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सोलापूर िव.ापीठ, सोलापूर 
�यव�थापन पिरषदे/या 82 �या बैठकीचा काय$वृ&ांत 
बुधवार, िद.18 नो�ह�बर, २०१५ दुपारी 0१:00 वा. 

 

 

�यव�थापन पिरषदेची 8२ वी बैठक बुधवार, िद.१८ नो�ह�बर, २०१५ रोजी दुपारी 0१:00 
वाजता �यव�थापन पिरषद सभागृहात मा. कुलगु7महोदय यां/या अ9य:तेखाली आयोिजत कर=यात 
आली होती. 

बठैकीस खालील>माणे उपA�थती होती.   
 

अ.B. सद�याचे नांव पद 
1) मा. >ा. डॉ. मालदार एन. एन. - कुलगु7 अ9य: 
2) >ाचाय$ Hी. पाटील आर. वाय. संचालक, म. व िव. िव. मं.  सद�य 
3) Hी. पाटील बी. पी., परी:ा िनयंKक  तथा >. िव& व लेखा अिधकारी  कायम िनमंिKत 
4) Hी. माळी एस. के., कुलसिचव  सिचव 

 

 
�वागत: 
 मा.कुलसिचव यांनी मा. अ9य: व सव$ सNमाननीय सद�यांचे �वागत केले.  
 

अनुपA�थती:  
 �यव�थापन पिरषदे/या या बठैकीस डॉ. डी. आर. माने, संचालक (उ/च िश:ण) पणेु यांनी 
दूर9वनीQारे अनुपA�थती कळिवली. Rयां/या अनुपA�थतीची नSद घेवून माNयता दे=यात आली. अवर 
मुUय सिचव, उ/च व तंK िश:ण िवभाग, मंKालय, मंुबई, >. सहसंचालक (तं. िश.), तंK िश:ण 
संचालक यांचे >ितिनधी हे सद�य �यव�थापन पिरषदे/या या बठैकीस अनुपA�थत होते. 
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सदर बैठकीत खालील >माणे कामकाज झाले. 
  
[  01  ] 04 नो�ह�बर, २०१५ रोजी/या �यव�थापन पिरषदे/या बैठकीचा काय$वृ&ांत वाचून 

कायम करणे.  
 

ठराव :  04 नो�ह�बर, २०१५ रोजी/या �यव�थापन पिरषदे/या बैठकीचा काय$वृ&ांत वाचून 
कायम कर=यात आला.  
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मा. कुलगु7महोदयां/या परवानगीने येणारे आयRया वळेेचे िवषय: 
 

[ २(1) ] िव.ापीठा/या संलZन महािव.ालयातील िव.ा[य\कडून आकार=यात येणारी युवा 
महोRसव फी 7.४०/- व7न 7.१२०/- कर=याची बाब �यव�थापन पिरषदे/या िवचाराथ$.  

 

 (िटपणी: िव.ापीठा/या िव.ाथ_ क`याण िवभागातफa  युवा महोRसवा/या आयोजनासाठी 
सन २०१४-१५ पासून 7.२,५०,०००/- अनुदान िदले जात होते. या दरbयान 
महािव.ालयाचा वाढता सहभाग िवचारात घेता, सहभागी िव.ाथ_ कलाकारांची वाढ 
होत आहे. वाढती महागाई ल:ात घेता, युवा महोRसवाचे आयोजन करीत असताना 
यजमान महािव.ालयास जा�तीत जा�त खचdचा भार सोसावा लागत आहे. Rयामुळे 
भिवeयात युवा महोRसवासाठी यजमान पद A�वकार=या/या>ित शहरी व fामीण 
महािव.ालयातून उदासीनता िदसून येत आहे. िव.ाथ_ क`याण िवभागाची फी 
�व7पातील उRपgाची बाजू िवचारात घेता, महािव.ालयांनी >वशेा/या वळेी >ित िव.ाथ_ 
7.४०/- >माणे आकारले`या फी पैकी महािव.ालयाचा वाटा 7.१६/- ठेव=यात येतो व 
उव$रीत 7.२४/- >ित िव.ाथ_ िव.ापीठाकडे जमा कर=यात येते. जमा झाले`या 
रकमेतून िवभागाकडील युवा महोRसवातील इतर खच$ तसेच इंjधनुeय युवा 
महोRसवातील, पिkमिवभागीय युवा महोRसवातील तसेच राelीय पातळीवरील संपणू$ 
खच$ भागिव=यात येतो. महािव.ालयाचा वाटा >ित िव.ाथ_ 7.१६/- चा िवचार होता, 
लहान महािव.ालयात अितशय कमी रmकम जमा होत अस`यामुळे व युवा महोRसवा/या 
कला >काराचा व एकूण संघा/या खचdचा िवचार करता युवा महोRसवात िव.ा[य\चा 
सहभाग कर=यासाठी महािव.ालये रस दाखवत नाहीत. पिरणामी िव.ापीठा/या युवा 
महोRसव आयोजनास अडचणी येत आहेत. Rयामुळे शै:िणक वष$ (२०१६-१७) पासून 
यजमान महािव.ालयास अनुदान वाढवून देणे आवoयक आहे. उपरोmत नुसार 
अनुदानात वाढ के`यानंतर, युवा महोRसवातील इतर खच$ तसेच इंjधनुeय युवा 
महोRसवातील, पिkम िवभागीय युवा महोRसवातील तसेच राelीय पातळीवरील संपणू$ 
खचdचा िवचार करता, युवा महोRसवासाठी केलेली अंदाजपKकीय तरतूद अRयंत कमी 
पडत आहे. Rयासाठी िद.४/११/२०१५ रोजी/या युवा महोRसव सिमती/या बठैकीत िवषय 
B. ५ अNवये संलZन महािव.ालया/या िव.ा[य\कडून आकार=यात येणाpया फी म9ये 
>ित िव.ाथ_ 7.४०/- व7न 7.१२०/- इतकी वाढ क7न Rयातील रmकम 7.४८/- 
महािव.ालया/या खचdसाठी ठेवून उव$रीत 7.७२/- िव.ापीठाकडे जमा कर=याबाबतचा 
िवषय हा �यव�थापन पिरषदे/या िवचाराथ$ ठेव=याची िशफारस कर=यात आली आहे. 
िशफारसीनुसार सन २०१६-१७ या वषdपासून संलZन महािव.ालया/या िव.ा[य\कडून 
>वशेा/यावळेी आकार=यात येणाpया फी म9ये >ित िव.ाथ_ 7.४०/- व7न 7.१२०/- 
इतकी वाढ क7न Rयातील रmकम 7.४८/- महािव.ालया/या खचdसाठी ठेवून उव$रीत 
7.७२/- िव.ापीठाकडे जमा कर=याची बाब �यव�थापन पिरषदे/या िवचाराथ$).  

 

ठराव:  युवा महोRसव सिमतीने केले`या िशफारशीनुसार, संलZन महािव.ालये व िव.ापीठ पिरसर 
संकुलातील िव.ा[य\कडून आकार=यात येणारे युवा महोRसव शु`क 7.४०/- व7न 7.१२०/- 
कर=यास व ही वाढ शै:िणक वष$ २०१६-१७ पासून लागू कर=यास व 7.१२०/- पैकी 7.४८/- 
महािव.ालयाने Rयां/या खचdसाठी ठेवून उव$रीत 7.७२/- िव.ापीठास जमा कर=यास सवdनुमते 
माNयता दे=यात आली.  
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[ २(२) ] दरपKके / िनिवदा उघड=यासाठी मा.कुलगु7 यांनी �थािपत केले`या सिमतीची 

बाब �यव�थापन पिरषदे/या मािहती�तव.  
 

