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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १०6 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.१८ जुल,ै २०१७ दुपारी ०१:०० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १०६ वी बठैक मंगळवार, िद.१८ जुल,ै 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) डॉ. घनवट ए. ए. सद�य

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

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

5) �ा. पी. �भाकर, �भारी 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 मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण) पणेु यांच े�ितिनधी डॉ.

देशपांडे एस. एम., िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू, 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 ] २२ जून, २017 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

कायम करणे.

ठराव: २२ जून, २०१७ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

सव�नुमते कायम कर�यात आला.
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[ 0२ ] सन 2017 किरता “सोलापरू िव� ापीठ जीवन गौरव परु�कार” ि� सद�यीय िनवड 

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

कुलगु�  महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने एका सद�याचे नामिनद�शन 

के�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठा� ारे सन 2017 किरता “सोलापूर िव� ापीठ जीवन गौरव पुर�कार”

साठी �थािनक वत�मान प� ात व िव� ापीठा�या संकेत�थळावर जाहीर आवाहन देवून ��ताव 

मागिव�यात आलेले आहेत. �यास अनुस� न “सोलापूर िव� ापीठ जीवन गौरव” किरता िवहीत 

मुदतीत एकूण 05 ��ताव �ा�त झालेले आहेत.

“सोलापूर िव� ापीठ जीवन गौरव” पुर�काराकिरता�या िनयमावलीत िनयम 4 म�ये (िद. 

27/09/2016 रोजी�या मा. �यव�थापन पिरषदेमधील ठराव � . 13 नुसार सुधािरत िनयमावली) 

खालील�माणे तरतूद आहे.

िनयम 

� . 4

नामिनद�शन प�दत: सदरील पुर�कारासाठी �ा�त अज�मधून एका �य�तीची या 

पुर�कारासाठी िनवड कर�यासाठी ि� सद�यीय सिमतीच े गठण केले जाईल. सदर 

ि� सद�यीय सिमतीच े अ�य�  हे सोलापूर िव� ापीठाच े कुलगु�  असतील, अ�य 

िव� ापीठाच े आजी �कवा माजी कुलगु�  व सोलापूर िव� ापीठ �यव�थापन पिरषदेने 

नामिनद�िशत केलेले एक सद�य हे सदर सिमतीच े सद�य असतील. पुर�काराकरीता 

�ा�त झाले�या अज�ची छाननी मा. �यव�थापन पिरषदेचे 03 सद�यीय उपसिमती� ारे 

क� न 05 अज�ची िशफारस उपरो�त सिमतीकडे अिंतम िनण�यासाठी करेल.

उ�त तरतूद िवचारात घेता, पुर�काराकिरता �ा�त झाले�या अज�ची छाननी 

मा. �यव�थापन पिरषदेच े 03 सद�यीय उपसिमती� ारे क� न 05 अज�ची िशफारस अंितम 

िनण�यासाठी ि� सद�यीय सिमतीकडे करेल. परंतु िविहत मुदतीत एकुण पाचच अज� िव� ापीठास 

�ा�त झालेले आहेत. �यामुळे �यव�थापन पिरषदे�या 03 सद�यीय उपसिमती� ारे सदर अज�ची 

छाननी कर�याची आव�यकता नस�याने �ा�त झाले�या एकुण 05 अज�तून एका अज�ची िनवड 

कर�याकिरता ि� सद�यीय िनवड सिमती गठीत करणे आव�यक आहे. उपरो�त तरतुदीनुसार,

सदर सिमतीतील एक सद�याच े मा.�यव�थापन पिरषदेकडून नामिनद�शन घेणे आव�यक होते. 

परंतु नजीक�या काळात �यव�थापन पिरषदेची बैठक िनयोिजत नस�याने तातडीची बाब �हणनू 

ि� सद�यीय सिमती�या एका सद�याचे िद. 28/06/2017 रोजी�या िटपणी�वये महारा��  

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

कुलगु�  महोदयांनी �ा. ए. एम. देशमुख, अ�य� , माय� ोबायोलॉजी असोिसएशन ऑफ इंिडया,

उ�मानाबाद यांच ेनामिनद�शन केलेले आहे.

          सबब, सन 2017 किरता “सोलापूर िव� ापीठ जीवन गौरव पुर�कार” ि� सद�यीय िनवड 

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

महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने एका सद�याच ेनामिनद�शन के�याची बाब मािहती�तव).

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

तरतूदीनुसार मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीची

न�द घे�यात आली.
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[ 03 ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १३५ (२) नुसार,

सन २०१६-१७ च े वा�षक लखेे व लखेापरी� ण अहवाल �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १३५ (२)

नुसार, सन २०१६-१७ या आ�थक वष��या ले�याचंे लेखापरी� ण कर�याकिरता 

TAP Associates, Solapur याचंी संवधैािनक लेखापरी� क �हणनू िनयु�ती 

कर�यात आली होती. TAP Associates, Solapur यानंी सन २०१६-१७ या 

आ�थक वष��या ले�याचंे लेखापरी� ण क� न लेखापरी� ण अहवाल िदलेला 

आहे. या लेखापरी� ण अहवालावरील आ� पे व लेखापरी� ण अहवाल अंितम 

कर�यासाठी (Account Code 1.50 h) नुसार मा.कुलगु�  यानंी िव�  व लेखा 

सिमतीची उपसिमती खालील�माणे गठीत कर�यात आली.

१) �ा. देशमुख एल. पी.  

२)  डॉ. घनवट ए. ए.  

३) डॉ. काबंळे बी. एन.  

या सिमतीने िद.१०/०७/२०१७ रोजी बैठक आयोिजत क� न आ� पेावर 

संबंिधत िवभागाने सादर केले�या पूत�ता अहवालावर सिव�तर चच� केली व 

�याचंा िशफारस अहवाल िव�  व लेखा सिमतीकडे सादर केला आहे. िव�  व 

लेखा सिमतीची िशफारस, आ� पे पूत�ता अहवाल व उपरो�त सिमतीचा िशफारस 

अहवाल �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीवळेी सादर कर�यात येईल.

सबब, िव�  व लेखा सिमतीने केले�या िशफारशी�या अधीन राहून सन 

२०१६-१७ या आ�थक वष�चे वा�षक लेखे व लेखापरी� ण अहवाल महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १३५ (२) नुसार ��वका� न 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव : महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १३५ (२) नुसार,

सन २०१६-१७ चे वा�षक लखेे व लखेापरी� ण अहवालाबाबत िव�  व लखेा 

सिमतीने केल�ेया िशफारशी ��वका� न अिधसभसे मा�यतेची सव�नुमते िशफारस 

कर�यात आली.
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मा. कुलगु� तथा अ�य�  महोदया�ंया परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय:  

[4(1)] सोलापूर िव� ापीठा�या � ान � ोत क�� ासाठी RUSA - IInd Phase अतंग�त 

िमळणा�या अनुदानातून EZ Proxy Remote Accessing हे Software खरेदी 

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठा�या � ान � ोत क�� ात मागील वष� RUSA - Ist Phase अंतग�त 

�ा�त झाले�या अनुदानातून � ान � ोत क�� ाकिरता e-books व e-Journals खरेदी 

कर�यात आलेली आहेत. �याचा वाचकांकडून जा�तीत जा�त वापर हो�यासाठी EZ Proxy

Remote Accessing हे Software � ान � ोत क�� ासाठी खरेदी करणे अ�यंत आव�यक 

आहे. सबंिंधत Software ची अंदाज े�कमत ` ५,१८,०००/- आहे. वरील Software RUSA-

IInd Phase मधून िमळणा�या अनुदानातून खरेदी करावयाचे आहे. सदर Software खरेदी 

कर�यासाठी मा.कुलगु� महोदयांनी मा. �ा. पी. �भाकर यां�या अ�य� तेखाली चार 

सद�यांची एक तांि� क सिमती गठीत केली होती व या सिमतीच ेसिचव �ा. डॉ. एस. एस. 

सूय�वशंी होते. सदर सिमतीचा तांि� क अहवाल � ान � ोत क�� ास �ा�त झाला असनू, याचा 

संपणू� ��ताव व अहवाल या सोबत जोडला आहे.

सबब, सदरचे Software आगामी कालावधीत, RUSA-IInd Phase मधून �ा�त 

होणा�या अनुदानातून खरेदी कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव : सोलापूर िव� ापीठा�या � ान � ोत क�� ासाठी RUSA - IInd Phase अतंग�त 

िमळणा�या अनुदानातून EZ Proxy Remote Accessing हे Software खरेदी 

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[4(2)] सोलापूर िव� ापीठा�या � ान � ोत क�� ाच े संगणकीकरण (Digitization)

कर�यासाठी RUSA-IInd Phase अतंग�त िमळणा�या अनुदानातून संगणक 

�णालीची खरेदी कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठा�या � ान � ोत क�� ाचे संगणकीकरण (Digitization)

कर�यासाठी पढुील तांि� क बाबी / संगणक �णालीची � ान � ोत क�� ासाठी अ�यंत 

आव�यकता आहे. १. FedGate 2. D Space 3. RFID System for Library / KRC Book 

4. Digitization of Library / KRC Resources Digitization of Existing Resources /

Automation या सव� संबिंधत तांि� क �णालीची अंदाज े �कमत � .६८ लाख आहे. वरील 

संगणक �णाली RUSA-IInd Phase मधून िमळणा�या अनुदानातून खरेदी करावयाचे आहेत.

