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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

�यव�थापन पिरषदे�या 94 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.16 ऑग�ट, २०१6 दुपारी ०१:०० वा. 

�यव�थापन पिरषदेची 94 वी बठैक मंगळवार, िद.16 ऑग�ट, २०१6 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) डॉ. नंदनवार डी. आर., �भारी सहसंचालक, (तं�  िश� ण) पणेु 

मा. सचंालक (तं�  िश� ण) यांचे �ितिनधी

सद�य

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

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

5) डॉ. िम� ा डी. एन., 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. देशपांडे एस. एम., िवभागीय सहसचंालक, सोलापरू 

िवभाग, सोलापरू मा. िश� ण सचंालक (उ�च िश� ण) पणेु 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 व � ी. पाटील बी. पी., परी� ा िनयं� क हे 

�यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.



�यव�थापन पिरषदेची 94 वी बैठक मंगळवार, िद.16 ऑग�ट, 2016 काय�वृ� ांत 2/19

सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े  

[ 01 ] २6 जुल,ै २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

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

ठराव: २6 जुल,ै २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं खालील 

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

घे�यात आली. 

१) पान � .२१ वर ठराव � .8(९) म�ये अ.� . म�ये खालील�माणे दु� �ती 

कर�यात आली.

मूळ ठरावातील अ.� .५

� .18,03,545/- या �कमतीस HPLC (High Performance Liquid

Chromatography) घे�यास व अदंाजे � .2,00,000/- �कमतीची accessories;

आव�यकतेनुसार वा�षक दरकरार (AMC) क� न घे�यास मा�यता दे�यात आली.

दु� �त अ.� .५ 

�यूनतम दर असलले े फम� M/s. Agilent Technologies India Pvt. Ltd,

Bangalore या�ंयाकडून HPLC (High Performance Liquid

Chromatography) � .18,03,545/-, Accessories अदंाजे � पये 2,60,000/-

, AMC charges for 4th year � पये 52,000/- (+ Taxes) व for ५th year � पये 

56,000/- (+ Taxes) असा एकूण अदंाजे खच� � पये 21,71,545/- (+ Taxes) व 

खच� � साकडून �ा�त झाल�ेया अनुदानातून कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.  

2) पान � .27 वर ठराव � .8(१५) म�ये खालील�माणे दु� �ती कर�यात आली.

मूळ ठराव � .8(१५)

िव� ापीठाम�ये संगणक हाड�वअेर, सॉ�टवअेर आिण नेटवक� कामाकिरता एक 

ए�सपट� िनयु�त कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

दु� �त ठराव � .8(१५)

िव� ापीठाम�ये संगणक हाड�वअेर, सॉ�टवअेर आिण नेटवक� कामाकिरता 

एकि� त वतेनावर एक ए�सपट�िनयु�त कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 
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[ 0२ ] महारा��  ् िव� ापीठे कायदा १९९४ कलम २8 (ए�स) नुसार �यव�थापन पिरषदेस 

मा. कुलगु�  यानंी सादर करावयाचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर.

(िटपणी: महारा�� ् िव� ापीठे कायदा 1994 कलम २८ (ए�स) नुसार मा. कुलगु�  यांचा 

अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर करणे आव�यक आहे. �यानुसार मा. कुलगु�  यांचा 

अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर).

ठराव: महारा�� िव� ापीठे कायदा 1994 कलम 28 (ए�स) नुसार मा. कुलगु� यांनी

सादर केल�ेया िद.15/07/2016 पासून िद.04/08/2016 पय�तचा आढावा 

अहवालाची न�द घे�यात आली.
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[ 0३  ] िव� ापीठातील दी� ातं समारंभाकिरता म��टपप�ज हॉल बाधं�या�या � .2.71 

कोटी�या सुधािरत अदंाजप� कास �शासकीय मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठातील दी� ांत समारंभाकिरता म��टपप�ज हॉल बांध�याकिरता सन 

2015-16 �या बांधकाम िवभागा�या DSR नुसार अंदाजप� क तयार कर�यात आलेले 

होते. याची �कमत � .2.25 कोटी इतकी होती. �यास िद.25/08/2016 रोजी झाले�या 

�यव�थापन पिरषदेने �शासकीय मा�यता िदलेली आहे. 

परंतु आता बांधकाम िवभागाचा सन 2016-17 चा DSR आला अस�यामूळे 

�यानुसार वरील कामाचा अंदाजप� क दु� �त के�यािशवाय यास बांधकाम िवभाग तांि� क 

मंजूरी देत नाहीत. �यामूळे सदर अंदाजप� क सन 2016-17 �या DSR नुसार दु� �त 

कर�यात आले असून �याची �कमत � .2.70,83,000/- अशी येत आहे. �यामूळे सदर 

अंदाजप� कास सुधािरत �शासकीय मा�यता घेणे आव�यक आहे.

उपरो�त बाब �थमत: बांधकाम सिमतीसमोर सादर कराव े लागणार आहे व 

बांधकाम सिमती�या िशफारशीनंतर अंितम मा�यतेकिरता �यव�थापन पिरषदेसमोर 

सादर क� न �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेनंतर साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडे 

तांि� क मंजुरीकिरता ��ताव सादर कराव ेलागणार आहे.

उ�त कामाकिरता बांधकाम सिमती�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  ्

िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 14(७) अ�वये �यव�थापन पिरषदेला िशफारस केलेली 

आहे. 

सबब, उपरो�त सव� बाबी अवलोकनी घेता, िव� ापीठातील दी� ांत 

समारंभाकिरता म��टपप�ज हॉल बांध�या�या � .2.71 कोटी�या सुधािरत अंदाजप� कास 

�शासकीय मा�यतेची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठातील दी� ातं समारंभाकिरता म��टपप�ज हॉल बाधं�या�या � .2.71 

कोटी�या सुधािरत अदंाजप� कास सव�नुमते �शासकीय मा�यता दे�यात आली.
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[ 04 ] िव� ापीठ पिरसरातील १) रेन वॉटर हाव��ट�ग २) � नेेज लाईन टाकणे ३) व�ेट वॉटर

�लांट बसिवणे या कामाकिरता मे. उज�ल क�स�टंट �ा. िल., पणेु यां�या नमूद केल�ेया

दरा�माणे क�स�टंट व �ोज�ेट मॅनेजम�ट क�स�टंट या कामासाठी िनय�ुती कर�याची

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: RUSA अंतग�त िव� ापीठ पिरसरातील १) रेन वॉटर हाव��ट�ग २) � ेनेज लाईन टाकणे  

३) व�ेट वॉटर �लांट बसिवणे हे कामे कर�याकिरता िद.28/06/2016 रोजी झाले�या �यव�थापन 

पिरषदे�या बैठकीम�ये ठराव � .२१ अ�वये िशफारस कर�यात आले�या क�स�टंट�या यादीम�ये 

उज�ल क�स�टंट �ा. िल., पुणे यां�या नावाचा समावशे केलेला आहे.