 (िटपणी: >�तुत िव.ापीठाकडील >शासकीय िवभाग व संकुलाकडे >ाqत झालेली 
दरपKके / िनिवदा rा महाराel शासनाने राsयातील सव$ अकृिष िव.ापीठासाठी लागू 
केलेली समान लेखा संिहता (Common Accounts Code) मधील Appendix - I म9ये 
Financial Delegation Power म9ये ६) ii) iii) iv) नुसार उघड=याचे अिधकार 
खालील>माणे दे=यात आलेले आहेत.  

 अ.B. तपशील अिधकार 
१. संकुले / >शासकीय िवभागाकडे 

>ाqत झाले`या िनिवदा  
िव& व लेखा अिधकारी व दोन खरेदी 
सिमतीचे सद�य. 

२. पद�यु&र िवभागाकडे >ाqत झालेली 
दरपKके 

मा.कुलगु7 यांनी िनयुmत केलेली 
संकुलाकडील उपसिमती. 

३. >शासकीय िवभागाकडे >ाqत 
झालेली दरपKके  

िव& व लेखा अिधकारी व एक खरेदी 
सिमती सद�य (7.२५,०००/- वर).  

  िव.ापीठाकडील िविवध अिधकार मंडळाची मुदत िद.३१/०८/२०१५ रोजी 
संपलेली आहे. नवीन अिधकार मंडळे �थापन होईपय�त दरपKके / िनिवदा 
उघड=यासाठी खालील>माणे सिमती �थािपत करावी असे वाटते.  

 अ.B. तपशील अिधकार  
१. संकुलाकडे >ाqत झाले`या िनिवदा  िव& व लेखा अिधकारी, दोन संवधैािनक 

अिधकारी व संबिंधत संकुलाचे संचालक  
२. >शासकीय िवभागाकडे >ाqत 

झाले`या िनिवदा  
िव& व लेखा अिधकारी व दोन 
संवधैािनक अिधकारी  

३. पद�यु&र िवभागाकडे >ाqत झालेली 
दरपKके (7.१ लाख पय�त)  

मा.कुलगु7 यांनी िनयुmत केलेली 
संकुलाकडील उपसिमती  

४. >शासकीय िवभागाकडे >ाqत 
झालेली दरपKके  

संबिंधत िवभागाचे संवधैािनक अिधकारी, 
िव& व लेखा अिधकारी व इतर 
िवभागाचा एक संवधैािनक अिधकारी 
(7.२५,०००/- वर).  

  सबब, दरपKके / िनिवदा उघड=यासाठी वरील >माणे सिमती �थािपत 
कर=यास मा.कुलगु7 यांनी माNयता िदली असून सदरची बाब �यव�थापन पिरषदे/या 
मािहती�तव).  

 
 

ठराव : दरपKके / िनिवदा उघड=यासाठी मा.कुलगु7ंनी सिमती गठीत केले`या बाबीची 
नSद घे=यात आली.  
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[ २(3) ] >�तुत िव.ापीठातील पीएच.डी. अ�यासBमा/या सहामाही >गती अहवाल व 

पीएच.डी. शु`क >�तुत िव.ापीठाकडे िवलंबाने सादर के`यास आकार=यात 
येणाpया दंडाची रmकम सुधारीत कर=याची बाब िवचाराथ$.  

 

 (िटपणी: �यव�थापन पिरषदे/या िद.०३ माच$, २०१४ /या बठैकीतील ठराव B. 4(6) व 
िव.ापिरषदे/या िद.२४ एि>ल, २०१४ /या बठैकीतील ठराव B. 241 नुसार पीएच.डी. 
अ�यासBम संचिलत संशोधन सुिवधा माग$दश$क िनयमावली मंजूर कर=यात आलेली 
आहे. सदर िनयमावलीतील िनयम B. 17 व 18 नुसार िव.ा[यdने िवहीत वळेेत 
सहामाही >गती अहवाल व शु`क न जमा के`यास दंडाची तरतूद कर=यात आलेली 
आहे, Rयाम9ये सुधारणा कर=याची बाब िवचाराथ$).  

 अ. B. तपशील कालावधी दंडाची रmकम 

1 सहामाही >गती अहवाल सहा मिहने 500 (Per Term) 

2 पीएच.डी. शु`क वा�षक 
(जानेवारी/जुलै) 

500 (>ित वष$) 

 
ठराव : 

  
>�तुत िव.ापीठातील पीएच.डी. अ�यासBमा/या सहामाही >गती अहवाल व पीएच.डी. शु`क 
>�तुत िव.ापीठाकडे िवलंबाने सादर के`यास आकार=यात येणाpया दंडाची रmकम 
खालील>माणे सुधारीत कर=यास व सदर/या बदलाची अंमलबजावणी जानेवारी २०१६ पासून 
कर=यास सवdनुमते माNयता दे=यात आली.  

 अ. 
B. 

तपशील कालावधी स9याची 
दंडाची रmकम 

दंडाची सुधारीत केलेली 
रmकम 

1 सहामाही >गती 
अहवाल 

सहा मिहने 7.500/- 
(Per Term) 

 7.१,०00/- (Per Term) 

2 पीएच.डी. शु`क वा�षक 
(जानेवारी / 

जुलै) 

7.500/- 
(>ित वष$) 

जानेवारी / जुलै म9ये 
शु`क भर`यास दंड नाही. 
• एक मिहना उशीर 

झा`यास 7.५००/-  
• दोन मिहने उशीर 

झा`यास 7.७००/- 
• तीन मिहने उशीर 

झा`यास  7.१,०००/- 
• आिण यापढेु >Rयेक 

मिहNयाकिरता दरमहा 
7.१,०००/-. 

 टीप: संशोधन क� jाने Rयां/याकडे जमा झालेले शु`क िद. ५ फे�ुवारी / िद. ५ ऑग�ट पय�त 
िव.ापीठात जमा करावते अNयथा वरील>माणे दंड संशोधन क� jास भरावा लागेल.  
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[ २(4) ] जनिवकास क� jाअंतग$त चालणाpया सव$ िवषयां/या अ�यासBमाचे परी:ा शु`क 

व गुणपिKके/या शु`क वाढीची बाब �यव�थापन पिरषदे/या माNयते�तव सादर. 
 

 
  

(िटपणी: जनिवकास क� jाअंतग$त िविवध अ�यासBम सु7 आहेत. स.: A�थतीत सव$ 
िवषयां/या अ�यासBमा/या पिर:ेसाठी >ित िवषय 7.30/- इतके शु`क व 
>माणपKासाठी 7. 25/- इतके शु`क आकारले जाते. तथािप �>ट�गचा वाढता खच$ व 
परी:ेचे आयोजन कर=यासाठी येणाpया खचd/या तुलनेत स9याचे शु`क फारच कमी 
आहे. तसेच याम9ये जनिवकास क� j सु7 झालेपासून कोणRयाही >कारचा बदल 
कर=यात आलेला नाही. वरील शु`कात वाढ कर=याची बाब मा. कुलगु7 महोदयांना िद. 
16/07/2015 रोजी/या िटपणीअNवये सादर केली असता, मा. कुलगु7 महोदयांनी >ित 
िवषय 50/- 7. इतके शु`क व गुणपिKका व >माणपK शु`क 50/- इतकी कर=यास 
माNयता िदली आहे.  
          महाराel िव.ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 28 (फ) नुसार शु`क व इतर आकार 
िनिkत कर=याचे अिधकार �यव�थापन पिरषदेला अस`याने सदर/या शु`काम9ये वाढ 
कर=याची बाब �यव�थापन पिरषदे/या माNयते�तव सादर.  