सदर �णालीची खरेदी कर�यासाठी मा.कुलगु� महोदयांनी मा. �ा. एस. एस. सूय�वशंी 

यां�या अ�य� तेखाली ि� सद�यीय तांि� क सिमती गठीत केली होती. सदर सिमतीचा 

तांि� क अहवाल � ान � ोत क�� ास �ा�त झाला असनू, याचा संपणू� ��ताव व अहवाल या 

सोबत जोडला आहे.  

सबब, सदरची संगणक �णाली आगामी कालावधीत, RUSA-IInd Phase मधून 

�ा�त होणा�या अनुदानातून खरेदी कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव : सोलापूर िव� ापीठा�या � ान � ोत क�� ाच े संगणकीकरण (Digitization)

कर�यासाठी RUSA-IInd Phase अतंग�त िमळणा�या अनुदानातून १. FedGate 2. 

D Space 3. RFID System for Library / KRC Book 4. Digitization of

Library / KRC Resources Digitization of Existing Resources /

Automation या सव� सबंंिधत तांि� क �णालीची (अदंाजे �कमत � .६८ लाख) 

खरेदी कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[4(3)] शै� िणक वष� 2017-18 करीता िव� ापीठ पिरसर संकुलासाठी सहायक 

�ा�यापकाचंी ता�पुरती पदे संबिधत संकुलातील काय�भाराचा आढावा घेवून िनम�ण 

केली असून, Walk in interview �दारे भरती �� ीया पूण� झाली आहे. िनवड 

झाल�ेया संबंिधत कं� ाटी अ�यापकानंा एकि� त वतेनावर एका शै� िणक वष�साठी 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016, कलम 103 मधील तरतूदी�माणे 

िनयु�ती आदेश पािरत कर�यात आल े आहेत. सदर बाब �यव�थापन पिरषदे�या

मािहती�तव.

(िटपणी : ��तुत िव� ापीठ पिरसरातील पदाथ�िव� ान संकुल, रसायनशास�  

संकुल, भशूा�  संकुल, सामािजकशा�  ेसंकुल, संगणकशा�  संकुल व वािण�य व 

�यव�थापन संकुल यानंा मागील शै� िणक वष��माणे संबंिधत संकुलातील सु�  

असले�या सव�अ�यास� मा�ंया काय�भाराचा आढावा घेवून, िनयिमत अ�यापकाचंा 

काय�भार वगळता उव�िरत काय�भारा�या अ�यापनाकिरता, महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम 2016, कलम 103 मधील तरतूदी�माणे िव� ापीठाने िदले�या 

Walk in interview �या जािहराती�या अनुषंगाने िदनाकं 05/07/2017 व 

06/07/2017 रोजी �थािनक िनवड सिमतीची बैठक िव� ापीठ काय�लयात 

आयोिजत क� न Walk in interview �दारे उमेदवारा�ंया मुलाखती घे�यात आ�या 

आहेत. �थािनक िनवड सिमती�या िशफारशीनुसार िनवड झाले�या उमेदवाराचंी 

यादी सोबत जोडली आहे.  शै� िणक वष� 2017-18 करीता िनवड झाले�या �या

अ�यापकानंा िनयु�ती आदेश पािरत कर�यात आले आहेत ते अ�यापक 

िव� ापीठा�या सेवते � जू झाले आहेत. िनवड झाले�या उमेदवाराचंा साराशं सोबत 

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

मािह�तव सादर). 

ठराव : शै� िणक वष� 2017-18 करीता िव� ापीठ पिरसर संकुलासाठी सहायक 

�ा�यापकाचंी ता�पुरती पदे संबिधत संकुलातील काय�भाराचा आढावा घेवून िनम�ण 

केली असून, Walk in interview �दारे भरती �� ीया पूण� झाली आहे. िनवड 

झाल�ेया संबंिधत कं� ाटी अ�यापकानंा एकि� त वतेनावर एका शै� िणक वष�साठी 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016, कलम 103 मधील तरतूदी�माणे 

िनयु�ती आदेश पािरत कर�यात आ�या�या बाबीची न�द घे�यात आली.
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[4(4)] िव� ापीठाचे सन २०१७-१८ या आ�थक वष�चे संवधैािनक लखेापरी� ण 

कर�यासाठी लखेा परी� का�या िनयु�तीबाबत.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १३५ (२) नुसार 

�यव�थापन पिरषदेने िनयु�त लेखापरी� णाकडून िव� ापीठ ले�यांचे लेखापरी� ण क� न 

घेणे आव�यक आहे. िद.६ जुलै, २०१६ रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीतील 

ठराव � . ८(२) अ�वये, M/s. TAP & Associates, Solapur यांची सन २०१६-१७ या 

आ�थक वष�तील ले�यांच े लेखापरी� ण कर�यासाठी संवधैािनक लेखापरी� क �हणनू 

पनु�िनय�ुती कर�यास मा�यता िदली होती.

िद.२६/०७/२०१6 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीतील ठराव � . ८ (२) 

अ�वये िव� ापीठाचे सन २०१६-१७ या आ�थक वष�चे संवधैािनक लेखापरी� ण कर�यासाठी 

M/s. TAP & Associates, Solapur यांची लेखा परी� क �हणनू पनु�िनयु�ती कर�यास व 

या आ�थक वष�चे लेखापरी� णासाठी � .६5,0००/- (सव� करासहीत) ऑडीट फी आदा 

कर�यास मा�यता दे�यात आली होती.

आता िव� ापीठाच े सन २०१७-१८ या आ�थक वष�चे संवधैािनक लेखापरी� ण 

कर�यासाठी लेखा परी� काची िनय�ुती करणे आव�यक आहे. M/s. TAP & Associates,

Solapur यांनी सन २०१७-१८ किरता पनु�िनय�ुती व फीम�ये २०% वाढ िमळ�याबाबत 

ईमेल� ारे िवनंती केली आहे. सोबत ईमेल जोडला आहे.  

सबब, M/s. TAP & Associates, Solapur यांनी ईमेल� ारे िवनंती के�यानुसार 

िव� ापीठाच े सन २०१७-१८ या आ�थक वष�चे लेखापरी� ण कर�यासाठी संवधैािनक 

लेखापरी� क �हणनू �यांची िनयु�ती व फीम�ये २०% वाढ कर�याबाबतचा ��ताव 

िवचाराथ�).

ठराव : िव� ापीठाचे सन २०१७-१८ या आ�थक वष�चे लखेापरी� ण कर�यासाठी 

संवधैािनक लखेापरी� क �हणनू M/s. TAP & Associates, Solapur याचंी 

पुन�िनयु�ती कर�यास व � .६५,०००/- फीम�ये २०% वाढ क� न � .७८,०००/- (सव� 

करासहीत) फी आदा कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली तसेच संबंिधत 

फम�ने ��येक ितमाहीस लखेापरी� ण क� न अहवाल िव� ापीठास � ाव े असे 

सव�नुमते ठरल.े
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[४(५)]                                                                        ��तुत िव� ापीठासंदभ�त िविवध �यायालयीन �करणांसाठी मा�य केल�ेया फीम�ये वाढ

कर�याबाबत, खच�ची र�कम व �वास खच�ची र�कम �वतं� पणे िमळ�याबाबत पॅनल ॲड�होकेट

यांच ेिद.05/07/2017 रोजीच ेव िद.11/07/2017 रोजी�या प� ां�या अनुषंगाने िविवध �यायालयीन

�करणांसाठी िवनंती कर�यात आ�या�माणे वाढीव फी व खच�ची र�कम व �वास खच�ची र�कम

�वतं� पणे आदा कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िज�हा �यायालय सोलापूर व इतर �यायालयातील तसेच पुणे येथील िव� ापीठ व महािव� ालय 

�यायािधकरण, सािव� ीबाई फुले, िशवाजी िव� ापीठ व सोलापूर िव� ापीठ यां�याकडे ��तुत िव� ापीठाशी 

संबंिधत �करणे चालिव�यासाठी गठीत कर�यात आले�या पॅनल ॲड�होकेट यांनी िद.05/07/2017 रोजी प�  

पाठवून �यांना �यायालयीन �करणां�या फीकामी दे�यात येणारी र�कम � .6,000/- या �यावसाियक फीम�ये 

वाढवून र�कम � .15,000/- कर�यात यावी तसेच �यायालयीन �करणांसंदभ�त परगावी जाव े लाग�यास 

�यावसाियक फी�यितिर�त खच�पोटी � .1,000/- व टाय�पग, फाई�लग झेरॉ�स�ग व इ�यादीकरीता 

� .5,000/- इतकी र�कम आदा कर�याबाबत िवनंती केलेली आहे. तसेच मा.उ�च �यायालय मंुबई येथील 

�यायालयीन �करणे िव� ापीठा�या वतीने चालिव�यासाठी नेम�यात आलेले ॲड. � ी.एस. डी. ठोकडे यांनी 

देखील िद.11/07/2017 रोजी िव� ापीठास प�  पाठवून मा.उ�च �यायालय येथील �करणांसाठी देय 

असले�या � .10,000/- या फीम�ये वाढ होऊन र�कम � .20,000/- इतकी आदा कर�यास व �यायालयीन 

�करणां�या खच�पोटी येणा�या खच�ची र�कम �वतं� पणे आदा कर�याबाबत िवनंती केलेली आहे.  