उ�त बाबीस अनुस� न सव� कंपनीशी याबाबत िवचारणा केली असता, �यापैकी फ�त 

दोघांनी काम कर�यासाठी सहमती दश�िवलेली होती. �यास अनुस� न ��तूत काय�लया�या 

िद.12/07/2016 रोजी�या िटपणी�वये मा. कुलगु�  महोदयांनी या कामाकिरता क�स�टंट �हणून 

मे. उज�ल क�स�टंट �ा. िल., पुणे यांची िनयु�ती कर�यास मा�यता िदलेली होती. सदर मा�यतेस 

अनुस� न ��तूत काय�लयाच ेिद18/07/2016 रोजीच ेप�  � .सोिवसो/अिभ.िवभाग/2016-17 / 

6694 अ�वये मे. उज�ल क�स�टंट �ा. िल., पुणे यांना िनयु�ती प�  दे�यात आलेली आहे.

�यानुसार उज�ल क�स�टंट �ा. िल., पुणे यां�या �ितिनधीनी िद.25/07/2016 रोजी 

िव� ापीठास सम�  भेट देवून सव� जागेची पाहणी क� न काम कर�याबाबतचा अहवाल व �यांची 

शु�क याबाबत �यां�या उपरो�त ईमेल� ारे कळिवलेले आहे.

सदर�या ईमेल� ारे �यानी �लॅ�नग व िडझाई�नग याकिरता �ोजे�ट�या �कमतीवर २% 

शु�क व काम सु�  झा�यानंतर �ोजे�ट मॅनेजम�ट क�स�ट�सी या कामाकिरता �ोजे�ट�या 

�कमतीवर २% शु�काची मागणी केलेली आहे. उपरो�त कामापैकी �लॅ�नग व िडझाई�नग 

कर�याकिरता �यांना सव� लागणा�या कागदप� ांची पूत�ता के�यांनतर फ�त पंधरा िदवसाचा

कालावधी लागेल असे �यांनी ईमेलम�ये नमूद केले आहे.

तसेच सदर काम सु�  झा�यानंतर पूण� हो�याकिरता चार ते सहा मिहने लागणार 

अस�योच नमूद केलेले असून, सदर कामासाठी �यांच ेफ�त सहा Site Visit होतील असे नमूद 

केलेले आहे. 

वरील�माणे �लॅ�नग व िडझाई�नग याकिरता �ोजे�ट�या �कमतीवर २% शु�क व काम 

सु�  झा�यानंतर �ोजे�ट मॅनेजम�ट क�स�टं�सी या कामाकिरता २% शु�काची मागणी केलेली 

आहे. 

सबब, उपरो�त सव� बाबी अवलोकनी घेता, िव� ापीठ पिरसरातील १) रेन वॉटर 

हाव��ट�ग २) � ेनेज लाईन टाकणे ३) व�ेट वॉटर �लांट बसिवणे या कामाकिरता मे. उज�ल 

क�स�टंट �ा. िल., पुणे यांची �लॅ�नग व िडझाई�नग याकिरता �ोजे�ट�या �कमतीवर २% शु�क व 

काम सु�  झा�यानंतर �ोजे�ट मॅनेजम�ट क�स�टं�सी या कामाकिरता �ोजे�ट�या �कमतीवर २% 

या दरा�माणे िनयु�ती कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील १) रेन वॉटर हाव��ट�ग २) � नेेज लाईन टाकणे ३) व�ेट वॉटर

�लांट बसिवणे या कामाकिरता मे. उज�ल क�स�टंट �ा. िल., पणेु यां�या नमूद केल�ेया

दरा�माणे क�स�टंट व �ोज�ेट मॅनेजम�ट क�स�टंट या कामासाठी �यांची िनयु�ती

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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मा. कुलगु� तथा अ�य�  महोदया�ंया परवानगीने येणारे आय�या वळेचे िवषय: 

[5(1)] ��तूत िव� ापीठाचे एम. एच. १३ एसी ९९८८ हंुडाई वरेणा व एम. एच. १३ बी 

५९६६ टाटा सुमो या दोन वाहनास जा�त �कमत येणा�या ��टीने सदर वाहने 

कंपनीस Buy-Back प�दतीने न देता िललाव प�दतीने िव� ी कर�यास 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु� महोदयानंी िदललेी मा�यता 

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: िद.24 मे, 2016 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत िव� ापीठ वाहन 

� .एम. एच. १३ एसी ९९८८ हंुडाई वरेणा व एम. एच. १३ बी ५९६६ टाटा सुमो �पॅिसओ 

गो�ड या वाहनांची Buy-Back प�दतीने िव� ी कर�यास मा�यता िदलेली असून 

�याबद�यात दोन नवीन वाहने िव� ापीठा�या शै� िणक व काय�लयीन कामासाठी 

िव� ापीठ �वफंडातनू खरेदी कर�याचा ठराव झालेला असनू �याअनुषंगाने ��ततू 

िवभागाने सदर दोन वाहने Buy-Back प�दतीने कंपनीस दे�यासाठी Government

Registered Valuator � ी. गणेश एस. िवभतेू यांनी व म�ह�� ा कंपनीने कळिवले�या 

�कमती खालील�माणे आहेत.

Government Registered Valuator

यांनी काढलेली �कमत 

एम. एच. १२ एसी ९९८८ `३,००,०००/-

एम. एच. १३ बी 5966 `1,50,000/-

Buy-Back प�दतीने म�ह�� ा कंपनीने 

काढलेली �कमत 

एम. एच. १३ एसी. ९९८८ `1,90,000/-

एम. एच. १३ बी ५९६६ `50,000/-

सबब, Government Registered Valuator यांनी िदलेली �कमत व Buy-Back

प�दतीसाठी म�ह�� ा कंपनीने िदलेली �कमत िवचारात घेता, सदर दोन वाहने म�ह�� ा 

कंपनीस Buy-Back प�दतीने न देता िललाव प�दतीने िव� ी कर�यास �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी िद.२२ जुलै, २०१६ रोजी�या िटपणी�वये 

मा�यता िदलेली होती. �याअनुषंगाने ��ततू िवभागाने िद.१० ऑग�ट, 2016 रोजी सदर 

वाहनांची िव� ी जािहर िललावाने कर�याची जािहरात िद.३० जुलै, 2016 रोजी�या

दै. सचंारम�ये िदलेली असून सदरची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव). 