 
ठराव : जनिवकास क� jाअंतग$त चालणाpया सव$ िवषयां/या अ�यासBमाचे परी:ा शु`क 

>ित िवषय 7.५०/- व गुणपिKका व >माणपK शु`क 7.५०/- इतके 
आकार=यास सवdनुमते माNयता दे=यात आली.  
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[ २(5) ] िव.ापीठाचे >थम मु`यांकन संदभdतील नॅक ब�गलोर सहयोगी सिमतीने सादर 

केलेला अहवाल िवचाराथ$.         
 

 (िटपणी: उ/च िश:णा/या राelीय 9येय धोरणानुसार सोलापरू िव.ापीठाने नॅक ब�गलोर 
यांचेकडून िव.ापीठाचे >थम मु`यांकन क7न घे=या�तव िव.ापीठात �वतंK अंतग$त 
गुणव&ा >मािणकरण क:ाची �थापना क7न िव.ापीठाचे हेतूपK (Letter of Intention) 
िद. 22/05/2014 रोजी सादर कर=यात आले होते. सदर हेतू पKास A�वकृती  
िद. 20/06/2014 रोजी नॅक ब�गलोर यांचेकडून >ाqत झाली. >�तूत हेतू A�वकृती पKात 
िव.ापीठाने िव.ापीठाचा �वयं अ9ययन अहवाल िद. 20/11/2014 पवू_ िव.ापीठा/या 
संकेत�थळावर अपलोड करावा व िद. 20/12/2014 पवू_ नॅक ब�गलोर यांना Rया/या 10 
�थळ>ती डाकेने पाठवाव,े असे सूिचत केले.  
          या अनुषंगाने िव.ापीठाने िव.ापीठ �तरावर सुकाण ू सिमती �थापन क7न 
िव.ापीठाचा �वयं अ9ययन अहवाल िद.16/11/2014 रोजी िव.ापीठा/या 
संकेत�थळावर अपलोड क7न िद.09/12/2014 रोजी Rया/या 10 �थळ>ती नॅक 
ब�गलोर यांना �पीड पो�ट Qारे पाठिव=यात आ`या होRया. यास अनुस7न िद.09 सqट�बर 
ते 12 सqट�बर, 2015 दरbयान नॅक ब�गलोर यांची 1) >ा. एस. ए. बारी, अ9य:, 2) 
>ा.ओखील कुमार मेढी, सद�य, 3) >ा. के. बी. बधुोरी, सद�य, 4) >ा. ओ. पी. �सग, 
सद�य, 5) >ा. एस. एम. के. कादरी, सद�य, 6) डॉ. िनरंजन �हनाली, सद�य,  
7) डॉ. गणेश हेगडे, समNवयक अशा एकूण 07 सद�यीय सहयोगी सिमतीने (NAAC- 
Peer Team) िव.ापीठातील सव$ शै:िणक संकुले, >शासकीय िवभाग व सहयोगी सेवा 
िवभाग यांना भेट देवून िव.ापीठाशी िनगडीत िविवध अिधकार मंडळे, >ाचाय$, िव.ाथ_, 
>शासकीय अिधकारी, कम$चारी व िश:क यांचेशी सुसंवाद साधून या संदभdतील 
अहवाल िद. 12 सqट�बर, 2015 रोजी मा. कुलगु7 महोदय यांना सादर कर=यात आला 
होता. 
          नॅक ब�गलोर यां/या दहा�या �थायी सिमती/या बठैकीत >थम मु`यांकन फेरीतील 
महािव.ालये व िव.ापीठ यांचे मानांकन िनकाल नॅक ब�गलोर यांचे www.naac.gov.in  
या अिधकृत संकेत�थळावर >िस9द झालेनुसार आप`या िव.ापीठास 'ब' (गुण 2.62) 
मानांकन >ाqत झाले आहे. 
          सबब, िव.ापीठाचे >थम मु`यांकन संदभdतील नॅक ब�गलोर सहयोगी सिमतीने 
सादर केलेला अहवाल िवचाराथ$ सादर) 

 
ठराव : नॅक सहयोगी सिमतीने िद.०९ ते १२ सqट�बर, २०१५ दरbयान िव.ापीठास भेट देवून 

केले`या मू`यांकनाचा अहवाल सवdनुमते A�वकार=यात येवून नॅक सहयोगी 
सिमतीकडून झाले`या >थम मू`यांकनात िव.ापीठातील सव$ अिधकारी, िश:क व 
िश:केतर कम$चारी यां/या अथक पिरHमाने "ब" मानांकन (CGPA २.६२) 
िमळा`याब ल सव\चे सवdनुमते अिभनंदन कर=यात आले.  
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[ २(6) ] शै.वष$ 2015-16 म9ये ि>.के.पी. मंगळवढेेकर इAN�टटयूट ऑफ मॅनेजम�ट 

डे�हलपम�ट ॲNड िरसच$, सोलापूर या महािव.ालयाने बी.बी.ए. या 
अ�यासBमाकरीता मुळ >वशे :मतेपे:ा जादा िव.ा[यdना >वशे िदलेला 
अस`याने सदर महािव.ालयावर दंडाRमक कारवाई कर=याची बाब िवचाराथ$.                                          

 

 (िटपणी: �>.के. पी. मंगळवढेेकर इAN�टटयूट ऑफ मॅनेजम�ट डे�हलपम�ट ॲNड िरसच$, 

सोलापरू या महािव.ालयाने Rयां/या महािव.ालयातील बी.बी.ए. भाग 1 या 

अ�यासBमाकरीता 9 िव.ाथ_ >वशे :मतेपे:ा (अितिरmत 05) व बी.सी.ए.भाग 1 

अ�यासBमाकरीता 02 िव.ाथ_ >विेशत कर=यास माNयता िमळ=याबाबत िद. 

07/11/2015 रोजी/या पKाNवये कळिवलेले आहे.   

उmत बाब अवलोकनी घेता, शै.वष$ 2015-16 म9ये ि>.के.पी. मंगळवढेेकर 

इAN�टटयूट ऑफ मॅनेजम�ट डे�हलपम�ट ॲNड िरसच$, सोलापरू या महािव.ालयाने 

Rयां/याकडील बी.बी.ए. भाग 1 या अ�यासBमाकरीता Rयां/या >वशे :मता 60 असताना 

65 िव.ा[यdना >वशे िदलेला आहे. bहणजचे अितिरmत 5 िव.ा[य\ना >वशे िदलेला 

आहे.   

सदरबाबत कायdलयीन िनवदेन खालील>माणे :- 

• �>.के. पी. मंगळवढेेकर इAN�टटयूट ऑफ मॅनेजम�ट डे�हलपम�ट ॲNड िरसच$, 
सोलापरू या महािव.ालयातील बी.बी.ए.भाग 1 या अ�यासBमाकरीता >वशे 
:मता 60 आहे. 

