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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १०३ �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.18 एि�ल, २०१७ दुपारी ०१:०० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १०३ वी बठैक मंगळवार, िद.18 एि�ल, २०१७ रोजी दुपारी ०१:०० 

वाजता �यव�थापन पिरषद सभागृहात मा. कुलगु� महोदय यां�या अ�य� तेखाली आयोिजत कर�यात

आली होती. 

बठैकीस खालील�माणे उप��थती होती.   

अ.� . सद�याचे नांव पद

1) �ा. डॉ. मालदार एन. एन. - मा. कुलगु� अ�य�

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

एम., िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू 

सद�य 

3) डॉ. घनवट ए. ए. सद�य

4) � ी. पाटील बी. पी., संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ कायम िनमंि� त 

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

6) �ा. पी. �भाकर, �भारी कुलसिचव सद�य सिचव

�वागत:

�ा. पी. �भाकर यांनी कुलसिचव पदाचा अितिर�त पदभार ��वकार�यानंतर �यांची ही 

पिहलीच बठैक अस�याने मा.कुलगु� महोदयांनी �यांच े�वागत केले. 

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

अनुप��थती: 

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

पणेु मा. संचालक (तं�  िश� ण) यांचे �ितिनधी यांनी दूर�वनी� ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली 

होती. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता दे�यात आली. मा.अवर मु�य सिचव, उ�च व तं�  

िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई हे �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.
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सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े  

[ 01 ] • 18 फे�वुारी, २०१७ रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या बैठकी�या 

काय�वृ� ातंावर केल�ेया काय�वाहीची न�द घेणे. 

• 07 माच�, २०१7 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू 

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

ठराव: • 18 फे�वुारी, २०१७ रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या बैठकी�या

काय�वृ� ातंावर केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.

• ०७ माच�, २०१७ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं 

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

काय�वृ� ातंावर केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.

पान � .२ वरील अ.� .5) म�ये "परी� ा िनयं� क" ऐवजी "संचालक, परी� ा व 

मू�यमापन मंडळ" अशी दु� �ती कर�यात आली. 
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[ 0२ ] पदाथ�िव� ान संकुल, सोलापूर िव� ापीठ, सोलापरू व Pioneer Electro System,

Pandharpur आिण JET Industries, Ichalkarnji (Dist. Kolhapur) या�ंयामधील

कराराचा (MoU) सुधािरत मसूदा �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तूत कय�लयाचे � .सोिवसो/आ�था/२०१६ िद.१४/12/2016 नुसार 

मा. संचालक, पदाथ�िव� ान संकुल, सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू यांना Pioneer Electro

System, Pandharpur आिण JET Industries, Ichalkarnji (Dist. Kolhapur) यां�याम�ये 

Memorandum of Understanding (MoU) व MoU चा मसूदा फेर सादर कर�याबाबत 

कळिव�यात आले होते.

�यास अनुस� न मा. सचंालक, पदाथ�िव� ान संकुल यांनी जा. � .सोिवसो / 

िफिज�स/495, िद.29/03/2017 नुसार 1) Pioneer Electro System, Pandharpur

2) JET Industries, Ichalkaranji (Dist. Kolhapur) यां�याम�ये होणा�या Memorandum of

Understanding (MoU) व Non Disclosure Agreement (MDA) �या मस�ू ास सधुारणा 

क� न सादर केले आहेत.

सदरची बाब िद.३१/०३/2०1७ रोजी�या िटपणी�वये सादर केले असता, �यास 

मा. कुलगु� महोदयांनी आगामी होणा�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत MoU ��ताव 

ठेव�यास मा�यता �दान केली आहे.

सबब, मा. सचंालक, पदाथ�िव� ान सकुंल यांनी िद.29/03/2017 रोजी�या 

प� ानुसार िवनंती के�या�माणे सोबत जोडले�या सधुािरत कराराचा मसूदा �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�). 

ठराव: पदाथ�िव� ान संकुल, सोलापूर िव� ापीठ, सोलापरू व Pioneer Electro System,

Pandharpur आिण JET Industries, Ichalkarnji (Dist. Kolhapur) या�ंयामधील

करारा�या (MoU) सुधािरत मसू� ास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 0३  ] िव� ापीठाकडील बीसीयुडी, िव� व लखेा िवभाग, आ�थापना िवभाग व इतर

िवभागकडील सव�रेकॉड�चे Scanning and Digitization कर�याची बाब िवचाराथ�.

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

िवभागाकडील सव� रेकॉड�च े Scanning and Digiization of the Record या कामाकिरता 

िवभागाकडून िद.08/11/2016 रोजी�या मा�यतेने ई-िनिवदा आ�या हो�या. सदर मागणीस 

अनुस� न िवभागाने िदले�या िवहीत वळेेत व मुदतीत िवभागास एकूण आठ िनिवदा �ा�त झा�या 

हो�या. �ा�त झाल�ेया ई-िनिवदां�या तांि� क िनिवदा िद.१३/०१/२०१७ रोजी िनिवदा उघडणे 

सिमती सम�  उघड�यात आ�या व तांि� क ��टीने आठही िनिवदाधारक पा�  ठर�या. पा�  

ठरले�या आठ िनिवदा धारकां�या दरा�या िनिवदा िद.07/02/2017 रोजी उघड�यात आ�या व 

सव� िनिवदाधारकां�या दराम�ये सं� म िनम�ण झा�याने व काही िनिवदाधारक काही सेवा मोफत 

दे�याच े दश�िव�याने �युनतम दर ठरिव�यासाठी � ी. िशदे ए. आर. सहायक �ा�यापक, 

संगणकशा�  संकूल यांना मा. कुलगु� महोदयांनी नामिनद�िशत केले होते.

�याअनुषंगाने �ा�त दरांचा तौलिनक त�ता तयार केला असून तौलिनक त�ता सोबत 

अवलोकनाथ� जोडला आहे. 

१) वरील त��यानुसार �या �या िवभागांच े Digitization च े काम करावयाच े आहे. �या �या 

िवभगाकडे कागद प� ांची चौकशी केली असता, अंदाजे १२,००,००० इतकी कागदप� े 

अस�याच ेसमजते. सदरील िमळाले�या मािहतीनुसार १२,००,००० कागदप� ामधून A४ आिण 

Legal साईजचे अंदाजे 10,00,000 व A3 आिण A2 साईजच े अंदाजे 2,00,000 इतके 

कागदप� े गृिहत ध� न तौलिनक त�ता तयारकेला असता, M/s Fusion one info IT Pvt. Ltd,

Pune या फम�च ेदर सव�त कमी आहे.

२) Web Base Fully functional document management system with feature like indixing

retrieval, archiving work flow management system (Min 10 Users, with source code) या 

कामाकिरता M/s Fusion One info IT Pvt. Ltd, Pune या फम�ने `१,००,०००/- दर िदले होते. 

तथािप सदरची फम� � .१ नुसार वरील कामाकिरता �युनतम अस�याने � .२ �या कामाबाबत 

दुर�वनी व� न िवचारणा केली असता, अ.� .२ ची सेवा इतर फम��माणे मोफत दे�याची 

तयारी दश�वून ई-मेल� ारे कळिवले आहे. सबब, वरील सव� बाब�चा िवचार करता M/s Fusion

One info IT Pvt. Ltd, Pune ही �युनतम ठरते व �यां�या कामाची �कमत ही एकूण 

`7,74,076/- (अ� री ` सात लाख चौ�याह� र हजार शहाह� र फ�त) इतकी असून सदरचा 

खच� �या िवभागाचे रेकॉड� Scanning and Digitization करावयाच ेआहे. �या-�या िवभागा�या 

अंदाजप� कीय िशष�कामधून करावयाच ेआहे.

उपरो�त �माणे वरील कामाकिरता `७,७४,०७६/- (अ� री ` सात लाख चौ�याह� र 

हजार शहाह� र फ�त) इतकी असून सदरचा खच� � .एक लाखा�या पुढे अस�याने सदरचा िवषय 

खरेदी सिमती, िव�  व लेखा सिमती व �यवव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक आहे. 