ठराव: ��तूत िव� ापीठाचे एम. एच. १३ ए.सी. ९९८८ हंुडाई वरेणा व एम. एच. १३ बी 

५९६६ टाटा सुमो या दोन वाहनास जा�त �कमत येणा�या ��टीने सदर वाहने 

कंपनीस Buy-Back प�दतीने न देता िललाव प�दतीने िव� ी कर�यास 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु� महोदयानंी िदल�ेया मा�यतेची न�द 

घे�यात आली. 
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[5(2)] शै� िणक वष� 2016-17 किरता िव� ापीठ पिरसरातील रसायनशा�  सकुंल व 

भशूा�  सकुंलाकिरता उव�िरत सहायक �ा�यापक (कं� ाटी) पदे भर�यासाठी 

Walk in Interview ची ि� तीय जािहरात �िस�द क� न कं� ाटी िश� कीय पदे 

भर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठ पिरसरातील सव� संकुलां�या एकूण काय�भाराचा आढावा 

घेवून, िनयिमत िश� कांचा काय�भार वगळून उव�िरत अ�यापना�या काय�भाराकिरता 

मा. कुलगु�ं नी एकूण ३९ सहायक �ा�यापक (कं� ाटी) पदे महारा�� ् िव� ापीठ अिधिनयम 

1994 कलम 77 नुसार भर�याकिरता मंजूरी िद�यानुसार िद.28/06/2016 व 

िद.29/06/2016 रोजी सदर पदे भर�याकिरता मुलाखती घे�यात आ�या. �थािनक 

िनवड सिमती�या िशफारशीनुसार िनवड झाले�या उमेदवारास िनय�ुती आदेश पािरत 

कर�यात आले आहेत. �यास अनुस� न एकूण ३० कं� ाटी अ�यापक सबंिंधत संकुलात 

सेवते � जू झाले आहेत. �यास �यव�थापन पिरषदेने िद.26/07/2016 रोजी �या बठैकीत 

ठराव � .04 अ�वये मा�यता �दान केली आहे.

रसायनशा�  संकुल व भशूा�  सकुंल या दोन सकुंलामधील उव�िरत कं� ाटी 

अ�यापकांची पदे भर�याकिरता कुलगु�ं �या आदेशा�वये िद.26/07/2016 रोजी पनु� : 

मुलाखतीचे आयोजन कर�यात आले. �थािनक िनवड सिमती�या िशफारशीनुसार िनवड 

झाले�या ७ उमेदवारास िनय�ुती आदेश पािरत कर�यात आले असनू, संबिंधत अ�यापक 

िव� ापीठा�या सेवते � जू झाले आहेत. िनवड झाले�या उमेदवारांचा सारंश सोबत 

जोडले�या त��यात दश�िव�या�माणे आहे. सदरची बाब �यव�थापन पिरषदे�या 

मािहती�तव).

ठराव: शै� िणक वष� 2016-17 किरता िव� ापीठ पिरसरातील रसायनशा�  सकुंल व 

भशूा�  सकुंलाकिरता उव�िरत सहायक �ा�यापक (कं� ाटी) पदे भर�यासाठी 

Walk in Interview ची ि� तीय जािहरात �िस�द क� न कं� ाटी िश� कीय पदे 

भर�या�या बाबीची न�द घे�यात आली. 
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[5(3)] लोकदैवत � ीिव� ल अ�यासन क��  सोलापूर िव� ापीठात सु�  कर�यासंदभ�त 

शासनास ��ताव पाठिव�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. राम नाईक, रा�यपाल उ� र�देश यांनी िद.18 मे, 2015 रोजी 

मा. मु�यमं� ी महोदयांना उ�ेशून िलिहले�या प� ात � ीिव� ल हे पंढरपरूातील जागृत 

दैवत आिण वारकरी सं�दायाचे �रेणा�थान आहे. महारा��  �माणे शेजारील कन�टक 

आिण आं� �देशन या रा�यातून असं�य भािवक या तीथ�� े� ाला िनयिमतपणे भेट देत 

असतात. अ�यासक �कवा संशोधनाला लोकदैवत � ीिव� ल �कवा वारकरी सं�दायाचा 

अ�यास कर�या�या ��टीने अ�यास व संशोधन क�� ाची संक�पना यो�यच आहे. �यासाठी 

या संक�पनेला आपण मूत�� प � ाव,े अशी िवनंती केली आहे.

यानुसार मा. मु�यमं� ी महोदयांनी १२ जून, 2015 रोजी�या अध�शासकीय 

प� ानुसार सिचव सांकृितक काय� मं� ालय मंुबई यांना यो�य �या सूचना िद�या आहेत. 

� ी. द. व. खारके, काय�सन अिधकारी, मं� ालय मंुबई यांनी �यां�या िद.03 स�ट�बर, 

2015 रोजी�या मा. संचालक, उ�च िश� ण पणेु यांना �वयं�प�ट अिभ�ाय शासनास 

सादर कराव,े अस ेकळिवले आहे. �याची एक �त या काय�लयास िदली आहे. तसचे � ी. 

ह. ब. �शदे, विर�ठ �शासन अिधकारी, िश� ण सचंालनालय पणेु यांनी िद.19 स�ट�बर, 

2015 रोजी�या प� ानुसार िव� ापीठास लोकदैवत � ीिव� ल अ�यासन क��  �थापन 

कर�याबाबत आप�या िव� ापीठाचे �वयं�प�ट अिभ�ाय या संचालनालयास सादर 

कर�यात याव ेअस ेकळिवले आहे. 

उपरो�त प� ानुसार िव� ापीठाने लोकदैवत � ीिव� ल अ�यासन क��  �थािपत 

कर�याबाबतचा सव�कष ��ताव त� सिमती गठीत क� न तयार केला असनू सदर ��ताव 

महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 30(३) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने 14(७) 

अ�वये �वीकृत केलेला आहे. 

सबब, सदर ��ताव शासनास पाठिव�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�).

ठराव: लोकदैवत � ीिव� ल अ�यासन क��  सोलापूर िव� ापीठात सु�  कर�यासंदभ�त 

शासनास ��ताव पाठिव�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[5(4)] मे. बहुचर � डेस�, जीआर िवपत हाउस, 52, बोमानजी लाईन, योको िसझलसे� 

रे�टॉरंट, मंुबई या फम�ला का� या यादीत टाक�याची बाब िवचाराथ�. 