• सदर महािव.ालयाने शै.वष$ 2015-16 म9ये बी.बी.ए. व बी.सी.ए. 
अ�यासBमाकिरता >Rयेकी 10% जादा िव.ा[यdची मागणी केलेली होती. 
तथािप सदरची मागणी मा.कुलगु£ महोदयांनी अमाNय केलेली होती. व तसे 
संबिंधत महािव.ालयास दुर9वनी�दारे कळिव=यात आलेले होते. 

• तथािप उmत >वशे ल:ात घेता सदर महािव.ालयाने कायdलयाची 10% जादा 
िव.ा[यdची माNयता अमाNय कर=यात आ`याचे कळवूनही महािव.ालयाने जादा 
िव.ा[य\ना >वशे िद`याचे िदसते.  

• महािव.ालया/या bहण=यानुसार बी.बी.ए. अ�यासBमाची >वशे :मता 60 
असून महािव.ालयाने माK 65 िव.ा[य\ना >वशे िद`याचे िदसून येते. bहणजचे 
महािव.ालयाने िव.ापीठाची माNयता न घेता अितिरmत 05 िव.ा[य$ना >वशे 
िद`याचे िदसून येते.  

• बीबीए, बीसीए अ�यासBमाची >थम वषdची परी:ा ही 16 नो�ह�बर, 2015 पासून 
सु7 झालेली असून अितिरmत तथा लॉगीन न झालेले िव.ा[य_ परी:ेपासून 
विंचत राहू शकत होते Rया�तव िव.ा[य\चे िहत ल:ात घेऊन मा.कुलगु7 
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महोदयानी िनयमा>माणे दंड �हावा असे नमूद क7न खास बाब bहणनू माNयता 
िदलेली आहे. 

• उपरोmत महािव.ालयास शै.वष$ 2014-15 म9ये बीबीए अ�यासBमास 
>वशे:मतेपे:ा जादा 06 िव.ाथ_ माNयतेिशवाय >विेशत के`यामुळे 
िद.04/11/2015 रोजी झाले`या मा.�यव�थापन पिरषदेने 7.6 लाख दंड 
केलेला असून महािव.ालयास संलAZनकरण का काढून घेवू नये असा खुलासा 
महािव.ालयाकडून ¥यावा असा ठराव झालेला असून सदर ठरावावर पढुील 
काय$वाही सु7 आहे. 

वा�तिवक पाहता कोणRयाही महािव.ालयाला Rयां/याकडील कोणRयाही 

अ�यासBमाला माNयता>ाqत >वशे :मतेपे:ा जा�त िव.ा[य�ना >वशे देता येत नाही. जर 

एखा.ा अ�यासBमांला मुळ >वशे :मतेपे:ा जा�त िव.ा[य\ना >वशे .ावयाचे असेल 

तर सदरबाबत िव.ापीठाकडून अितिरmत िव.ाथ_ >वशे :मतेकरीता माNयता घेणे 

आवoयक आहे. तथािप सदर महािव.ालयाने िव.ापीठाची माNयता न घेता अितिरmत 5 

िव.ा[य\ना >वशे िद`याचे िदसून येते. 

जर एखा.ा महािव.ालयाने Rयां/याकडील कोणRयाही अ�यासBमाला मुळ >वशे 

:मतेपे:ा जा�त िव.ा[य$ना >वशे िदला तर दंडक 44 अNवये संबिधत महािव.ालयाला 

आ�थक दंड कर=याची तरतूद आहे.(सोबत दंडकाची छायांिकत >त जोडलेली आहे) 

उmत बाबी संदभdत दंडक 44 (iii) म9ये खालील>माणे तरतूद आहे :- 

A fine not less than the amount of annual tution fees and not more than ten 
times the annual tution fees per student, for students admitted in excess of 
the permitted strength for course/division or for admitting students in 
violation of the rules of admission. 
    सदरबाबत महािव.ालयाने >वशे :मतेपे:ा अितिरmत िव.ा[य\ना >वशे िद`याबाबत 

07/11/2015 रोजी/या पKाNवये कळिवलेले आहे.   

    सबब, शै.वष$ 2015-16 म9ये �>.के.पी. मंगळवढेेकर इAN�टटयूट ऑफ मॅनेजम�ट 
डे�हलपम�ट ॲNड िरसच$, सोलापूर या महािव.ालयाने बी.बी.ए.भाग 1 या 
अ�यासBमाकरीता मुळ >वशे :मतेपे:ा 05 जादा िव.ा[यdना >वशे िदलेला अस`याने 
सदर महािव.ालयावर दंडाRमक कारवाई कर=याची बाब िवचाराथ$. 

 
ठराव : �>.के.पी. मंगळवढेेकर इAN�टटयूट ऑफ मॅनेजम�ट डे�हलपम�ट ॲNड िरसच$, सोलापूर 

या महािव.ालयाने बी.बी.ए.भाग 1 या अ�यासBमाकरीता >वशे :मतेपे:ा 05 जादा 
िव.ा[यdना >वशे िदलेला अस`याने Rयांना दंडक ४४ नुसार, शै:िणक शु`का/या दहा 
पट दंड आकार=यास व कडक समज दे=यास सवdनुमते माNयता दे=यात आली.  
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[ २(7) ] माढा तालुका िश:ण >सारक मंडळ, कुडू$वाडी. ता.माढा संचिलत के.एन. िभसे आट$¨ 

ॲNड कॉमस$ कॉलेज, कुडू$वाडी या महािव.ालया/या नावात शै.वष$ 2016-17 पासून 
के.एन. िभसे आट$¨, कॉमस$ ॲNड िवनायकराव पाटील सायNस कॉलेज, कुडू$वाडी 
असा बदल कर=याची बाब िवचाराथ$.                                                                                   

 

 (िटपणी: मा. अ9य:, माढा तालुका िश:ण >सारक मंडळ, कुडू$वाडी. ता.माढा यां/याकडून सं�थेच े
संचिलत के.एन. िभसे आट$¨ ॲNड कॉमस$ कॉलेज, कुडू$वाडी या महािव.ालया/या नावात शै.वष$ 
2016-17 पासून खालील>माणे बदल कर=याबाबतचा >�ताव >ाqत झालेला आहे. 

सं�थेचे नाव महािव.ालयाचे 
स.:A�थतीतील नाव 

महािव.ालया/या 
नावातील बदल 

माढा तालुका िश:ण >सारक 
मंडळ, कुडू$वाडी. ता.माढा, 

िज.सोलापूर. 

के.एन. िभसे आट$¨ ॲNड 
कॉमस$ कॉलेज, कुडू$वाडी. 

