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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १14 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

गु� वार, िद.१4 जून, २०१8 दुपारी ०१:0० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १14 वी बठैक गु� वार, िद.१4 जून, २०१8 रोजी दुपारी ०१:0० 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. मृणािलनी फडणवीस - मा. कुलगु� अ�य� ा

2) �ा. महेश महादेव माने सद�य

3) �ाचाय� डॉ. � ीमती के. ए. पांडे सद�या

4) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे सद�य

5) डॉ. जी. एस. कांबळे सद�य

6) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य

7) डॉ. � ीमती सुरै�या शेख सद�या

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

9) � ी. बी. पी. पाटील, संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ ि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 डॉ. डी. आर. नंदनवार, �भारी सहसचंालक, (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. डॉ. एस. सी. मांडे, सचंालक, नॅशनल 

स�टर फॉर सेल साय�ससे, पणेु िव� ापीठ कॅ�पस, पणेु, अवर मु�य सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग,

मं� ालय, मंुबई व डॉ. डी. आर. माने, मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण), उ�च िश� ण सचंालनालय,

पणेु हे �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.
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डॉ. मृणािलनी फडणवीस यांनी कुलगु� पदी � जू झा�यानंतर �यांची ही पिहलीच बठैक 

अस�याने �यव�थापन पिरषदेचे सद�य सिचव तथा कुलसिचव यांनी मा. कुलगु� महोदयांचे �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने प�ुपगु�छ देवून �वागत केले. तसेच महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016

�या कलम 30(४) (d) नुसार, मा. कुलगु� महोदयांनी �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे व  

�ाचाय� डॉ. के. ए. पांडे यांचे �यव�थापन पिरषदेवर नामिनद�शन केले. तसेच महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम 2016 �या कलम 30(४) (e) नुसार मा. कुलगु� महोदयांनी डॉ. जी.एस. कांबळे यांच े

�यव�थापन पिरषदेवर नामिनद�शन केले.  या ितघांची ही पिहलीच बठैक अस�याने 

मा. कुलगु� महोदयां�या ह�ते �यांचे प�ुपगु�छ देवून �वागत कर�यात आले.

सदर बठैकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े

[ 01 ] १३ एि�ल, २०१8 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या तातडी�या बठैकीचा काय�वृ� ांत 

वाचनू कायम करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे.

ठराव: १३ एि�ल, २०१8 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या तातडी�या बठैकीचा काय�वृ� ांत

खालील दु� �तीसह वाचनू सव�नुमते कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची 

न�द घे�यात आली.

१)  पान � . ३४ वर िवषय � . १९(५) म�ये “३ Paying Officer/ Authority” ऐवजी 

“� ी. खपाल ेआर. य.ू” अशी दु� �ती कर�यात यावी. 
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[ 02 ] अनाथ मुलांना खु�या �वग�तून 1% समांतर आर� ण देणेबाबतचा शासन िनण�य

मािहती�तव.

(िटपणी: उपरो�त शासन िनण�या�वये बाल �याय (मुलांची काळजी व संर� ण) अिधिनयम,

2015 अ�वये काळजी व संर� णाची गरज असले�या अनाथ, िनराधार बालकांना 

सं�थेतून बाहेर पड�यानंतर जातीचा दाखला नस�यामुळे िविवध शासकीय लाभांपासनू 

विंचत रहाव ेलागते �यामुळे अनाथ मुलांना रा�य शासना�या िविवध सवलत�चा लाभ घेता 

यावा याकरीता िश� ण व नोकरी याम�ये खु�या �वग�तून 1% समांतर आर� ण लागू 

कर�यात येत अस�याचे शासन िनण�य िनग�िमत कर�यात आले आहे.

           सबब, अनाथ मुलांना खु�या �वग�तून 1% समांतर आर� ण देणेबाबतचा शासन 

िनण�य मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 03 ] SPD-RUSA यां�या मा�यते�या अिधन राहून सोलापरू िसटी डे�हलपम�ट कॉप�रेशन यांना 

सोलर जनरेशन �लटँ िव� ापीठाम�ये सु�  कर�यासाठी ना-हरकत �माणप�  दे�याबाबत 

मा.कुलगु�  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(७) 

अ�वये केललेी काय�वाही �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

संदभ� � . १) सोलापरू िसटी डे�हलपम�ट कॉप�रेशन िलिमटेड यांचे संदभ� प�  

� .540िद.12/2/2018 रोजीचे प� .

२)  िद.8/5/2018 रोजी�या सिनयं� ण सिमती�या बठैकीती ठराव � . ३ अ)    

(िटपणी: � सा सिनयं� ण सिमतीने तरतुद केले�या उव�िरत िनधीमधून ��तुत 

िव� ापीठा�या पदाथ�िव� ान संकुल, रसायनशा�  संकुल, संगणकशा�  सकुंल,

इमारतीवर आव�य�तेनुसार एक / दोन / तीन 100 के. �ही. ए. सोलार जनरेशन 

िस�टीम बसिव�याचे काम िनयोिजत आहे. तथािप, िसटी इंिजिनअर, सोलापरू िसटी  

डे�हलपम�ट कॉप�रेशन िलिमटेड यांनी क��  शासना�या �माट� िसटी सकं�पनेनुसार क��  

शासनाकडून �ा�त होणा�या िनधीमधून सोलापरू िव� ापीठातील पदाथ�िव� ान संकुल,

रसायनशा�  संकुल, संगणकशा�  संकुल इमारतीवर � फ टॉप पी. �ही. िस�टीम 

बसिव�याचे िनयोजन केलेली अस�याचे कळिवलेले असून सदर सोलरमधून िनम�ण

होणारे वीज हे िव� ापीठाला दे�यात येणार अस�याचे कळिवलेले आहे तसचे 

िव� ापीठाला �ा�त होणा�या िनधीमधून सोलापरू िव� ापीठातील पदाथ�िव� ान सकुंल,

रसायनशा�  संकुल, संगणकशा�  सकुंल इमारतीवर � फ  टॉप पी. �ही. िस�टीम 

बसिव�याचे िनयोजन केलेली अस�याचे कळिवलेले असून सदर सोलरमधून िनम�ण 

होणारे वीज हे िव� ापीठाला दे�यात येणार अस�याचे कळिवलेले आहे तसचे 

िव� ापीठाला �ा�त होणा�या दरमहा वीज देयकातील बचत होणा�या एकूण र�कमेपकैी 

65% र�कम Solapur City Development Corporation Ltd. (Implementing

Agency) यांना पाच वष� िव� ापीठ देय राहील तसेच पाच वष�नंतर सदरच े सोलर 

िस�टीम संपणू� िव� ापीठा�या मालकीच े राहील अस े कळिवलेले असून सदरकामी 

ना-हरकत �माणप�  (NOC) िमळणेबाबत सोलापरू िसटी डे�हलपम�ट कॉप�रेशन 

िलिमटेड यांनी संदभ� � .१ अ�वये िव� ापीठास िवनंती केलेली आहे. 
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संदभ� � .१ �या प� ास अनुस� न सोलापरू िसटी डे�हलपम�ट कॉप�रेशन 

िलिमटेड यांना सोलार जनरेशन �लँट िव� ापीठाम�ये सु�  कर�यास ना-हरकत 

�माणप�  दे�याबाबत अिभ�ाय दे�याबाबत अिभयांि� की िवभागाने � सा काय�लयास 

िद.31/3/2018 व 21/4/2018 रोजी�या िटपणी�वये िवचारणा केलेली होती,

�यासअनुस� न � सा काय�लयाने सदरचा िवषय िद.8/5/2018 रोजी�या सिनयं� ण 

सिमती�या बठैकीत िवषय � .३ अ�वये सादर केला असता सदर सिनयं� ण सिमतीने 

ठराव � .३ अ) नुसार SPD-RUSA यां�या मा�यते�या अिधन राहून सोलापरू िसटी 

डे�हलपम�ट कॉप�रेशन यांना सोलर जनरेशन �लँट िव� ापीठाम�ये सु�  कर�यासाठी 

ना-हरकत �माणप�  दे�यास सव�नुमते मा�यता िदलेली आहे.

सिनयं� ण सिमती�या ठराव � .३ अ) नुसार सोलापरू िसटी डे�हलपम�ट 

कॉप�रेशन यांना सोलर जनरेशन �लँट िव� ापीठाम�ये सु�  कर�यासाठी ना-हरकत 

�माणप�  दे�यासाठी सदरचा िवषय �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर करणे आव�यक 

असून नजीक�या काळात �यव�थापन पिरषदेची बठैक हो�याची श�यता नस�यामुळे 

तसेच सदर कामाची िनकड ल� ात घेता, �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  

महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १२ (७) अ�वये SPD-

RUSA यां�या मा�यते�या अिधन राहून सोलापरू िसटी डे�हलपम�ट कॉप�रेशन यांना 

सोलर जनरेशन �लँट िव� ापीठाम�ये सु�  कर�यासाठी ना-हरकत �माणप�  दे�यास 

मा�यता िदलेली असून सदरची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 04 ] महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 105(2)(ड) नुसार

संचालक, � ीडा व शारीिरक िश� ण या सांिविधक पदासाठी िनवड सिमतीवर मा.कुलगु�

महोदया यांनी डॉ. टी. एन. कोळेकर यांचे नामिनद�शन के�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: संचालक, � ीडा व शारीिरक िश� ण या पदाची जाहीरात दै. लोकमत व

दै. संचार या वत�मानप� ाम�ये तसेच व AIU, New Delhi यां�या University News या

सा�तािहकेत �िस�द कर�यात आली होती. �याच�माणे सदरची जाहीरात िव� ापीठ व

महारा�� शासना�या संकेत �थळावर �िस�द कर�यात आली होती. सदर जाहीरातीम�ये

आवदेनप� सादर कर�याची अंितम मुदत िद.30/10/2017 पय�त होती.

�यानुसार िदले�या मुदतीत 05 उमेदवारांचे अज��ा�त झाले असून �ा�त अज�ची

मा.कुलगु� यांनी िनयु�त केले�या छाननी सिमतीकडून छाननी केली असता, 05 पकैी

03 अज�पा� व 01 अज�दारास अिधकचे कागदप� ाची मागणी केलेली आहे.

सदर पदाची मुलाखत िद.23/06/2018 रोजी आयोिजत कर�यात आली असनू

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 105(2) (ड) नुसार िनवड

सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेचा सद�य असलेला एक िनव�िचत �ाचाय��कवा अ�यापक

यांचे �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�शन करणे आव�यक आहे.

सदर पदा�या िनवड सिमतीसाठी तीस िदवसाची पवू�सूचना देणे आव�यक

अस�याने महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12(7) अ�वये

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा.कुलगु� महोदया यांनी नामिनद�शन केले आहे.

सबब, महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 105(2)(ड)

नुसार संचालक, � ीडा व शारीिरक िश� ण या सांिविधक पदासाठी िनवड सिमतीवर

मा.कुलगु� महोदया यांनी डॉ. टी. एन. कोळेकर यांचे नामिनद�शन के�याची बाब

मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 05 ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 105(2)(ड) नुसार

संचालक, नवोप� म, नवसशंोधन व साहचय� मंडळ या सांिविधक पदासाठी िनवड 

सिमतीवर मा.कुलगु�  महोदया यांनी � ीमती डॉ. एस. आय. शेख यांचे नामिनद�शन 

के�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: संचालक, नवोप� म, नवसंशोधन व साहचय� मंडळ या पदाची जाहीरात 

दै.लोकमत व दै.संचार या वत�मानप� ाम�ये तसेच व AIU, New Delhi यां�या University

News या सा�तािहकेत �िस�द कर�यात आली होती. �याच�माणे सदरची जाहीरात 

िव� ापीठ व महारा��  शासना�या सकेंत �थळावर �िस�द कर�यात आली होती. सदर 

जाहीरातीम�ये आवदेनप�  सादर कर�याची अंितम मुदत िद.30/10/2017 पय�त होती.

�यानुसार िदले�या मुदतीत 08 उमेदवारांचे अज� �ा�त झाले असून �ा�त अज�ची 

मा.कुलगु�  यांनी िनय�ुत केले�या छाननी सिमतीकडून छाननी केली असता, 08 पकैी 

01 पा�  झालेला आहे. �यामुळे मागील जािहराती�या अनुषंगाने सादर केलेले अज� � ा�  

ध� न सदर पदाची जािहरात प�ुहा �िस�द कर�यात आली होती. सदर जािहराती�या

अनुषंगाने 02 नवीन अज� �ा�त झाले होते व 02 उमेदवारांची जा�तीची कागदप� े �ा�त 

झाली होती.  सदर सदर जािहराती�या अनुषंगाने �ा�त अज�ची छाननी यापवू� िनय�ुत 

केले�या छाननी सिमतीकडून केली असता, एकही अज� �ा�त झालेला नाही.