(िटपणी: परी� े�या िनकालाचे लेजर व माक�शीट ��ट काढ�यासाठी िवभागाकडे 

असले�या 6610 या िलपी ��टरसाठी ३० नग Cartridge आिण 6100 या िलपी 

��टरसाठी 25.5, 25 mm Ribbon (Refilling Pack) २० Box अस ेसािह�य खरेदीकिरता 

िवभागाकडील िद.13/05/2016 रोजी�या मा�यते�या अनुषंगाने दरप� के मागिव�याची 

�ि� या पणू� केली होती. सदरची �ि� या पणू� क� न �युनतम दर असले�या फम� मे. 

जीआर माक��टग पणेु यांना संदभ� � .सोिवसो/परी� ा/1177/5844, िद.23/06/2016 

नुसार 6100 या िलपी ��टरसाठी 25.5, 25 mm Ribbon (Refilling Pack) २० Box चा 

परुवठा आदेश दे�यात आला होता आिण मे. बहुचर � ेडस� मंुबई यांना संदभ� � .सोिवसो / 

परी� ा / 1177 / 5845, िद.23/06/2016 नुसार 30 नग Cartridge चा परुवठा आदेश 

दे�यात आला होता.

१. वरील�माणे दो�ही फम�ला परुवठा आदेश िदला होता व मे. जीआर माक��टग पणेु 

यांना दूर�वनीव� न िवचारणा केली असता, कोणताही �ितसाद िदला नाही.

२. मे. बहुचर � ेडस� मंुबई यांनी Cartridge चे दर �ित नग � .788/- वटॅसह अस े

चकुीने िदले असनू, या दराने परुवठा क�  शकत नाही. Cartridge चे दर �ित 

नग � .2,100/- वटॅ जादा असे आहेत तरी �ित नग � .2,100/- वटॅ जादा 

�माणे Cartridge चा परुवठा क�  शकतो अस ेप�  िदले असून, सदर फम�च ेप�  

सोबत जोडले आहे. 

सबब, वरील सव� बाबीचा िवचार करता, वरील�माणे दरप� के मागवून केलेली 

�ि� या र� करावी व न�याने दरप� के मागवून सदरची �ि� या कर�याबाबत 

िद.04/08/2016 रोजी िटपणी ठेवलेली हेाती. सदर िटपणीवरती मे. बहुचर � ेडस�, मंुबई 

या फम�च ेनाव का� या यादीत टाकणे, सदर फम�कडून दरप� के मागवू नये, तसचे �यांची 

दरप� के अस�यास ती दरप� के िवचारात घेवू नये व सदर फम�ला तसे कळिव�यात याव े

अस े सूिचत झाले अस�याने मे. बहुचर � ेडस�, मंुबई या फम�ला का� या यादीत टाकणे 

गरजचेे आहे. वरील फम�चे नाव का� या यादीत टाक�याचा िवषय �यव�थापन 

पिरषदेसमोर ठेवणे आव�यक अस�याने, मे. बहुचर � ेडस�, मंुबई या फम�च ेनाव का� या 

यादीत टाक�याची बाब िवचाराथ�.

ठराव: मे. बहुचर � डेस�, जीआर िवपत हाउस, 52, बोमानजी लाईन, योको िसझलसे� 

रे�टॉरंट, मंुबई या फम�ला का� या यादीत टाक�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.
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[5(5)] िद.११/08/2016 रोजी संप�  झाल�ेया िव�  व लखेा सिमतीने िशफारस केललेा

िद.02/08/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.02/08/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला आहे. 

तो General Statutes No.S.324 नुसार िव�  व लेखा सिमतीस तसेच �यव�थापन 

पिरषदेस मा�यतेसाठी ठेवणे आव�यक आहे. िद.११/08/2016 रोजी सपं�  झाले�या 

िव�  व लेखा सिमतीने िशफारस केलेली िद.02/08/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा 

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

ठराव: िद.02/08/2016 रोजी�या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ातंाबाबत िव�  व लखेा 

सिमतीने िद.११/08/2016 �या बैठकीत केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[5(6)] िद.११/08/2016 रोजी संप�  झाल�ेया िव�  व लखेा सिमतीने िशफारस केललेा

िद.11/08/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.11/08/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला आहे. 

तो General Statutes No.S.324 नुसार िव�  व लेखा सिमतीस तसेच �यव�थापन 

पिरषदेस मा�यतेसाठी ठेवणे आव�यक आहे. िद.११/08/2016 रोजी सपं�  झाले�या 

िव�  व लेखा सिमतीने िशफारस केलेली िद.11/08/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा 

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

ठराव: िद.11/08/2016 रोजी�या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ातंाबाबत िव�  व लखेा 

सिमतीने िद.11/08/2016 �या बैठकीत केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 
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[5(7)] महारा��  ् िव� ापीठ कायदा 1994 �या 16(१) अ�वये नामिनद�िशत �ाचाय�आर. 

वाय. पाटील, संचालक म.िव.िव.मं. याचंा वतेन ��ताव िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 �या 16(१) अ�वये �ाचाय� आर. वाय. पाटील 

यांच े सचंालक, महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळ पदी वतेन बडँ � .37,400-

67,000 या वतेन बडँम�ये मूळ वतेन � .43,000/- (� ेड वतेन 10,000/-) नामिनद�शनाने 

िनयु�ती कर�यात आली आहे. या संदभ�त िवभागीय सहसचंालक सोलापरू िवभाग, 

सोलापरू यां�या प�  � .िवसस/ंउिश/सोिवसो/२०१६/751, िद.08/03/2016 नुसार 

�ाचाय� आर. वाय. पाटील यां�या वतेन िनि� तीस �ारंिभक वतेन � .37,400/- (� ेड वतेन 

10,000/-) या �ारंिभक वतेनावर वतेन िनि� तीस मा�यता िमळालेली आहे. सदर 

संबधंी �ाचाय� आर. वाय. पाटील यांना काय�लयीन प�  � .SUS/Estt/2016/2986,

िद.19 माच�, 2016 अ�वये कळिव�यात आले असता, �ाचाय� आर. वाय. पाटील यांनी 

िद.२३/03/2016 रोजी प� ा�वये कळिवले की, �यांची नेमणकू मा. कुलगु�ं �या 

नामिनद�शनाने झालेली अस�याने व िनवड सिमतीमाफ�त झालेली नस�याने वतेन 

िनि� ती होत नसून वतेन सरं� ण होते. �ाचाय� आर. वाय. पाटील, डी. एस. टी. एस. 