के.एन. िभसे आट$¨, 
कॉमस$ ॲNड िवनायकराव 
पाटील सायNस कॉलेज, 

कुडू$वाडी. 
           मा.अ9य:, माढा तालुका िश:ण >सारक मंडळ, कुडू$वाडी यांनी >�तुत अजdसोबत 
सं�थे/या �यव�थापन सिमती/या िद.31/05/2015 रोजी/या बैठकीतील महािव.ालया/या 
नावातील बदलाबाबत/या ठराव B.02 ची खरी नmकल जोडली आहे. >ाqत >�तावात सं�थे/या 
उmत महािव.ालयातील िव©ान िव.ाशाखेस शासन िनण$य B.एनजीसी-2009/(225/09)/मिश 
3, िद.07 नो�ह�बर, 2009 अNवये 100% अनुदानावर मंजूरी िमळा`यामुळे महािव.ालया/या नावात 
बदल करणे आवoयक अस`याने महािव.ालया/या नावात शै.वष$ 2016-17 पासून उmत>माणे 
बदल क7न िमळ=यािवषयी िवनंती केलेली आहे. 
          महािव.ालया/या नावात बदल कर=या/या >ाqत >�तावास >थमत: महािव.ालय व 
िव.ापीठ िवकास मंडळाची व तªनंतर �यव�थापन पिरषदेची माNयता घेणे आवoयक आहे. 
          Rया�तव सदर बाब िद.17/11/2015 रोजी/या महािव.ालय व िव.ापीठ िवकास मंडळा/या 
बैठकीत िवचाराथ$ सादर केली असता, ठराव B.2 अNवये माढा तालुका िश:ण >सारक मंडळ, 
कुडू$वाडी. ता.माढा संचिलत के.एन. िभसे आट$¨ ॲNड कॉमस$ कॉलेज, कुडू$वाडी या 
महािव.ालया/या नावात शै.वष$ 2016-17 पासून के.एन. िभसे आट$¨, कॉमस$ ॲNड िवनायकराव 
पाटील सायNस कॉलेज, कुडू$वाडी असा बदल कर=याची बाब �यव�थापन पिरषदेस िशफारस 
कर=यात आली.   
           सबब माढा तालुका िश:ण >सारक मंडळ, कुडू$वाडी. ता.माढा संचिलत के.एन. िभसे 
आट$¨ ॲNड कॉमस$ कॉलेज, कुडू$वाडी या महािव.ालया/या नावात शै.वष$ 2016-17 पासून 
के.एन. िभसे आट$¨, कॉमस$ ॲNड िवनायकराव पाटील सायNस कॉलेज, कुडू$वाडी असा बदल 
कर=याची बाब िवचाराथ$. 

 
ठराव : माढा तालुका िश:ण >सारक मंडळ, कुडू$वाडी. ता.माढा संचिलत "के.एन. िभसे आट$¨ 

ॲNड कॉमस$ कॉलेज, कुडू$वाडी" या महािव.ालया/या नावात शै.वष$ 2016-17 पासून 
"के.एन. िभसे आट$¨, कॉमस$ ॲNड िवनायकराव पाटील सायNस कॉलेज, कुडू$वाडी" 
असा बदल कर=याबाबत महािव.ालय व िव.ापीठ िवकास मंडळाने केलेली िशफारस 
A�वका7न सवdनुमते माNयता दे=यात आली.                                                                                   
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[ २(8) ] मे. िवशाल एmसपट$ स«�हसेस, >ा. िल., पुणे या खाजगी कंKाटदारास 

िव.ापीठास मनुeयबळ पुरिव=यासाठी मुदतवाढ दे=याबाबतची बाब �यव�थापन 
पिरषदे/या िवचाराथ$. 

 

 (िटपणी: >�तुत िव.ापीठास खाजगी ठेकेदाराकडून मनुeयबळ परुिव=याकिरता 
िद.21/08/2014 रोजी दै.लोकमत या वत$मानपKात, िव.ापीठा/या 
(http://su.digitaluniversity.ac) व शासना/या (www.mahatenders.gov.in)  या 
संकेत�थळावर ई-िनिवदेची जािहरात >िस9द कर=यात आली होती. Rयाम9ये सवdत कमी 
सेवा शु`क मे.िवशाल ऐmसपट$ स«�हसेस, पणेु यांचे अस`याने सिमतीने  मा.सहा®यक 
कामगार आयुmत, सोलापरू यां/या िद.27/11/2014 /या पKानुसार मे.िवशाल एmसपट$ 
स«�हसेस, पणेु यां/याकडून मनुeयबळ परुिव=याची सेवा घे=याबाबत िशफारस केली आहे. 
सदरचा िवषय �यव�थापन पिरषदे/या िद.29/11/2014  रोजी/या बठैकीत ठेवला 
असता Rयावर पढुील >माणे िनण$य झाला आहे. "सोलापरू िव.ापीठास पाK 
ठेकेदाराकडून मुनeयबळ परुिव=याबाबत मे. िवशाल एmसपट$ स«�हसेस, पणेु यां/याशी 
तुलनाRमक तmRया>माणे 7.6.97 (सं.लेखिनक, डाटा ऑपरेटर, >योगशाळा सहायक व 
वाहनचालक) व 7.6.24 (>योगशाळा पिरचर, िशपाई व माळी) >ती कम$चारी >ती िदन 
या>माणे 11 मिहNया/या कालावधीसाठी �कवा करार संपेपंय�त आवoयकतेनुसार 
मनुeयबळ परुिव=यासंदभdत करार कर=यास सवdनुमते माNयता दे=यात आली." सदर/या 
माNयतेनुसार मे. िवशाल एmसपट$ स«�हसेस >ा.िल., पणेु यांना िद.01/01/2015 पासून 
11 मिहNयाकिरता िव.ापीठास मनुeयबळ परुिव=याबाबत िद.31/12/2014 /या पKाNवये 
कळिव=यात आले आहे. तसेच मे. िवशाल एmसपट$ स«�हसेस, पणेु यांनी िनिवदेम9ये 
नूमद के`या>माणे 7.3,50,000/- सुर:ा ठेव (E.M.D. 7.70,000/- व 7.2,80,000/-) 
धनाकषdQारे िव.ापीठात जमा केला आहे. मे.िवशाल एmसपट$, पणेु यांचा सोलापरू 
िव.ापीठास मनुeयबळ परुिव=यासंदभdतील करार िद.30/11/2015 रोजी संपत आहे.  
             मे. िवशाल एmसपट$, पणेु यांनी आजतागायत िव.ापीठास चांग`या>कारे सेवा 
देत आहेत. Rयां/या संदभdत कोणRयाही घटकाकडून �कवा कम$चाpयांकडून तBार 
िव.ापीठास >ाqत झालेली नाही. तसेच न�याने ई-िनिवदेची >िBया कर=याकिरता बराच 
कालावधी लाग=याची शmयता आहे. Rयामुळे मे. िवशाल एmसपट$ स«�हसेस, >ा. िल., 
पणेु या खाजगी कंKाटदारास िव.ापीठास मनुeयबळ परुिव=यासाठी मुदतवाढ 
दे=याबाबतची बाब �यव�थापन पिरषदे/या िवचाराथ$.) 

 
ठराव :  िव.ापीठास मनुeयबळ पुरवठा कर=यासाठी ई-िनिवदा >िस9द करावी व >ाqत 

होणाpया िनिवदेमधून Nयूनतम दर, कामाचा अनुभव व Rयां/याकडून पुरिव=यात 
येणाpया सेवचेा दजd िवचारात घेवून काय$ आदेश (work order) दे=यात यावा. 
तोपय�त �कवा तीन मिहने यापैकी जे अगोदर घडेल Rया कालावधीसाठी  
मे. िवशाल एmसपट$ स«�हसेस, >ा. िल., पुणे यांना पूव_/याच सेवाशत_वर 
मुदतवाढ दे=यास सवdनुते माNयता दे=यता आली.  
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[ २(9) ] डॉ.नर�j जाधव यां/या अ9य:तेखाली िनयुmत केले`या सिमतीने िदले`या अहवालाला 
अनुस7न शै.वष$ 2016-17 पासून नवीन महािव.ालय, िवषय/अ�यासBम, िव.ाशाखा सु7 
कर=याचे >�ताव A�वकार=याकरीता महािव.ालय व िव.ापीठ िवकास मंडळाने तयार 
केलेला शै.वष$ 2016-17 या एका वषdचा सुधारीत बृहत आराखडा िवचाराथ$.                                    

