाचे नमूद क;न हा िवषय �यव�थापन पिरषदे0या बठैकीत ठेवAयात येईल 
असे कळवून `यानुसार होणारा िनण'य मे. कोटjत सादर करAयात येईल असे सांिगतले.  
 `यावर Oयायालयाने Bकरणाची पढुील तारीख िद.१६/१२/२०१५ रोजी नेमून 
त`पवू� िव/ापीठाने याबाबत िनण'य घेऊन सदर तारखेस मे. कोटjसमोर बाजू सादर 
करावी असे सांिगतले.  
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 वरील बाब िद.३०/११/२०१५ 0या िटपणीOवये मा.कुलगु;ं0या आदेशाथ' सादर केली 

असता, मा.कुलगु;ंनी Bाचाय' Iी. एस. सी. धु)रगाव यां0या अ=य>तेखाली सिमती गठीत 
क;न `यां0या िशफारशी �या�यात असे आदेश िदले. `यानुसार गठीत केलेVया सिमतीने 
वरील नमूद केVयाBमाणे बठैक घेऊन आपला अहवाल सादर केला तो खालीलBमाणे 
आहे. 

 "लवाद िनवाUाBमाणे व Oयायालयाने िदलेVया िनण'या0या अनुषंगाने 1) देयकाची रZकम 
व `यावरील �याज तसेच 2) Retention Money (EMD व `यावरील �याज तसेच दरवाढ 
(Escalation) रकमेबाबत मा. कोटjने सुचिवVयाBमाणे देय रZकम व `यावरील �याजापैकी 
2/3 रZकम देणे उिचत राहील व `या अनुषंगाने सं�थेचे िहत िवचारात घेता िव) व लेखा 
िवभागाकडून �याजाची तपासणी क;न साधारणत: रZकम ;.9,32,000/- इतZया 
रकमेस तडजोड करAयास B�तुत सिमती िशफारस करीत आहे". 

 वरील पिरE�थतीत गठीत केलेVया सिमतीची िशफारस �यव�थापन पिरषदे0या िवचाराथ'). 
 

ठराव :  सदर Bकरणी मे.ल]मी कO�^Zशन कंपनी, औरंगाबाद यांनी मु�ा �. ४ वरील 
;.१,८७,०१०/- (;.१,१८,४७८/- + �याज ;.68,532/-) आिण मु�ा �. ३ मधील १/३ 
रZकम अशी एकूण ;.3,80,106/- इतकी रZकम सोडणार असVयाची बाब आिण 
Bाचाय' Iी.एस. सी. धु)रगाव सिमतीचा अहवाल िवचारात घेऊन खालीलBमाणे िनण'य 
घेAयात आला.   
१) लवाद िनवाUातील मु�ा �. १ नुसार, िव/ापीठ व मे.ल]मी कO�^Zशन कंपनी, 

औरंगाबाद यांनी देय असलेVया अंितम िबलाची तपासणी क;न सदर रZकम व 
`यावर िद.03/12/2008 पासून ९% Bमाणे �याज /ाव.े  

२) लवाद िनवाUाम=ये दश'िवलेली सुर>ा ठेव रZकम व िरट"शन मनी ;.3,12,253/- 
ऐवजी िव/ापीठाकडे B`य>ात ;.3,11,986/- जमा असVयाने जमा रZकम व 
िद.०४/०४/२००९ पासून सदर रकमेवर 9% �याज /ाव.े  

३) लवाद िनवाUातील मु�ा �. ३ म=ये दश'िवलेले Additonal rate for excess work 
0या पोटी देय असलेली रZकम व `यावरील �याज असे एकूण ;.५,७९,२८८/- या 
रकमेपैकी १/३ रकमेवरील हZक मे. ल]मी कO�^ZशOस कंपनी, औरंगाबाद यांनी 
सोडून िदला असVयाने, २/३ रZकम िव/ापीठाने मे. ल]मी कO�^ZशOस कंपनी, 
औरंगाबाद यांना /ावी.    

 

मा.कुलगु; यां0या परवानगीने बठैक संपVयाचे कुलसिचव यांनी जाहीर केले. 
 
 
            सही/-                 सही/- 
       सिचव 

 �यव�थापन पिरषद 
 अ=य> 

�यव�थापन पिरषद 
 