मंडळाचे कॉलेज ऑफ फाम�सी, सोलापरूचे अ�य�  यांनी �मािणत क� न िदले�या 

िव� ापीठा�या सेवते � जू हो�यापवू�च े वतेन � .63,180/- (� ेड वतेन 10,000/-) या 

वतेनाचे संर� ण िवषयी काय�वाही िवभागीय सहसंचालक सोलापरू िवभाग, सोलापरू या 

काय�लयात �लंिबत आहे. सदर वतेन सरं� ण होऊन येईपय�त मा. कुलगु�ं नी 

नामिनद�िशत के�या�माणे व काय�लयीन प�  � .SUS/Estt/2016/2986, िद.19 माच�, 

2016 �माणे �ाचाय� आर. वाय. पाटील यांच ेवतेन � .43,000/- (� ेड वतेन 10,000/-)

�माणे आदा कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: महारा��  ् िव� ापीठ कायदा 1994 �या 16(१) अ�वये नामिनद�िशत �ाचाय� आर. 

वाय. पाटील, सचंालक म.िव.िव.मं. यानंा वतेन � .43,000/- (� ेड वतेन 

10,000/-) �माणे आदा कर�या�या वतेन ��तावास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.
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[5(8)] सोलापूर िव� ापीठ संकुल तसेच संल��नत महािव� ालयातून िनयिमत एम.ए�सी. 

सं�याशा�  या िवषयामधून �थम येणा�या िव� ाथ� / िव� ा�थनीस सन 2015-16

पासून ��येक वष� "� ीमती सुलभा शंकर पाडें सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक 

दे�याकिरता � .1,06,000/- �ा�त देणगी ��वकार�यास म. िव. कायदा 1994 

कलम 14(७) नुसार मा. कुलगु� महोदयानंी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी 

काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: डॉ. माधुरी उमाकांत वाळवकेर, वाळवकेर निस�ग होम यांनी सोलापरू िव� ापीठ 

संकुल तसेच संल��नत महािव� ालयातून िनयिमत एम. ए�सी. सं�याशा�  या 

िवषयामधून �थम येणा�या िव� ाथ� / िव� ा�थनीस सन 2015-16 पासून ��येक वष� 

"� ीमती सुलभा शंकर पांडे सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी 

िद.03/08/2016 रोजी�या प� ासोबत � .1,06,000/- (अ� री एक लाख सहा हजार 

फ�त) इतकी देणगी िव� ापीठास धनादेशा� ारे िदली आहे. सदर र�कमे�या �याजातनू 

�ितवष� उपरो�त नमूद नावाने सुवण�पदक दे�यासाठीचा मानस िव� ापीठास कळिवला 

होता. 

डॉ. माधुरी उमाकांत वाळवकेर, वाळवकेर निस�ग होम यां�याकडून 

सुवण�पदकासाठी � .1,06,000/- (अ� री एक लाख सहा हजार � पये फ�त) इतकी 

र�कम देणगी �हणनू धनादेशा� ारे ��वकार�यास महारा��  कायदा 1994 मधील कलम 

14(७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िदली आहे. 

�यानुसार �ा�त झालेला धनादेश िव�  व लेखा िवभागास जमा कर�यात आला असनू 

� .1,06,000/- इत�या र�कमेची पावती िव�  व लेखा िवभागाने अ�यासमंडळे 

िवभागाकडे जमा केलेली आहे. 

सबब, मा. कुलगु�  महोदयांनी वरील�माणे केलेली काय�वाही �यव�थापन 

पिरषदे�या मािहती�तव).

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

केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[5(9)] � ीमती सिवता राजीव िदपाली, वा�तुिवशारद व इटेंिरयर िडझाईनर यानंा 

कामा�या मोबद�यात � ावया�या शु�काची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: िद.३१ जुलै, २०१५ रोजी�या �यव�थापन पिरषदेम�ये वक� �टेशनसाठी 

लागणा�या फ�नचर�या िडझाईनचे काम हे � ीमती सिवता राजीव िदपाली, वा�तुिवशारद

व इंटेिरयर िडझाईनर यांना दे�यात आलेले आहे. �यांनी तयार केले�या 75.00 

लाखा�या अंदाजप� कास िद.२३ फे�वुारी, 2016 रोजी सुधािरत �शासकीय मा�यता 

घे�यात आलेली आहे. � ीमती सिवता राजीव िदपाली, वा�तुिवशारद यांना सदरच ेकाम 

देताना �यांना � ावयाचे शु�क ठरिव�यात आलेली नस�यामूळे स� ��थतीत आप�याकडे 

वा�तुिवशारद यांना दे�यात येत असले�या �चिलत शु�काचा त�ता सोबत जोडलेला 

असून, सदर त��याम�ये � ीमती िदपाली यांना दे�यात आलेले फ�त फ�नचर�या 

िडझाईन व �लॅ�नगचा या त��यात �प�ट उ� ेख नाही. � ीमती िदपाली यांना ऑिफस 

� म�या साईजनुसार फ�नचरच े �लॅ�नग िडझाईन�ग करावयाच े आहे. तसचे �याच े

अंदाजप� क तयार करणे, ई-ट�डरसाठी लागणारे सव� शत�, अटी व फ�नचरच े

�पेिसिफकेशन दे�याच ेकामे �यांनी करावयाची आहेत.

तसेच फ�नचर करावयाच ेकाम चालू असताना आपण वगेळी �ोज�ेट मॅनेजम�ट 

कं�सलटं�टची नेमणकू करत नसून, � ीमती िदपाली यां�याकडूनच सदर�या कामाची 

�वॉिलटी, साईज व �पेिशिफकेशननुसार कामे क� न �यावयाची आहेत. तसेच 

ठेकेदारांना दे�यात येणारे िबलही �यांनी तपासनू पेम�टसाठी सट�फाय करावयाच ेआहे. 

तसेच सदर काम संपपेय�त �यांची जबाबदारी राहणार आहे. �यामूळे अशा�कार�या 

बांधकामांना आपण वा�तुिवशारदसाठी २% व �ोज�ट मॅनेजम�ट कं�सलटं�टसाठी २% 

िदलेले आहेत. परंत ु फ�नचरचे काम �यापे� ा वगेळे अस�याने यांना वरील�माणे सपंणू� 

कामासाठी ��य�  कामा�या खच��या ३% �माणे फी देणे यो�य अस�यामूळे ��तूत 

काय�लया�या िद.09/08/2016 रोजी�या िटपणी�वये मा. कुलगु� महोदयांनी � ीमती 

सिवता राजीव िदपाली यांना ��य�  कामा�या खच��या ३% �माणे फी दे�यास मा�यता 

िदलेली आहे. 