तथािप वरील काम हे सेवा पुरिवणे �या �कारात मोडते व सदर बाबीस �यव�थापन पिरषदेने ठराव 

� .२१ अ�वये िद.21/07/2011 नुसार मा�यता िदलेली आहे. 

सबब, वरील�माणे Scanning and Digitziation of the Record या कामाकिरता 

M/s. Fusion one info IT Pvt. Ltd, Pune या फम�ला कामाचे आदेश दे�याची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाकडील बीसीयुडी, िव� व लखेा िवभाग, आ�थापना िवभाग व इतर

िवभागकडील सव�रेकॉड�चे Scanning and Digitization of the Record या कामाकिरता 

M/s. Fusion one info IT Pvt. Ltd, Pune या फम�ला कामाचे आदेश दे�यास सव�नुमते

मा�यता दे�यात आली. 
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[ 04 ] ऑनलाईन �� पि� का िवतरण �णाली (Online Secured Delivery of Question

Paper) संदभ�त परी� ा व मू�यमापन मंडळाने केल�ेया िशफारशी िवचाराथ�.

(िटपणी: माहे माच� / एि�ल, २०१७ म�ये घे�यात येणा�या एम. ए. / एम. एस. ड��यू / एम. 

कॉम. / बी. बी. ए. / बी. सी. ए. / बी. ए. एल. एल. बी. / एल. एल. एम. / 

एम. सी. ए. / एम. ए�सी या अ�यास� माकिरता ऑनलाईन �� पि� का िवतरण 

�णाली� ारे पाठिव�यासाठी िनि� त केले�या परी� ा क�� ावरील मा. �ाचाय� / 

मा. सचंालक व IT सम�वयक यांची काय�शाळा िद.२३/०३/२०१७ रोजी आयोिजत केली 

होती. सदर बठैकीस एकूण २५ महािव� ालयांचे �ाचाय� व IT सम�वयक उप��थत होते. 

सदर परी� ा क��  असले�या महािव� ालयाच े�ाचाय� / IT सम�वयक यां�याकडून बठैकीत 

खालील�माणे सचूना �ा�त झा�या हो�या.

१) IT सम�वयक यांना दे�यात येणारे मानधन हे अतंग�त / बिह:�थ पय�व�े क यां�या िन�मे

असून ते अंतग�त / बिह:�थ पय�व�े क यां�याएवढेच िमळाव.े

२) �� पि� का छपाई कामाकिरता दे�यात येणारे �ित `१५/- कमी अस�याने ते वाढवून 

िमळाव.े  

३) परी� ा क�� ावर ऑनलाईन �� पि� का �ा�त झा�यानंतर �याचे झेरॉ�स काढून ते 

िवतरण करणे इतर कामासाठी सपोट� �टाफ िमळाव.े

उपरो�त �माणे �ा�त झाले�या सचूना िद.३०/०३/२०१७ रोजी झाले�या परी� ा 

व मू�यमापन मंडळा�या बठैकीत आय�या वळेेचा िवषय � .9(७) अ�वये परी� ा व 

मू�यमापन मंडळाने �ाचाय� / IT सम�वयक यां�या सूचने�या अनुषंगाने खालील�माणे 

िशफारशी (अ. � . १ ते ३) �यव�थापन पिरषदेस केले�या आहेत. 

१) IT सम�वयक यांना दे�यात येणारे मानधन हे अंतग�त / बिह:�थ पय�व�े क यां�याएवडे 

कराव.े 

२) �� पि� का छपाई कामाकिरता �ित िव� ाथ� खच� `१५ ऐवजी `२० इतके कराव.े 

३) �या परी� ा क�� ावर ऑफलाईन व ऑनलाईन या दो�ही परी� ा एकाच वळेेस चालू �या 

परी� ा क�� ासाठी एक अितिर�त िशपाई नेमणकूीस मा�यता दे�यात आली.

सबब, ऑनलाईन �� पि� का िवतरण �णाली (Online Secured Delivery of

Question Paper) संदभ�त परी� ा व मू�यमापन मंडळाने केले�या िशफारशी िवचारारथ्).                                                                                                                          

ठराव: ऑनलाईन �� पि� का िवतरण �णाली (Online Secured Delivery of Question

Paper) संदभ�त परी� ा व मू�यमापन मंडळाने खालील�माणे केल�ेया िशफारशी 

��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  

१) IT सम�वयक यांना दे�यात येणारे मानधन हे अतंग�त / बिह:�थ पय�व�े क यां�याएवडे 

कराव.े 

२) �� पि� का छपाई कामाकिरता �ित िव� ाथ� खच� `१५ ऐवजी `२० इतके कराव.े 

३) �या परी� ा क�� ावर ऑफलाईन व ऑनलाईन या दो�ही परी� ा एकाच वळेेस चाल ू

�या परी� ा क�� ासाठी एक अितिर�त िशपाई नेमणकूीस मा�यता � ावी. 
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[ 05 ] ��तूत िव� ापीठाम�ये ��येक वष� िव� ा�य�ना पदवी �माणप� �दान

कर�यासाठी आयोिजत कर�यात येणा�या दी� ातं समारंभा�या �संगी �नातकानंा

िव� ापीठाकडून पुरिव�यात येणा�या गाऊन शु�काम�ये `२०/- ऐवजी `५०/- 

इतके शु�क वाढ कर�याबाबत परी� ा व मू�यमापन मंडळाने केललेी िशफारस 

िवचाराथ�.

(िटपणी: ��ततू िव� ापीठाम�ये ��येक वष� िव� ा�य�ना पदवी �माणप�  �दान 

कर�यासाठी आयोिजत कर�यात येत असले�या दी� ांत समारंभा�या �संगी मागील दोन 

वष�पासून �नातकांना परुिव�यात येणा�या गाऊनसाठी अनामत र�कम �हणनू `२००/- 

आिण गाऊन फी �हणनू `२०/- इतकी र�कम आकारली जाते. परंत ुसदरील र�कम ही 

मागील दोन वष�पासून आकारली जात असनू �याम�ये वाढ कर�यात आलेली नाही. 

सदरील बाब िवचारात घेता नमूद केले�या अनामत व फी�या रकमेम�ये वाढ करणे 

आव�यक अस�याने, सदरचा िवषय िद.३०/०३/२०१७ रोजी झाले�या परी� ा व 

मु�यमापन मंडळा�या बठैकीत ठेवला असता, खालील�माणे िनण�य झाला आहे.

ठराव 

� .9(१) 

गाऊन�या अनामत रकमेम�ये कोणताही बदल न करता गाऊन शु�काम�ये 

`२०/- ऐवजी `५०/- इतके शु�क कर�याची िशफारस �यव�थापन पिरषदेस 

कर�यात आली.