��तुत िव� ापीठा�या �यव�थापन पिरषदे�या िद.31/08/2013 रोजी झाले�या बैठकीतील ठराव 

� .22(1) अ�वये, सोलापूर �यायालय व पुणे येथील �यायािधकरणातील �यायालयीन �करणांसाठी देय 

असले�या �यावसाियक फीम�ये वाढ क� न � . 6,000/- इतकी केलेली आहे. सदर ठरावा�वये मा.उ�च 

�यायालय मंुबई येथील �यायालयीन �करणांसाठी देय असले�या �यावसाियक फीम�ये वाढ कर�यात येऊन 

� .8,000/-इतकी कर�यात आलेली आहे. तसेच सोलापूर येथील �यायालय व पुणे येथील िव� ापीठ व 

महािव� ालय �यायािधकरण येथील �करणे चालिव�यासाठी नेम�यात आले�या संबंिधत वकीलां�या 

िवनंतीनुसार �वास खच�ची र�कम आदा कर�यात येत आहे. परंतु टाय�पग, फाई�लग झेरॉ�स�ग व 

इ�यादीकरीता खच�ची र�कम िमळ�याबाबत ॲड. � ी. पी. एन. जोशी यांनी केले�या िवनंतीनुसार �यांना 

खच��या रकमेस मा�यता दे�याचे अिधकार मा. कुलगु�  यांना दे�यात आलेले आहेत.

सबब, वर नमूद �माणे िद.05/07/2017 रोजी�या व िद.11/07/2017 रोजी�या प� ा�या अनुषंगाने 

कर�यात आले�या फीवाढीबाबत�या िवनंतीचे प�  िवचाराथ�).

ठराव : १) सोलापूर येथील �यायालय व िव� ापीठ व महािव� ालय �यायािधकरण सािव� ीबाई फुल े पुणे 

िव� ापीठ, िशवाजी िव� ापीठ व सोलापूर िव� ापीठ, पुणे येथील �यायालयीन �करणांसाठी व 

मा. उ�च �यायालय, मंुबई येथील �यायालयीन �करणांसाठी मा�य कर�यात आल�ेया 

�यावसाियक फीम�ये २५% इतकी वाढ [� .६,०००/- + १,५००/- (२५%) एकूण � .७,5००/-] 

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

२) िविवध �यायालयीन �करणांसंदभ�त परगावी जाव ेलाग�यास �यासाठी खच�पोटी र�कम आदा 

कर�याबाबत मा.कुलगु�  यांनी िदल�ेया मा�यतेची व याकामी कर�यात आल�ेया काय�वाहीची 

न�द घे�यात आली. तसेच परगावी जाऊन �करणे चालवावी लाग�यास �यावसाियक 

फी�यितिर�त �वास व इतर खच�पोटी � .१,०००/- इतकी र�कम �ित तारीख आदा कर�यास 

मा�यता दे�यात आली.

३) तसेच �यावसाियक फी, �वास व इतर खच��यितिर�त टाय�पग, फाई�लग, झेरॉ��सग व 

इ�यादी किरता खच�ची र�कम संबंिधत वकीलां�या मागणीनुसार दे�याचे अिधकार मा.कुलगु�  

यांना दे�यात आल.े तसेच िविवध �यायालयातील �लिंबत अथवा नवीन �करणां�या अनुषंगाने 

संबंिधत पॅनल ॲड�होकेट यानंी �यावसाियक फीची र�कम वाढवून िमळ�याबाबत िवनंती 

के�यास याबाबत िनण�य घेऊन संबंिधतांना फी आदा कर�याबाबतच ेअिधकार मा.कुलगु�  यांना 

दे�यात आल.े
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[४(६)] िव� ापीठ पिरसरातील मुला�ंया वसितगृहातील मेस � .१ चालिवणे या कामाची 

िनिवदा मागवून केल�ेया �ि� येची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या वसितगृहातील मेस � .१ चालिव�याची 11 मिह�याची मुदत 

िद.30/06/2017 रोजी संपलेली असून सन 20१7-18 करीता मुलां�या वसितगृहातील मेस � .१ 

चालिव�याकिरता िद.13/06/2017 रोजी�या दै. लोकमतम�ये व िव� ापीठा�या संकेत�थळावर िनिवदेची 

सूचना देऊन िनिवदा सादर करणेकामी सूचना �िस�द कर�यात आलेली होती. सदरकामी खालील�माणे 

एकूण पाच िनिवदा �ा�त झाले�या हो�या.

1. मे. रामचं�  डी. साठे 

2. मे. � �  हॉटेल ॲ�ड मेस, सोलापूर  

3. िमरा केटरस�, सोलापूर  

4. महाल�मी मिहला संथा, सोलापूर  

5. स�त� ृंगी मिहला िवकास मंडळ, सोलापूर  

उपरो�त�माणे �ा�त िनिवदाधारकां�या तांि� क िनिवदा खरेदी सिमती सद�यांसमोर 

िद.29/06/2017 रोजी उघड�या असता, उ�त यादीतील स�त� ृंगी मिहला िवकास मंडळ, सोलापूर या फम�ची 

िनिवदा अपा�  झालेली असून बाकी�या चारही फम��या िनिवदा � ा पा�  झाले�या आहेत. त� नंतर पा�  एकूण 

चार िनिवदाधारकांची दरप� के �याचवळेी उघडली असता, सव�त कमी दर हे मीरा केटरस�, सोलापूर यांचे 

अस�याचे िनदश�नास आले. (मेस अस�यामुळे मिह�या�या दो�ही वेळ�या जवेणाचे कमी दर गृहीत धरलेले 

आहेत). सोबत दराचा तुलना�मक त�ता जोडलेला आहे.

उपरो�त चारही िनिवदाधारकांची दरप� के उघड�यानंतर िव� ा�य��या आरो�या�या ��टीने फ�त 

पदाथ�चे दर ल� ात न घेता अ� पदाथ��या गुणव� चेी पाहणी करणेही अ�यंत गरजचेे अस�यामुळे 

मा.कुलगु� महोदयां�या आदेशा�वये, �ा. डॉ. �ही.बी. घुटे, डॉ. � ीमती माया पाटील व � ी. एस. एन. � ृंगारे या 

ितघांची सिमती िनय�ुत क� न मेसम�ये िव� ीकरीता ठेवावया�या सव� पदाथ��या दज�ची तपासणी क� न 

अहवाल सादर कर�याबाबत कळिव�यात आलेले होते. िद.11/07/2017 रोजी िव� ापीठातील मुलां�या 

वसितगृहातील मेस � .१ चालिव�याकामी पा�  झाले�या चारही िनिवदाधारकां�या अ� पदाथ�ची तपासणी 

कर�याकरीता सव� पा�  फम�ना �यांचे अ� पदाथ� तपासणी सिमतीसमोर सादर कर�याकामी बोलािव�यात 

आलेले होते. सदर सिमतीसमोर � ी रामचं�  डी. साठे वगळता बाकीचे तीनही फम�नी आपले पदाथ� सादर केले 

होते. तपासणी सिमतीने उप��थत सव� फम�नी सादर केले�या पदाथ�ची तपासणी क� न �यांचा अहवाल सादर 

केलेला असून सदर सिमतीने तीन फम��या जवेणाची चव चांगली असून �यांचे िनिवदेमधील दर व अनुभव पाहून 

मुलां�या वसितगृहातील मेस � .१ चालिव�यास दे�याबाबत िशफारस कर�यात येत आहे असे नमूद केले आहे.

सदरचा अहवाल सोबत जोडलेला आहे.  

सबब, सन 2017-18 करीता िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या वसितगृहातील मेस � .१ 

चालिव�याकामी पा�  झाले�या िनिवदांमधील सव�त कमी दर असले�या फम�ची िनिवदा व अ� पदाथ�ची 

तपासणी कर�याकामी िनय�ुत केले�या सिमतीचा अहवाल अवलोकनी घेऊन िद.1 ऑग�ट 2017 ते िद.30 

जून 2018 या 11 मिह�या�या कालावधीकिरता मुलां�या वसितगृहातील मेस � .१ चालिव�यासाठी काय�रंभ 

आदेश दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव : सन 2017-18 करीता िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या वसितगृहातील मेस � .१ चालिव�याकामी 

पा�  झाल�ेया िनिवदांमधील सव�त कमी दर असल�ेया फम�ची िनिवदा व अ� पदाथ�ची तपासणी 

कर�याकामी िनयु�त केल�ेया सिमतीचा अहवाल अवलोकनी घेऊन िद.1 ऑग�ट 2017 ते िद.30 

जून 2018 या 11 मिह�या�या कालावधीकिरता मुलां�या वसितगृहातील मेस � .१ मीरा केटरस�,

सोलापूर  यांना चालिव�यासाठी काय�रंभ आदेश दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.



�यव�थापन पिरषदेची १०६ वी बैठक मंगळवार, िद.१८ जुल,ै २01७ काय�वृ� ांत 11/25

[४(७)] िव� ापीठ पिरसरातील मुल��या वसितगृहातील मेस चालिवणे या कामाची िनिवदा 

मागवून केल�ेया �ि� येची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील मुल��या वसितगृहातील मेस चालिव�याची 11 मिह�याची मुदत 

िद.30/06/2017 रोजी संपलेली असून सन 2017-18 करीता मुल��या वसितगृहातील मेस चालिव�याकरीता 

िद.13/06/2017 रोजी�या दै.लोकमतम�ये व िव� ापीठा�या संकेत�थळावर िनिवदेची सूचना देऊन िनिवदा 

सादर कर�याकामी सूचना �िस�द कर�यात आलेली होती. सदरकामी खालील�माणे एकूण नऊ िनिवदा �ा�त 

झाले�या आहेत.