सदर पदाची मुलाखत िद.23/06/2018 रोजी आयोिजत कर�यात आली असनू 

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 105(2)(ड) नुसार िनवड 

सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेचा सद�य असलेला एक िनव�िचत �ाचाय��कवा अ�यापक

यांचे �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�शन करणे आव�यक आहे.

सदर पदा�या िनवड सिमतीसाठी तीस िदवसाची पवू�सूचना देणे आव�यक 

अस�याने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12(7) अ�वये 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा.कुलगु�  महोदया यांनी नामिनद�शन केले आहे.

सबब, महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 105(2)(ड) 

नुसार सचंालक, नवोप� म, नवसंशोधन व साहचय� मंडळ या सांिविधक पदासाठी िनवड 

सिमतीवर मा.कुलगु�  महोदया यांनी � ीमती डॉ. एस. आय. शेख यांच े नामिनद�शन 

के�याची बाब मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 06 ] शा� ीय उपकरण क��  येथे इ��� म�ट ए�सपट� या पदावर कं� ाटी प�दतीने 

डॉ. कुलकण� मकरंद अनंतराव यांना दोन मिह�यासाठी ता�परुती िनय�ुती िद�याची बाब 

मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठातील शा� ीय उपकरणे क�� ाम�ये जाहीर िनिवदा मागवून खालील 

उपकरणे खरेदी कर�यात आली असनू �यावर सशंोधन कर�यात येत आहे.

Sr. No. Name of Instruments

1. 400 MHz NMR

2. FT-IR

3. Atomic Absorption Spectrometer

4. Elemental Analyzer

5. X-Ray Diffractometer

6. GIS Mapping & Image Processing

7. Synthesis System

वरील शा� ीय उपकरणे ही महागडी व मह�वाची अस�याने ती उपकरणे 

हाताळ�यासाठी व िनगराणी कर�यासाठी डॉ. मकरंद अनंतराव कुलकण� यांची िनय�ुती 

आदेश � .सोिवसो/आ�था/2017/3654, िद.05/06/2017 रोजी�या आदेशा�वये 

िद.06/06/2017 ते 05/05/2018 अशा एकूण अकरा मिह�यासाठी इ�� ोम�ट ए�सपट� 

�हणनू िनय�ुती कर�यात आली होती. �यानुसार �यांचा कालावधी हा िद.05/05/2018

रोजी संपणार अस�याने सम�वयक, शा� ीय उपकरण क��  यांनी �यांना मुदतवाढ � ावी 

अशी िवनंती केली आहे.  (सोबत प�  जोडले आहे.)

दर�यान�या काळात �यव�थापन पिरषदेची बठैक आयोिजत केली नस�याने व 

सदरची बाब धोरणा�मक अस�याने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016

मधील कलम 12(७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने िद.14/05/2018 ते 13/07/ 

2018 अशा 02 मिह�यासाठी �कवा िवहीत �ि� या पणू� क� न नवीन िनय�ुत कम�चारी 

हजर होईपय�त सोिवसो/आ�था/2018/4075, िद.14/05/2018 अ�वये ता�परुती 

िनयु�ती कर�यात आली आहे.

सबब, शा� ीय उपकरण क��  येथे इ��� म�ट ए�सपट� या पदावर कं� ाटी प�दतीने 

डॉ. कुलकण� मकरंद अनंतराव यांना दोन मिह�यासाठी ता�परुती िनय�ुती िद�याची बाब 

मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 07 ] शै� िणक वष�2018-19 पासून नवीन महािव� ालय स�ु कर�यासाठी �ा�त झाल�ेया

अिंतम इरादाप� ासंदभ�त अनुपालन अहवाला�या ��तावावर िद.15/09/2017 नुसार

केललेी काय�वाही मािहती�तव व महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम

109 (4) (च) नुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे पाठिव�याकिरता मा.कुलगु� महोदयांनी

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम

12(7) नुसार िदललेी मा�यता मािहती�तव.

(िटपणी: शै� िणक वष� 2018-19 पासून सोबत जोडले�या त��या�माणे नवीन

महािव� ालय सु� कर�या संदभ�तील अंितम इरादाप� ाचे अनुपालन अहवालासंदभ�तील

��ताव िव� ापीठास �ा�त झालेले आहेत.

उपरो�त शासन िनण�यास अनुस� न शै� िणक वष�2018-19 पासून नवीन

महािव� ालय सु� कर�यासदंभ�तील एकूण शासनाने िद.28/2/2018 रोजी�या शासन

आदेशानूसार 03 पारंपािरक महािव� ालयास इरादाप� िदलेले आहे. �यापैकी िव� ापीठास

02 अंितम इरादाप� किरता अनुपालन अहवालाचे ��ताव सादर केलेले आहेत. नवीन

महािव� ालय सु� कर�याबाबत �ा�त झाले�या ��तावावर मा.कुलगु� महोदय यांनी

सोबत जोडले�या त��या�माणे िशफारस केलेली आहे.

सदर �ा�त ��तावांवर महारा�� शासना�या िद.15/9/2017 रोजी�या शासन

िनण�यातील तरतूदीनुसार मा. कुलगु� महोदयां�या िशफारशीअ�वये पा� ता संबिंधत

महािव� ालयांना कळिव�यात आलेली आहे.

दर�यान�या कालावधीत महारा�� शासनाने िदनांक 23/02/2017 �या

असाधारण भाग 4 ब �या राजप� ा�वये महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 हे

िद.01/03/2017 पासून अंमलात आणले आहे. सदर महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम, 2016 कलम 109 (4) (च) म�ये खालील �माणे तरतूद नमूद केलेली आहे.

"उपरो�त कालमय�देत िमळाले�या अशा अनुपालन अहवालाची अिध�ठाता

मंडळा� ारे छाननी कर�यात येईल आिण �या उपरो�त कालमय�देत अनुपालन अहवाल

�ा�त झाला असेल �या कालमय�देतील मे �या पिह�या िदवशी �कवा �याआधी �यव�थापन

पिरषदे�या मंजुरीसह रा�य शासनाकडे पाठिवला जाईल. अिध�ठाता मंडळा�या व

�यव�थापन पिरषदेने मंजूरी िदले�या िशफारश�ना �यव�थापन पिरषदेला उिचत वाटेल

अशा संब�ंद कारणांनी यथोिचतिर�या प�ुटी दे�यात येईल."
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उपरो�त शासन िनण�यातील तरतूदी�या अनुषंगाने नवीन महािव� ालयाचे अंितम

इरादाप� ाचे अनुपालन अहवाल शासनाकडे ��ताव पाठिव�याची तारीख �या �या वष��या

1 मे पय�त आहेत. �यानुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे 1 मे पय�त पाठिवणे आव�यक आहे.

�यानुसार स� ��थतीत �यव�थापन पिरषदेची बठैक नजीक�या काळात होणार

नस�याने या संदभ�त िद.19/04/2018 रोजी काय�लयीन िटपणी सादर केली असता,

मा.कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7)

अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता िदलेली आहे.

�यानुसार सदरचे नवीन महािव� ालय अंितम इरादाप� ाचे अनुपालन अहवालाचे

परवानगी िमळणेकामी िद.24/04/2018 रोजी ��ताव सादर कर�यात येणार आहेत.

सबब, शै� िणक वष�2018-19 पासून नवीन महािव� ालय सु� कर�यासाठी �ा�त

झाले�या अंितम इरादाप� ासदंभ�त अनुपालन अहवाला�या ��तावावर िद.15/09/2017

नुसार केलेली काय�वाही मािहती�तव व महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016

कलम 109 (4) (च) नुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे पाठिव�याकिरता मा.कुलगु�

महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

2016 कलम 12 (7) नुसार िदलेली मा�यता मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 08 ] िव� ापीठ व संल�न महािव� ालयातील िव� ा�य�चा पालकासह, िश� क व �शासकीय 

कम�चारी यांचा िवमा उतरिव�याबाबत महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ कायदा 2016 �या 

कलम 12 (७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  महोदय यांनी केललेी 

काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: सन 2016-17 या वष�साठी िव� ापीठ व िव� ापीठाशी संल��नत असणा�या 

महािव� ालयातील िव� ाथ� पालक व िश� क, �शासकीय कम�चारी यांचा िवमा 

उतरिव�यासाठी िद.03/05/2017 ते िद.29/05/2017 या दर�यान दैिनक सकाळ या 

वत�मानप� ातून जाहीर ई िनिवदा मागिव�यात आ�या हो�या. �यास अनुस� न िव� ाथ� 

पालक िवमा योजना उतरिव�यासाठी एकूण सात फम�कडून िनिवदा �ा�त झाले�या 

हो�या. �ा�त िनिवदा िद.31/05/2017 रोजी�या मा�यतेनुसार उघड�यात येवून 

िनिवदाधारकां�या तांि� क बाबी तपास�यात आ�या. �यापैकी सातही िवमा कंपनी�या 

िनिवदेत नमुद के�या�माणे सव� बाबी बरोबर आहेत. �यास अनुस� न िद.13/05/2018

रोजी�या मा�यतेनुसार िद.14/05/2018 रोजी सातही िनिवदाधारकां�या दरांची िनिवदा 

उघड�यात आली. सोबतचा तौलिनक त�ता िवचारात घेता पकैी �ित िव� ाथ� 

पालकासह यां�यासाठी L-1 आसलेले एच डी एफ सी आग� जनरल इ�सरु�स कंपनी िल.

सोलापरू यांनी �यां�या िनिवदेत नमुद के�यानुसार `60/- तसेच िश� क/�शासकीय 

कम�चारी यां�यासाठी L-1 आसलेले ओिरयं�टल इ�सुर�स कंपनी िल. मंुबई यांनी �यां�या 

िनिवदेत नमुद के�यानुसार `59/- �माणे िवमा उतरिव�याचे मा�य केले अस�याने 

िव� ाथ� पालकासह यांचा िवमा एच डी एफ सी आग� जनरल इ�सरु�स कंपनी िल.

सोलापरू यां�याकडून तर िश� क/�शासकीय कम�चारी यांचा िवमा ओिरयं�टल इ�सुर�स 

कंपनी िल. ठाणे यां�याकडून उतरिव�याची िशफारस कर�यात आली.  िशफारशीनुसार 

आगामी काळात �यव�थापन पिरषदेची बठैक होणार नस�याने तसेच महािव� ालयीन 

�वशे �� ीया सु�  हो�याअगोदर उपरो�त बाबत सव� महािव� ालयांना कळिवणे आव�यक 

अस�याने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 �या कलम १२ (७) अ�वये मा.

कुलगु�  महोदय यांनी िव� ाथ� पालकासह यांचा िवमा एच डी एफ सी आग� जनरल 

इ�सुर�स कंपनी िल. सोलापरू यां�याकडून तर िश� क/�शासकीय कम�चारी यांचा िवमा 

ओिरयं�टल इ�सुर�स कंपनी िल. ठाणे यां�याकडून उतरिव�यास मा�यता िदली असून 

मा. कुलगु�  महोदय यांनी केलेली काय�वाही �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 09 ] िरसच�फॉर िरसज��स फ�डेशन, नागपरू आिण सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू यां�या म�ये

झाललेा सामंज�य करार (MoU) �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: डॉ. अर�वद जोशी, सिचव, िरसच� फॉर िरसज��स फ�डेशन, नागपरू यांच े

िद.14/05/2018 रोजी�या ई-मेल नुसार  डॉ. अर�वद जोशी यांनी िरसच� फॉर िरसज��स 

फ�डेशन, नागपरू आिण सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू यां�या म�ये सामंज�य करार 

(MoU) कर�यािवषयी िवनंती केली आहे.

िरसच� फॉर िरसज��स फ�डेशन, नागपरू आिण सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू 

यां�याम�ये सामंज�य करार कर�यासाठी मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता 

िदलेली आहे. 

सबब िरसच� फॉर िरसज��स फ�डेशन, नागपरू आिण सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू 

यां�या म�ये झालेला सामंज�य करार (MoU) �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.