सबब, वरील�माणे परी� ा व मु�यमापन मंडळाने गाऊन शु�काम�ये `२०/-

ऐवजी `५०/- इतके शु�क वाढ कर�याची केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: ��तूत िव� ापीठाम�ये ��येक वष� िव� ा�य�ना पदवी �माणप� �दान

कर�यासाठी आयोिजत कर�यात येणा�या दी� ातं समारंभा�या �संगी �नातकानंा

िव� ापीठाकडून पुरिव�यात येणा�या गाऊन शु�काम�ये `२०/- ऐवजी `५०/- 

कर�याबाबत परी� ा व मू�यमापन मंडळाने केललेी िशफारस ��वका� न

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 06 ] िव� ापीठ व संल�न महािव� ालयातील िव� ा�य�चा पालकासह, िश� क व

�शासकीय कम�चारी यानंा अपघाती िवमा �लेमची िमळणारी र�कम

`१,००,०००/- ऐवजी `१०,००,०००/- र�कम वाढ कर�याबाबतचा मसूदा 

िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ �थापनेपासून िव� ापीठ व िव� ापीठाशी संल��नत असणा�या 

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

उतरिव�याची काय�वाही िव� ाथ� िवकास िवभागाकडून कर�यात येते. या दर�यान 

िवमाधारकाचा अपघाती मृ�यु झा�यास पालकास `१,००,०००/- व पालकाचा अपघात 

झा�यास पा�यास `२५,०००/- इतकी र�कम िवमा काय�लयाकडून अदा कर�याबाबतची 

काय�वाही कर�यात येते. यासाठी िव� ा�य�कडून `१५/- इतकी िवमा फी र�कम 

आकर�यात येते. सन २०१6-17 या वष�त `९/- िवमा र�कम �हणनू टाटा ए आय जी 

जनरल इं�यूर�स कंपनी िल., सोलापरू यांना पाठिव�यात येत होती व `६/- �टूडंट एड 

फंड या जमा िशष�काखाली िव� ापीठाकडे जमा कर�यात येत होती. महारा��  ्शासनाच े

िनण�य � .सकंीण� २०१७/�� /१९/िवमा �शासन, िद.१८/०२/२०१७ रोजी�या 

िनण�यानुसार `३४५/- इत�या र�कमेत `१०,००,०००/- इतकी र�कम िमळत 

अस�याबाबत कळिव�यात आले आहे. �यानुसार सन २०१७-१८ या वष�त सदर�या 

रकमेत वाढ क� न िव� ाथ�, िश� क व �शासकीय कम�चारी यांचा अपघाती मृ�य ुझा�यास 

पालकास / वारसास `१०,००,०००/- व पालकाचा अपघात झा�यास पा�यास 

`२,५०,०००/- इत�या रकमेस वाढ के�यास �ित िव� ाथ�, िश� क व �शासकीय 

कम�चारी�माणे िवमा ि�िमयम�या रकमेत वाढ हो�याची श�यता आहे. तरी िवमा 

काय�लयाकडून आदा कर�याबाबत (सोबत जोड�यानुसार) ��तावाचा तयार कर�यात 

आलेला मसूदा �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ व संल�न महािव� ालयातील िव� ा�य�चा पालकासह, िश� क व

�शासकीय कम�चारी यानंा अपघाती िवमा �लेमची िमळणारी र�कम

`१,००,०००/- ऐवजी `१०,००,०००/- इतकी र�कम वाढ कर�याबाबत�या

मसू� ास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 



�यव�थापन पिरषदेची १०३ वी बैठक मंगळवार, िद.18 एि�ल, २01७ काय�वृ� ांत 8/24

[ 07 ] पीएच. डी. अ�यास� माचे संशोधक िव� ाथ� � ी. ताबंोळी ए. बी. याचंे वा�षक

शु�क हे िवलबं दंड न आकार�याची िवनंती �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: पीएच. डी. अ�यास� माच े सशंोधक िव� ाथ� � ी. तांबोळी ए. बी. यांनी 

िद.01 जानेवारी, २०१७ रोजी पीएच. डी. रसायनशा�  अ�यास� मास न�दणी केली आहे. 

तसेच सदर िव� ाथ� JRF �हणनू � जू झाले असनू सन 2015 म�ये JRF किरता िनवड 

झालेली आहे. तथािप, सदर िव� ा�य�नी पीएच. डी. अ�यास� माच ेशै. वष� 2015, 2016 

व 2017 च े वा�षक शु�क भरलेले नाही. तसेच िद.०१ ऑग�ट, 2017 पासून सदर 

िव� ा�य�ची SRF मधून समा�ती होणार आहे. िव� ा�य�च े पीएच. डी. अ�यास� माचे शै. 

वष� 2015, 2016 व 2017 च े वा�षक शु�क `53,225/- इतके होते व िवलंबा�मक 

दंडांची र�कम `27,700/- इतकी होते. यापकैी िव� ा�य�नी एकूण वा�षक शु�क 

`53,225/- इतकी र�कम काय�लयाकडे भरलेली आहे. िव� ा�य�स िश�यवृ� ी वळेेत 

िमळाली नाही, तसेच पिर��थती गरीबीची अस�याने दंड आका�  नये अशी िवनंती 

संबिंधत िव� ा�य�नी केली आहे.

सबब, िव� ा�य�ची आ�थक ��थती व िव� ाथ� हीत िवचारात घेता, पीएच. डी. 

अ�यास� माचे संशोधक िव� ाथ� � ी. तांबोळी ए. बी. यांच ेवा�षक शु�क हे िवलंब दंड न 

आकार�याची िवनंती �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: पीएच. डी. अ�यास� माचे संशोधक िव� ाथ�� ी. ताबंोळी ए. बी. याचंी UGC कडून

JRF उिशरा आ�यामुळे खास बाब �हणनू िवलबं दंड `27,700/- माफ कर�यास

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 08 ] � ी. अिंबका ��टस� ॲ�ड प��लकेश�स याचंे २०१४-15 चे देयक आदा

के�याबाबतची �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�ं नी केललेी काय�वाही

मािहती�तव.

(िटपणी: सामािजकशा�  े सकुंलातील िवभागा�या पद�यु� र कोस�ससाठी िव� ा�य�ना 

�वशे घे�यासाठी शै. वष� 2014-15 साठी दै. प�ुय नगरी�या वत�मापप� ात जािहरात 

दे�यात आली होती. याच े देयक � .L/14-17/37159, िद.१४/०७/२०१७ र�कम 

`१,४४०/- आ�थक वष� २०१६-17 म�ये �ा�त झाले.

दै. प�ुय नगरी मधील जािहरात �िस�दीच े� ी अंिबका ��टस� ॲ�ड प��लकेश�स 

यांच ेर�कम `१,४४०/- च ेदेयक मा. कुलगु�ं �या आदेशा�वये Fine-5% (`७२/-) आका� न 

व TDS (`२९/-) कपातीसह `१,३३९/- (१४४0-७२-२९) आदा कर�यात आले आहे. 

सबब, �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी केलेली काय�वाही 

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: � ी. अंिबका ��टस�ॲ�ड प��लकेश�स याचंे २०१४-15 �या `१,४४०/- देयकातून

५% दंड व टी. डी. एस. कपातीनंतर `१३३९/- आदा के�याबाबतची �यव�थापन

पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु� महोदयानंी केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात

आली. 
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[ 09 ] मे. गोदावरी ए�ंटर�ाईजेस, मनु�यबळ पुरवठा, शॉप नं.54-55, मिहला मजला,

अिलभाई टावर, िशवाजी नगर, नादेंड या खाजगी ठेकदार / कं� ाटदाराकडून

दरप� सिमती�या िशफारशीनुसार �ित कम�चारी � ित िदन `१.९९ या दराने

िद.01/04/2017 पासून िद.31/03/2018 पय�त काय�लयीन कामासाठी 

मनु�यबळ घे�याकिरता मा.कुलगु� महोदयानंी मा�यता िद�याची बाब 

मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठातील िविवध िवभाग / सकुंलाम�ये गरजनुेसार काय�लयीन कामासाठी 

कं� ाटी प�दतीने न�दणीकृत परुवठादार / ठेकेदाराकडून घे�याकिरता िद.27/02/2017 

रोजी�या ई-िनिवदेस अनुस� न �ा�त झाले�या ई-िनिवदा परुवठादार / ठेकेदारांच े

तांि� क बाबी तापसणी कर�याकिरता मा. कुलगु� महोदयांनी गठीत केले�या सिमतीचा 

अहवाल, दरप� क सिमतीसमोर सादर कर�यात आला. �याच�माणे िद.३१/03/2017 

रोजी सकाळी ११:०० वा. दरप� क सिमतीसमोर Financial Bid उघड�यात आले असनू, 

सदर सिमतीने Financial Bid म�ये सव�त कमीत कमी सेवा शु�क आकारणारे फम� L1

मे. गोदावरी एं�टर�ाईजसे, मनु�यबळ परुवठा, शॉप नं.54-55, पिहला मजला, अिलभाई 

टावर, िशवाजी नगर, नांदेड यांचेकडून �ती कम�चारी �ित िदन `१.९९/- या दराने 

िद.01/04/2017 ते िद.31/0३/2018 या कालावधीकिरता सेवा घे�याकिरता 

संबिंधतास काय�आदेश दे�यास मा. कुलगु� महोदयांनी िद.31/03/2017 �या िटपणी�वये 

मा�यता िदली आहे. �यानुसार मे. गोदावरी एं�टर�ाईजसे, मनु�यबळ परुवठा, शॉप नं.54-

55, पिहला मजला, अिलभाई टावर, िशवाजी नगर, नांदेड यांना िद.31/03/2017 रोजी 

परुवठा आदेश दे�यात आले आहे. (�याची छायांिकत �त सोबत जोडली आहे.)