1.  सौ. सुवण� सितश �शदे 

2.  सौ. य� ुबाई राज��  कोळी

3. � ी. समथ� भोजनालय, सोलापूर 

4. मे. रामचं�  डी. साठे  

5. मे. नसले बंधु रे�टॉरंट, सोलापूर 

6. मे. � ी. राज��  ��हाद रानमळे 

7. मे. समथ� टी हाऊस, सोलापूर  

8. महाल�मी मिहला सं�था, सोलापूर  

9. स�त� ृंगी मिहला िवकास मंडळ, सोलापूर 

उपरो�त�माणे �ा�त िनिवदाधारकां�या तांि� क िनिवदा खरेदी सिमती सद�यांसमोर 

िद.29/06/2017 रोजी उघड�या असता, उ�त यादीतील सौ. सुवण� सितश �शदे, सौ.य� ुबाई राज��  कोळी,

� ी समथ� भोजनालय, सोलापूर व स�त� ृंगी मिहला िवकास मंडळ, सोलापूर या फम��या िनिवदा अपा�  झाले�या 

असून बाकी�या पाचही फम��या िनिवदा � ा पा�  झाले�या आहेत. त� नंतर पा�  एकूण पाच िनिवदाधारकांची 

दरप� के �याचवळेी उघडली असता, सव�त कमी दर महाल�मी मिहला सं�था, सोलापूर यांचे अस�याचे 

िनदश�नास आले आहे. (मेस अस�यामुळे मिह�या�या दो�ही वळे�या जवेणाचे कमी दर गृहीत धरलेल े आहेत).

सोबत दराचा तुलना�मक त�ता जोडलेला आहे.

उपरो�त पाचही िनिवदाधारकांची दरप� के उघड�यानंतर िव� ा�य��या आरो�या�या ��टीने फ�त 

पदाथ�चे दर ल� ात न घेता अ� पदाथ��या गुणव� चेी पाहणी करणेही अ�यंत गरजचेे अस�यामुळे मा.

कुलगु� महोदयां�या आदेशा�वये, �ा. डॉ. �ही. बी. घुटे, डॉ. � ीमती माया पाटील व � ी. एस. एन. � ृगंारे या 

ितघांची सिमती िनय�ुत क� न मेसम�ये िव� ीकरीता ठेवावया�या सव� पदाथ��या दज�ची तपासणी क� न 

अहवाल सादर कर�याबाबत कळिव�यात आलेले होते. िद.11/07/2017 रोजी िव� ापीठातील मुल��या 

वसितगृहातील मेस चालिव�या कामी पा�  झाले�या पाचही िनिवदाधारकांची अ� पदाथ�ची तपासणी 

कर�याकरीता सव� पा�  फम�ना �यांचे अ� पदाथ� तपासणी सिमतीसमोर सादर कर�याकामी बोलािव�यात आलेले 

होते. सदर सिमतीसमोर � ी. रामचं�  डी. साठे वगळता बाकी�या चारही फम�नी आपले पदाथ� सादर केलेले होते.

तपासणी सिमतीने उप��थत सव� फम�नी सादर केले�या पदाथ�ची तपासणी क� न �यांचा अहवाल सादर केलेला 

असून सदर सिमतीने चार फम�पैकी मे. महाल�मी मिहला सं�था, सोलापूर व मे. समथ� टी हाऊस, सोलापूर या 

फम��या जवेणाची चव चांगली असून िनिवदेमधील दर व अनुभव पाहून मुल��या वसितगृहातील मेस 

चालिव�याकरीता दे�याबाबत िशफारस कर�यात येत आहे असे नमूद केले आहे. सदरचा अहवाल सोबत 

जोडलेला आहे.  

सबब, सन 2017-18 करीता िव� ापीठ पिरसरातील मुल��या वसितगृहातील मेस चालिव�याकामी 

पा�  झाले�या िनिवदांमधील सव�त कमी दर असले�या फम�ची िनिवदा व अ� पदाथ�ची तपासणी कर�याकामी 

िनय�ुत केले�या सिमतीचा अहवाल अवलोकनी घेऊन िद.1 ऑग�ट, 2017 ते िद.30 जून 2018 या 11 

मिह�या�या कालावधीकरीता मुल��या वसितगृहातील मेस चालिव�यासाठी काय�रंभ आदेश दे�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव : सन 2017-18 करीता िव� ापीठ पिरसरातील मुल��या वसितगृहातील मेस चालिव�याकामी पा�  

झाल�ेया िनिवदांमधील कमी दर असल�ेया फम�ची िनिवदा व अ� पदाथ�ची तपासणी कर�याकामी 

िनयु�त केल�ेया सिमतीचा अहवाल अवलोकनी घेऊन िद.1 ऑग�ट, 2017 ते िद.30 जून 2018 या 

11 मिह�या�या कालावधीकरीता मुल��या वसितगृहातील मेस चालिव�यासाठी मे.समथ� टी हाऊस,

सोलापूर यांना काय�रंभ आदेश दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[४ (८)] िव� ापीठ पिरसरातील मुला�ंया वसितगृहातील मेस � .२ चालिवणे या कामाची 

िनिवदा मागवून केल�ेया �ि� येची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या वसितगृहातील मेस � .२ चालिव�याची 11 मिह�याची मुदत 

िद.30/06/2017 रोजी संपलेली असून सन 2017-18 करीता मुलां�या वसितगृहातील मेस � .२ 

चालिव�याकरीता िद.13/06/2017 रोजी�या दै.लोकमतम�ये व िव� ापीठा�या संकेत�थळावर िनिवदेची सूचना 

देऊन िनिवदा सादर कर�याकामी सूचना �िस�द कर�यात आलेली होती. सदरकामी खालील�माणे एकूण तीन 

िनिवदा �ा�त झा�या हो�या.

1. मे. रामचं�  डी. साठे 

2. स�त� ृंगी मिहला िवकास मंडळ, सोलापूर 

3. महाल�मी मिहला सं�था,सोलापूर 

उपरो�त�माणे �ा�त िनिवदाधारकां�या तांि� क िनिवदा खरेदी सिमती सद�यांसमेार 

िद.29/06/2017 रोजी उघड�या असता, उ�त यादीतील स�त� ृंगी मिहला िवकास मंडळ, सोलापूर या फम�ची 

िनिवदा अपा�  झालेली असून बाकी�या दो�ही फम��या िनिवदा पा�  झाले�या आहेत. त� नंतर पा�  एकूण दोन 

िनिवदाधारकांची दरप� के �याचवळेी उघडली असता, सव�त कमी दर महाल�मी मिहला सं�था, सोलापूर यांचे 

अस�याचे िनदश�नास आले आहे. (मेस अस�यामुळे मिह�या�या दो�ही वळे�या जवेणाचे कमी दर गृहीत धरलेले 

आहेत) सोबत दराचा तुलना�मक त�ता जोडलेला आहे.

उपरो�त दो�ही िनिवदा धारकांची दरप� के उघड�यानंतर िव� ा�य��या आरो�या�या ��टीने फ�त 

पदाथ�चे दर ल� ात न घेता अ� पदाथ��या गुणव� चेी पाहणी करणेही अ�यंत गरजचेे अस�यामुळे मा.

कुलगु� महोदयां�या आदेशा�वये �ा. डॉ. �ही. बी. घुटे, डॉ. � ीमती माया पाटील व � ी. एस. एन. � ृंगारे या 

ितघांची सिमती िनय�ुत क� न मेसम�ये िव� ीकरीता ठेवावया�या सव� पदाथ��या दज�ची तपासणी क� न 

अहवाल सादर कर�याबाबत कळिव�यात आलेले होते. िद.11/07/2017 रोजी िव� ापीठातील मुलां�या 

वसितगृहातील मेस � .२ चालिव�याकामी पा�  झाले�या दो�ही िनिवदाधारकां�या अ� पदाथ�ची तपासणी 

कर�या करीता दो�ही पा�  फम�ना �यांचे अ� पदाथ� तपासणी सिमतीसमोर सादर कर�यासाठी बोलािव�यात 

आलेले होते. सदर सिमतीसमोर � ी. रामचं�  डी. साठे उप��थत रािहलेले नसून फ�त महाल�मी मिहला सं�था,

सोलापूर यांनी तपासणीकरीता पदाथ� सादर केलेले होते. तपासणी सिमतीने महाल�मी मिहला सं�था, सोलापूर 

यांनी सादर केले�या पदाथ�ची तपासणी क� न �यांचा अहवाल सादर केलेला असून सदर सिमतीने मे.

महाल�मी मिहला सं�था, सोलापूर यांनी सादर केले�या पदाथ�ची चव तपासली असता, मे. महाल�मी मिहला 

सं�था, सोलापूर यांनी सादर केल�ेया पदाथ�ची चव चांगली असून �यांनी मुलां�या वसितगृहातील मेस � .२ 

चालिव�यास दे�याबाबत िशफारस कर�यात येत आहे असे नमूद केले आहे. सदरचा अहवाल सोबत जोडलेला 

आहे. 