�यव�थापन पिरषदेची ११4 वी बैठक गु� वार, िद.14 जून, २01८ काय�वृ� ांत 13/42

[ 10] Seed Money for Researchers या योजन�तग�त सलं��नत 9 महािव� ालयातील 9

िश� कांना संशोधन ��ताव मंजूर झालले ेअसनू सदरचीबाब मािहती�तव.

(िटपणी:- शै� िणक वष� 2017-18 म�ये Seed Money for Researchers या योजन�तग�त िव� ापीठ 

संकुलातील आिण संल��नत महािव� ालयातील िश� कांच े संशोधन ��ताव मागिव�यात आले होते.

संल��नत महािव� ालयातील 93 िश�कांच ेसंशोधन ��ताव िव� ापीठाकडे �ा�त झाले असून अ�तमत:

Peer Review Committee ने 9 िश� कांच े ��तावांना िशफारस केलेले आहे.  िद. 25/04/2018 

रोजी�या िटपणी अ�वये मा. कुलगु�  महोदयांनी खालील �माणे 9 िश� कांचे संशोधन ��तावांना 

मंजूरी िदलेली आहे. ( िटपणी, सिमतीचे िशफारशीच ेअहवाल)   

Sr.

No.

Name of

Teachers

Subject Project Title Ist

Instalment

IInd

Instalment

Total Amount

Sanctioned

01 Dr. S. Y.
Jadhav
D. B. F.
Dayanand
college of
Arts &
science,
Solapur

Chemistry Synthesis of
pharmaceutic
ally important
pyrazole and
thiazole
heterocyclic
scaffolds and
their
biological
studies.

62,500/- 27,500/- 90,000/-

02 Dr. P. V.
Deshmukh
Pratapsinh
Mohite-Patil
Mahavidyala
ya, Karmala

Microbiolo
gy

A Srategic
Application of
Probiotic
Bacteria
Against
XANTHOMON
AS
AXONOPODIS
and
Production of
Value added
products from
Pomegranate
Fruit

67,500/- 17,500/- 85,000/-

03 Smt. V. S.
Kshirsagar
SVERI's
College of
Engineering,
Pandharpur

Civil Enggi. Performance
Improvement
of Biogas
Digester by
Design
Modification

72,500/- 12,500/- 85,000/-

04 Shri. V. A.
Bingi
Walchand
Institute of
Technology,
Solapur

CSE A Novel model
for Image
Segmentation
Based on
Region of
Interest

33,000/- 2000/- 35,000/-

05 Dr. R. G.
Kulkarni
College of
Pharmacy,
Pandharpur

Pharmacy
(Pharmace

utical
Chemistry)

Design and
Synthesis of
Kinase
Inhibitors in
Pericular Pim-
I or p38
Kinase

50,000/- 50,000/- 1,00,000/-
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06 Dr. Y. S.
Thorat
college of
Pharmacy,
Solapur

Pharmace
u

-tics

Bridging
Ayurveda with
Modern
Science :
Healing Mouth
Ulcers with
Curcumin
Loaded Lipid
Nanoparticles
using Cow
Ghee.

65,000/- 15,000/- 80,000/-

07 Dr. I. J
Tamboli
Solapur
Social
Association
Arts &
Commerce
College,
Solapur

Marathi Solapur Jilyatil
DakhanI
Marathi
Vowancha
Abhyas 20,000/- 10,000/- 30.000/-

08 Dr. D. G.
Sonatakke
Karmaveer
Bhaurao
Patil
Mahavidyala
ya,
Pandharpur

Marathi भालचं� नेमाडे

कादंबरी आिण

मराठी सं�कृती 17,500/- 12,500/- 30,000/-

09 Dr. V. B.
Bandgar Uma
Shikshanshat
ra
Mahavidyala
ya, (B.Ed.),
Pandharpur

Education Development
of Multimedia
E-Book for
Teaching
Geographical
Concept at the
secondary
level

23,000/-
7,000/- 30,000/-

Total
Amount

Sanctioned

4,11,000/

-
1,54,000/- 5,65,000/-

उपरो�त �माणे Seed Money for Researchers या योजन�तग�त संल��नत 9 महािव� ालयातील 9

िश� कांच ेसंशोधन �सताव मंजूर झाल ेअसून सदर 9 िश� कांना Peer Review Committee ने �थम

वष�साठी `4,11,000/- आिण ि� तीय वष�साठी `1,54,000/- असे दोन वष�साठी एकूण र�कम

`5,65,000/- िशफारस केले आहे. तरी सदरचीबाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(७)

अ�वये केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 11 ] िवभागास आव�यक असललेी Data Center ची सेवा दोन वष�करीता वाष�क दरकरार 

क� न भाडे त�वावर घे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िवभागास आव�यक असलेली Data Center ची सेवा भाडेत�वावर घे�याकरीता 

िद.15/2/2018 रोजी�या मा�यतेने ई-िनिवदा मागिव�यात आ�या हो�या. सदर मागणीस 

अनुस� न िवभागाकडे एकूण तीन ई-िनिवदा �ा�त झा�या हो�या. �ा�त झाले�या तीन 

िनिवदाधारकां�या तां� ीक िनिवदा िद.4/4/2018 रोजी िनिवदा उघडणे, सिमतीसम�  

उघडून िनिवदाधारकांची कागदप� े समान लेखा संिहतेमधील नमूद सिमती कडून 

तपासून पा�  / अपा�  िनिवदाधारक ठरिव�यात आले असनू, तांि� क��टया पा�  ठरलेले 

िनिवदाधारक खालील�माणे 

अ.� . िनिवदाधारकांचे नांव पा� / अपा�

1.
M/s. ESDS Software Soluation Pvt.Ltd.
Nashik

पा�

2. M/s. Cyber Futurisits Pvt. Ltd. Noida U.P. पा�

3.
M/s. PI Data Center Pvt. Ltd. Guntur,
Andhra Pradesh

पा�

वरील�माणे तांि� क ��� ा पा�  ठरले�या तीन िनिवदाधारकां�या दरा�या 

िनिवदा िद.3/5/2018 रोजी िनिवदा उघडणे सिमती सम�  उघडून दराचा तौलिनक 

त�ता तयार केला असून तौलिनक त�ता सोबत अवलोकनाथ� जोडला आहे.  तौलिनक 

त��यामधील M/s. ESDS Software Soluation Pvt.Ltd. Nashik या फम�चे दर सव�त 

कमी असून फम� आिण �यांनी िदलेले दराचा तपशील खालील�माणे 

अ. � . िनिवदाधारकांचे नांव िनिवदेम�ये िदलले ेदर

1.
M/s. ESDS Software Soluation
Pvt.Ltd. Nashik

`33,984/- �ितमहीना सव� 

करांसह 

उपरो�त �माणे Data center ची सेवा दोन वष�साठी भाडेत�वावर घे�याकरीत 

`8,15,616/- अ� री-� .आठ लाख पंधरा हजार सहाशे सोळा फ�त इतका खच� अपेि� त 

असून सदरचा खच� िवभागाकडी Data Center Rent या अंदाजप� कीय िशष�कातनू खच� 

टाकावा लागणार आहे.  सदरच ेकाम हे सेवा परुिवणे या �कारात मोडते �यामुळे व वरील 

कामाकरीता होणारा खच� मा. �यव�थापन पिरषदेसमोर मािहती�तव ठेवणे आव�यक 

आहे.   

सबब, वरील�माणे M / s. ESDS Software Soluation Pvt. Ltd., Nashik या 

फम�सोबत दोन वष�करीता, वाष�क दरकरार क� न कामाचे आदेश दे�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: िवभागास आव�यक असललेी Data Center M/ s. ESDS Software Soluation Pvt.

Ltd., Nashik या फम�सोबत दोन वष�करीता `33,984/- �ितमिहना सव� करांसह वाष�क 

दरकरार क� न भाडे त�वावर दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 12 ] िव� ापीठाचा शै� िणक वष� 2016-17 चा मराठी व इ�ं जी भाषेतील (प�ुतक व सी.डी.

�व� पात) तयार केललेा १३ वा वा�षक अहवाल िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक अिधिनयम 2016 कलम 136 (१) नुसार खालील �माणे 

तरतूद आहे. 

“वा�षक अहवाल ��वकारणे आिण ते अिधसभेकडे पाठिवणे”

सबब, शै� िणक वष� 2016-17 चा १३ वा वा�षक अहवाल तयार कर�यासाठी खालील 

�माणे सिमती गठीत कर�यात आली आहे.

1) डॉ. � ीकांत येळेगावकर अ�य�

2) डॉ. � ीमती नभा काकडे उपा�य� ा

3) डॉ. डी. जी. कदम सद�य

4) डॉ. सुहास पजुारी सद�य

5) डॉ. आर. एस. म�ते सद�य

6) � ी. ए. बी. जाधव सद�य-सिचव

उ�त सिमतीने महािव� ालये, िव� ापीठ संकुले व �शासकीय िवभागाकडून 

मागवून घेतले�या मािहतीवर एकि� त िवचार क� न वळेोवळेी अहवाल सिमती�या बठैका 

आयोिजत क� न सदरचा मराठी व इं� जी भाषेतील अहवाल (प�ुतक �व� पात) तयार 

क� न अिध�ठाता मंडळा�या िद.१९ एि�ल, २०१८ रोजी�या बठैकीतील ठराव � .३.५ 

नुसार शै� िणक वष� 2016-17 चा १3 वा वा�षक अहवाल दु� �तीसह �यव�थापन 

पिरषदेकडे सादर कर�याची िशफारस केलेली आहे. �यव�थापन पिरषदे�या िशफारशी 

नंतर सदर�या अहवालास अिधसभेची मा�यता घेणे आव�यक आहे. महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम २०१६ कलम 136 (१) ची तरतूद खालील�माणे आहे

कलम 

१३६ (१)

अिध�ठाता मंडळ, ��येक शै� िणक वष�साठी िव� ापीठ, �या�या 

अिधकािरतेतील महािव� ालये व पिरसं�था यांचे �शासिनक, िव� ािवषयक 

संशोधन व िवकासिवषयक व अ�य काय�� म समािव�ट असलेला वा�षक 

अहवाल तयार करील व तो िवचाराथ� �यव�थापन पिरषदेला सादर करील.

�यव�थापन पिरषदेकडून िमळाले�या वा�षक अहवालावर अिधसभा चच� 

करील व तो मा�य करील. अिधसभेने मा�य केलेला असा अहवाल, कुलपती व 

रा�य शासन यांना शै� िणक वष� संप�यानंतर एका वष��या आत सादर 

कर�यात येईल.

सबब, शै� िणक वष� 2016-17 चा मराठी व इं� जी भाषेतील (प�ुतक व सी. डी.

�व� पात) तयार केलेला १३ वा वा�षक अहवाल िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठा�या शै� िणक वष� 2016-17 �या मराठी व इ�ं जी भाषेतील (प�ुतक व सी.डी.

�व� पात) तयार केललेा १३ �या वा�षक अहवालाबाबत दु� �तीसह अिधसभेस मा�यतेची

िशफारस कर�यात आली.
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[ 13 ] िव� ापीठाचा शै� िणक वष� 2016-17 चा मराठी व इ�ं जी भाषेतील (प�ुतक व सी.डी.

�व� पात) तयार केललेा १३ वा वा�षक अहवाल अिधसभेत सादर कर�यासाठी 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने सद�यांचे नामिनद�शनाबाबत िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 136 (१) तरतुदीनुसार,

िव� ापीठाचा शै� िणक वष� 2016-17 चा १३ वा वा�षक अहवाल मराठी व इं� जी भाषेत 

तयार कर�यात आला असनू, सदर अहवाल अिध�ठाता मंडळा�यावतीने �यव�थापन 

पिरषदे�या बठैकीत सादर कर�यात आला आहे.

सदरचा शै� िणक वष� 2016-17 चा १३ वा मराठी व इं� जी वािषक अहवाल 

आगामी होणा�या अिधसभे�या बठैकीत मा�यतेसाठी सादर करावा लागणार आहे.

सबब, शै� िणक वष� 2016-17 चा १३ वा वा�षक अहवाल अिधसभेत सादर 

कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने सद�यांचे नामिनद�शनाबाबत िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाचा शै� िणक वष� 2016-17 चा मराठी व इ�ं जी भाषेतील (प�ुतक व सी.डी.