सबब, � ीमती सिवता राजीव िदपाली वा�तुिवशारद व इंटेिरयर िडझाईनर यांना 

दे�यात आलेले वक� �टेशनसाठी लागणारे 75.00 लाखा�या कामा�या मोबद�यात ३% 

शु�क दे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: � ीमती सिवता राजीव िदपाली, वा�तुिवशारद व इटेंिरयर िडझाईनर यानंा 

कामा�या मोबद�यात � ावया�या शु�का�या बाबीची न�द घे�यात आली.
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[5(10)] सां��यकी सहायक या पदाची अनुभव संदभ�तील अट िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठातील वग� 3 व 4 या संवग�तील िर�त पदां�या भरती करीता

िद.02/06/2015 रोजी जािहरात �िस�द कर�यात आली होती. सदर जािहरातीत सां��यकी

सहायक या पदासाठी खालील �माणे शै� िणक अह�ता नूमद केलेली आहे. 

१. मा�यता �ा�त िव� ापीठाची एम.ए�सी. (गिणत / सां��यकी) / एम. कॉम. (गिणत / सां��यकी)

पद�यु� र पदवी उ� ीण� असणे आव�यक.

२. शासकीय / िनमशासकीय काय�लयातील त�सम कामाचा 3 वष�चा अनुभव असणे आव�यक.

३. इं� जी टंकलेखन 40 श.�.िम. आिण मराठी 30 श.�.िम. उ� ीण� असणे आव�यक.

४. संगणक � ानासाठी DOEACC सं�थे�या C.C.C. �कवा O �थर �कवा A �थर �कवा B �थर

�कवा C �थर यापैकी कोणतीही एक परी� ा उ� ीण��कवा महारा�� रा�य तं� िश� ण मंडळ, 

मंुबई यांची MS-CIT संगणक परी� ा िनयु�ती िदनांकापासून दोन वष��या आत उ� ीण� होणे

आव�यक आहे. 

जािहरातीस अनुस� न सां��यकी सहायक या पदासाठी �ा�त झाले�या आवदेन 

प� ानुसार िद.25 जून 2016 रोजी सां��यकी सहायक या पदाची लेखी परी� ा घे�यात आली आहे.    

या अनुषंगाने सां��यकी सहायक या संवग��या लेखी परी� ां�या �� पि� का व संभा�य 

उ� रसूची उमेदवारां�या मािहतीसाठी िव� ापीठ संकेत �थळावर �िस�द कर�यात आले�या 

हो�या. 

बिह�थ: एज�सीकडून लेखी परी� ेतील �यावसाियक चाचणीसाठी पा�  झाले�या 

उमेदवारांची यादी िव� ापीठ संकेत �थळावर �िस�द कर�यात आली होती. �यास अनुस� न

िद.23/07/2016 रोजी �यावसाियक चाचणीसाठी पा�  ठरले�या उमेदवारांची 80 गुणाची 

�यावसाियक चाचणी िव� ापीठात घे�यात आली. िद.02/06/2016 रोजी वग� 3 व 4 या 

संवग�तील िर�त पदां�या भरती संदभ�त िव� ापीठाने �िस�द केले�या सव�साधारण सूचना �ं  6 

उ� ीण� हो�यासाठी उमेदवाराने लेखी परी� ेत व �यावसाियक चाचणीत ��येकी िकमान 45 ट�के 

गुण �ा�त करणे आव�यक आहे.  यास अनुस� न सां��यकी सहायक या पदाकिरता गुणव� ा 

यादीत फ�त 2 च उमेदवार गुणव� नुेसार पा�  होतात.  तथािप, जािहरातीत नमुद मुददा � .2 

अनुभवाची अट पूण�कर�याबाबत काही संिद�धता िदसून येत आहे. सां��यकी सहायक हे पद 

िव� ापीठास िश� के� र पदा�या आकृितबंधानुसार शासन िनण�य � .एसयुएस-

2015/(123/05)/िविश-5, िद.11 मे, 2007 आिण शासन िनण�य � .एसयुएस 

2009/(390/09)/िविश-1, िद.19/09/2009 नुसार मंजूर झालेले आहे.  सदर पदास िव� ापीठाने 

िविवध जािहराती �िस�द केले�या आहेत. तथािप, आजअखेर सां��यकी सहायक पद िर�त आहे.  

महारा��  शासना�या कालानु� प िश� के� र भरती संदभ�त भरती बंदी व पद �यपगत क� न इतर 

पय�यी �यव�था क� न �शासिनक कामकाज कर�याकडे कल िदसून येत आहे.  सां��यकी 

सहायक हे पद अकृिष िव� ापीठातील सां��यकी कामकाजासाठी सदरचे पद भरणे अिनवाय� आहे.  

ही बाब िवचाराथ� घेता, गुणव� ा यादीतील गुणानु� मे �थम उमेदवाराची िनवड कर�यासाठी 

जािहरातीत नमुद अनुभव िशिथल कर�याची भरती �ि� या सिमतीने केलेली िशफारस ��वकारणे 

यो�य होईल, असे मत आहे.  

सबब, िव� ापीठ भरती �ि� या सिमतीची सां��यकी सहायक या पदाची अनुभवा 

संदभ�तील अटी संदभ�तील िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: जािहरातीत नमूद अनुभव िशिथल कर�याची भरती �ि� या सिमतीची िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. सां��यकी सहायक या पदाकिरता जािहरातीत नमूद अनुभवाची अट "शासकीय अथवा 

िनमशासकीय काय�लयातील त�सम कामाचा ३ वष�चा अनुभव असणे आव�यक" अशी आहे या ऐवजी 

महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 28(न) अ�वये िव� ापीठातील सां��यकी सहायक पदासाठी 

"शासकीय अथवा िनमशासकीय काय�लयातील त�सम कामचा ३ वष�चा अनुभव अस�यास �ा�या�य" अशी 

दु� �ती कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[5(11)] भाडंारपाल या पदासाठी उमेदवार िनवडीसाठी अनुभव िनि� त कर�याची बाब

िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठातील वग� 3 व 4 या संवग�तील िर�त पदां�या भरती करीता

िद.02/06/2015 रोजी जािहरात �िस�द कर�यात आली होती. सदर जािहरातीत 

भांडारपाल या पदासाठी खालील �माणे शै� िणक अह�ता नूमद केलेली आहे. 

1. मा�यता �ा�त िव� ापीठाची िव� ान / वािण�य शाखेतील पदवी परी� ा उ� ीण� असणे

आव�यक.