सबब, सन 2017-18 करीता िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या वसितगृहातील मेस � .२ 

चालिव�याकामी पा�  झाले�या िनिवदांमधील सव�त कमी दर असले�या फम�ची िनिवदा व अ� पदाथ�ची 

तपासणी कर�यासाठी िनय�ुत केले�या सिमतीचा अहवाल अवलोकनी घेऊन िद.1 ऑग�ट, 2017 ते िद. 30 

जून, 2018 या 11 मिह�या�या कालावधीकरीता मुलां�या वसितगृहातील मेस � .२ चालिव�यासाठी काय�रंभ 

आदेश दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव : सन 2017-18 करीता िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या वसितगृहातील मेस � .२ चालिव�याकामी 

पा�  झाल�ेया िनिवदांमधील सव�त कमी दर असल�ेया फम�ची िनिवदा व अ� पदाथ�ची तपासणी 

कर�यासाठी िनयु�त केल�ेया सिमतीचा अहवाल अवलोकनी घेऊन िद.1 ऑग�ट, 2017 ते िद. 30 

जून, 2018 या 11 मिह�या�या कालावधीकरीता मुलां�या वसितगृहातील मेस � .२ चालिव�यासाठी 

मे. महाल�मी मिहला सं�था, सोलापूर यांना काय�रंभ आदेश दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.  
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[4(९)] िव� ापीठ पिरसरातील उपहारगृह चालिवणे या कामाची िनिवदा मागवून केल�ेया 

�ि� येची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील उपहारगृह चालिव�याची 11 मिह�याची मुदत िद.30/06/2017 रोजी संपलेली 

असून सन 2017-18 करीता उपहारगृह चालिव�याकरीता िद.13/06/2017 रोजी�या दै. लोकमतम�ये व 

िव� ापीठा�या संकेत�थळावर िनिवदेची सूचना देऊन िनिवदा सादर कर�याकामी सूचना �िस�द कर�यात 

आलेली होती. सदरकामी खालील�माणे एकूण दहा िनिवदा �ा�त झाले�या हो�या.

1. मे. समथ� टी, हाऊस, सोलापूर  

2. � ी. राज��  ��हाद रानमळे

3. जय म�हार मेस ॲ�ड खानावळ, सोलापूर  

4. � ी. अंबीका भोजनालय, सोलापूर  

5. सौ. सुवण� सितश �शदे 

6. मे. गु� द�  उपहारगृह, सोलापूर 

7. वासुदेव महाराज भोजनालय, सोलापूर 

8. � ी. उ� म िदगंबर फटाले 

9. महाल�मी मिहला सं�था, सोलापूर 

10. स�त� ृंगी मिहला िवकास मंडळ, सोलापूर 

उपरो�त�माणे �ा�त िनिवदाधारकां�या तांि� क िनिवदा खरेदी सिमती सद�यांसमोर 

िद.29/06/2017 रोजी उघड�या असता, उ�त यादीतील जय म�हार मेस ॲ�ड खानावळ, सोलापूर, � ी 

अंबीका भोजनालय, सोलापूर, सौ. सुवण� सतीश �शदे, � ी. उ� म िदगंबर फटाले व स�त� ृंगी मिहला िवकास 

मंडळ, सोलापूर या फम��या िनिवदा अपा�  झा�या असून बाकी�या पाचही फम��या िनिवदा पा�  झाले�या

आहेत. त� नंतर पा�  एकूण पाच िनिवदा धारकांची दरप� के �याचवळेी उघडली असता, सव�त कमी दर 

महाल�मी मिहला सं�था, सोलापूर यांचे अस�याचे िनदश�नास आले आहे. (उपहारगृह अस�यामुळे ना�� ाचे 

कमी दर गृहीत धरलेले आहेत). सोबत दराचा तुलना�मक त�ता जोडलेला आहे.

उपरो�त दोनही िनिवदाधारकांची दरप� के उघड�यानंतर िव� ा�य��या आरो�या�या ��टीने फ�त 

अ� पदाथ�चे दर ल� ात न घेता अ� पदाथ��या गुणव� चेी पाहणी करणेही अ�यंत गरजचेे अस�यामुळे मा.

कुलगु� महोदयां�या आदेशा�वये �ा. डॉ. �ही. बी. घुटे, डॉ. � ीमती माया पाटील व � ी. एस. एन. � ृंगारे या 

ितघांची सिमती िनय�ुत क� न मेसम�ये िव� ीकिरता ठेवावया�या सव� पदाथ��या दज�ची तपासणी क� न 

अहवाल सादर कर�याबाबत कळिव�यात आले होते. िद.11/07/2017 रोजी िव� ापीठातील उपहारगृह 

चालिव�याकामी पा�  झाले�या पाचही िनिवदाधारकां�या अ� पदाथ�ची तपासणी कर�याकरीता �यांचे अ� पदाथ� 

तपासणी सिमतीसमोर सादर कर�यासाठी बोलािव�यात आलेले होते. या पाचही फम�ने तपासणीकरीता पदाथ� 

सादर केलेले होते. तपासणी सिमतीने पाच फम�ने सादर केले�या अ� पदाथ�ची तपासणी क� न �यांचा अहवाल 

सादर केलेला असून सदर सिमतीने मे. गु� द�  उपहारगृह, सोलापूर व मे. समथ� टी हाऊस, सोलापूर यांनी 

सादर केले�या पदाथ�ची चव चांगली असून �यांनी उपहारगृह चालिव�यास दे�याबाबत िशफारस कर�यात येत 

आहे असे नमूद केले आहे. सदरचा अहवाल सोबत जोडलेला आहे.  

सबब, सन 2017-18 करीता िव� ापीठ पिरसरातील उपहारगृह चालिव�याकामी पा�  झाले�या 

िनिवदांमधील सव�त कमी दर असले�या फम�ची िनिवदा व अ� पदाथ�ची तपासणी कर�याकामी िनय�ुत 

केले�या सिमतीचा अहवाल अवलोकनी घेऊन िद.1 ऑग�ट, 2017 ते िद.30 जून 2018 या 11 मिह�या�या 

कालावधीकरीता िव� ापीठ पिरसरातील उपहारगृह चालिव�यासाठी काय�रंभ आदेश दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव : सन 2017-18 करीता िव� ापीठ पिरसरातील उपहारगृह चालिव�याकामी पा�  झाल�ेया 

िनिवदांमधील सव�त कमी दर असल�ेया फम�ची िनिवदा व अ� पदाथ�ची तपासणी कर�याकामी 

िनयु�त केल�ेया सिमतीचा अहवाल अवलोकनी घेऊन िद.1 ऑग�ट, 2017 ते िद.30 जून 2018 या 

11 मिह�या�या कालावधीकरीता िव� ापीठ पिरसरातील उपहारगृह चालिव�यासाठी मे. गु� द�  

उपहारगृह, सोलापूर यांना काय�रंभ आदेश दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  
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[4(10)] Weather Monitoring Station 1 नग M/s. Schnell informatics Pvt. Ltd.,

Pune (L2) या�ंयाकडून खरेदी कर�यासाठी मा.कुलगु� महोदयानंी �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ �या कलम १२ 

(७) अ�वये िदल�ेया मा�यतेची बाब मािहती�तव.

( िटपणी :- भशूा�  संकुलास एम.ए�सी. भाग १ व २ मधील िव� ाथ� व संशोधक िव� ाथ�साठी 

वगेवेगळया �पेिशिफकेशननुसार Wether Moniotoring Station -1 नग UGC -XXII FYP  Grant 

2016-17 (Sr. No. 7- Innnovative Rearch Activities) या अंदाजप� कीय शीष�कातून खरेदी

कर�यासाठी दरप� के मागिव�यात आली हाती. �यानुसार �ा�त दरप� के तांि� क ��टया पा�  झाले 

असून, तौलिनक त��यानुसार �युनतम दर असलेले िनिवदाधारक (L1) M/s. Microcomm India

Pvt. Ltd, New Delhi यांना अनेक वळेा सूिचत क� न देखील पुरवठा आदेशा�माणे (Ref:

SOL/UTY/SES/552 िद.21/01/2017) Weather Monitoring Station-1 नग आव�यक 

सािह�याचा पुरवठा तसेच कोण�याही �कारचा �ितसादा�मक प� �यवहार केला नस�याकारणाने,

सदरील फम�दारास िदलेला पुरवठा आदेश र� क� न (L2) M/s. Schnell Informatics Pvt. Ltd.,

Pune यांना पुरवठा आदेश दे�याकिरता िद.02/06/2017 रोजी�या िटपणी�वये मा. कुलगु�  महोदय 

यांनी �यव�थापन पिरषदे�यावतीने 12(7) अ�वये मा�यता िदली आहे.

सबब, �युनतम दर असलेले फम� (L2) M/s. Schnell Informatics Pvt. Ltd., Pune

यां�याकडून � .2,44,000/- (All Taxes Included) या दराने Weather Monitoring Station-1 नग 

खरेदी कर�यासाठी मा. कुलगु�  महोदय यांनी �यव�थापन पिरषदे�यावतीने 12 (7) अ�वये िदले�या 

मा�यतेची बाब मािहती�तव).

ठराव : महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२(७) मधील तरतूदीनुसार

मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात

आली.
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[4(11)] माच�/एि�ल 2017 म�ये झाल�ेया परी� ा�ंया उ� रपि� का�ंया छायांिकत �ती  

एकि� त (Bulk) �व� पात गोपनीय फम�कडून काढून घे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. रा�यपाल काय�लयाने मा�य केले�या अ�यादेश � .106 ब नुसार िवहीत मुदतीत 

िव� ा�य�ना उ� रपि� कांची फोटोकॉपी महािव� ालयामाफ�त पाठिवणे आव�यक आहे.

िव� ापीठाकडील उपल�ध साधनसामु� ी व उ� रपि� कांची एकि� त सं�या िवचारात घेता,

िव� ा�य�ना फोटोकॅापी � ावयाची सुिवधा िवहीत मुदतीत दे�याकिरता िवलंब हो�याची श�यता 

नाकारता येत नाही.  