�व� पात) तयार केललेा १३ वा वा�षक अहवाल अिधसभेत सादर कर�यासाठी 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने �ाचाय� डॉ. � ीमती के. ए. पांडे यांचे नामिनद�शन कर�यात 

आल.े
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[ 14 ] � सा अतंग�त िव� ापीठ पिरसरातील � ंथालय इमारती�या दु� �ती�या बांधकामास वाढीव 

मुदत िद�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

संदभ� � . १) � ी. बी. �ही. राठोड यांना दे�यात आले�या वरील कामाच ेकाय�रंभ आदेश 

� .सोिवसो / अिभ. िवभाग / काय�रंभ आदेश / २०१६-१७ / २०९३, िद.३१ माच�, २०१७. 

२) िद.०७/०२/२०१८ रोजी झाले�या बांधकाम सिमती ठराव � .५ तसचे िद.०७/०/२०१८ 

रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीतील ठराव � .७. 

(िटपणी: � सा अतंग�त िव� ापीठ पिरसरातील � ंथालय इमारतीच े दु� �ती�या बांधकाम 

कर�याच े काय�रंभ आदेश हे संदभ� � .१) नुसार, दे�यात आले होते व �याम�ये सदर 

कामाची मुदत ही िद.३०/१२/२०१७ पय�त होती. संदभ� � .२) नुसार, कामाची मुदत 

वाढवून िद.२८/०२/२०१८ पय�त कर�यात आली होती. सदर काम हे जवळपास पणू� झाले 

असून �यामधील टाई�स बसिवणेच े ३.५५ लाख च े काम अ� ाप �हावयाच े आहे. सदर 

टाई�स बसिव�याच े काम हे � ंथालय इमारती�या दुस�या मज�यावरील � ंथालयाम�ये 

बसिव�याच ेहोते. परंतु स� ��थतीत िविवध परी� ा चालू अस�यामूळे िव� ा�य�ची अडचण 

होवू नये यासाठी विर�ठ � ंथालय सहायक � ी. पी. टी. रणिदव ेयांनी सदर काम हे परी� ा 

संप�यानंतर कर�यात याव,े असे त�डी सूचिवले आहे.

उपरो�त बाब िवचारात घेता, सदर कामा�या मुतदवाढीचा िवषयास �थमत:

बांधकाम सिमतीची �यव�थापन पिरषदेला िशफारस असणे आव�यक आहे. बांधकाम 

सिमतीची िशफारस व त� नंतर �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेनंतर वरील�माणे कामाची 

३१/०५/२०१८ पय�तची मुतदवाढ � ी. बी. �ही. राठोड यांना � ावी लागणार आहे. तथािप, 

बांधकाम सिमतीची बठैक िद.०७/०२/२०१८ रोजी संप�  झालेली असून नजीक�या 

काळात हो�याची श�यता नस�यामूळे तसेच सदर कामाची िनकड ल� ात घेता, सदर 

कामास बांधकाम सिमती�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांची महारा��  ् साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२ (७) अ�वये मा�यता घे�यात आलेली आहे.

सबब, � सा अतंग�त िव� ापीठ पिरसरातील � ंथालय इमारती�या दु� �ती�या 

बांधकामास िद.३१/०५/२०१८ पय�तची वाढीव मुदत िद�याची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: � सा अतंग�त िव� ापीठ पिरसरातील � ंथालय इमारती�या दु� �ती�या बांधकामास

िद.31/05/2018 पय�त वाढीव मुदत दे�याबाबत मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 �या कलम 12 (७) अ�वये केल�ेया काय�वाहीची 

न�द घे�यात आली.
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[ 15 ] अिध�ठाता मंडळा�या िद.१९/०३/२०१८ रोजी�या बठैकीतील ठराव � .८ (१) नुसार,

ॲड�होकेट आनंद माहुरकर यांना ��तूत िव� ापीठा�या IPR Cell च ेिलगल ॲड�हायझर 

�हणनू िनय�ुती कर�यासाठीची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.२२ जानेवारी, २०१८ रोजी झाले�या IPR Cell सिमती�या बठैकीम�ये 

झाले�या ठराव � .४.१ नुसार ॲड�होकेट आनंद माहुरकर यांना ��तूत िव� ापीठा�या 

IPR Cell चे िलगल ॲड�हायझर �हणनू िनय�ुती कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली होती. (सोबत िद.२२ जानेवारी, २०१८ रोजी झाले�या IPR Cell सिमती�या 

बठैकीचा काय�वृ� ांत जोडलेला आहे.) तथािप, उपरो�त िवषय हा IPR Cell सिमती�या 

अिधकार क� ते येत नसून तो िव� ापीठ अिधकार मंडळा�या क� ेत येत अस�याने �यास 

िव� ापीठ अिधकार मंडळाची मा�यता घेणे गरजचेे असनू त� नंतरच ॲड�होकेट आनंद 

माहुरकर यांना ��ततू िव� ापीठा�या IPR Cell च े िलगल ॲड�हायझर �हणनू िनय�ुती 

कर�यासाठीची बाब अिध�ठाता मंडळा�या िद.१९/०३/२०१८ रोजी�या बठैकीत िवचाराथ� 

सादर कर�यात आलेली होती. �यावर अिध�ठाता मंडळाने खालील�माणे ठराव केलेला 

आहे. 

“ॲड. आनंद माहुरकर यांना ��तूत िव� ापीठा�या IPR Cell च े िलगल ॲड�हायझर 

�हणनू िनयु�ती कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.”

सबब, अिध�ठाता मंडळाने केले�या ठरावानुसार ॲड�होकेट आनंद माहुरकर 

यांना ��तूत िव� ापीठा�या IPR Cell च े िलगल ॲड�हायझर �हणनू िनय�ुती 

कर�यासाठीची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: अिध�ठाता मंडळा�या िद.१९/०३/२०१८ रोजी�या बठैकीतील ठराव � .८ (१) नुसार,

ॲड�होकेट आनंद माहुरकर यांना ��तूत िव� ापीठा�या IPR Cell च ेिलगल ॲड�हायझर 

�हणनू िनयु�ती कर�यास व �यांना एकावळेचे मानधन `50,000/- (जी.एस.टी.सिहत) 

दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 16 ] ��तुत िव� ापीठात पीएच.डी. अ�यास� मा�या मौिखक परी� ेस बिह�थ: परी� क यांना

कार वाहनाने (�वत:�या/भाडया�या), रे�वे (�थम � णेी) ने �वास कर�यास मा�यता

दे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठाम�ये िविवध िव� ाशाखांतग�त पीएच.डी. सशंोधक िव� ाथ� 

अंितम शोध�बधं सादर करतात. सदर �ा�त शोध�बधंाची िविहत काय�वाही होऊन 

पीएच. डी. अ�यास� माची मौिखक परी� ा आयोिजत केली जाते.  पीएच.डी. �या मौिखक 

परी� से बिह�थ: परी� क उप��थत असणे अिनवाय� आहे.

          पीएच.डी.�या मौिखक परी� ेस उप��थत राह�याकिरता बिह�थ: परी� कांकडून 

कार वाहनाने (�वत:�या/भाडया�या), रे�व े (�थम � णेी) ने (ये�याचा-जा�याचा) �वास 

कर�याबाबत िवनंती केली जाते.

सबब ��तुत िव� ापीठात पीएच.डी. अ�यास� मा�या मौिखक परी� ेस बिह�थ:

परी� क यांना कार वाहनाने (�वत:�या/भाडया�या), रे�वे (�थम � ेणी) ने �वास (ये�याचा-

जा�याचा) कर�यास मा�यता दे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठात पीएच.डी. अ�यास� मा�या मौिखक परी� ेस बिह�थ: परी� क यांना

कार वाहनाने (�वत:�या/भाडया�या), रे�वे (�थम � णेी) ने �वास कर�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. तसेच �वास देयक मंजूरीच े अिधकार �ित कुलगु�  / िवशेष 

काय�सन अिधकारी, शै� िणक, संशोधन आिण िवकास यांना दे�यात आल.े
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[ 17 ] संगणकशा�  सकुंल, सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू व Leotechsa Robotics

Pvt.Ltd.,Pune यां�यामधील कराराचा (MoU) मसूदा �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: �ा. डॉ. आर. एस. हेगडी, सचंालक, संगणकशा�  सकुंल यांनी 

िद.11/05/2018 रोजी�या प� ा�वये सोलापरू िव� ापीठ व Leotechsa Robotics Pvt.

Ltd. Pune यांचेम�ये Memorandum of Understanding (MoU) चा मसदूा 

Development of Digital Image Processing based commercial products for the

application in different sectors like agriculture, medical sector, environmental,

sanitation, traffic management, smart city based devices etc. या कामांसाठी 

तयार केला असून �यास मा�यता िमळावी, अशी िवनंती केली आहे. 

उपरो�त MoU चा मसूदा िद.17/05/2018 रोजी�या िटपणी�वये िवधी व 

स� ागार िवभागाचा अिभ�ाय िमळणे�तव मा.कुलगु�  महोदयां�या मा�यता घेवून 

िद.19/05/2018 रोजी िवधी व स� ागार िवभागास पाठिव�यात आले होते. िवधी व 

स� ागार िवभागाने सदर करारा�या मसू� ात कस�याही �कारची � टूी दश�वली नाही.

            सबब, सचंालक, संगणकशा�  संकुल यांनी िद.11/05/2018 रोजी�या 

प� ानुसार संगणकशा�  सकुंल, सोलापरू िव� ापीठ व Leotechsa Robotics Pvt. Ltd.

Pune यांचेम�ये होणा�या कराराचा (MoU) चा मसूदा �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: संगणकशा�  सकुंल, सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू व Leotechsa Robotics Pvt.Ltd.,

Pune यां�या सोबत करार कर�यास व करारा�या (MoU) मसू� ास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 18 ] � ी. कोळी राज��  आ�पासाहेब, � ीमती ममता ल�मीनारायण बो� ी, � ीमती अनुराधा 

िवजय जाधव, � ी. राजू नागनाथ नवल ेयांचे PET-6 मधील �लिंबत �वशे िमळणेबाबतच े

अज� �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: सन २०१५ म�ये झाले�या िवभागीय संशोधन सिमती समोर हजर होते. परंतु माझा �वेश 

हा �लंिबत (On hold) ठेव�यात आला होता. तसेच काही िव� ा�य�चे कागदप� े (नॉनि� िमलयर 

�माणप� , नाहरकत दाखला) सादर केला नस�यामूळे अशा िव� ा�य�ना पीएच. डी. 

अ�यास� मास �वशे िमळू शकला नाही. आता PET-6 ची �थिगत �ि� या पु�हा सु�  झा�याने व 

आ�ही आव�यक कागदप� े (नॉनि� मीलयर �माणप� , नाहरकत दाखला) सादर केला अस�याने 

आ�हास पीएच. डी. साठी अ�यास� मास �वशे � ावा अशी िवनंती उपरो�त िव� ा�य�नी अज�� ारे 

केली आहे असे िव� ाथ� खालील�माणे आहेत.

Sr.
No.

Subject Name of the Student M
/F

The Guide Alloted by DRC

1)
Marathi

NAVALE RAJU
NAGNATH

M Non cremy layer certificate नाही.

2) JADHAV ANURADHA
VIJAY

F Non cremy layer certificate नाही.

3) Hindi BOLLI MAMATA
LAXMINARAYAN

F Non cremy layer certificate नाही.

4) Commerce &
Management

SMT. MALI MAYURA
LAXMAN

F Kept on Waiting

5)
Education

SHAIKH A TAYYAB
SAHEBLAL

M On Hold

6) KOLI RAJENDRA
APPASAHEB

M On Hold

याबाबत काय�लयीन िनवदेन असे की, सन २०१५ म�ये घे�यात आले�या 

पीएच. डी. PET-6 या �वशे परी� ेस िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या प� ा�वये �थिगती दे�यात 

आलेली होती. �यावर िव� ाथ� िहत ल� ात घेता सदरील िवषय िद.२३/०१/२०१८ व 

िद.०७/०२/२०१८ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीम�ये ठेव�यात आला सदर बैठकीम�ये 

�या िव� ा�य�ना २०१५ म�ये झाले�या िवभागीय संशोधन सिमतीने माग�दश�न िवतिरत केलले े

आहेत अशाच िव� ा�य�ना �वशे दे�यात यावा असा िनण�य घे�यात आला. �यानंतर 

िद.०८/०३/२०१८ रोजी�या अिध�ठाता मंडळा�या बैठकीम�ये सदर िवषय ठेव�यात आला.