 

 (िटपणी: शै.वष$ 2016-17 पासून नवीन महािव.ालय, नवीन िवषय/अ�यासBम व नवीन िव.ाशाखा सु7 
कर=याबाबत सव$ अिधकार मंडळा/या माNयतेअंती शासनाकडे शै.वष$ 2016-17 चा बृहत आराखडा 
माNयतेकरीता िद. 14/9/2015 रोजीच ेपK B.सोिवसो/मिविवमं/संलZनता/5693 अNवये सादर कर=यात 
आलेला होता. 
 आजअखेर कोणRयाही बृहत आराखडयास शासनाची माNयता >ाqत झालेली नाही Rयामुळे शै.वष$ 
2016-17 /या बृहत आराखडयास शासनाची माNयता आहे असे गृहीत ध7न शै.वष$ 2016-17 चा बृहत 
आराखडा िद.03/10/2015 रोजी/या दै.िद�य मराठी, िद.05/10/2015 /या दै.संचार व 
िद.04/10/2015 /या दै.त7ण भारत म9ये >िस9द कर=यात आलेला होता.  सदर बृहत आराखडयास 
अनुस7न >�तुत कायdलयाकडे नवीन महािव.ालय सु7 कर=याकरीताच ेएकुण 01 व नवीन िव.ाशाखा 
सु7 कर=याकरीताच े02 >�ताव या >ाqत झालेले आहेत. तसेच बृहत आराखडा सोडून नवीन तुकडी सु7 
कर=याकरीता एकुण 10 >�ताव >ाqत झालेले आहेत. 
  तथािप, िद. 17/10/2015 रोजीच े पK B. उिशप 2015/>.B.626/िविश-3 /या पKाला 
अनुस7न िस9दाथ$ खरात, उपसिचव, उ/च व तंK िश:ण िवभाग, मंKालय, मंुबई यांनी िद. 05/11/2015 
रोजीच े पK B. उिशप 1113/>.B.626/िविश-3 अNवये डॉ.नर�j जाधव यां/या अ9य:तेखाली िनयुmत 
केले`या सिमतीने िदले`या अहवालाला अनुस7न शै.वष$ 2016-17 चा सुधारीत बृहत आराखडा तयार 
क7न िद. 21/11/2015 पय�त शासनाकडे सादर कराव ेअसे कळिवलेले आहे. Rयामुळे डॉ.नर�j जाधव 
यां/या सिमतीने सादर केले`या अहवालाल अनुस7न शै.वष$ 2016-17 चा सुधािरत बृहत आराखडा तयार 
क7न िद. 21/11/2015 पय�त शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे. 
         Rया�तव शै.वष$ 2016-17 चा सुधारीत बृहत आराखडा तयार कर=याबाबतचा िवषय 
िद.17/11/2015 रोजी/या महािव.ालय व िव.ापीठ िवकास मंडळासमोर सादर केले असता ठराव B. 
05 अNवये शै.वष$ 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष_य िदघ$कालीन बृहत आराखडा, >ाqत िनवदेने व 
डॉ.नर�j जाधव यां/या अहवालास अनुस7न शै.वष$ 2016-17 पासून नवीन महािव.ालय, 
िवषय/अ�यासBम, िव.ाशाखा सु7 कर=याबाबतच े>�ताव A�वकार=यासाठी शै.वष$  सन 2016-17 या 
एका वषdचा सुधारीत शै:िणक बृहत आराखडा खालील >माणे तयार क7न �यव�थापन पिरषदेला 
िशफारस कर=यात आलेला आहे. 

ठराव  डॉ.नर�j जाधव यां/या अ9य:तेखाली िनयुmत केले`या सिमतीने िदले`या अहवालाला 
अनुस7न शै.वष$ 2016-17 चा सुधारीत बृहत आराखडा खालील>माणे तयार क7न 
�यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर=यात आला. 

 

 
 

सोलापूर िव.ापीठ, सोलापूर 
शै.वष$ 2016-17 पासून नवीन महािव.ालय सु7 क7 इA/छणा-या सं�थांसाठी शै:िणक बृहत आराखडा 

 सोलापूर िव.ापीठ काय$:ेKात sया नSदणीकृत स�थांना शै:िणक वष$ 2016-17 पासून कायम 
िवनाअनुदािनत तRवावर खालील >माणे (>�तािवत िठकाण व Rया समोरील अ�यासBमासाठी) नवीन महािव.ालय 
सु7 करावयाचे आहेत [बी.बी.ए, बी.सी.ए, बी.ए�¨ (ई.सी.एस), िश:णशा², शािररीक िश:णशा², समाजकाय$ 
(बी.एस.ड³लु व एम.एस.ड³लु), इंिजिनअर�ग, फाम$सी, एम.बी.ए, बायोटेmनॉलॉजी व एम.सी.ए ही महािव.ालये 
वगळता] अशा सव$ नSदणीकृत सं�थांना कळिव=यात येते की, सन 2016-17 या शै:िणक वषdसाठी खालील 
तmRयात दश$िव`या>माणे (िव.ापीठा/या बृहत आराखडयानुसारच ) िव.ापीठा/या िवहीत नमुNयात >�ताव 
मागिव=यात येत आहेत. सदर बृहत आराखडा हा संलAZनत महािव.ालयाम9ये नवीन अ�यासBम  व नवीन 
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िव.ाशाखा सु7 कर=यासाठीही लागू राहील. 
        नवीन महािव.ालयांचे >�ताव महाराel िव.ापीठ कायदा 1994 कलम 82 (3) नुसार िद.31 िडस�बर 2015 
पय�त िव.ापीठाकडे महािव.ालय व िव.ापीठ िवकास मंडळ कायdलयात, कायdलयीन वळेेत सुटटीचे िदवस 
वगळता A�वकार=यात येतील. िवहीत नमुNयातील अज$ िव& व लेखा िवभाग (>काशन िवभागात) 7.1,000 /- 
शु`कास कायdलयीन वळेेत िवBीस उपल³ध आहेत.  