अिभयांि� की िव� ाशाखा अंतग�त छायांिकत �तीसाठी मो� ा �माणात अज� �ा�त झालेले 

आहेत. अंदाजे 5000 उ� रपि� का सं�या व छायांिकत करावयाची पानांची सं�या िवचारात घेता,

सदरच ेकाम एकि� त (उ�ते) दराने ठरवून कमी कालावधीत पूण� क� न दे�याची हमी देत असणा�या 

गोपनीय फम�ला उ�ते काम देणे सोयी�कर होईल. तसेच उ� रपि� कांची छायांिकत �ती काढ�याच े

काम हे गोपनीय �व� पाच े असून सदर उ� रपि� कां�या छायांिकत �ती काढून घे�यासाठी अंदाज े

खच� � .1,00,000/- इतका अपेि� त आहे. तरी सदर गोपनीय फम�कडून खालील दरा�माणे 

छायांिकत �ती काढून घेणे आव�यक आहे.

(जी.एस.टी. सह दर) उ� रपि� का झेरॉ�स : A3 साईज एक बाजू � . 01 /-

पाठपोठ � . 02 /-

माच�/एि�ल 2017 म�ये झाले�या परी� ां�या उ� रपि� का�या छायांिकत �ती एकि� त 

(Bulk) �व� पात गोपनीय फम�कडून काढून घे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव : माच�/एि�ल 2017 म�ये झाल�ेया परी� ा�ंया उ� रपि� का�ंया छायािंकत �ती 

एकि� त (Bulk) �व� पात गोपनीय फम�कडून खालील दरा�माणे काढून घे�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

(जी.एस.टी. सह दर) उ� रपि� का झेरॉ�स: A3 साईज एक बाजू � . 01 /-

पाठपोठ � . 02 /-



�यव�थापन पिरषदेची १०६ वी बैठक मंगळवार, िद.१८ जुल,ै २01७ काय�वृ� ांत 16/25

[4(12)] मे. संतोष ��टस�, सोलापरू यांना झेरॉ��सग�या कामाचे दर वाढवून दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: परी� ा िवभागाकडील फोटोकॉपी काय�लय आिण िव� ाथ� यां�याकिरता तसचे A-3 Single side Both side आिण A-

4 Single side A-4 Both side अशा �कार�या झेरॉ�सचे कामासाठी वा�षक दरकरार क� न मे. सतंोष ��टस�, सोलापूर यांना 

कामाचे आदेश दे�यात आले असनू सदर फम�ला मा�य झालेले दर पढुील �माणे आहेत. A-3 Single side 0.95, A-3 Both

side - 1.25, A-4 Single side 0.45, A-4 Both side 0.70 सदर फम�ने िदलेले दर हे वटॅ मजूरी दरा�माणे िदलेले होते. परंतु 

िद.०१/०७/२०१७ पासनू GST कर लागू होणार अस�याने वरील िदलेले दर हे परवडणार नाहीत तरी मला मा�या िदले�या 

दराम�ये वाढ होवून िमळाव ेअसा िवनंती अज� केला असनू वाढीव मागणी केलेले दर A-3 single side 1.35, A-3 Both side

1.70, A-4 Single side 0.80, A-4 Both side 0.95 अस े आहेत. उपरो�त फम�ला दराम�ये वाढ क� न दे�यापवू� फम�ने 

मागणी केले�या दराची शहािनशा कर�याकिरता िद.१०/०७/२०१७ रोजी�या िटपणीस िदले�या मा�यतेस अनुस� न �थािनक 

बाजारपेठेमधून GST या करासह दरप� के मागिव�यात आली आहेत. सदर मागणीस अनुस� न िवभागाकडे फ�त तीन दरप� के 

�ा�त झाली आहेत. �ा�त झालेली तीन दरप� के िद.१५/०७/२०१७ रोजी सायकंाळी पाच वाजता दरप� के उघडणे सिमतीसम�  

उघडून दराचा तौलिनक त�ता तयार केला असनू तो खालील�माणे आहे.

फम�चे 

नाव 

दरप� काम�ये नमूद केलले ेदर 

A-3
Size

Single
side

Remark A-3
Size
Both
side

Remark A-4
Size

Single
side

Remark A-4
Size
Both
side

Remark Total
Amount

Remark

मोरया 

झेरॉ�स 

स�टर,

सोलापूर  

2.00 L.2 3.00 L.2 0.50 L.1 1.00 L.1 6.50 L.1

�योती 

ऑफसेट, 

सोलापरू 

1.90 L.1 3.00 L.2 1.60 L.3 2.90 L.3 8.50 L.3

��हजन 

� ािफ�स,

सोलापूर 

2.00 L.2 2.40 L.1 1.40 L.2 2.00 L.2 7.80 L.2

झेरॉ��सग�या कामाकिरता दरप� कदारांनी िदले�या दराचा तौलिनक त�ता तयार केला असनू फम�नी िदले�या दराची एकूण 

बरेीज केली असता मोरया झेरॉ�स स�टर, सोलापरू यांचे दर � .६.५०/- अस ेआहेत व मे. सतंोष ��टस�, सोलापरू यांनी वाढीव 

मागणी केलेले दर हे खालील�माणे आहेत.  

अ.

� .

कामाचा तपशील वाढीव मागणी केलेले दर L1 as per quotation
called for verification

1 A-3 Single side 1.35 1.90

2 A-3 Both side 1.70 2.40

3 A-4 single side 0.80 0.50

4 A-4 both side 0.95 1.00

एकूण � . 4.80 6.50

उपरो�त कामाकिरता होणारा 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 सेवा पुरिवणे या �कारात 

मोडते व सदर बाबीस �यव�थापन पिरषदेने ठराव � . २१ िद.२१/०७/२०११ नुसार मा�यता िदलेली आहे. सबब, 

मे. संतोष ��टस�, सोलापूर यांनी वाढीव मागणी केले�या दराची तुलना केली असता, मे. संतोष ��टस�, सोलापूर 

यांचे दर सव�त कमी आहेत. सबब सदर फम�ला झेरॉ�स�या कामाचे दर वाढवून दे�याची बाब मा�यते�तव).

ठराव : मे. संतोष ��टस�, सोलापूर यांना झेरॉ��सग�या कामाच ेदर खालील�माणे वाढवून दे�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.

अ.

� .

कामाचा तपशील मा�य केललेे 

वाढीव दर 

1 A-3 Single side 1.35

2 A-3 Both side 1.70

3 A-4 single side 0.80

4 A-4 both side 0.95

एकूण � . 4.80
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[4(13)] �यव�थापन पिरषदेने िज�हयासाठी सा�ंकृितक व िव� ाथ� क�याण काय�� माचे

िज�हा सम�वयक �हणनू नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�.

 (िटपणी: महािव� ालये पिरसं�था व िव� ापीठ िवभाग या�या मधील िविवध सा�ंकृितक

काय�� माची आखणी कर�यासाठी व �याचे अव�े न कर�यासाठी महारा�� िव� ापीठ

अिधिनयम 2016 �या कलम 55 (1) अ�वये िव� ाथ� िवकास मंडळ �थापन करणे

आव�यक आहे. यासाठी महारा�� िव� ापीठ अिधिनयम 2016 �या कलम 55 (2)

मधील (छ) अ�वये िज�हयासाठी सा�ंकृितक व िव� ाथ�क�याण काय�� माचे िज�हा

सम�वयक �हणनू नामिनद�शन करावे लागणार आहे �यानुसार िव� ाथ� क�याण

काय�� माचे िज�हा सम�वयक �हणनू नािनद�शन कर�याची बाब �यव�थापन

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव : महारा�� िव� ापीठ अिधिनयम 2016 �या कलम 55 (2) मधील (छ) अ�वये

िज�हयासाठी सा�ंकृितक व िव� ाथ�क�याण काय�� माचे िज�हा सम�वयक �हणनू

�ा. एम. एस. पवार, छ� पती िशवाजी रा�  महािव� ालय, सोलापूर याचं े

नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[4(1४)] िव� ापीठ पिरसरातील "मुल��या वसितगृहाचे इमारतीचे बाधंकाम करणे" या

कामाकरीता �� �चरल िडझाईनर �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी �ाणेश व�ै  याचंे

नावे असल�ेया तसलमातीचे समायोजन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील "मुल��या वसितगृहाचे इमारतीचे बाधंकाम करणे"

या कामाकरीता �� �चरल िडझाईनर �हणनू � ी �ाणेश व�ै याचंी िनयु�ती कर�यात 

आलेली होती. 

सदरकामी ठर�या�माणे � ी �ाणेश व�ै यानंी �याचंे देयक िमळणेबाबत िवनंती 

केलेली होती. तथािप, सदरचे काम पूण� होईपय�त �याचंी संपूण� देयक देणे यो�य 

राहणार नस�यामुळे �यांना अनामत (ॲड�हा�स) �हणनू � .35,000/- देणेबाबत 

मा�यता घे�यात आलेली होती व �यास अनुस� न िव�  व लेखा िवभागाकडून 

िद.16/10/2009 रोजीचे धनादेश � . 25927 अ�वये � . 35,000/- ॲड�हा�स 

�व� पात � ी �ाणेश व�ै यानंा दे�यात आलेले होते.

� ी �ाणेश व�ै  यानंी िवषयािंकत कामाचे �� �चरल िडझाईन तयार क� न 

िदलेली असून �यानुसार सदर इमारतीचे बाधंकाम पूण� झालेली असून �याबाबत 

संपूण� काय�वाही पूण� झालेली असून सदरच ेइमारत स� ��थतीत वापरात आहे.

िवषयािंकत काम पणू� झालेली अस�यामुळे � ी �ाणेश व�ै य याचंे नाव े

घेतले�या � .35,000/- तसलमातीचे  (ॲड�हा�स) समायोजन कराव े लागणार 

आहे. 