सबब, मे. गोदावरी एंटर�ाईजसे, मनु�यबळ परुवठा, शॉप नं.54-55, पिहला 

मजला, अिलभाई टावर, िशवाजी नगर, नांदेड या खाजगी कं� ाटदाराकडून दरप� क 

सिमती�या िशफारशीनुसार �ित कम�चारी �ित िदन `1.99/- या दराने िद.01/04/2017 

पासून िद.31/03/2018 पय�त मनु�यबळ घे�याकिरता मा. कुलगु�  महोदयांनी मा�यता 

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

ठराव: मे. गोदावरी ए�ंटर�ाईजेस, मनु�यबळ पुरवठा, शॉप नं.54-55, मिहला मजला,

अिलभाई टावर, िशवाजी नगर, नादेंड या खाजगी ठेकदार / कं� ाटदाराकडून

दरप� सिमती�या िशफारशीनुसार �ित कम�चारी �ित िदन `१.९९/- या दराने

िद.01/04/2017 पासून िद.31/03/2018 पय�त काय�लयीन कामासाठी 

मनु�यबळ घे�याकिरता मा.कुलगु� महोदयानंी मा�यता िद�या�या बाबीची न�द

घे�यात आली. 
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[ 10 ] िनल�खन कर�यात आललेी संगणक शै� िणक सं�थाना वाटप कर�यासाठी

महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम २०१६ मधील तरतूद कलम 12(७) 

नुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  यानंी िदललेी मा�यतेची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठाकडील सकुंले व �शासकीय िवभागाकडे असले�या �या संगणकाचा 

�पीड कमी झालेला आहे व नादु� �त अशी संगणक िद.27/12/2016 व 

िद.25/01/2017 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेने मा�यता िदलेली आहे. सोबत 

��तावाची छायांिकत �त जोडलेली आहे.

शासन िनण�य � .मातंस / न�ती०७/�क ८९/३९, िद.08/02/2010 अ�वये 

िनल�खन कर�यात आलेली उपकरणे ही �यां�या िवभागातील इतर अिधकारी / कम�चारी 

यांना लेखी आदेश काढून � ावा अथवा या उपकरणांना उ�च व तं� िश� ण िवभागाअंतग�त 

असले�या शासकीय शै� िणक सं�थांना �या सदर सामु� ी घे�यास तयार असतील अशा 

शै� िणक सं�थांना �ाधा�य दे�यात याव ेअसे नमूद केले आहे.

�यानुसार िनल�िखत कर�यात आलेली संगणके शै� िणक सं�थांना िद�यास 

�याचा िव� ा�य�ना उपयोग होईल. शै� िणक स�ंथांचे संगणक मागणी ��ताव 

िव� ापीठाला �ा�त होत आहेत. ते�हा िनल�िखत कर�यात आलेले सव� संगणक शै� िणक 

सं�थांना वाटप करणे उिचत वाटते. तथािप याबाबत �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे 

आव�यक आहे. निजक�या काळात �यव�थापन पिरषदेची बठैक नस�याने िनल�खन 

कर�यात आलेले संगणक (सोबत यादी�माणे) शै� िणक सं�थांना वाटप कर�याची बाब 

महारा��  ्साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२(७) नुसार �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  यांनी मा�यता िदली आहे.

सबब, महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२(७) 

नुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  यांनी केलेली काय�वाही �यव�थापन 

पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु� महोदयानंी 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 ] शै. वष� 2017-18 किरता संल��नत महािव� ालयाकडून �ा�त झाल�ेया नैस�गक

िव�तारा�या ��तावांना मा.कुलगु�  महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा��

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) नुसार केल�ेया िशफारशी 

मािहती�तव.

(िटपणी: शै� िणक वष� 2017-18 किरता संल��नत महािव� ालयांकडून सोबत जोडले�या 

यादी�माणे पारंपािरक व ए.आय.सी.टी.ई. अंतग�त येणा�या पदवी व पद�यु� र अ�यास� मा�या 

नैस�गक िव�ताराच े��ताव �ा�त झालेले आहेत.

सदर �ा�त ��तावांवर महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109 (4) 

अ�वये �थम अिध�ठाता मंडळ सिमती�या िशफारशी किरता सादर क� न अिध�ठाता मंडळा�या 

िशफारशीसह �यव�थापन पिरषदेसमोर िशफारशी�तव सादर करणे आव�यक आहे व त� नंतर 

�यव�थापन पिरषदे�या िशफारशीनंतर �ा�त ��तावांवर िव� ापीठ �तराव� न िविहत �ि� या होवून 

��ताव संबंिधत �ािधकरणाकडे पुढील काय�वाही�तव िविहत मुदतीत िशखर सं�था व महारा��  

शासनाकडे सादर करणे आव�यक आहे.

दर�यान�या कालावधीत महारा��  शासनाने िद.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.  

नवीन महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 लागू झा�यामुळे ��तुत िव� ापीठ 

काय�� े� ात अिध�ठाता मंडळ अ��त�वात नस�यामुळे, िद.15/03/2017 रोजी�या िटपणी�वये 

मा.कुलगु�  महोदयांनी सदर नैस�गक िव�तारांवर िव� ापीठ �तराव� न िविहत काय�वाही क� न 

पुढील काय�वाही�तव िशखर सं�था व महारा��  शासनाकडे िविहत मुदतीत पाठिवणेकिरता 

�यव�थापन पिरषदेसमोर थेट सादर कर�यास मा�यता िदलेली आहे.

परंतु, �यव�थापन पिरषदेची बैठक नजीक�या काळात आयोिजत होणार नस�याने व 

सदरचे ��ताव 1 एि�ल, 2017 पूव� सादर करणे आव�यक अस�याने मा.कुलगु�  महोदयांनी 

सोबत�या त�ता 'ब' मधील महािव� ालया�या नावासमोर दश�िव�या�माणे नैस�गक िव�तारां�या 

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

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने िशफारशी केले�या आहेत. 

           सबब, शै� िणक वष� 2017-18 किरता संल��नत महािव� ालयाकडून �ा�त झाल�ेया

नैस�गक िव�तारा�या ��तावांना मा.कुलगु�  महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा��

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) नुसार केले�या िशफारशी 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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[ 12 ] शै. वष�2017-18 पासून नवीन शासकीय अिभयांि� की महािव� ालय व संल��नत

महािव� ालयांकडून नवीन िवषय व अितरी�त तुकडी स�ु कर�यासाठी �ा�त झाल�ेया

��तावावर िद.30/10/2010 व िद.02/09/2013 नुसार केललेी काय�वाही मािहती�तव

व महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109(4) (ग) 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. वष� 2017-18 पासनू सोबत जोडले�या त��या�माणे नवीन शासकीय 

अिभयांि� की महािव� ालय, िवषय व अितरी�त तुकडी सु�  कर�या संदभ�तील ��ताव 

िव� ापीठास �ा�त झालेले आहेत.