अिध�ठाता मंडळा�या बैठकीत ही वरील�माणेच ठराव झाला. �यानुसार िद.१९/०४/२०१८ ते 

२६/०४/२०१८ रोजी पुन� : िवभागीय संशोधन सिमती�या बैठका घे�यात आ�या सदर बैठकीम�ये 

फ�त �या िव� ा�य�ना माग�दश�न िवतिरत केलेले आहेत अशाच िवषया�या िवभागीय संशोधन 

सिमती�या बैठका घे�यात आ�या व �या िव� ा�य�ना सदर बैठकीस पाचारण कर�यात येवून �यांना 

स� ��थतीतील उपल�धतेनुसार माग�दश�न िवतिरत कर�यात येवून �वशे �ि� या अंितम ट��यात 

आलेली आहे. तसेच वरील अ.� . १, २, ३ व ६ िव� ा�य�नी �लंिबत �वशे िमळावा �हणनू अज� 

केलेला आहे. तर उव�िरत अ.� .४ व ५ या दोन िव� ा�य�ची बाब वरील वरील िव� ा�य�सारखीच 

आहे. �यामूळे सदर अज��यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: � ी. कोळी राज��  आ�पासाहेब, � ीमती ममता ल�मीनारायण बो� ी, � ीमती अनुराधा 

िवजय जाधव, � ी. राजू नागनाथ नवल ेयांच ेPET-6 मधील �लिंबत अज��या �वशेास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 19 ] या पिरसरातील िव� ा�य�चे शै� िणक िहत ल� ात घेता, सोलापरू िव� ापीठ पिरसरात पवू� 

सु�  असललेा एम. एड. हा अ�यास� म िश� णशा�  सकुंलात शै� िणक वष� 2018-19

पासून प�ुहा सु�  कर�यासाठी िव� ा पिरषदेकडून मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(७) अ�वये केललेी काय�वाही 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठ पिरसरातील िश� णशा�  सकुंलांतग�त एम. एड. हा 

अ�यास� म सन 2005-06 पासून सु�  कर�यात आलेला होता. सदर अ�यास� माची 

�वशे � मता ४० िव� ाथ� इतकी होती. एन. सी. टी. ई. �या धोरणानुसार एम. एड. हा 

अ�यास� म शै� िणक वष� 2015-16 पासून 01 वष�ऐवजी 02 वष�चा कर�यात आला 

आहे. �यानुसार एन. सी. टी. ई. भोपाळ या काय�लयाकडून Self Appraisal Form भ� न 

पाठिव�या�या सचूना िव� ापीठास �ा�त झा�या हो�या. परंत ू सदर कोस�साठी िव� ाथ� 

�वशे पिर��थती ल� ात घेवून सदर अ�यास� म िव� ा पिरषदे�या िद.18/02/2017 रोजी 

झाले�या ठराव � .04 नुसार �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस क� न बदं कर�यात 

आला आहे.  

या पिरसरातील िव� ा�य�चे िहत ल� ात घेवून, सोलापरू िव� ापीठ पिरसरात पवू� 

सु�  असलेला एम. एड. हा अ�यास� म शै� िणक वष� 2018-19 पासून प�ुहा स�ु  

कर�यास मा. कुलगु�  महोदयांनी तातडीची बाब �हणनू महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वये, िव� ा पिरषदे�या वतीने िद.22/05/2013

रोजी�या िटपणीअ�वये परवानगी िदलेली आहे.

सबब, सोलापरू िव� ापीठ पिरसरात पवू� सु�  असलेला एम. एड. हा अ�यास� म 

शै� िणक वष� 2018-19 पासून सु�  कर�यास मा. कलुगु�  महोदयांनी तातडीची बाब 

�हणनू महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वये 

िव� ा पिरषदे�या वतीने केलेली काय�वाही �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील िव� ा�य�च े शै� िणक िहत ल� ात घेता, सोलापरू िव� ापीठ 

पिरसरात पवू� सु�  असललेा एम. एड. हा अ�यास� म िश� णशा�  संकुलात शै� िणक 

वष� 2018-19 पासनू प�ुहा सु�  कर�यासाठी मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12 (७) अ�वये िव� ा पिरषदे�यावतीने

केललेी काय�वाही ��वका� न �यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 20 ] िव� ा�य�चे शै� िणक िहत ल� ात घेता िव� ापीठ वािण�य व �यव�थापन संकुलातील पवू�

सु�  असललेा एम. बी. ए. हा अ�यास� म शै� िणक वष� 2018-19 पासून महारा��

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये तातडीची बाब �हणनू

मा.कुलगु�  महोदयांनी िव� ा पिरषदेकडून �वीका� न �यव�थापन पिरषदेस िशफारस 

के�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.22/03/2018 सोलापरू िव� ापीठ पिरसरात वािण�य व �यव�थापन 

संकुलात एम. बी. ए. � ा अ�यास� मास सन 2005-06 साली मा�यता �ा�त झालेली 

होती. परंत ू सदरचा अ�यास� म ��य� ात शै.वष� 2011-12 म�ये सु�  कर�यात आले 

होते. सदर अ�यास� मासाठी 60 िव� ा�य�ची �वशे � मता होती.

          सन 2013-14 पासून िव� ा�य�नी सदर अ�यास� मास �वशे न घेत�यामुळे व 

सदरचा अ�यास� म िवना अनुदािनत त�वावर सु�  अस�याने िव� ापीठाला आ�थक 

��� ा परवडनारे नस�यामुळे िव� ा पिरषदेने केले�या िशफारशीनुसार िद.26 नो�ह�बर,

2013 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत िवषय ठेवला असता, �यव�थापन 

पिरषदेने एम. बी. ए. हा अ�यास� म बदं कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली होती.

परंतू िद.13 फे�वुारी, 2014 रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत 

खालील�माणे सधुािरत ठराव कर�यात आला.

"पान � .44 वर ठराव � .10 म�ये िव� ापीठात सु�  असलेला एम. बी. ए. हा 

अ�यास� म बदं कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केले�या िशफारशीचा िवचार क� न हा 

अ�यास� म �थगीत कर�यास मा�यता दे�यात आली. अशी दु� �ती कर�यात आली."

सोलापरू िज�� ातील पदवीधर िव� ा�य�चे शै� िणक िहत ल� ात घेता �यांना 

पद�यु� र अ�यास� मासाठी इतर िठकाणी �वशे घे�यास आ�थक ��� ा परवडणारे 

नस�याने सन 2018-19 पासून वािण�य व �यव�थापन संकुलात पवू� स�ु  असलेला 

एम. बी. ए. अ�यास� म प�ुहा सु�  कर�यास व महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

2016 कलम 12(7) अ�वये तातडीची बाब �हणनू मा. कुलगु�  महोदयांनी िव� ा

पिरषदेकडून �वीका� न िशफारस के�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ा�य�चे शै� िणक िहत ल� ात घेता िव� ापीठ वािण�य व �यव�थापन संकुलातील पवू�

सु�  असललेा एम. बी. ए. हा अ�यास� म शै� िणक वष� 2018-19 पासून प�ुहा सु�  

कर�यास मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016

कलम 12 (७) अ�वये िव� ा पिरषदे�यावतीने केललेी काय�वाही ��वका� न सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 21 ] ��तुत िव� ापीठात कं� ाटी प�दतीने कं� ाटदारामाफ�त Placement Officer िनयु�त

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ संल��नत महािव� ालये व शै� िणक संकुलात िविवध अ�यास� माचे

िश� ण घेणा�या िव� ा�य�ना �यां�या अंितम वष� Campus Interview �दारे नोक�या

िमळ�यासाठी कं� ाटदारामाफ�त कं� ाटी प�दतीने Placement Officer िनयु�त करणे

यो�य राहील. Placement Officer िनयु�त के�यास खालील फायदे िव� ापीठास होवू

शकतात.

1) संल��नत महािव� ालय व िव� ापीठात िश� ण घेणा�या िव� ा�य�ना नोकरी�या संधी

मो� ा �माणात उपल�ध होवू शकतात.

2) िव� ापीठ नावलौकीकात भर पडेल.

3) िव� ा�य��या �वशे सं� येत वाढ होईल.

4) नॅक मु�यांकनाचा दज�उंचाव�यास मदत होईल.

5) वगेवगेळया � े� ातील नोक�यांची सधंी उपल�ध झा�याने ��तुत िव� ापीठातनू िश� ण

घेतलेले िव� ाथ�बरेोजगार राहणार नाहीत.

6) अनेक नावाजले�या सं�था, कंप�या, औ� ोिगक व उ� ोजक � े� िव� ापीठाशी

जोड�या जातील.

सबब, कं� ाटी प�दतीने एम. बी. ए. / एम. सी. ए. शै� िणक अह�ता धारण

करणा�या 45 वष�पे� ा जा�त नसले�या इ�छूक उमेदवारास दरमहा `10,000/-

मानधनावर Placement Officer खाजगी कं� ाटदारा माफ�त िनय�ुत कर�याची व �यांना

सोबत जोड�या�माणे जबाबदारी िनि� त कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठात कं� ाटी प�दतीने कं� ाटदारामाफ�त Placement Officer िनयु�त

कर�यास व �यांना दरमहा मानधन `15,000/- दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.
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[ 22 ] ��तुत िव� ापीठात कं� ाटी प�दतीने कं� ाटदारामाफ�त जनसंपक� अिधकारी िनय�ुत

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील कम�चारी, सामािजक, औ� ोिगक

� े� ातील �य�ती, िविवध संघटना, सं�था �ितिनधी, िव� ाथ�, �ाचाय�, �ा�यापक व इतर

�य�ती िव� ापीठ संबिंधत कामकाजासाठी दररोज िव� ापीठास भेट देतात. िव� ापीठात

�वशे के�यानंतर �यां�या अडीअडचणी सोडिव�यासाठी, �यांना �यां�या कामाचे

यो�य�कारे माग�दश�न िमळ�यासाठी, तसचे िविवध � े� ाशी िव� ापीठाचे चांगले संबधं

��थािपत कर�यासाठी कं� ाटदारामाफ�त कं� ाटी प�दतीने जनसंपक�अिधकारी िनय�ुत

करणे यो�य राहील अशी या िवभागाची धारणा आहे. या�दारे िव� ापीठास नॅक

मू�यांकनाचा अ दज�िमळ�यासही मदत होईल.

सबब, कं� ाटी प�दतीने एम. सी. ज.े / एम. एस. ड�लू शै� िणक अह�ता धारण

करणा�या 40 वष�पे� ा जा�त नसले�या इ�छूक उमेदवारास दरमहा `10,000/-

मानधनावर, �सार मा�यमामधील (उपसंपादक दज�पे� ा कमी नसावा) / शासन मा�यता

�ा�त सं�थेमधील संपादकीय कामाचा अथवा जनसंपक� अिधकारी पदाचा कामाचा

अनुभव, मराठी, इं� जी व िह�दी भाषावर �भ�ुव असणा�या �य�तीस जनसंपक�अिधकारी

िनयु�त कर�याची व �यांची त�ता अ �माणे जबाबदारी िनि� त कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठात कं� ाटी प�दतीने कं� ाटदारामाफ�त जनसंपक� अिधकारी िनय�ुत

कर�यास व �यांना दरमहा मानधन `15,000/- दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.
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[ 23 ] सोलापरू िव� ापीठात नो�ह�बर 2011 ते नो�ह�बर 2012 या कालावधीत सरळ सेवनेे भरती

झाल�ेया इतर कम�चा�यां�माणे � ी. माने नेताजी िदगंबर, �योगशाळा सहायक यांना सवेते

कायम के�याची बाबत मािहती�तव व � ी. आवटे यशवतं पंडीत, िशपाई यांना सेवते कायम

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: नो�ह�बर 2011 ते नो�ह�बर 2012 या कालावधीत भरती झाले�या कम�चा�यां�या

संदभ�त महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 8 (7) अ�वये

शासनास �ा�त असले�या अिधकारातंग�त शासन प� � . संिकण�-2013 /� .� .558 /13

/िविश-1 िद.25/09/2015 रोजी�या प� ात नमूद � ी. मेटकरी यु. �ही., उपकुलसिचव,

� ी. �शदे एस. एन., सहायक कुलसिचव, � ीमती पांढरे डी. एन. क� अिधकारी व

� ी. �हनमाने पी. ए., नळकारागीर यांना वगळून इतर कम�चा�यांना शासना�या �चिलत

िनयमानुसार सेवािवषयक सव�(सेवा िनि� ती, वा�षक वतेनवाढी, पदो� ती आिण �यांचे

वतेन िनध�रण) लाभ अनु� ये ठरतात. �यानुसार या �करणी आव�यक ती काय�वाही

ता�काळ करावी व केले�या काय�वाहीबाबत शासनास अवगत करावे असे उ�त

िद.25/09/2017 रोजी�या प� ा�वये कळिवलेले आहे.