        सबब, िव� ापीठ पिरसरातील "मुल��या वसितगृहाच े इमारतीच े बाधंकाम 

करणे" या कामाकरीता �� �चरल िडझाईनर �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी �ाणेश व�ै

याचं े नावे असल�ेया � .35,000/- तसलमातीचे समायोजन क� न सदरचे

तसलमात New Civil Works in University या अदंाजप� कातुन खच�टाक�याची

बाब िवचाराथ�).

ठराव : िव� ापीठ पिरसरातील "मुल��या वसितगृहाचे इमारतीचे बाधंकाम करणे" या

कामाकरीता �� �चरल िडझाईनर �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी � ाणेश व�ै  याचं ेनावे

असल�ेया � .35,000/- तसलमातीचे समायोजन क� न सदरची तसलमात New 

Civil Works in University या अदंाजप� कातून खच�टाक�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[4(1५)] िव� ापीठ पिरसरातील "मुलाचंे वसितगृहाचे इमारतीचे बाधंकाम करणे" या

कामाकरीता �� �चरल िडझायनर �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी �ाणेश व�ै  याचंे

नावे असल�ेया तसलमातीचे समायोजन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील "मुलाचंे वसितगृहाचे इमारतीचे बाधंकाम करणे" या 

कामाकरीता �� �चरल िडझाईनर �हणनू � ी �ाणेश व�ै याचंी िनयु�ती कर�यात 

आलेली होती. 

सदरकामी ठर�या�माणे � ी �ाणेश व�ै यानंी �याचंे देयक िमळणेबाबत िवनंती 

केलेली होती. तथािप, सदरचे काम पूण� होईपय�त �याचंी संपूण� देयक देणे यो�य 

राहणार नस�यामुळे �यानंा अनामत (ॲड�हा�स) �हणनू � . 85,000/- देणेबाबत 

मा�यता घे�यात आलेली होती व �यास अनुस� न िव�  व लेखा िवभागाकडून 

िद.07/11/2007 रोजीचे धनादेश � . 1977 अ�वये � . 35,000/- व 14/10/2009 

रोजीचे धनादेश � . 25919 अ�वये � .50,000/- असे एकुण � .85,000/-

ॲड�हा�स �व� पात � ी �ाणेश व�ै यानंा दे�यात आलेले होते.

� ी �ाणेश व�ै  यानंी िवषयािंकत कामाचे �� �चरल िडझाईन तयार क� न 

िदलेली असून �यानुसार सदर इमारतीचे बाधंकाम पूण� झालेली असून �याबाबत 

संपूण� काय�वाही पूण� झालेली असून सदरच ेइमारत स� ��थतीत वापरात आहे.

िवषयािंकत काम पूण� झालेली अस�यामुळे � ी �ाणेश व�ै याचंे नाव ेघेतले�या 

� .85,000/- तसलमातीचे  (ॲड�हा�स) समायोजन कराव ेलागणार आहे. 

        सबब, िव� ापीठ पिरसरातील "मुलाचंे वसितगृहाच ेइमारतीचे बाधंकाम करणे"

या कामाकरीता �� �चरल िडझाईनर �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी �ाणेश व�ै  याचंे

नावे असल�ेया � .85,000/- तसलमातीचे समायोजन क� न सदरच े तसलमात 

New Civil Works in University या अदंाजप� कातुन खच� टाक�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव : िव� ापीठ पिरसरातील "मुलाचंे वसितगृहाचे इमारतीचे बाधंकाम करणे" या

कामाकरीता �� �चरल िडझाईनर �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी � ाणेश व�ै  याचं ेनावे

असल�ेया � .85,000/- तसलमातीचे समायोजन क� न सदरच े तसलमात New 

Civil Works in University या अदंाजप� कातुन खच�टाक�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[4(1६)] िव� ापीठ पिरसरातील "भशुा� संकुल इमारतीचे बाधंकाम करणे" या कामाकरीता

�� �चरल िडझाईनर �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी संजय एस जथाडे याचंे नावे

असल�ेया तसलमातीचे समायोजन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील "भशुा� संकुल इमारतीचे बाधंकाम करणे" या 

कामाकरीता �� �चरल िडझाईनर �हणनू � ी संजय एस जथाडे याचंी िनयु�ती 

कर�यात आलेली होती.

सदरकामी ठर�या�माणे � ी संजय एस जथाडे यानंी �याचंे देयक िमळणेबाबत 

िवनंती केलेली होती. तथािप, सदरचे काम पूण� होईपय�त �याचंी संपूण� देयक देणे 

यो�य राहणार नस�यामुळे �यानंा अनामत (ॲड�हा�स) �हणनू � . 50,000/-

देणेबाबत मा�यता घे�यात आलेली होती व �यास अनुस� न िव�  व लेखा 

िवभागाकडून िद.26/8/2009 रोजीचे धनादेश � . 25903 अ�वये � . 50,000/-

ॲड�हा�स �व� पात � ी संजय एस जथाडे यानंा दे�यात आलेले होते. 

� ी संजय एस जथाडे यानंी िवषयांिकत कामाचे �� �चरल िडझाईन तयार 

क� न िदलेली असून �यानुसार सदर इमारतीचे बाधंकाम पूण� झालेली असून 

�याबाबत संपूण� काय�वाही पूण� झालेली असून सदरचे इमारत स� ��थतीत वापरात 

आहे. 

        िवषयािंकत काम पणू� झालेली अस�यामुळे � ी संजय एस जथाडे याचंे नाव े

घेतले�या � .50,000/- तसलमातीचे  (ॲड�हा�स) समायोजन कराव े लागणार 

आहे. 

        सबब, िव� ापीठ पिरसरातील "भशुा�  संकुल इमारतीचे बाधंकाम करणे" या 

कामाकरीता �� �चरल िडझाईनर �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी संजय एस जथाडे

याचं े नावे असल�ेया � .50,000/- तसलमातीचे समायोजन क� न सदरचे

तसलमात Earth Science Building या अदंाजप� कातुन खच� टाक�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव : िव� ापीठ पिरसरातील "भशुा� संकुल इमारतीचे बाधंकाम करणे" या कामाकरीता

�� �चरल िडझाईनर �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी संजय एस जथाडे याचंे नावे

असल�ेया � .50,000/- तसलमातीचे समायोजन क� न सदरचे तसलमात Earth 

Science Building या अदंाजप� कातून खच�टाक�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.  
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[4(1७)] िव� ापीठ पिरसरातील "�ही.आय.पी.अितिथगृह इमारत बाधंणे" या कामाकरीता

�� �चरल िडझाईनर �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी संजय एस जथाडे याचंे नावे

असल�ेया तसलमातीचे समायोजन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील "�ही.आय.पी.अितिथगृह इमारत बाधंणे" या 

कामाकरीता �� �चरल िडझाईनर �हणनू � ी संजय एस जथाडे याचंी िनयु�ती 

कर�यात आलेली होती.

सदरकामी ठर�या�माणे � ी संजय एस जथाडे यानंी �याचंे देयक िमळणेबाबत 

िवनंती केलेली होती. तथािप, सदरचे काम पूण� होईपय�त �याचंी संपूण� देयक देणे 

यो�य राहणार नस�यामुळे �यानंा अनामत (ॲड�हा�स) �हणनू � . 40,000/-

देणेबाबत मा�यता घे�यात आलेली होती व �यास अनुस� न िव�  व लेखा 

िवभागाकडून िद.26/8/2009 रोजीचे धनादेश � . 25901 अ�वये � . 40,000/-

ॲड�हा�स �व� पात � ी संजय एस जथाडे यानंा दे�यात आलेले होते.

� ी संजय एस जथाडे यानंी िवषयािंकत कामाचे �� �चरल िडझाईन तयार 

क� न िदलेली असून �यानुसार सदर इमारतीचे बाधंकाम पूण� झालेली असून 

�याबाबत संपूण� काय�वाही पूण� झालेली असून सदरचे इमारत स� ��थतीत वापरात 

आहे. 

िवषयािंकत काम पूण� झालेली अस�यामुळे � ी संजय एस जथाडे याचंे नाव े

घेतले�या � .40,000/- तसलमातीचे  (ॲड�हा�स) समायोजन कराव े लागणार 

आहे. 

        सबब, िव� ापीठ पिरसरातील "�ही.आय.पी.अितिथगृह इमारत बाधंणे" या 

कामाकरीता �� �चरल िडझाईनर �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी संजय एस जथाडे

याचं े नावे असल�ेया � .40,000/- तसलमातीचे समायोजन क� न सदरचे

तसलमात One Time catch up grants for for non 12B : Construction of VIP 

Guest House या अदंाजप� कातून खच�टाक�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव : िव� ापीठ पिरसरातील "�ही.आय.पी.अितिथगृह इमारत बाधंणे" या कामाकरीता

�� �चरल िडझाईनर �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी संजय एस जथाडे याचंे नावे

असल�ेया � .40,000/- तसलमातीचे समायोजन क� न सदरचे तसलमात One 

Time catch up grants for for non 12B : Construction of VIP Guest House

या अदंाजप� कातून खच�टाक�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[4(1८)] िव� ापीठ पिरसरातील "संगणकशा� संकुल इमारतीचे बाधंकाम करणे" हे काम

दे�यात आल�ेया मे.राहूल िब�डस�, सांगली याचं े नावे असल�ेया तसलमातीचे

समायोजन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील "संगणकशा�  संकुल इमारतीचे बाधंकाम करणे" हे 

काम मे.राहूल िब�डस�, सागंली यानंा दे�यात आलेले होते.

        सदर कामाकरीता मे.राहुल िब�डस�, सागंली यानंा िद.02/07/2007 पय�त 

एकुण 32,21,058/- इतकी र�कम दे�यात आलेले होते. सदर देयकाचे 

� .32,21,058/- पैकी �याचंे � .30,03,863/- इतके रकमेचे समायोजन झालेले 

असून उव�िरत  � . 2,17,195/- इत�या रकमेचे समायोजन झालेली नाही.