अ.B. बृहत आराखडयातील िठकाण 
 

अ�यासBम 

1. सोलापूर शहर 
 सोलापूर शहर बॅचलर ऑफ लाय�री ॲNड इNफॉमaशन सायNस 

बॅचलर ऑफ जरनॅिलझम ॲNड मास कbयिुनकेशन 
िवधी महािव.ालय 
िचKकला महािव.ालय 
पी. जी. नॅनो टेmनॉलॉजी 
कला, वािणsय व िव©ान महािव.ालय 
कला, वािणsय व िव©ान मिहला महािव.ालय 
कला, वािणsय व िव©ान राK महािव.ालय 
कला, वािणsय व सामािजक शा² े िव.ाशाखे अंतग$त 
पद�य&ुर अ�यासBम 

2. उ&र सोलापूर 
 वडाळा वािणsय महािव.ालय 

3. दि:ण सोलापूर 
 वळसंग कला, वािणsय व िव©ान महािव.ालय 

बोरामणी कला, वािणsय व िव©ान महािव.ालय 
होटगी/फताटेवाडी/ 

आहेरवाडी 
कला, वािणsय व िव©ान महािव.ालय 

4. अmकलकोट 
 अmकलकोट कला िव.ाशाखे अंतग$त पद�य&ुर अ�यासBम 

दुधनी/चपळगाव कला, वािणsय व िव©ान महािव.ालय 
 म́दग_ कला व वािणsय महािव.ालय 

5. बाश_ 
 बाश_ कला व वािणsय महािव.ालय 

वरैाग िव©ान महािव.ालय 
कला व सामािजक शा² े िव.ाशाखे अंतग$त पद�य&ुर 
अ�यासBम 

गौडगाव कला, वािणsय व िव©ान महािव.ालय 
मालवडंी कला महािव.ालय 

6. मोहोळ 
 मोहोळ िव©ान महािव.ालय 

नरखेड कला व िव©ान महािव.ालय 
कु7ल कला, वािणsय व िव©ान महािव.ालय 

7. मंगळवेढा 
 मंगळवढेा/नंदे¶र कला व वािणsय महािव.ालय 

बोराळे/डोणज कला व िव©ान महािव.ालय 
सलगर (ब.ु) कला, वािणsय व िव©ान महािव.ालय 

8. सांगोला 
 सांगोला/जुनोनी बचॅलर ऑफ फॅशन टेmनॉलॉजी ॲNड िडझाईन 
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महुद/वाकी शेवणे कला, वािणsय व िव©ान महािव.ालय 
9. माढा 

 माढा/कुडु$वाडी कला व िव©ान महािव.ालय 
ट�भणु_ वािणsय व िव©ान महािव.ालय 

10. माळिशरस 
 माळिशरस वािणsय व िव©ान महािव.ालय 

नातेपतेु वािणsय महािव.ालय 
जन$िलझम महािव.ालय 

जाधववाडी कला व िव©ान महािव.ालय 
पानीव कला, वािणsय व िव©ान महािव.ालय 
तांबव े कला महािव.ालय 

11. करमाळा 
 करमाळा िव©ान महािव.ालय 

जेऊर/झरे वािणsय व िव©ान महािव.ालय 
िभलारवाडी/�जती कला, वािणsय व िव©ान महािव.ालय 

12. पंढरपूर 
 पंढरपरू  सतं वाडमय महािव.ालय 

कला, वािणsय व िव©ान मिहला महािव.ालय 
कला, वािणsय व िव©ान राK महािव.ालय 

कोट_ कला, वािणsय व िव©ान महािव.ालय 

सदरचे >�ताव DVB-TT Surekh या मराठी भाषे/या फाँNट म9ये सी.डी. सह सहा (6) >तीत सादर 
करणे आवoयक आहे. 
नवीन महािव.ालय, अ�यासBम व िव.ाशाखांचे >�ताव सादर करतेवेळी सं�थेने / महािव.ालयाने 
िनयोिजत महािव.ालय/अ�यासBम/िव.ाशाखा सु7 कर=याबाबत अजdसोबत िदले`यािनयमावली 
व तपासणी सूची नुसार पूत$ता क7नच >�ताव िवहीत शु`कासह िव.ापीठाकडे सादर करावा. तसेच 
महािव.ालय/अ�यासBम/िव.ाशाखासाठी सं�थेने / महािव.ालयाने उपल³ध क7न िदले`या 
सोयी, सुिवधा, इमारत, fंथालय, >योगशाळा, िश:क व िश:के&र कम$चारी यां/या िवषयीचे 
�हीडीओ िचKीकरण केलेली �हीडीओ सी.डी. >�तावा/या >Rयेक >ती सोबत िव.ापीठाकडे सादर 
करणे आवoयक आहे.  
उपरोmत संदभdतील अिधक मािहतीसाठी संलZनता िवभाग, महािव.ालय व िव.ापीठ िवकास 
मंडळ, सोलापूर येथे �यAmतश: �कवा दूर9वनी Bमांक 0217-2744771 /72 (िव�तार B. 122) येथे 
संपक$  साधावा.  
िटप- 1.  अपूण$ >�ताव A�वकारले जाणार नाहीत 

 2. शै. वष$ 2016-17 साठी माNयता >ाqत सं�था/ संलAZनत महािव.ालयांकडून बी.बी.ए., 
बी.सी.ए., बी.ए�सी (ई.सी.एस), िश:णशा², शािररीक िश:णशा², समाजकाय$ 
(एम.एस.ड³लु), इंिजिनअर�ग, फाम$सी, एम.बी.ए., बायोटेmनॉलॉजी व एम.सी.ए या 
अीयासBमाचे >�ताव A�वकारले जाणार नाहीत.  

3. नॅक मु`यांकन /पुनमु$`यांकन झाले`या 'अ' मानांकन >ाqत महािव.ालयाना >ाधाNय 
असेल.   

4. नामवंत औ.ोिगक सं�थांना सामािजक बांधीलकी bहणून नवीन उ/च दजdची 
महािव.ाये/अ�यासBम सु7 कर=याचे आवाहन कर=यात येत आहे. 

5. सदरचे जािहर िनिवेदन (बृहत आराखडा) htpp://su.digitaluniversity.ac या संकेत 
�थळावर News/Events व Download या मथ¼याखाली उपल³ध आहे. 

            
6. 

बृहत आराखडा संदभdत शासनाकडून वेळोवेळी िवहीत केली जाणारी माग$दश$क तRवे 
/सूचना /आदेश लागू राहतील.  

 



 

�यव�थापन पिरषदेची 8२ वी बैठक बुधवार, िद.१८ नो�ह�बर, 2015 काय$वृ&ांत  15/17 

         सबब, डॉ. नर�j जाधव यां/या अ9य:तेखाली िनयुmत केले`या सिमतीने िदले`या 
अहवालाला अनुस7न शै.वष$ 2016-17 पासून नवीन महािव.ालय, िवषय/अ�यासBम, 
िव.ाशाखा सु7 कर=याचे >�ताव A�वकार=याकरीता महािव.ालय व िव.ापीठ िवकास 
मंडळाने तयार केलेला शै. वष$ 2016-17  या एका वषdचा सुधारीत बृहत आराखडा 
िवचाराथ$ )  

 
ठराव :  
 

डॉ. नर�j जाधव यां/या अ9य:तेखाली िनयुmत केले`या सिमतीने िदले`या अहवाला>माणे 
शै.वष$ 2016-17 पासून नवीन महािव.ालय, िवषय/अ�यासBम, िव.ाशाखा सु7 कर=याचे 
>�ताव A�वकार=याकरीता महािव.ालय व िव.ापीठ िवकास मंडळाने तयार केलेला शै. वष$ 
2016-17 या एका वषdसाठीचा सुधारीत बृहत आराखडा A�वका7न िव.ा पिरषदेस सवdनुमते 
िशफारस कर=यात आली.  
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[ २(1०) ] �यव�थापन पिरषदे/या िनण$यानुसार मजूर सहकारी सं�थेकडून क7न घेतले`या 

कामाची बाब मािहती�तव.  
 