सदर प� िद. 19/12/2017 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर केले

असता �यव�थापन पिरषदेने शासन प� ा�वये काय�वाही कर�यास मा�यता िदलेली आहे.

यास अनुस� न उ�त कालावधीत भरती केले�या कम�चा�यांचे वतेन िनि� तीचे ��ताव मा.

िवभागीय सहसचंालक, उ.िश., सोलापरू िवभाग, सोलापरू यां�याकडे मा�यते�तव सादर

केले असता, सदर काय�लयाकडून प� � . िवससं/उिश/सोिवसो/2018/121,

िद.15/01/2018 अ�वये मा�यता �ा�त झालेली असून �याअनुषंगाने खालील �माणे

काय�वाही कर�यासाठी िद.23/01/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेम�ये िवषय सादर

कर�यात आला होता.

या अनुषंगाने िद.23/01/2018 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेने खालील �माणे

�शासकीय काय�वाही कर�यास मा�यता िदली आहे.

1) सदर कालावधीतील वग�3 व 4 या संवग�तील कम�चा�याचे दोन वष�चा पिरिव� ाधीन

कालावधी पणू�झालेला आहे. �यांचे पिरिव� ािधन कालावधीतील िवना वतेनी रजचेा

कालावधी व इतर �शासकीय काय�वाहीचा आढावा घेवून िनय�ुती आदेशात नमूद

पिरिव� ाधीन कालावधी पणू�झा�याने पवू�ल� ी�भावाने संबिंधतांना सेवते कायम

के�याचे आदेश िनग�िमत करणे.

2) � ी. माने नेताजी िदगंबर, �योगशाळा सहायक व � ी. आवटे वाय. पी., िशपाई या

कम�चा�यांवर चौकशी सिमती िनयु�त केलेली अस�याने �यांना तूत�स सेवते कायम

कर�याची बाब �लंिबत ठेवणे.
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3) संबिंधत कम�चा�यांच े मा. लेखािधकारी, उ�च िश� ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू

यां�याकडून वतेन िनि� ती पडताळणीचा अहवाल �ा�त झा�यानंतर पढुील काय�वाही

कर�यासाठी िव� व लेखा िवभागास कळिवणे

4) संबिंधत कम�चा�यांचे िनय�ुती िदनांकापासून पिरभािषत अंशदान र�कम कपात

कर�याबाबत िव� व लेखा िवभागास कळिवणे.

�यव�थापन पिरषदेने िदले�या मा�यतेनुसार वरील अ.� .1, 3 व 4 नुसार सव�

काय�वाही क� न एकूण 62 कम�चा�यांना काय�लयीन आदेश � .सोिवसो/आ�था

/का.आ./695, िद.24/01/2018 अ�वये सेवते कायम कर�यात आले आहे. तसेच

�यां�या वतेनवाढीसह वतेनिनि� तीस मा.िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापरू

िवभाग, सोलापरू यांनी िदले�या मा�यतेनुसार मा.लेखािधकारी (उ.िश,) सोलापरू

यांचेकडून पडताळणी क� न िव� व लेखा िवभागाकडे ��ताव सादर कर�यात आलेला

आहे.

वरील अ.� .2 नुसार � ी. माने नेताजी िदगंबर, �योगशाळा सहायक व

� ी. आवटे वाय. पी., िशपाई या कम�चा�यांवर चौकशी सिमती िनयु�त अस�याने �यांना

सेवते कायम कर�यात आले न�हते. तथािप, िद.24/04/2018 रोजी�या िटपणीवरील

आदेशानुसार चौकशी सिमती�या अहवाला�या अिधन राहून काय�लयीन आदेश

� .सोिवसो/आ�था/का.आ./2018/3973, िद.10/05/2018 अ�वये � ी. माने नेताजी

िदगंबर, �योगशाळा सहायक यांना सेवते कायम कर�यात आले आहे.

तसेच � ी. आवटे वाय. पी., िशपाई यांनी िद.05/02/2018 रोजी�या प� ा�वये

केले�या िवनंतीनुसार ते सेवते � जू होताना �यांची कोण�याही �कारची चौकशी नस�याने

�यांना सेवते कायम कराव,े अशी िवनंती केली आहे.

सबब, सोलापरू िव� ापीठात नो�ह�बर 2011 ते नो�ह�बर 2012 या कालावधीत

सरळ सेवनेे भरती झाले�या इतर कम�चा�यां�माणे � ी. माने नेताजी िदगंबर, �योगशाळा

सहायक यांना सेवते कायम के�याची बाब मािहती�तव व � ी. आवटे यशवतं पंडीत,

िशपाई यांना िवभागीय चौकशी सिमती�या अहवाला�या अधीन राहून सेवते कायम

कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठात नो�ह�बर 2011 ते नो�ह�बर 2012 या कालावधीत सरळ सेवनेे भरती

झाल�ेया इतर कम�चा�यां�माणे � ी. माने नेताजी िदगंबर, �योगशाळा सहायक यांना सवेते

कायम के�याची न�द घे�यात आली व � ी. आवटे यशवतं पंडीत, िशपाई यांना � जु 

िदनांकापासून चौकशी सिमती नेमल�ेया िदनांकापय�त सेवते कायम कर�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 24 ] िव� ापीठा�या सन २०१७ म�ये झाल�ेया िनवडणकूी�या कामकाजाकिरता मानसेवी 

अिधकारी �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी. वसंतराव मगदूम यांना िनवडणकूीबाबत �ाथिमक 

कामकाज प�ुहा के�यामूळे या कामाच े मानधन िनि� त क� न आदा कर�याची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठा�या िविवध अिधकारमंडळाची मुदत िद.३१ ऑग�ट, २०१५ रोजी संपत 

अस�याने, िनवडणकू �ि� या सु�  कर�याकिरता अनुभवी मानसेवी अिधका�याची नेमणकू 

कर�याबाबत �यव�थापन पिरषदे�या िद.२९/११/२०१४ �या बठैकीत िवषय � .१५ अ�वये 

सादर केला असता, �यास �यव�थापन पिरषदेने मा�यता िदली. �यानुसार � ी. वसतंराव 

मगदूम यांना िद.३१/१२/२०१४ रोजी�या प� ा�वये कळिवले होते.

� ी. वसतंराव मगदूम यांनी �यां�या िद.१२/०१/२०१५ रोजी�या प� ानुसार, मानसवेी 

अिधकारी पदा�या कामकाजासंदभ�तील ��ताव िव� ापीठास पाठिवला होता. सदर 

��तावास अस ेनमूद केले होते की, िनवडणकू कामी मािसक मानधन `२५,०००/- न देता 

िनवडणकू कामकाजासाठी एकि� त मानधन `२,००,०००/- (अ� री दोन लाख) िमळाव ेव 

�यातील २५% मानधन जून म�ये आदा कराव ेव उव�िरत मानधनाची र�कम िनवडणकूा 

यश�वीिर�या पणू� झा�यानंतर एकरकमी िमळावी, अशी िवनंती केली होती. �यानुसार 

मा. कुलगु� महोदयांनी �यां�या ��तावास मा�यता िदलेली होती.

�यानुसार � ी. वसंतराव मगदूम यांनी िनवडणकूीचे काम सु�  केले होते.

�यानुसार �यांना २५% मानधन (`२५,०००/-) जून, २०१५ म�ये दे�यात आले होते.

यानंतर महारा�� ् शासनाने िव� ापीठ कायदा नवीन लागू करणार अस�याने या 

िनवडणकूा पढेु ढकल�या व �यामूळे सन २०१५ व २०१६ म�ये िनवडणकूा झा�या नाहीत.

यानंतर शासनाने महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ िद.०१ माच�, २०१७ 

रोजी लागू केला व िनवडणकूीबाबतचे पिरिनयम िद.१७ मे, २०१७ �या राजप� ानुसार 

लागू केले. यानंतर नवीन काय� ानुसार िनवडणकूा घे�याची �ि� या सु�  झाली. पदवीधर 

नावन�दणी करणे, मतदार न�दणी करणे, वळेाप� क तयार करणे इ. अनुषंिगक कामे 

प�ुहा न�याने कर�यात आली. यानंतर � ी. वसतंराव मगदूम यांना ऑग�ट, २०१७ म�ये 

`५०,०००/- इतका ॲड�हा�स दे�यात आला.
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�यानंतर या िवभागाने िद.18/11/2017 रोजी � ी. वसंतराव मगदूम यां�या 

मानधनापकैी उव�िरत र�कम `१,००,०००/- व सन २०१५ व सन २०१७ म�ये केले�या 

कामाचा िवचार करता `१,००,०००/- सोडून `60,000/- इतकी र�कम आदा करावी 

याबाबत िटपणी सादर केली असता, मा. कुलगु� महोदयांनी “�यव�थापन पिरषदेम�ये व 

नंतर ठर�या�माणे � ी. वसतंराव मगदूम यांना `२,००,०००/- दे�याचे आहे व �यापैकी 

`१,००,०००/- पैकी आता `९०,०००/- आदा कर�यास मा�यता आहे. उव�िरत (१०%) 

`१०,०००/- िनवडणकूीची सव� कामे पणू� झा�यानंतर दे�यात मा�यता आहे. (�हणज े

अिधसभेची बठैक होवून �यव�थापन पिरषद पणू�पणे �थापन झा�यावर) तसचे 

� ी. वसंतराव मगदूम यांनी आप�या कामाचा राजीनामा िदलेला आहे यांची न�द �यावी व 

अिधक�या रकमेबाबत �यव�थापन पिरषदेने िनण�य �यावयाचा आहे.” असा शेरा िदला 

आहे. 

सबब, � ी. वसतंराव मगदूम यांनी प�ुहा एकदा महािव� ालयाकडून मािहती 

मागवून मतदार या� ा तयार करणे, पदवीधर नावन�दणी करणे, मतदार न�दणी करणे,

वळेाप� क तयार करणे इ. अनुषंिगक कामे प�ुहा के�याने या कामाच े मानधन िनि� त 

क� न मानधन आदा कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: � ी. वसंतराव मगदूम यांना `१०,०००/- मानधन दे�यास सव�नुमते मंजूरी दे�यात आली 

उव�रीत कालावधीचे मानधन डॉ. सिचन चौधरी यांना � ाव.े तसेच �यांनी केल�ेया 

िनप� पाती कामकाजाब�ल �श�ती प�  � ावे असे सव�नुमते ठरल.े
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मा. कुलगु�  तथा अ�य� ा महोदयां�या परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय:

[ 25 (१) ] िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयाम�ये िविवध पदवी अ�यास� मास �वशेीत िव� ा�य�ची 

पा� ता करणेसाठी महारा��  रा�य मा�यिमक व उ�च मा�यिमक िश� ण मंडळाकडून १२ 

वी उ� ीण� िव� ा�य�चे गुण, बठैक � . इ. तपशीलाची पडताळणी करणेसाठी संबिंधत 

तपशील िव� ापीठास उपल�ध क� न घेणेबाबत तसेच या पडताळणीसाठी �ित िव� ाथ� 

`५/- मंडळास आदा कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.16/04/2018 रोजी MKCL पणेु येथे िव� ापीठ अिधकारी/कम�चारी यांची 

MKCL �ितिनधी समवते झालेली बठैकीतील चच�म�ये ��तुत िव� ापीठातील िव� ा�य�ची 

पा� ता ऑनलाईन, िबनचकू व कमी वळेात करणेसाठी MKCL यांनी िश� ण मंडळाकडून 

१२ वी उ� ीण� िव� ा�य�चा तपशील (DATA) घेवून MKCL यांना दे�याबाबत िवनंती केली 

आहे जणेेक� न MKCL ऑनलाईन प�दतीने पणेु मंडळाचा DATA व 

िव� ाथ�/महािव� ालय यांनी परुवलेली १२ वी िनकालाची मािहतीची पडताळणी 

ऑनलाईन क� न पा� ता करणेबाबत ठराव कर�यात आला आहे.