उपरो�त शासन िनण�यास अनुस� न शै. वष� 2017-18 पासून नवीन शासकीय 

अिभयांि� की महािव� ालय व संल��नत महािव� ालयांकडून पारंपािरक अ�यास� मातंग�त 

येणा�या िवषय व अितरी�त तुकडी 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.30/10/2010 व

िद.02/09/2013 रोजी�या शासन िनण�यातील तरतूदीनुसार मा.कुलगु�  महोदयां�या 

िशफारशी अ�वये पा� ता संबिंधत महािव� ालयांना कळिव�यात आलेली आहे.

दर�यान�या कालावधीत महारा��  शासनाने िद.23/02/2017 �या असाधारण 

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

िद.01/03/2017 पासनू अमंलात आणले आहे. सदर महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

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

"उपरो�त िविहत कालमय�दे�या आत �ा�त झाले�या अशा सव� अज�ची 

अिध�ठाता मंडळाकडून छाननी कर�यात येईल आिण ते �यव�थापन पिरषदे�या 

मा�यतेने, �या वष��या 01 एि�ल रोजी �कवा �यापवू� �यव�थापन पिरषदेस यो�य 

वाटतील अशा संब�द कारणांनी यशोिचत प�ुटी िदले�या िशफारश�सह रा�य शासनाकडे 

पाठिव�यात येतील" 

उपरो�त शासन िनण�यातील तरतूदी�या अनुषंगाने नवीन महािव� ालय �कवा 

पाठय� म, िवषय, िव� ाशाखा व तकुडी सु�  कर�यासाठी परवानगी िमळणेकामी 

शासनाकडे ��ताव पाठिव�याची तारीख �या �या वष��या 01 एि�ल पय�त आहेत. 

�यानुसार सदरचे ��ताव शासनाकडे 1 एि�ल पय�त पाठिवणे आव�यक आहे.
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�यानुसार स� ��थतीत �यव�थापन पिरषदेची बठैक नजीक�या काळात होणार 

नस�याने या संदभ�त िद.15/03/2017 व िद.22/03/2017 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 सदरच े नवीन शासकीय अिभयांि� की महािव� ालय, िवषय व 

अितिर�त तकुडी सु�  कर�यासाठी परवानगी िमळणेकामी िद.27/03/2016 रोजी 

��ताव सादर कर�यात आलेले आहेत. 

सबब, शै. वष� 2017-18 पासून नवीन शासकीय अिभयांि� की महािव� ालय व

संल��नत महािव� ालयांकडून नवीन िवषय व अितरी�त तुकडी सु�  कर�यासाठी �ा�त 

झाले�या ��तावावर िद.30/10/2010 व िद.02/09/2013 नुसार केलेली काय�वाही 

मािहती�तव व महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 109 (4) (ग) 

नुसार सदरच े��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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मा. कुलगु� तथा अ�य�  महोदया�ंया परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय:  

[13(1)] िवभागास आव�यक असललेी Data Center ची सेवा एका वष�किरता भाडे 

त�वावर घे�याची बाब िवचाराथ�.

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

िद.28/02/2017 रोजी�या मा�यतेने दुसरी मुदत वाढ देवून ई-िनिवदा मागिव�यात आ�या हो�या. 

सदर मागणीस अनुस� न िवभागाकडे एकूण दोन ई-िनिवदा �ा�त झा�या हो�या. �ा�त झाले�या दोन 

िनिवदाधारकां�या तांि� क िनिवदा उघड�याकिरता िद.27/03/2017 रोजी�या िटपणी�वये मा. 

कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदलेली आहे. सदर मा�यतेस अनुस� न िनिवदा उघडणे समतीसम�  

उघडून तांि� क िनिवदेचा पा�  / अपा� तेचा तौलिनक त�ता तयार केला असता, दोनही 

िनिवदाधारक तांि� क��टीने पा�  ठरले असून पा�  / अपा� तेचा तपशील खालील�माणे:

अ.� . िनिवदाधारकांच ेनाव पा�  / अपा�

1) M/s. ESDS Software Soluation Pvt. Ltd., Nashik पा�

२) M/s. Cyber Futurisits Pvt. Ltd., Noida U. P. पा�

वरील�माणे तांि� क ��� ा पा�  ठरले�या दोन िनिवदाधारकां�या दरा�या िनिवदा 

िद.11/04/2017 रोजी िनवदा 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 Pvt. Ltd., Nashik या फम�च े दर सव�त कमी असून फम� आिण �यांनी िदले�या दराचा 

तपशील खालील�माणे

अ.� . िनिवदाधारकांच ेनाव िनिवदेम�ये िदलेले दर

1) M/s. ESDS Software Soluation Pvt. Ltd., Nashik � .35,900/-

�ित मिहना सव� करासह

िवभागास आव�यक असलेले Data Center ची सेवा एका वष�साठी भाडेत�वावर 

घे�याकिरता � .4,30,800/- इतका खच� अपेि� त असून सदरचा खच� िवभागाकडील Data Center

Rent या अंदाजप� कीय िशष�कातून खच� टाकावा लागणार आहे. उपरो�त�माणे वरील कामाकिरता 

खच� � . एक लाखा�या पुढे अस�याने सदरचा िवषय खरेदी सिमती, िव�  व लेखा सिमती व 

�यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक आहे. तथािप वरील काम हे सवा पुरिवणे या �कारात 

मोडते व सदर बाबीस �यव�थापन पिरषदेने ठराव � .२१ िद.21/07/201१ नुसार मा�यता िदलेली 

आहे.  

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

वा�षक दरकरार कामाचे आदेश दे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िवभागास आव�यक असललेी Data Center ची सेवा M/s. ESDS Software

Soluation Pvt. Ltd, Nashik या फम�सोबत एका वष�किरता (�ित मिहना 

`35,900/- सव� करासह) भाडे त�वावर घे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 



�यव�थापन पिरषदेची १०३ वी बैठक मंगळवार, िद.18 एि�ल, २01७ काय�वृ� ांत 16/24

[13(२)] सोलापूर िव� ापीठा�या रसायनशा� संकुलातील पिरिव� ाधीन कालावधी पूण�

केललेे अ�यापक डॉ. मुकंुद गणपत माळी यानंा सहायक �ा�यापक पदा�या सेवते 

कायम कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी:  ��ततु िव� ापीठा�या रसायनशा�  सकुंलातील अ�यापक  डॉ. मुकंुद गणपत 

माळी  यांनी सहायक  �ा�यापक या पदावरील  पिरिव� ाधीन कालावधी  पणू� केलेला 

असून, �यां�या सेवचेी िविहत मािहती खालील  �माणे आहे: 

अ.

� .

अ�यापकाचे नाव धारण

केलेले पद 

� जू िदनांक पिरिव� ाधीन कालावधी

संपत असलेला िदनांक 

1) डॉ. मुकंुद गणपत माळी सहायक 

�ा�यापक

16/02/2016 15/02/2017

िव� ापीठ सकुंल अ�यापकांचे पिरिनयम 270 (3) नुसार संचालक / िवभाग�मुख 

यांचेकडून �यां�या अिधप�याखाली काय�रत असले�या सदर अ�यापकास ��तुत 

िव� ापीठा�या सेवते कायम कराव े �कवा नाही याबाबत "Definite Remarks and

recommendation" मागिवले आहेत. �यानुसार संबिंधत संकुला�या सचंालकांनी 

डॉ.मुकंुद गणपत माळी यांना सहायक �ा�यापक या पदा�या सेवते कायम कराव े अस े

गोपनीय प� ा�दारे कळिवले आहे.

तसेच अ�यापकांचे पिरिनयम 270 (4) अ�वये �थम व ��दतीय सहामाही अहवाल 

संबिंधत सकुंला�या संचालकांनी पाठवून िदले असून ते मा. कुलगु�  महोदय यांनी 

पनु�वलोकन केलेले आहेत.

सबब, डॉ. एम. जी. माळी यांना �यांचा पिरिव� ाधीन कालावधी पणू� होत 

असले�या नमूद िदनांकापासून ��तूत िव� ापीठा�या सेवते कायम कर�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: सोलापूर िव� ापीठा�या रसायनशा� संकुलातील पिरिव� ाधीन कालावधी पूण�

केल�ेया खालील अ�यापकास सेवते कायम कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.  