िव� ापीठ पिरसरातील "संगणकशा�  संकुल इमारतीचे बाधंकाम करणे" हे 

काम पूण� झालेली असून सदरचे इमारत स� ��थतीत वापरात आहे. 

िवषयािंकत काम पणू� झालेली अस�यामुळे मे.राहुल िब�डस�, सागंली याचंे 

नाव े उव�िरत र�कम � .2,17,195/- तसलमातीचे  (ॲड�हा�स) समायोजन करावे

लागणार आहे.  

        सबब, िव� ापीठ पिरसरातील "संगणकशा�  संकुल इमारतीच ेबाधंकाम करणे"

हे काम दे�यात आल�ेया मे.राहूल िब�डस�, सांगली याचंे नावे असल�ेया

� .2,17,195/- तसलमातीच े समायोजन क� न सदरच े तसलमात School of 

Computational Science या अदंाजप� कातून खच�टाक�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव : िव� ापीठ पिरसरातील "संगणकशा� संकुल इमारतीचे बाधंकाम करणे" हे काम

दे�यात आल�ेया मे.राहूल िब�डस�, सागंली याचंे नावे असल�ेया � .2,17,195/-

तसलमातीचे समायोजन क� न सदरच े तसलमात School of Computational 

Science या अदंाजप� कातून खच�टाक�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[4(1९)] िव� ापीठ पिरसरातील "संगणकशा� संकुल इमारतीचे बाधंकाम करणे" या

कामाकरीता �� �चरल िडझाईनर �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी एस.पी.मोहोळकर

याचं ेनावे असल�ेया तसलमातीच ेसमायोजन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील "संगणकशा�  संकुल इमारतीचे बाधंकाम करणे" या 

कामाकरीता �� �चरल िडझाईनर �हणनू � ी एस.पी.मोहोळकर याचंी िनयु�ती 

कर�यात आलेली होती.

सदरकामी ठर�या�माणे � ी एस.पी.मोहोळकर यानंी �याचंे देयक िमळणेबाबत 

िवनंती केलेली होती. तथािप, सदरचे काम पूण� होईपय�त �याचंी संपूण� देयक देणे 

यो�य राहणार नस�यामुळे �यानंा अनामत (ॲड�हा�स) �हणनू � . 1,00,000/-

देणेबाबत मा�यता घे�यात आलेली होती व �यास अनुस� न िव�  व लेखा 

िवभागाकडून िद.07/11/2007 रोजीचे धनादेश � . 1976 अ�वये � .50,000/- व 

िद.30/5/2008 रोजीचे धनादेश � . 25067 अ�वये � .50,000/-असे एकुण 

� .1,00,000/- ॲड�हा�स �व� पात � ी एस.पी.मोहोळकर यानंा दे�यात आलेले 

होते. 

� ी एस.पी.मोहोळकर यानंी िवषयािंकत कामाचे �� �चरल िडझाईन तयार 

क� न िदलेली असून �यानुसार सदर इमारतीचे बाधंकाम पूण� झालेली असून 

�याबाबत संपूण� काय�वाही पूण� झालेली असून सदरचे इमारत स� ��थतीत वापरात 

आहे. 

िवषयािंकत काम पणू� झालेली अस�यामुळे � ी एस.पी.मोहोळकर याचंे नाव े

घेतले�या � .1,00,000/- तसलमातीचे  (ॲड�हा�स) समायोजन कराव े लागणार 

आहे. 

        सबब, िव� ापीठ पिरसरातील "संगणकशा�  संकुल इमारतीच ेबाधंकाम करणे"

या कामाकरीता �� �चरल िडझाईनर �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी एस.पी.मोहोळकर

याचं े नावे असल�ेया � .1,00,000/- तसलमातीचे समायोजन क� न सदरचे

तसलमात School of Computational Science या अदंाजप� कातून खच�

टाक�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव : िव� ापीठ पिरसरातील "संगणकशा� संकुल इमारतीचे बाधंकाम करणे" या

कामाकरीता �� �चरल िडझाईनर �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी एस.पी.मोहोळकर

याचं े नावे असल�ेया � .1,00,000/- तसलमातीचे समायोजन क� न सदरचे

तसलमात School of Computational Science या अदंाजप� कातून खच�

टाक�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[4(२०)] िव� ापीठ पिरसरातील "�ही.आय.पी.अितिथगृह इमारत बाधंणे" या कामाकरीता

वा�तुिवशारद �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी राहुल खिमतकर याचंे नावे असल�ेया

तसलमातीचे समायोजन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील "�ही.आय.पी.अितिथगृह इमारत बाधंणे" या 

कामाकरीता वा�तुिवशारद �हणनू � ी राहुल खिमतकर याचंी िनयु�ती कर�यात 

आलेली होती. 

सदरकामी ठर�या�माणे � ी राहुल खिमतकर यानंी �याचंे देयक िमळणेबाबत 

िवनंती केलेली होती. तथािप, सदरचे काम पूण� होईपय�त �याचंी संपूण� देयक देणे 

यो�य राहणार नस�यामुळे �यानंा अनामत (ॲड�हा�स) �हणनू � . 1,50,000/-

देणेबाबत मा�यता घे�यात आलेली होती व �यास अनुस� न िव�  व लेखा 

िवभागाकडून िद.07/08/2009 रोजीचे धनादेश � . 26003 अ�वये � .

1,00,000/- व िद.01/12/2010 रोजीच धनादेश � . 6901 अ�वये � .50,000/-

असे एकुण र�कम � . 1,50,000/- ॲड�हा�स �व� पात � ी राहुल खिमतकर यानंा 

दे�यात आलेले होते.

� ी राहुल खिमतकर यानंी िवषयािंकत कामाचे अंदाजप� क व नकाशे तयार 

क� न िदलेली असून �यानुसार सदर इमारतीचे बाधंकाम पूण� झालेली असून 

�याबाबत संपूण� काय�वाही पूण� झालेली असून सदरचे इमारत स� ��थतीत वापरात 

आहे. 

िवषयािंकत काम पूण� झालेली अस�यामुळे � ी राहुल खिमतकर याचंे नाव े

घेतले�या � .1,50,000/- तसलमातीचे  (ॲड�हा�स) समायोजन कराव े लागणार 

आहे. 

        सबब, िव� ापीठ पिरसरातील "�ही.आय.पी.अितिथगृह इमारत बाधंणे" या 

कामाकरीता वा�तुिवशारद �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी राहुल खिमतकर याचंे नावे

असल�ेया � .1,50,000/- तसलमातीच ेसमायोजन क� न सदरच ेतसलमात One 

Time catch up grants for for non 12B : Construction of VIP Guest House

या अदंाजप� कातुन खच�टाक�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव : िव� ापीठ पिरसरातील "�ही.आय.पी.अितिथगृह इमारत बाधंणे" या कामाकरीता

वा�तुिवशारद �हणनू िनयु�त केल�ेया � ी राहुल खिमतकर याचं े नावे असल�ेया

� .1,50,000/- तसलमातीच े समायोजन क� न सदरच े तसलमात One Time 

catch up grants for for non 12B : Construction of VIP Guest House या 

अदंाजप� कातुन खच�टाक�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[4(२1)] डॉ. अतुल वाडेगावंकर विर�ठ �यव�थापक, DU-BDP महारा��  � ान महामंडळ 

माय�िदत (MKCL) या�ंया प�  � .P:MKCL-DU-BDP:APPLICABILLITY OF

SERVICE TAX: 2017-18 िद.10/05/2017 नुसार िद.03 नो�ह�बर,2016

MKCL व ��तुत िव� ापीठ या�ंयाम�ये झाल�ेया कराराम�ये दू� �ती 

(amendment) कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: डॉ. अतुल वाडेगाकंर यानंी, िद.08 माच�, 2017 रोजी�या अिधसूचना 

� .10/2017 Service Tax अ�वये अथ� मं� ालय, भारत सरकार यानंी शै� िणक 

सेवावंर कर लागू के�याने िद.3 नो�ह�बर, 2006 रोजी ��तुत िव� ापीठ व 

एम.के.सी.एल. या�ंयाम�ये ई-सुिवधाबाबत झाले�या करारामधील मु�ा � .5 म�ये 

शासना�या िद. 19 जुन, 2006 �या िनण�यानुसार) खालील नमुद मु�ाचंा समावशे 

क� न दू� �ती करणेबाबत िवनंती केली आहे. 

“5.5 The Payment shall be subject to taxes, as and when applicable.

5.6 Services shall be additionally billed with the applicable taxes as per the

prevailing taxसबब उपरो�त नमुद बाब�मूळे िद.3 नो�ह�बर,2006 रोजी झाले�या 

करारामधील Clause 5 म�ये  5.5 व 5.6 असे मु�े वाढवून सुधािरत (AMENDED)

करारना�या�या मसुदयात बदल कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�)

ठराव : डॉ. अतुल वाडेगावंकर विर�ठ �यव�थापक, DU-BDP महारा��  � ान महामंडळ 

माय�िदत (MKCL) या�ंया प�  � .P:MKCL-DU-BDP:APPLICABILLITY OF

SERVICE TAX: 2017-18 िद.10/05/2017 नुसार िद.03 नो�ह�बर,2016 MKCL

व ��तुत िव� ापीठ या�ंयाम�ये झाल�ेया कराराम�ये दू� �ती (amendment)

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

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

               सही/-             सही/-

सद�य सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