या अनुषंगाने ��ततु िव� ापीठाने जा.� .सोिवसो/ई-सुिवधा/पा� ता 

िवभाग/2017-18/3910 च ेिद.08 मे, 2018 रोजी�या प� ाने महारा��  रा�य मा�यिमक 

व उ�च मा�यिमक िश� ण मंडळ यांना प� �यवहार केला असता �यास अनुस� न महारा��  

रा�य मा�यिमक व उ�च मा�यिमक िश� ण मंडळ यांनी �ित िव� ाथ� 5/- �माणे शु�क 

आका� न सदर �या DATA ची पडताळणी क� न दे�यात ये�याच ेमा�य केले आहे).

िव� ा�य�ना आकार�यात येणा�या पा� ता शु�कामधून �ित िव� ाथ� ५ � . इतके 

शु�क मंडळास अदा करता येईल (सोबत पा� ता शु�काचा त�ता जोड�यात आला आहे).

तरी वरील बाब िवचारात घेता शै� िणक वष� 2018-19 पासून १२ वी उ� ीण� 

िव� ा�य�चे गुण बठैक � . इ. स�यता पडताळणी क� न घे�यासाठी �ित िव� ाथ� `५/- 

�माणे िव� ा�य�ना आकार�यात येणा�या पा� ता शु�कामधून अदा कर�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयाम�ये िविवध पदवी अ�यास� मास �वशेीत िव� ा�य�ची 

पा� ता करणेसाठी महारा��  रा�य मा�यिमक व उ�च मा�यिमक िश� ण मंडळाकडून 

१२ वी उ� ीण� िव� ा�य�च ेगुण, बठैक � . इ. तपशीलाची पडताळणी कर�यासाठी संबिंधत 

तपशील िव� ापीठास उपल�ध क� न घे�याबाबत तसेच या पडताळणीसाठी �ित िव� ाथ� 

`५/- मंडळाने माफ कराव ेअसा प� �यवहार कराव ेअसे सव�नुमते ठरल.े
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[ 25 (2) ] सोलापरू िव� ापीठाशी संल�नीत असल�ेया महािव� ालयातून “बी.ए.सं�कृत परी� ेम�ये 

गुणानु� मे �थम येणा�या िव� ा�य�स/िव� ाथ�नीस” सन 2017-18 पासून ��येक वष� 

“कृत�कोटी शंकराचाय� पािरतोिषक” यां�या नावाने रोख पािरतोिषक दे�यासाठी �ितवष� 

`5,001/- रोख पािरतोिषक शंकराचाय� �यास, नािशक या साव�जिनक � �ट कडून 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 31 (ट) नुसार 

��वकार�याची बाब िवचाराथ�

(िटपणी: ‘ शंकराचाय��यास, नािशक या साव�जिनक � �ट यांनी सोलापरू िव� ापीठ व 

िव� ापीठाशी संल�नीत असले�या महािव� ालयातून “बी.ए. सं�कृत परी� ेम�ये गुणानु� मे 

�थम येणा�या िव� ा�य�स/िव� ाथ�नीस” सन 2017-18 पासनू ��येक वष� “कृत�कोटी 

शंकराचाय� पािरतोिषक” या नावाने पािरतोिषक दे�यासाठी िद.24/05/2018 रोजी�या 

प� ासोबत `5,001/-(अ� री पाच हजार एक फ�त) इतकी देणगी िव� ापीठास 

धनादेशा� ारे िदली आहे. तसेच सदर देणगी र�कम ही दरवष� दे�यात येणार अस�याने 

दरवष� `5,001/- इतकी र�कम िव� ापीठास देणगी ��वकार�याबाबत िवनंती 

िव� ापीठास केलेली आहे.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम ३१ (ट) नुसार 

देणगी �वीकार�याचे अिधकार �यव�थापन पिरषदेस आहेत.

उपरो�त देणगी र�कम `5,001/- ही आगामी होणा�या पदवीदान 

समारंभापासून �ा�त झालेला धनादेश हा िव�  व लेखा िवभागाकडे पढुील काय�वाहीसाठी 

जमा कर�याची बाब िवचाराथ�.

सबब, सोलापरू िव� ापीठाशी संल�नीत असले�या महािव� ालयातून 

“बी.ए. सं�कृत परी� ेम�ये गुणानु� मे �थम येणा�या िव� ा�य�स/िव� ाथ�नीस”

सन 2017-18 पासून ��येक वष� “कृत�कोटी शंकराचाय� पािरतोिषक” यां�या नावाने 

रोख पािरतोिषक दे�यासाठी �ितवष� `5,001/- रोख पािरतोिषक शंकराचाय� �यास,

नािशक या साव�जिनक � �ट कडून महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016

मधील कलम 31 (ट) नुसार ��वकार�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठाशी संल�नीत असल�ेया महािव� ालयातून “बी.ए.सं�कृत परी� ेम�ये 

गुणानु� मे �थम येणा�या िव� ा�य�स / िव� ाथ�नीस” सन 2017-18 पासून ��येक वष� 

“कृत�कोटी शंकराचाय� पािरतोिषक” यां�या नावाने रोख पािरतोिषक दे�यासाठी �ितवष� 

`5,001/- रोख पािरतोिषक शंकराचाय� �यास, नािशक या साव�जिनक � �ट कडून 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 31 (ट) नुसार 

��वकार�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 25 (3) ] ��तुत िव� ापीठ पिरसरातील � ंथालय इमारती�या � फ टॉप वर बसिव�यात आल�ेया 

सोलार जनरेशन िस��टम�या Maintenance (देखभाल) किरता एक टे�नीकल 

अिस�टंट हे पद िनम�ण कर�यास व कं� ाटीदार मे. गोदावरी  एटंर�ायजसे, नांदेड 

यां�यामाफ�त कं� ाटी प�दतीने घे�यास व �यांच ेदरमहा एकि� त वतेन ठरिव�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील � ंथालय इमारती�या � फ टॉप वर सोलार जनरेशन 

िस��टम बसिव�यात आलेले आहेत. सदर सोलार जनरेशन बसिव�याकिरता अंदाज े

`63,63,374/-(अ� री � पये � ेस�ठ लाख � से�ठ हजार तीनशे चौ�याह� र फ�त) इतका 

खच� झालेला आहे. सदर सोलार जनरेशन िस��टम�या Maintenance (देखभाल) 

किरता सोलार बाबतची संपणु� मािहती असले�या एक टे�नीकल अिस�टंटची नेमणकू 

कर�याबाबत अिभयांि� की िवभागाने िद.08/06/2018 रोजी�या अतंग�त काय�लयीन 

िटपणी�वये कळिवले आहे. (सोबत अंतग�त काय�लयीन िटपणी जोडला आहे).

��तुत िव� ापीठास लागणारे कं� ाटी मनु�यबळ हे खाजगी कं� ाटदार 

मे. गोदावरी एटंर�ायजसे, नांदेड यां�यामाफ�त घे�यात येत आहे. िव� ापीठ पिरसरातील 

� ंथालय इमारती�या � फ टॉप वर अंदाज े `63,63,374/- (अ� री � पये � से�ठ लाख 

� ेस�ठ हजार तीनशे चौ�याह� र फ�त) इत�या र�कमेचा सोलार जनरेशन िस��टम 

बसिव�यात आलेले अस�याने, सदर सोलार जनरेशन िस�टीम�या Maintenance

(देखभाल) किरता सोलार बाबतची संपणु� मािहती असले�या उमेदवारास टे�नीकल 

अिस�टंट �हणनू घे�याकिरता एक टे�नीकल अिस�टंट हे पद िनम�ण करणे व सदर 

पदासाठी दरमहा एकि� त वतेन ठरिवणे आव�यक आहे.

सबब, ��ततु िव� ापीठ पिरसरातील � ंथालय इमारती�या � फ टॉप वर 

बसिव�यात आले�या सोलार जनरेशन िस��टम�या Maintenance (देखभाल)  किरता 

एक टे�नीकल अिस�टंट हे पद िनम�ण कर�यास व कं� ाटीदार मे. गोदावरी 

एंटर�ायजसे, नांदेड यां�यामाफ�त कं� ाटी प�दतीने घे�यास व �यांच े दरमहा एकि� त 

वतेन ठरिव�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठ पिरसरातील � ंथालय इमारती�या � फ टॉप वर बसिव�यात आल�ेया 

सोलार जनरेशन िस��टम�या Maintenance (देखभाल) किरता एक टे�नीकल 

अिस�टंट हे पद िनम�ण कर�यास व कं� ाटीदार मे. गोदावरी  एटंर�ायजसे, नांदेड 

यां�यामाफ�त कं� ाटी प�दतीने घे�यास व �यांचे दरमहा एकि� त वतेन `10,000/-

दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 25 (4) ] िव� ापीठाकडील बीसीयुडी, िव�  व लखेा िवभाग, आ�थापना आिण इतर िवभागाकडील 

सव� रेकॉड�चे Scanning and Digitization या कामासाठी M/s Fusion One info IT Pvt. 

Ltd. Pune या फम�ला एका वष�साठी मुदतवाढीने कामाच े आदेश दे�याची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: परी� ा िवभागाकडून बीसीयुडी, िव�  व लेखा िवभाग, आ�थापना आिण इतर 

िवभागाकडील सव� रेकॉड�चे Scanning and Digitization of the Record या 

कामाकरीता िनिवदा �� ीया पणू� क� न M/s Fusion One info IT Pvt. Ltd. Pune या 

फम� सोबत दरकरार क� न एका वष�करीता कामाच े आदेश दे�यात आले होते.  सदर 

फम�सोबत केले�या दर कराराची मुदत १२ जून 2018 रोजी संपणार आहे.  कराराची 

मुदत संपणार अस�याने िवभागाकडून िद.27/04/2018 रोजी�या अतंग�त काय�लयीन 

िटपणी�वये वरील सव� िवभागांना �यां�या िवभागाचे रेकॉड� मुदत संप�या अगोदर 

Scanning and Digitization चे काम क� न �याव ेअसे कळिव�यात आले होते.

वरील �माणे सव� िवभागांना कळिवले असता अ�थापना िवभाग, िव�  व लेखा 

िवभाग आिण शै� िणक, सशंोधन आिण िवकास या िवभागाकडून �यांची ब�याच �माणात 

कागद प�  े (रेकॉड�) �कॅ�नग क� न �यावयाची असून सदर कामासाठी �यांना बराच 

कालावधी लागणार आहे.  सदर कामासाठी मुदत वाढिव�याबाबत काय�वाही कराव ेअस े

अंतग�त काय�लयीन िटपणी�वये कळिव�यात आले आहे. �या अनुषंगाने वरील फम�ला 

एका वष�करीता मुदत वाढ देवून कामाचे आदेश दे�याकिरता मा. कुलगु� महोदयांनी 

िद.4/6/2018 रोजी�या िटपणी�वये हा िवषय �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर कर�यास

मा�यता िदलेली आहे. वरील फम�ला एका वष�ची मुदतवाढ िद�यास अंदाज े� पये पाच 

ते सहा लाख इतका खच� अपे� ीत असनू सदरचा खच� िवभागाकडील Scanning and

Digitization Expenses for University या अंदाजप� कीय िशष�कामधून खच� टाकावा 

लागणार आहे.   

सबब, M/s Fusion One info IT Pvt. Ltd. Pune या फम�ला एका वष�साठी 

मुदतवाढ देवून काय�रंभ आदेश दे�याची बाब मा. �यव�थापन परीषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठातील बीसीयुडी, िव�  व लखेा िवभाग, आ�थापना आिण इतर 

िवभागाकडील सव� रेकॉड�च े Scanning and Digitization या कामासाठी M/s Fusion 

One info IT Pvt. Ltd. Pune या फम�ला एका वष�साठी मुदतवाढ कामाचे आदेश दे�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 25 (5) ] Quick Heal Foundation, Pune (QHF) व सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू यां�याम�ये 

सामंज�य करार कर�याची बाब व सामंज�य कराराचा (MoU) मसुदा मा�यते�तव.

(िटपणी: Quick Heal Foundation, Pune (QHF) तफ� खालील उप� म राबिवले 

जातात. 

1) Online Course on Cyber Security Awareness.

2) Earn & Learn Scheme for students.

3) Faculty Development Programme.