2. शासकीय / िनमशासकीय काय�लयातील त�सम कामाचा 3 वष�चा अनुभव असणे

आव�यक

3. संगणक � ानासाठी DOEACC सं�थे�या C.C.C. �कवा O �थर �कवा A �थर �कवा

B �थर �कवा C �थर यापैकी कोणतीही एक परी� ा उ� ीण��कवा महारा�� रा�य

तं� िश� ण मंडळ, मंुबई यांची MS-CIT संगणक परी� ा िनयु�ती िदनांकापासनू दोन 

वष��या आत उ� ीण� होणे आव�यक आहे. 

जाहीरातीस अनुस� न भांडारपाल यापदासाठी �ा�त झाले�या अज��वये लेखी 

परी� ा िद.25/06/2016 रोजी घे�यात आली आहे. 

यानुसार भांडारपाल पदा�या लेखी परी� ेत पा�  झाले�या उमेदवारांची संभा�य 

गुणव� ा यादी िव� ापीठ सकेंत �थळावर �िस�द कर�यात आली होती.

भांडारपाल पदासाठी उमेदवाराची िनवड कर�याबाबतचा िवषय 

िद.05/07/2016 रोजी�या भरती �ि� या सिमतीसमोर सादर केला असता, भांडारपाल 

पदासाठी जाहीरातीत नमूद शै� िणक अह�तेनुसार पा�  उमेदवारांची शै� िणक अह�ता व 

अनुभवाची गणना करतेवळेी त�सम पदासंदभ�त तांि� क अडचण िनम�ण झा�याने सदर 

सिमतीने खालील �माणे ठराव पािरत केलेला आहे.

“भांडारपाल पदासाठी अिंतम गुणव� ा यादीनुसार पा� झाल�ेया उमेदवारांचे

जाहीरातीत नमूद के�यानुसार शासकीय/िनमशासकीय काय�लयातील त�सम कामाचा 

3 वष�चा अनुभव असणे आव� यक अस�याने अनुभवा संदभ�त सव�च 48 अज�ची

काय�लयीन �तरावर छाननी क� न अहवालासह सदरचा िवषय पढुील बठैकीत 

फेरसादर करावा असे सव�नुमते ठरल.े” व तसेच सिमती सद�यांनी त�डी सदर पदा�या 

अनुभवाबाबत काय�लयीन मत सादर कराव ेअस ेसूिचत केल ेहोते. 

�यास अनुस� न भांडारपाल या पदासाठी उमेदवारांची िनवड करताना अनुभव 

अह�ता संदभ�तील मत खालील �माणे आहे.  

1. याम�ये शासकीय व िनमशासकीय धा�य गोदाम, अ�  धा�य परुवठा िवभाग, औषध 

िवभाग, यं�  साम� ी, शासकीय � �णालय, महारा��  रा�य परीवहन महामंडळ, 

िज�हा पिरषद, महानगर पािलका, नगर पिरषद, िव� ापीठ शै� िणक सं�था व 

इ�यादी काय�लयातील भांडारपाल पदा�या कामा सदंभ�तील कामांचा अनुभव 

असणा�यांना �थम �ाधा�य � ाव ेअस ेवाटते.

2. वतेन � णेी / बडँ मधील वतेन पी.बी.2 � . 9300-34800 � ेड पे � . 4300/- हे 

भांडारपाल पदासाठी लागू असले�या वतेना�माणे �कवा वतेनापे� ा एका ट��याने 

कमी असणा�या पा�  उमेदवारांना ��दतीय �ाधा�य � ाव.े
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3. िव� ापीठातील भांडारपाल पदासाठी िव� ापीठ �कवा महािव� ालयात �योगशाळा 

सहायक या पदावर िकमान 15 वष�चा �कवा �यापे� ा अिधक अनुभव असणा�या 

उमदेवारास तृतीय �ाधा�य दे�यात याव ेअसे काय�लयाच ेमत आहे.

तसेच सिमती सद�यां�या ठरावानुसार सव� पा�  48 उमेदवारांची काय�लयीन 

�तरावर केले�या छाननीचा अहवाल िद.03/08/2016 रोजी�या भरती �ि� या 

सिमतीसमोर सादर केला असता, सिमतीने खालील �माणे ठराव पािरत केलेला आहे. 

1) भांडारपाल या पदां�या लखेी परी� ेत पा� 48 उमेदवारां�या अज�ची छाननी कर�यात

आली व सोबत जोड�या�माणे अहवाल तयार कर�यात आला.  

2) भांडारपाल या पदासाठी जािहरातीत नमूद त�सम पदाचा अनुभव संदभ�त काय�लयाने

सादर केल�ेया मताची न�द घे�यात आली.   

भांडारपाल हे पद िव� ापीठास िश� के� र पदा�या आकृितबधंानुसार शासन 

िनण�य � .एसयएुस-2015/(123/05)/िविश-5, िद.11 मे, 2007 आिण शासन िनण�य 

� .एसयुएस 2009/(390/09)/िविश-1, िद.19/09/2009 नुसार मंजूर झालेले आहे.  

सदर पदास िव� ापीठाने िविवध जािहराती �िस�द केले�या आहेत.  तथािप, आजअखेर 

भांडारपाल पद िर�त आहे.  महारा��  शासना�या कालानु� प िश� के� र भरती संदभ�त 

भरती बदंी व पद �यपगत क� न इतर पय�यी �यव�था क� न �शासिनक कामकाज 

कर�याकडे कल िदसून येत आहे. भांडारपाल हे पद अकृिष िव� ापीठातील भांडारसंबधंी 

कामकाजासाठी सदरच े पद भरणे अिनवाय� आहे.  ही बाब िवचाराथ� घेता, गुणव� ा 

यादीतील गुणानु� मे �थम उमेदवाराची िनवड कर�यासाठी जािहरातीत नमुद अनुभव 

अह�ता वरील १,२ व ३ �माणे बदल�याची भरती �ि� या सिमतीची िशफारस ��वकारणे 

यो�य राहील, असे मत आहे. 

सबब, सदर पदासाठी अनुभवा�या � ा� तेबाबत पढुील िनण�य घे�यासाठी

िव� ापीठ भरती �ि� या सिमतीची भांडारपाल या पदासाठी उमेदवार िनवडीसाठी अनुभव 

िनि� त कर�याची िशफारीशीची बाब िवचाराथ�).