अ.

� .

अ�यापकाचे 

नाव 

धारण

केललेे पद

संकुल िवषय � जू िदनांक पिरिव� ाधीन 

कालावधी 

संपत असललेा 

िदनांक 

१) डॉ. मुकंूद 

गणपत माळी 

सहा�यक 

�ा�यापक

रसायनशा�  

संकूल 

िफिजकल 

केिम�� ी

१६/०२/२०१६ १५/०२/२०१७
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[13(३)] रेकॉड� कीपर िन-िलिपक या पदा�या िनयु�ती संदभ�त मा.उ�च �यायालय, मंुबई 

येथे �लंिबत असल�ेया यािचके�या अनुषंगाने काय�वाही कर�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठातील िश� के� र पदा�या वग� 3 व 4 सवंग�तील िर�त पदां�या भरती 

�ि� येची लेखी परी� ा िद.25/06/2016 व िद.26/06/2016 रोजी घे�यात आलेली 

असून रेकॉड� िकपर-िन-िलिपक या पदासाठी अंितम िनवड झालेले उमेदवार यांना 

िनयु�ती आदेश अ� ापही िनग�िमत केलेले नाहीत.

रेकॉड� िकपर-िन-िलिपक या पदा�या िद.25/06/2016 रोजी झाले�या लेखी 

परी� ेत व िद.23/07/2016 रोजी झाले�या �यावसाियक चाचणीत �ा�त गुणां�या आधारे 

आिण िद.23/08/2016 रोजी उमेदवारांचे मूळ कागदप� े तपासणी अतंी मा. उ�च 

�यायालय, मंुबई येथील LPA Stamp No.5410/2011, WP No. 6712/2015 आिण 

महारा��  शासना�या िनकाला�या अिधन राहून अंितम िनवड यादी व अंितम �ित� ा यादी 

�िस�द कर�यात आली होती.

याबाबत काय�लयीन िनवदेन खालील �माणे, 

1) रेकॉड� कीपर-िन-िलिपक या पदावर यापवू� काय�रत असलेले कम�चारी � ी. शरद 

एस. पवार यां�या सेवा िव� ापीठाने समा�त के�यानंतर �यांनी मा. उ�च �यायालय, 

मंुबई येथे यािचका दाखल केली होती. यािचकेचा िनकाल �यां�या बाजूने 

लाग�यानंतर िव� ापीठाने या िनकालािव� �द मा. उ�च �यायालय, मंुबई येथे LPA

Stamp No.5410/2011 अपील दाखल केले आहे.  सदर अपील �लिंबत असून 

�याची पढुील सनुावणी िद.13/02/2017 रोजी मा.उ�च �यायालय, मंुबई येथे 

ठेव�यात आली होती. सदर �करण चौकशीसाठी िनघाल ेनाही. 

2) वरील LPA Stamp No.5410/2011 �या अंितम िनण�या�या अिधन राहून � ी. र�व�  

कोरे यांची नेमणकू कर�यात आली होती. � ी. र�व�  कोरे यांनी राजीनामा िद�याने तो 

िव� ापीठाने मंजूर केला आहे. सदरचा राजीनामा परत घे�याबाबत �यांनी पनु:�  

िवनंती केली असता, िव� ापीठाने �यांची िवनंती अमा�य के�याने �यांनी मा. उ�च 

�यायालयात यािचका � .6712/2015 दाखल केली होती.  मा. उ�च �यायालयाने 

िद.25/04/2016 रोजी �यांची यािचका फेटाळली आहे. त� नंतर � ी. र�व�  कोरे 

यांनी पनु� : RPWST/13304/2016 िद.30/04/2016 �माणे न�याने िपटीशन मा. 

उ�च �यायालय, मंुबई येथे दाखल केललेी असून ते �लिंबत आहे.

3) � ी. र�व�  कोरे यांनी मा. मं� ी, उ�च व तं�  िश� ण यांचेकडे अज� दाखल केला आहे. 

याबाबत मा. मं� ी महोदया�या प� ानुसार मा.कुलगु� महोदयांनी �वत: सुनावणी घेवून 

मं� ालयात अहवाल पाठिवला आहे. 

सदर बाब िद.24 जानेवारी, 2017 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत ठेवली 

असता, खालील �माणे ठराव झालेला आहे.

ठराव: सदरचा िवषय पढुील बठैकीत सादर करावा अस ेठरल.े 
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�यव�थापन पिरषदे�या ठरावानुसार सदरचा िवषय पनु� : िद.18 फे�वुारी, 2017 

रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत ठेवली असता, खालील �माणे ठराव झालेला 

आहे. 

ठराव: सदरचा िवषय पढुील बठैकीत सादर करावा अस ेठरल.े 

तसचे मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यां�या 

िद.30/03/2017 रोजी�या प� ानुसार � ी. र�व�  कोरे यांना प�ुहा िव� ापीठ सेवते � जू 

क� न घे�याबाबत िद.31/03/2017 रोजी सहसंचालक, सोलापरू यांच े काय�लयात 

प�ुहा सुनावणी घे�यात आलेली आहे.  सदर सुनावणीस मा. बी. पी. पाटील, �. 

कुलसिचव उप��थत होते.

सबब, सदर पदाबाबत स� :��थतीत दोन िरट यािचका मा. उ�च �यायालयाम�ये 

�लंिबत आहेत.  तसेच मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापरू िवभाग, 

सोलापरू यांचेसमोर झाले�या सुनावणी�या अनुषंगाने �यांचेकडील िनण�य �लंिबत आहे.

सबब, सदरची बाब पनु� : िवचाराथ�).

ठराव: रेकॉड� कीपर िन-िलिपक या पदा�या िनयु�ती संदभ�त महारा��  ् शासनाकडून 

याबाबत आदेश आ�यानंतर यावर िवचार कर�याचे सव�नुमते ठरल.े 
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[13(4)] िव� ापीठा�या न�याने संपािदत केल�ेया 482 एकर पिरसरात बांधकाम करावया�या

फॅक�टी �लब इमारती�या � .155.00 लाखा�या सुधािरत अदंाजप� का�या �शासकीय 

मा�यतेस मा.कुलगु�  महोदयांनी बांधकाम सिमती�या वतीने केललेी िशफारस �यव�थापन

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी यांचकेडून एक वेळेच ेअनुदान (One time catch up

grant) �हणनू (UGC Non 12(B) Scheme) मधून �ा�त झाले�या 2.50 कोटी रकमेमधून 

िव� ापीठाने न�याने संपािदत केले�या 482 एकर पिरसरात बांधकाम करावया�या फॅक�टी �लब 

इमारती�या � .92.00 लाखा�या अंदाजप� कास िद.29/11/2011 रोजी झाले�या बांधकाम 

सिमतीने ठराव � .3 अ�वये व िद.29/11/2011 रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीतील 

ठराव � .10(1) अ�वये �यव�थापन पिरषदेने �शासकीय मा�यता िदलेली होती. 

त� नंतर सदर इमारतीचे बांधकामाच ेअंदाजप� क हे � .92.00 लाख अस�यामुळे सदरचे 

काम हे अंशदान ठेव � पाने साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडे वग� करणेकामी 

िद.06/02/2013 रोजी झाले�या बांधकाम सिमतीने ठराव � .3 अ�वये व िद.15/02/2013 रोजी 

झाले�या �यव�थापन पिरषदेने ठराव � .9 अ�वये मा�यता िदलेली होती. सदरील ठरावास 

अनुस� न सदरच े काम हे साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडे अंशदान ठेव � पाने कर�यास वग� 

कर�यात आलेली होती. 