4) To use & contribute to webportal contents on “C Language”

उप� म १ व २ हे BCA B.Sc (CS/IT) MCA or M.Sc (CS/IT) �या 

िव� ा�य�साठी उपय�ुत आहेत. उप� म ३ हा C व C++ हे कॉ��यटुरच े िवषय 

िशकवणा�या िश� कांसाठी उपयु�त आहे. तसचे उप� म ४ चा उपयोग िव� ा�य�च े

“C Language” मधील कौश�य िवकिसत कर�यासाठी होणार आहे.

सदरचा सामंज�य करार के�यास िव� ापीठ व महािव� ालयातील BCA B.Sc

(CS/IT) MCA or M.Sc (CS/IT) िव� ा�य�ना तसेच िश� कांना उप� म 1, २, ३, व ४ 

चा लाभ घेता येईल. 

 सबब, Quick Heal Foundation, (QHF) व सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू 

यां�याम�ये सामंज�य करार कर�याची बाब व सामंज�य कराराचा (MoU) मसुदा 

मा�यते�तव सादर.

ठराव: Quick Heal Foundation, Pune (QHF) व सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू यां�याम�ये 

सामंज�य करार कर�यास व सामंज�य करारा�या (MoU) मस�ु ास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 25 (6) ] िव� ापीठ पिरसरातील िविवध बांधकाम करणे, अदंाजप� कास मा�यता घेणे, वाढीव 

कामाची र�कम साव�जिनक बांधकाम िवभागास वग� करणे, अशंदान ठेव योजनेतंग�त कामे 

वग� करणे, वाढीव खच�स मा�यता घेणे, बांधकामाच ेदेयक आदा कर�या�या कामासाठी

िद.12/6/2018 रोजी आयोिजत कर�यात आल�ेया बांधकाम सिमती�या बठैकीचा 

काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव सादर.

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

िद.12/6/2018 रोजी आयोिजत कर�यात आली होती. सदर बठैकीस िवषय � . 1 ते 10 

अस ेएकुण 10 िवषय सादर कर�यात आले होते, सदर बांधकाम सिमती�या बठैकीतील 

ठराव � . 1 ते 7 व ठराव � . 10 �यव�थापन परीषदेस मा�यते�तव िशफारस कर�यात

आली आहे. 

               सबब िद.12/6/2018 रोजी�या बांधकाम सिमती�या बठैकीचा काय�वृ� ांत

�यव�थापन परीषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील िविवध बांधकाम करणे, अदंाजप� कास मा�यता घेणे, वाढीव 

कामाची र�कम साव�जिनक बांधकाम िवभागास वग� करणे, अशंदान ठेव योजनेतंग�त कामे 

वग� करणे, वाढीव खच�स मा�यता घेणे, बांधकामाच ेदेयक आदा कर�या�या कामासाठी

िद.12/6/2018 रोजी आयोिजत कर�यात आल�ेया बांधकाम सिमती�या बठैकी�या

काय�वृ� ांतास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 25 (7) ] ��तुत िव� ापीठा�या संल��नत महािव� ालयाचे नॅक मु�यांकन क� न घे�याबाबत सुचना

दे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी:- ��तुत िव� ापीठाकडे एकुण 108 संल��नत महािव� ालये आहेत. पैकी 40

महािव� ालये अनुदािनत आहेत. उव�िरत 68 महािव� ालये कायम िवनाअनुदािनत आहेत.

अनुदािनत महािव� ालयापकैी 39 महािव� ालयाचे नॅक मु�यांकन झालेले आहे. व उव�िरत

एका महािव� ालयाने एस. एस. आर सादर केलेला आहे. िवनाअनुदािनत

महािव� ालयापैकी जवळपास 45 महािव� ालयाने एकदाही नॅक मु�यांकन क� न घेतलेले

नाही. तसचे उव�िरत जवळपास 20 महािव� ालयाने एक, दोन वळेा नॅक मु�यांकन क� न

घेतलेले आहे.

सबब, �या महािव� ालयाने एकदाही नॅक मु�यांकन क� न घेतले नाही अशा,

तसेच महािव� ालयाने एक, दोन वळेा नॅक मु�यांकन क� न घेतलेले आहे. �यांना प�ुहा

पढुची मु�यांकन �ि� या क� न घे�याबाबत सुचना दे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या

िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठा�या संल��नत महािव� ालयाचे नॅक मु�यांकन क� न घे�याबाबत

महािव� ालयांना सुचना दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 25 (8) ] सोलापरू िव� ापीठ पिरसरातील वक��टेशनसाठी लागणा�या फ�नचर�या कामात 

सौ.सिवता िदपाली स� ागार यांनी सुचिव�या�माणे दु� �ती / बदल कर�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी:- 1) मे.िव� कम� एटंर�ायझेस, पणेु यांना दे�यात आलेले काय�रंभ आदेश प�  

� . सोिवसो/ अिभ. िवभाग/2017-18/ 2235 िद.19 माच� 2018, 2) सौ.िदपाली 

स� ागार यांनी रिज�टर सोलापरू िव� ापीठ यांना िलिहलेले प�  िद.10/05/2018, 3)

सौ.िदपाली स� ागार यांनी रिज�टर सोलापरू िव� ापीठ यांना िलिहलेले प�  िद.

04/06/2018.

उपरो�त िवषयां�वये संदभ� � . 1 नुसार सोलापरू िव� ापीठासाठी वक��टेशनला 

लागणा-या फ�नचर�या कामाचा काय�रंभ आदेश दे�यात आला होता. �यानुसार �यांनी 

काम सु�  केले आहेत. सौ.िदपाली हे सदर कामाची वळेोवळेी तपासणी करत असतात. या 

कामात येणा-या अडचणी व �यावरील �यांनी सुचिवलेले नवीन उपाय हे �यां�या संदभ�य 

प�  � . 02 प�  � . 03 नुसार दे�यात आले आहेत. �यांनी सुचिवले�या नवीन उपायाम�ये 

कोण�याही �कारचा जादा �कवा कमी खच� होणार नस�याच े �यांनी नमुद केले आहे.

�याचा तपशील खालील�माणे आहे.

1. Table

Sr.No. Description of Item As per

Tender

This is to be changed as

fallows

A Soft Board Half soft board and Half white

board

B CPU Trolly gap 12 mm to 18 mm

C Telescopic channel Hitic

company

Moda company

D Handles Hitic/Moda

company

Hitic/Moda company

E Partition thickness 50 mm 60 mm

F Key Board Pannel 450 mm 300 mm

G Wire manager

brown colour

----- To be placed at centre

H One lock to open

the three dower

Godrej

company

Not available

EBCO Company
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I Necessary

Electrical fitting

maintained in the

tender

----- This means provision of space

for electrical wire to pass

through the table. Wiring has

to be done by University.

2. Cupboard

A Back side ply 6 mm 8 mm

B Depth of cupboard 600 mm 500 mm

3. Slider

A Hettich MODA

वरील�माणे सौ.िदपाली स� ागार यांनी िनिवदेमधील काही Item चा बदल 

सुचिवला असनू �यामुळे कोणताही खच� कमी अथवा जादा होणार नस�याच ेप� ात नमुद 

केले आहे. 

सबब सोलापरू िव� ापीठ पिरसरातील वक��टेशनसाठी लागणा-या फ�नचर�या 

कामात सौ.सिवता िदपाली स� ागार यांनी सुचिव�या�माणे दु� �ती / बदल कर�याची

बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठ पिरसरातील वक��टेशनसाठी लागणा�या फ�नचर�या कामात 

सौ.सिवता िदपाली स� ागार यांनी सचुिव�या�माणे दु� �ती / बदल कर�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[25(९)] ��तुत िव� ापीठात कं� ाटी प�दतीने कं� ाटदारामाफ�त अतंग�त लखेापरी� क (Internal

Auditor) िनयु�त कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठातील आ�थक िहशेबांच े लेखापरी� ण हे ��येक वष� �या �या 

आ�थक वष�म�ये लेखापरी� कामाफ�त िव� ापीठाच े लेखापरी� ण कर�यात येत असते.

सदर लेखापरी� णाम�ये िव� ापीठा�या सव� आ�थक �यवहाराची, िहशेबाचा लेखाजोखा 

�यव��थतिर�या कर�यात आला आहे �कवा नाही याची तपासणी लेखापरी� काकडून 

तपासणी कर�यात येते. सदर तपासणीम�ये लेखापरी� क यां�याकडून � टुी काढ�यात 

येतात. 

यासाठी िव� ापीठात कं� ाटी प�दतीने कं� ादारामाफ�त अंतग�त लेखापरी� क 

िनयु�त के�यास लेखापरी� क यां�या तपासणी अगोदर अंतग�त लेखापरी� क 

यां�यामाफ�त आ�थक लेखाजो�याची तपासणी क� न �यानंतर लेखापरी� क यां�याकडून 

होणा�या तपासणीम�ये कोण�याही �कारची � टूी �कवा सं� येम�ये तफावत, अडचण 

िनम�ण होणार नाही.

सबब, कं� ाटी प�दतीने अतंग�त लेखापरी� क (Internal Auditor) िनयु�त

कर�याची व दरमहा मानधन िनि� त कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठात कं� ाटी प�दतीने कं� ाटदारामाफ�त अतंग�त लखेापरी� क (Internal

Auditor) िनयु�त कर�यास व �यांना दरमहा मानधन `15,000/- दे�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[25(10)] ��तुत िव� ापीठात कं� ाटी प�दतीने कं� ाटदारामाफ�त �ो� ामर (Programmer) िनयु�त

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठाम�ये �ो� ामर हे पद कायम�व� पाचे आहे. स� ��थतीत सदरच े

पद हे िर�त अस�यामुळे या पदाचे कामकाज परी� ा िवभागातील यं� णा िव� ेषक हे 

पाहतात. यं� णा िव� ेषक हे �वत:चे कामकाज पाहून �ो� ामर या पदाचेदेखील काम 

पाहत आहेत. 

परी� ा िवभागात संल��नत महािव� ालयाचे कम�चारी व अिधकारी 

िव� ा�य�संदभ�तील �वशेाबाबत�या, परी� ेबाबत�या तसेच िव� ा�य�चे परी� ा 

अज�संदभ�तील कामे सदरील िवभागाकडे घेऊन येत असतात. सदरची कामे ही यं� णा 

िव� ेषक यांना करावी लागतात. �यामुळे �यां�यावर कामाचा भार वाढत आहे. �ो� ामर हे 

पद भरले तर उपरो�त अडचणीचे िनरसण �ो� ामर यां�याकडून होईल. �यामुळे �ो� ामर 

हे पद भरणे आव�यक आहे. तसेच सदरच े पद भर�यामुळे परी� े�या संदभ�तील 

ऑनलाईनची कामे लवकरात लवकर होतील. 

सबब, कं� ाटी प�दतीने �ो� ामर (Programmer) िनय�ुत कर�याची व दरमहा 

मानधन िनि� त कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठात कं� ाटी प�दतीने कं� ाटदारामाफ�त �ो� ामर (Programmer) िनयु�त

कर�यास व �यांना दरमहा मानधन `15,000/- दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.
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[25(11)] ��तुत िव� ापीठात कं� ाटी प�दतीने कं� ाटदारामाफ�त वबेसाईट डे�हलपर (Website

Developer) िनय�ुत कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठातील पिरप� क, सचूना, वळेोवळेी िव� ापीठा�या सकेंत�थळावर 

अपलोड करा�या लागतात. तसचे वबेसाईट डे�हलपर नस�याकारणाने िव� ापीठा�या 

वबेसाईट अपडेट कर�याच ेकाम �या कम�चा�याकडे िदले गेले आहे �या कम�चा�याकडून 

काय�बाहु�यामुळे अपडेट कर�याच े काम वळेोवळेी होऊ शकत नाही. �यामुळे सदर�या 

सूचना, पिरप� क, सकेंत�थळावर वळेेवर �िस�द करता येत नाहीत. �यामुळे �शासकीय 

अडचणी िनम�ण होतात. जर िव� ापीठाम�ये वबेसाईट डे�हलपर हे पद कं� ाटी प�दतीने 

भर�यास संकेत�थळावर अपलोड कर�याच े काम �यव��थतपणे व सरुिळतपणे आिण 

वळेेवर हो�यास मदत होईल.

सबब, कं� ाटी प�दतीने वबेसाईट डे�हलपर (Website Developer) िनय�ुत

कर�याची व दरमहा मानधन िनि� त कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठात कं� ाटी प�दतीने कं� ाटदारामाफ�त वबेसाईट डे�हलपर (Website

Developer) िनय�ुत कर�यास व �यांना दरमहा मानधन `15,000/- दे�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.

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