 
 

(िटपणी: िद.२५/०८/२०१५ रोजी झाले`या �यव�थापन पिरषदे/या िनण$यानुसार, 
िव.ापीठ पिरसरातील खाली नमूद केलेली िविवध बाधंकामे मजूर सहकारी 
सं�थेमाफ$ त कर=यासाठी मा.िज`हा उपिनबंधक सहकारी सं�था, सोलापूर या/ंया 
कायdलयास िद.26/08/2015 रोजी >�ताव सादर कर=यात आला होता.  

 अ.B. कामाचे नाव अंदाजपKकीय  
रmकम 7. 

 1) संगणकशा² संकुला/या बाजूस वाहनतळ बनिवणे. 7.2.90 ल: 
 2) िव.ा[य\/या खेळा/या मैदानावर शेड व खोली/या 

नुतनीकरणाचे काम करणे. 
7.2.20 ल: 

 3) �ही. आय. पी. अितिथगृह समोरील र�Rयाचे BBM 
डांबरीकरण करणे. 

7.2.95 ल: 

 ४) मुलांचे वसितगृह व कॅNटीनचे र�Rयाचे काम करणे. 7.2.90 ल: 
 5) संगणकशा² संकुल इमारती समोरील र�Rयाचे काम करणे. 7.2.95 ल: 
 6) रंगभवन, अ�यास क� j येथील paving block व फरशा व 

इतर दु7�तीचे कामे करणे. 
7.2.80 ल:  

  वरीलपैकी अ.B. १, ३, ४ व ६ या कामासाठी मा. िज`हा उपिनबंक 
कायdलय, सोलापूर यानंी िद.०३/०९/२०१५ रोजी/या पKाNवये मजूर सहकारी 
सं�थेचे नामिनदaशन केले. नॅक सहयोगी सिमतीची भटे िद.०९ ते १२ सqट�बर, 
२०१५ दरbयान अस`याने संबंिधत कामे Rविरत चालू कर=यात आली. तथािप 
अ.B. २ व ५ या कामासाठी मजूर सहकारी सं�थेचे नामिनदaशन हे 
िद.१६/०९/२०१५ रोजी झाले अस`याने व तोपय�त नॅक सहयोगी सिमतीची भटे 
संपली अस`याने उmत कामे कर=याबाबत िवभागाकडून सादर केले`या 
िटपणीवर मा.कुलगु7ंनी "सदरची कामे ही िव.ापीठा/या िवकासा/या ¾eटीने 
आवoयक अस`याने नॅक सहयोगी सिमतीची भटे झाली असली तरी ती कामे पूण$ 
क7न ¥यावीत" असे आदेश िदले होते. Rयानुषंगाने वरील>माणे कर=यात आलेली 
कामे �यव�थापन पिरषदे/या मािहती�तव).  

 
 

ठराव : �यव�थापन पिरषदे/या िनण$यानुसार मजूर सहकारी सं�थेकडून क7न घेतले`या 
कामाची नSद घे=यात आली.  
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[ २(1१) ] िव.ापीठ पिरसरात जे.सी.बी., डंपर व lॅmटर इ. Qारे केले`या अितिरmत कामाबाबत.  

 

 
 

(िटपणी: िव.ापीठात करा�या लागणाpया अंदाजे 7. २ लाख इतmया अंदािजत खचd/या िविवध 
कामासाठी जे.सी.बी., डंपर आिण lॅmटर भा¿ाने घेणे आवoयक होते. Rयासाठी िव.ापीठाने 
िद.2६/06/2015 रोजी >िस9द केले`या िनिवदा सूचनेनुसार >ाqत तीन िनिवदाधारकांमधून 
Nयूनतम दर असलेले मे. िव¶ अथ$ मू�हस$, सोलापूर यांना बांधकाम सिमती/या िशफारशीनुसार, 
�यव�थापन पिरषदेने िद.31/०७/२०१५ रोजी/या बैठकीत डंपर 7.४७५/- >ित तास, lॅmटर 
7.४००/- >ित तास व जे. सी. बी. 7.७५०/- >ित तास या दराने मे. िव¶ अथ$ मू�हस$, सोलापूर 
यांना काम दे=यासाठी माNयता िदली होती. Rयानुसार मे.िव¶ अथ$ मू�हस$, सोलापूर यांना पK 
जा.B.सोिवसो/अिभ.िवभाग/कायdरंभआदेश/२०१५-१६/४८२३,िद.२०/०८/२०१५ नुसार कायdरंभ 
आदेश दे=यात आला होता.  

िव.ापीठास नॅक सहयोगी सिमती िद.०९ ते १२ सqट�बर, २०१५ दरbयान भेट देणार 
अस`याने lॅmटर, डंपर व जे.सी.बी. ची कामे मोÀा >माणात करावी लागली. यािशवाय नॅक 
सिमती/या भेटीसाठी सु7वात केले`या िव.ापीठ पिरसरातील िविवध संकुले / >शासकीय िवभाग 
यां/यासमोर लॉन व रोपे लावणे, खेळाच े मैदान तयार करणे, �ही. आय. पी. अितथीगृहासमोर 
लॅNड�के�पगसाठी माती व मु7म टाकणे ही कामे अ.ाप अपूण$ रािहलेली होती व ती पूण$ करणे 
आवoयक होते. Rयासाठी 7. २ लाखाची तरतूद कमी पडत अस`याने वरील सव$ कामे पूण$ 
कर=यासाठी िकमान 7.२.२५ लाखाचा अिधकचा खच$ अपेि:त होता.   

वरील>माणे सु7वात केलेली कामे अध$वट अव�थेत ठेव`यास लॉनसाठी तयार केले`या 
व अध$वट असले`या जिमनीवर लॉन लावता येणार न�हते, न�याने तयार केले`या किब�ग शेजारी 
लॉन लाव=याकिरता माती टाकणे शmय होणार न�हते. खेळाच े मैदान पूण$पणे वापरासाठी 
उपयोगात आणता येणार न�हते. Rयामुळे िव.ापीठाने केलेला जवळपास 7.२ लाखाचा खच$ वाया 
जाऊन िव.ापीठ पिरसर िदसायला �यवA�थत िदसणार न�हते.  
 वरील व�तुA�थती व 7. २ लाखाची कामे कर=यासाठी वत$मानपKात िनिवदा सूचना 
काढून व िविहत >िBयेचा अवलंब क7न काय$वाही केलेली अस`याने अिधकची अंदाजे  
7.२.२५ लाखाची कामे मे. िव¶ अथ$ मू�हस$, सोलापूर यां/याकडून क7न घे=यास मा.कुलगु7ंनी 
िवशेष बाब bहणनू माNयता िदली.  
 वरील>माणे उव$रीत कामे क7न घे=यासाठी 7.२,१४,६२५/- इतmया झाले`या खचdस 
माNयता दे=याची बाब िवचाराथ$).  

 

ठराव:  िव.ापीठ पिरसरात जे.सी.बी., डंपर व lॅmटर इ. Qारे अिधक/या केले`या कामास व 
7.२,१४,६२५/- /या खचdस िवशेष बाब bहणून सवdनुमते माNयता दे=यात आली.  

 

मा.कुलगु7 यां/या परवानगीने बठैक संप`याचे कुलसिचव यांनी जाहीर केले. 
 
 
 

सही/- 
सिचव 

 �यव�थापन पिरषद 

 सही/- 
अ9य: 

�यव�थापन पिरषद 
 