ठराव: भरती �ि� या सिमतीची िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

भांडारपाल या पदाकिरता जािहरातीत नमूद अनुभवाची अट "शासकीय अथवा 

िनमशासकीय काय�लयातील त�सम कामाचा ३ वष�चा अनुभव असणे आव�यक" अशी 

आहे या ऐवजी महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 28(न) अ�वये भांडारपाल 

पदासाठी वरील १, २ व ३ �माणे "िव� ापीठ �कवा महािव� ालयात �योगशाळा सहायक 

या पदावर िकमान १5 वष�चा �कवा �याप�े ा अिधक अनुभव असणा�या उमेदवारास 

�ा�या�य" अशी दु� �ती कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[5(12)] किन�ठ िलिपक संवग�तील इतर मागासवग�व खुला मिहला आर� णासंदभ�त

महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 28 (न) मधील तरतूदीनुसार िनयु�ती�या

काय�प�दतीत दु� �ती क� न गुणानु� मे गुणव� ा यादीत आल�ेया संबंिधत

उमेदवाराचंी, िव� ापीठ भरती �ि� या सिमती�या बैठकी िदवशी आव�यक

कागदप� ानुसार ता�पुरती व अंितम िनवड कर�या�या बाबीची िव� ापीठ भरती

�ि� या सिमतीची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

िटपणी : ��तुत िव� ापीठातील वग�3 व वग�4 संवग�तील िर�त पदां�या जािहराती

(जािहरात िद.21/04/2012, 07/05/2012 व 04/06/2012) सन 2015 म�ये

(िद.02/06/2015) अशा चार िविवध वत�मान प� ात व िव� ापीठा�या संकेत�थळावर

�िस�द क� न आवदेनप� मागिव�यात आले होते. िव� ापीठास �ा�त झालेले

आवदेनप� ांची छाननी न करता भरतीची लेखी परी� ा घे�यात आलेली आहे. लेखी

परी� ेत व �यावसाियक चाचणीत गुणानु� मे उ� ीण�झाले�या उमेदवारांकडे जािहरातीत

नमूद के�या�माणे शै� िणक अह�ता व नॉनि� िमलेअर �माणप� आवदेनप� सादर

कर�या�या शेवट�या िदवशी उपल�ध नाहीत.

तथािप, गुणव� ेनुसार गुणव� ा यादीम�ये �थम � मांकावर आलेले उमेदवार तांि� क

कारणामुळे िनवडीपासून विंचत राहू नये �हणनू जािहरातीमधील अट महारा�� िव� ापीठ

कायदा 1994 कलम 28 (न) मधील तरतूदीनुसार िनयु�ती�या काय�प�दतीत दु� �ती

करता येईल. �हणजचे जािहरातीम�ये नमूद केले�या अटीत अज�कर�या�या शेवट�या

तारखे ऐवजी िव� ापीठ भरती �ि� या सिमती�या बठैकी िदवशी आव�यक कागदप� े

उपल�ध असणे आव�यक अशी दु� �ती के�यास गुणानु� मे गुणव� ा यादीत आलेले

उमेदवार िनवडीपासून विंचत राहाणार नाहीत. तसेच गुणव� ा �ा�त केले�या उमदेवारांची

िनवड करणे सोयीचे होईल. �याच�माणे गुणव� ा � म लाव�यामुळे �यायालयीन

�करण/त� ारी ही उ� वणार नाहीत.

या�तव किन�ठ िलिपक संवग�तील इतर मागासवग�व खुला मिहला आर� णासंदभ�त

महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 28 (न) मधील तरतूदीनुसार िनय�ुती�या

काय�प�दतीत दु� �ती क� न गुणानु� मे गुणव� ा यादीत आले�या संबिंधत उमेदवारांची,

िव� ापीठ भरती �ि� या सिमती�या बठैकी िदवशी आव�यक कागदप� ानुसार ता�परुती व

अंितम िनवड कर�या�या बाबीची िव� ापीठ भरती �ि� या सिमतीची िशफारस �यव�थापन

पिरषदे�या िवचाराथ�सादर). 

ठराव: किन�ठ िलिपक संवग�तील इतर मागासवग�व खुला मिहला आर� णासंदभ�त महारा�� िव� ापीठ

कायदा 1994 कलम 28 (न) मधील तरतूदीनुसार िनयु�ती�या काय�प�दतीत दु� �ती क� न

गुणानु� मे गुणव� ा यादीत आल�ेया संबंिधत उमेदवारांची, िव� ापीठ भरती �ि� या सिमती�या

बैठकी िदवशी आव�यक कागदप� ानुसार ता�पुरती व अिंतम िनवड कर�या�या बाबीची िव� ापीठ

भरती �ि� या सिमतीची िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[5(13)] NMEICT �क�पातंग�त िव� ापीठ पिरसरात वाय-फाय सुिवधा काय���वत 

कर�यासाठी � ा�त झाल�ेया � .१३ लाख िनधीतून अनुषंिगक �ि� या क� न वाय-

फाय सुिवधा काय���वत कर�यासाठी त� ाचे नामिनद�शन कर�याबाबत. 

(िटपणी: NMEICT �क�पातंग�त िव� ापीठ पिरसरात Central Sponsored Plan

Scheme अंतग�त माच� २०१६ म�ये � .१३ लाख िनधी मंजूर झाला असनू यापकैी 

जवळपास � .११.६९ लाख िनधी िव� ापीठास �ा�त झालेला आहे. 

सदर �ा�त िनधीतून िव� ापीठ पिरसरात वाय-फाय सुिवधा काय���वत

कर�यासाठी हा िवषय तांि� क सिमतीसमोर िद.२२/०७/२०१६ रोजी सादर केला होता. 

तसेच या बठैकीवळेी ही सुिवधा देणा�या काही िव�े �यांना बोलािवले होते. परंत,ु तांि� क 

सिमतीने सदरची अनुषंिगक कामे बाहेरील फम�ना दे�याऐवजी ही संपणू� �िकेया

कर�यासाठी एका त� ाच े नामिनद�शन करणे सोयीचे होईल अस े मत �य�त केले आहे. 

तस े तांि� क सिमतीचे अ�य�  �ा. एस. एस. सयू�वशंी यांनी िद.११/०८/२०१६ रोजी�या 

प� ा� ारे कळिवले आहे. 

सबब, सदरची बाब ल� ात घेता, NMEICT �क�पातंग�त िव� ापीठ पिरसरात 

वाय-फाय सुिवधा काय���वत कर�यासाठी आव�यक ट�डर मागिव�याची �ि� या पणू� 

करणे व सपंणू�पणे वाय-फाय सुिवधा काय���वत करेपय�तची सव� अनुषंिगक काय�वाही 

कर�यासाठी एका त� ाचे नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�). 

ठराव: NMEICT �क�पातंग�त िव� ापीठ पिरसरात वाय-फाय सुिवधा काय���वत 

कर�यासाठी आव�यक ट�डर मागिव�याची �ि� या पूण� करणे व संपूण�पणे वाय-

फाय सुिवधा काय���वत करेपय�तची सव� अनुषंिगक काय�वाही कर�यासाठी एका 

त� ाचे नामिनद�शन कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�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