साव�जिनक बांधकाम िवभागाने िद.20/03/2015 रोजीचे प�  � .सांबािव-2/लेखा 

शाखा/1182/2015 अ�वये सदर कामाकरीता � .91.00 लाख वग� करणेबाबत ��तूत 

काय�लयाला कळिवलेले होते. �यास अनुस� न ��तूत काय�लयाच ेिद.25/03/2015 रोजीच ेप�

� . सोिवसो / अिभ.िवभाग / अंशदान ठेव / 2014-15 / 12875 अ�वये सदर कामाकरीता 

� .97,11,246/- इत�या रकमेच ेधनादेश साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडे जमा केलेली होती.

तथािप, उपरो�त कामाकरीता साव�जिनक बांधकाम िवभागाने � .155.00 लाखाचे 

सुधािरत अंदाजप� क तयार केलेला आहे. �यामुळे साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडे वग� केले�या 

फॅक�टी �लब इमारती�या बांधकामाकरीता � .155.00 लाखा�या अंदाजप� कास �थम: बांधकाम 

सिमतीची सुधारीत �शासिकय मा�यता �यावी लागणार आहे व बांधकाम सिमती�या मा�यतेनंतर 

सदरचा िवषय �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव सादर क� न �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेअंती 

सदर कामाच ेउव�िरत र�कम साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडे वग� कराव ेलागणार आहे.

तथािप, बांधकाम सिमतीची बैठक िद.06/03/2017 रोजी संप�  झालेली अस�यामुळे 

मा.कुलगु�  महोदयांनी बांधकाम सिमती�या वतीने महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

12(7) अ�वये �यव�थापन पिरषदेला िशफारस केलेली आहे. 

सबब, िव� ापीठा�या न�याने संपािदत केले�या 482 एकर पिरसरात बांधकाम 

करावया�या फॅक�टी �लब इमारती�या � .155.00 लाखा�या सुधािरत अंदाजप� का�या

�शासकीय मा�यतेस मा.कुलगु�  महोदयांनी बांधकाम सिमती�या वतीने केलेली िशफारस 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठा�या न�याने संपािदत केल�ेया 482 एकर पिरसरात बांधकाम करावया�या

फॅक�टी �लब इमारती�या � .155.०० लाखा�या सुधािरत अदंाजप� का�या �शासकीय 

मा�यतेस मा.कुलगु� महोदयांनी बांधकाम सिमती�या वतीने केललेी िशफारस ��वका� न 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[13(5)] िव� ापीठा�या न�याने संपािदत केल�ेया 482 एकर पिरसरात बांधकाम करावया�या

अरो�य क�� इमारती�या � .85.00 लाखा�या सधुािरत अदंाजप� का�या �शासकीय 

मा�यतेस मा. कुलगु�  महोदयांनी बांधकाम सिमती�या वतीने केललेी िशफारस 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी यांचकेडून एक वळेेचे अनुदान (One time catch

up grant) �हणनू (UGC Non 12(B) Scheme) मधून �ा�त झाले�या 2.50 कोटी रकमेमधून 

िव� ापीठाने न�याने संपािदत केले�या 482 एकर पिरसरात बांधकाम करावया�या अरो�य क��  

इमारती�या � .32.00 लाखा�या अंदाजप� कास िद.29/11/2011 रोजी झाले�या बांधकाम 

सिमतीने ठराव � .5 अ�वये व िद.29/11/2011 रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदेने ठराव 

� .10(1) अ�वये पशासिकय मा�यता िदलेली होती. 

त� नंतर सदर इमारतीच े बांधकामाच े अंदाजप� क हे � .32.00 लाख अस�यामुळे 

सदरच े काम हे अंशदान ठेव � पाने साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडे वग� करणेकामी 

िद.06/02/2013 रोजी झाले�या बांधकाम सिमतीने ठराव � .6 अ�वये व िद.15/02/2013 

रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदेने ठराव � .9 अ�वये मा�यता िदलेली होती. सदरील ठरावास 

अनुस� न सदरच े काम हे साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडे अंशदान ठेव � पाने कर�यास वग� 

कर�यात आलेली होती. 

साव�जिनक बांधकाम िवभागाने िद.20/03/2015 रोजीच े प�  � . सांबािव-2/लेखा 

शाखा/1182/2015 अ�वये सदर कामाकरीता � .32.00 लाख वग� करणेबाबत ��तुत 

काय�लयाला कळिवलेले होते. �यास अनुस� न ��तुत काय�लयाच े िद. 25/03/2015 रोजीच े

प�  � .सोिवसो/अिभ.िवभाग/अंशदान ठेव/2014-15/12875 अ�वये सदर कामाकरीता 

� .25,88,754/- इत�या रकमेच ेधनादेश साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडे जमा केलेली होती.

तथािप, उपरो�त कामाकरीता साव�जिनक बांधकाम िवभागाने � .85.00 लाखाचे 

सुधािरत अंदाजप� क तयार केलेला आहे. �यामुळे साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडे वग� केले�या

अरो�य क��  इमारती�या बांधकामाकरीता � .85.00 लाखा�या अंदाजप� कास �थम: बांधकाम 

सिमतीची सुधारीत �शासिकय मा�यता �यावी लागणार आहे व बांधकाम सिमती�या मा�यतेनंतर 

सदरचा िवषय �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव सादर क� न �यव�थापन पिरषदे�या 

मा�यतेअंती सदर कामाचे उव�िरत र�कम साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडे वग� कराव ेलागणार 

आहे. 

तथािप, बांधकाम सिमतीची बैठक िद.06/03/2017 रोजी संप�  झालेली अस�यामुळे 

मा.कुलगु�  महोदयांनी बांधकाम सिमती�या वतीने महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

12(7) अ�वये �यव�थापन पिरषदेला िशफारस केलेली आहे.  

सबब, िव� ापीठा�या न�याने संपािदत केले�या 482 एकर पिरसरात बांधकाम 

करावया�या अरो�य क�� इमारती�या � .85.00 लाखा�या सुधािरत अंदाजप� का�या �शासिकय

मा�यतेस मा.कुलगु�  महोदयांनी बांधकाम सिमती�या वतीने केलेली िशफारस �यव�थापन

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठा�या न�याने संपािदत केल�ेया 482 एकर पिरसरात बांधकाम करावया�या

अरो�य क�� इमारती�या � .85.00/- लाखा�या सुधािरत अदंाजप� का�या �शासकीय 

मा�यतेस मा. कुलगु�  महोदयांनी बांधकाम सिमती�या वतीने केललेी िशफारस 

��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[13(6)] सोलापरू िव� ापीठाला कर�यात येणा�या उ�चदाब िव� तु जोडणीचा कॉ�� �ॅट िडमांड

125 व� न 425 के. �ही. ए. कर�याची तसेच सदरकामी र�कम � .4,74,610/-

महािवतरण कंपनीकडे जमा कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  रा�य िव� ुत िवतरण कंपनीकडून स� ��थतीत िव� ापीठाकरीता 

उ�चदाब िव� ुत जोडणीचा कॉ�� �ॅट िडमांड 125 के. �ही. ए. चा आहे. महािवतरण 

कंपनीकडून िव� ापीठाकरीता फ�त 125 के. �ही. ए. इत�या िवज वापरास मंजूरी 

अस�यामुळे आपणाला फ�त 125 के. �ही. ए. इतकाच िवज वापर कराव े लागते. 

तथािप, िव� ापीठातील िवजचेे वापर हे 125 के.�ही.ए.प�े ा जा�त अस�यामुळे ��येक 

मिह�याम�ये अितिर�त िवज वापराचे साधारण � .10,000/- दंड महािवतरण कंपनीला 

भराव ेलागत आहे. 

उपरो�त बाब िवचारात घेवून महािवतरण कंपनीकडून दरमहा आकार�यात 

येणारे दंड वाचिवणेकरीता सोलापरू िव� ापीठाला कर�यात येणा-या उ�चदाब िव� तु 

जोडणीचा कॉ�� �ॅट िडमांड 125 व� न 425 करणेकामी ��तुत काय�लयाचे प�  � . 

सोिवसो/अिभ./ 2016-17/9545, िद.10/10/2016 प� ा�वये महािवतरण कंपनीकडे 

िवनंती कर�यात आलेली होती. याबाबत महािवतरण काय�लयाने प�  � . 

अअ/सोमंका/तांि� क/7698, िद.05/11/2016 अ�वये िव� ापीठाला वगेवगेळया 

आव�यक कागदप� ांची पतू�ता करणेबाबत कळिवलेले होते. सदरील प� ाला अनुस� न 

महािवतरण कंपनीकडे सव� कागदप� ांची पतू�ता कर�यात आलेली होती.  

िव� ापीठाने सादर केले�या सव� ��तावाला अनुस� न महािवतरण कंपनीने प�  

� . SE/SURC/T/HT-517/2024, िद.27/03/2017 अ�वये सोलापरू िव� ापीठाला 

कर�यात येणा-या उ�चदाब िव� ुत जोडणीचा कॉ�� �ॅट िडमांड 125 व� न 425 के. �ही. 

ए. कर�याच ेमंजूर क� न �यासाठी खालील�माणे एकुण � .4,74,610/- इतकी र�कम 

एका मिह�याम�ये जमा करणेबाबत कळिवलेले आहे. 

Sr.No. Particular Amount in Rs.

1. Fixed Service Connection Charges 20,500/-

2. 1.3 % Charges On Estimated Cost 2510/-

3. Additional Security Deposit 4,34,695/-

4. Testing Fee Of T/F Will be estimated by
E.E.testing

5. Cost Of Agreement Forms 200/-

6. Processing Fee 1700/-

7. Modern Installation Charges 15,000/-

Total 4,74,605/-

Say Total Amount 4,74,610/-

वरील�माणे महािवतरणकडे जमा करावया�या रकमेम�ये Additional Security

Deposit ची र�कम ही � .4,34,695/- आहे. उपरो�त त��याम�ये नमुद एकुण र�कम 

� .4,74,610/- महािवतरण कंपनीकडे जमा के�यानंतर �यां�या सूचने�माणे 

Transformar व Capacitor बदलून �याव ेलागणार आहे.

स� ��थतीला िव� ापीठातील िवजचे े वापर हे 125 के.�ही.ए.पे� ा जा�त 

अस�यामुळे ��येक मिह�याम�ये अितिर�त िवज वापराचे दंड महािवतरण कंपनीला 

भराव े लागत आहे. सदरच े दंड वाचिवणेकामी तसेच िव� ापीठाचे भिव�यातील िवजचे े

वाढते वापर  ल� ात घेता,  सोलापरू  िव� ापीठाला  कर�यात  येणा-या  उ�चदाब  िव� तु  
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जोडणीचा  कॉ�� �ॅट िडमांड 125 व� न 425 करणेकामी महारा��  रा�य िव� ुत िवतरण 

कंपनी यां�या काय�लयाकडे � .4,74,640/- भराव ेलागणार आहे. 

सबब, सोलापरू िव� ापीठाला कर�यात येणा-या उ�चदाब िव� ुत जोडणीचा 

कॉ�� �ॅट िडमांड 125 व� न 425 के.�ही.ए. कर�याची तसेच सदरकामी र�कम

� .4,74,610/- महािवतरण कंपनीकडे जमा कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या

िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठाला कर�यात येणा�या उ�चदाब िव� तु जोडणीचा कॉ�� �ॅट िडमांड

125 व� न 425 के. �ही. ए. कर�याची तसेच सदरकामी र�कम � .4,74,610/-

महािवतरण कंपनीकडे जमा कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[13(7)] आदरणीय सुशीलकुमारजी �शदे साहेब, सोलापूर यानंी वगेवगेळया � �े ाम�ये 

केल�ेया उ� खेिनय काय�ची दखल घेऊन �यांना ��तुत िव� ापीठाकडून 

डी. िलट पदवी दे�याबाबत िद.26/4/2017 रोजी आयोिजत केल�ेया िवशेष 

िद� ातं समारंभाची बाब मािहती�तव.

िटपणी: आदरणीय सुशीलकुमारजी �शदे साहेब, सोलापरू यांनी वगेवगेळया � �े ाम�ये 

केले�या उ� ेखिनय काय�ची दखल घेऊन �यांना ��ततु िव� ापीठाकडून डी. िलट 

पदवी देऊन स�मािनत कर�यात येणार आहे. याबाबतचा िवशेष िद� ांत समारंभ 

िद.26/4/2017 रोजी ��ततु िव� ापीठाम�ये आयोिजत कर�यात आला असून सदरील 

काय�� मा�या पवु�तयारी करीता वगेवगेळया 22 सिम�या गठीत के�या आहे. सदरील 

गठीत केले�या सिमतीने �यांना नेमून िदलेली काय� सु�  आहेत.

सबब, वरील �माणे आदरणीय सशुीलकुमारजी �शदे साहेब, सोलापरू यांना 

��तुत िव� ापीठाकडून डी. िलट पदवी दे�याबाबत िद.26/4/2017 रोजी आयोिजत 

कर�यात आले�या िवशेष िद� ांत समारंभाची बाब मािहती�तव).

ठराव: आदरणीय सुशीलकुमारजी �शदे साहेब यानंा ��तुत िव� ापीठाकडून 

डी. िलट पदवी मा. रा�यपाल या�ंया शुभह�ते �दान कर�यात येणार आहे याची 

न�द घे�यात आली. 
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[13(8)] िवशेष काय�सन अिधकारी � ी. एस. ए. नारकर याचंा 1 वष�चा कालावधी 

िद.17/04/2017 रोजी सपंत अस�याने �यानंा मुदतवाढ दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: शासन िनण�य � .संकीण�-2715/�.� ./100/13, िद.08 जानेवारी, 2016 

नुसार िविवि� त कामासाठी कं� ाटी प�दतीने िवशेष काय�सन अिधकारी (अिभयांि� की 

िवभाग), िवशेष काय�सन अिधकारी (िव�  व लेखा िवभाग) या पदाची मुलाखत घेवून, 

िनवड सिमतीचा अहवाल ��वका� न िद.12/04/2016 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेने 

मा�यता िदली आहे. �याअनुषंगाने � ी. एस. ए. नारकर यांना िनयु�ती आदेश 

� .SUS/Estt/ 2016 / 3705, िद.13/04/2016 रोजी�या िनयु�ती आदेशा�वये िवशेष 

काय�सन अिधकारी �हणनू िनय�ुती कर�यात आली आहे. �यानुसार ते 

िद.18/04/2016 रोजी सदर पदावर � जू झाले आहेत.

सदर िनय�ुती आदेशाम�ये खालील �माणे नमूद कर�यात आले आहे.

Your appointment is purely temporary on contract basis for the

maximum period of One year as provided in Government Resolution

no.2715/�.� .१००/१३, िद.08/01/2016.  

उ�त तरतूद िवचारात घेता � ी. एस. ए. नारकर हे िद.18/04/2016 रोजी � जू 

झाले असनू �यांचा कालावधी हा िद.17/04/2017 रोजी संपणार आहे. या�तव, 

� ी. नारकर एस. ए. यांचा मुदतवाढी संदभ�तील अज� िद.17/04/2017 रोजी 

सायंकाळी 6.00 वा. �ा�त झाला आहे.  

सबब, सदर बाब धोरणा�मक अस�याने � ी. एस. ए. नारकर यांना मुदतवाढ 

दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िवशेष काय�सन अिधकारी � ी. एस. ए. नारकर याचंा 1 वष�चा कालावधी

िद.17/04/2017 रोजी संपत अस�याने �यानंा 2017 ते 2018 या एका 

वष�साठीची मुदतवाढ दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. तसेच � ी. एस. ए. 

नारकर यानंा �वासभ� ा व दैिनक भ� ा अनु� ये राहील.

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

                   सही/-            सही/- 

सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


