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सोलापूर िव+ापीठ, सोलापूर 
�यव�थापन पिरषदे,या 71 �या बैठकीचा काय!वृ#ांत  
शु�वार, िद.20 फे�ुवारी, 2015 दुपारी 02:30 वा.  

 

 

�यव�थापन पिरषदेची 71 वी बैठक शु�वार, िद.20 फे�ुवारी, 2015 रोजी दुपारी 
02:30 वाजता �यव�थापन पिरषद सभागृहात मा. कुलगु4महोदय या,ंया अ6य7तेखाली 
आयोिजत कर:यात आली होती. 

बैठकीस खालील;माणे उप>�थती होती.   
अ.�. सद�याचे नांव पद 

1) मा. ;ा. डॉ. मालदार एन. एन. - कुलगु4 अ6य7 
2) डॉ. घुटे �ही. बी. सद�य 
3) ;ाचाय! डॉ. भाजंे बी. एम., संचालक, म. व िव. िव. मं.  सद�य 
4) ;ाचाय! Gी. धु#रगाव एस. सी.  सद�य 
5) ;ाचाय! Gी. पवार एस. के. सद�य 
6) ;ा. सुय!वशंी एस. एस. सद�य 
7) डॉ. िशळीमकर टी. एन.  सद�य  
8) ॲड. Gी. सलगर बी. एस.  सद�य 
9) डॉ. देशमुख एम. एस.  सद�य 

10) डॉ. करचे बी. आर.  सद�य 
11) डॉ. शेख ए. ए.  सद�य 
12) Gी. गायकवाड बी. आर. सद�य 
13) सौ. मोिहते-पाटील पी. पी.  सद�या 
14) Gी. पाटील बी. पी., परी7ा िनयंOक  कायम िनमंिOत 
15) Gी. अनपट एस. बी., ;. िव# व लेखा अिधकारी  कायम िनमंिOत 
16) Gी. माळी एस. के., कुलसिचव  सिचव 

 

�वागत: 
 मा.कुलसिचव यांनी मा. अ6य7 व सव! सPमाननीय सद�यांचे �वागत केले.  
अनुप>�थती:  
 �यव�थापन पिरषदे,या या बठैकीस डॉ. Gीमती याजमाPय एस. आर. यांनी एस. एम. एस. Qारे 
अनुप>�थती कळिवली. Rयां,या अनुप>�थतीची नSद घेवून माPयता दे:यात आली. ;ा. डॉ. पाटील टी. 
आर., अवर मुTय सिचव, उ,च व तंO िश7ण िवभाग, मंOालय, मंुबई, ;. सहसंचालक (तं. िश.), तंO 
िश7ण संचालक यांचे ;ितिनधी व िवभागीय सहसंचािलका (उ,च िश7ण), सोलापरू िवभाग हे सद�य 
�यव�थापन पिरषदे,या या बठैकीस अनुप>�थत होते. 
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सदर बैठकीत खालील ;माणे कामकाज झाले. 
 
[  01  ] िद.20 जानेवारी, 2015 रोजी,या �यव�थापन पिरषदे,या बैठकीचा काय!वृ#ांत 

वाचून कायम करणे.  
 

ठराव: िद.20 जानेवारी, २०१५ रोजी,या �यव�थापन पिरषदे,या बैठकीचा काय!वृ#ांत 
वाचून सव^नुमते कायम कर:यात आला व ठरावानुसार केले_या काय!वाही 
अहवालाची नSद घे:यात आली.  
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[  02  ] 

 
महारा`a िव+ापीठे कायदा 1994 कलम 28 (एbस) नुसार �यव�थापन पिरषदेस 
मा.कुलगु4 यांनी सादर करावयाचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर. 

 
 (िटपणी: महारा`a िव+ापीठे कायदा 1994 कलम 28 (एbस) नुसार मा.कुलगु4 

याचंा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर करणे आवdयक आहे. Rयानुसार 

मा.कुलगु4 याचंा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर).   

  
ठराव: महारा`a िव+ापीठे कायदा 1994 कलम 28 (एbस) नुसार मा. कुलगु4 यांनी 

सादर केले_या अहवालाची नSद घे:यात आली. 
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[  03  ] नॅकचे एस. एस. आर. �.57 नुसार काय!वाही कर:यासाठी शोधगंगा यांचेशी 

करार (MOU) कर:याची बाब िवचाराथ!.  
 

 (िटपणी: नॅक मू_याकंनासाठी पीएच. डी. अiयास�मासंदभ^तील malpractices 

and plagiarism of research activities by way of posting their research 

papers on line for free software to detect the plagiarismed material 

करीता शोधगंगा या वबेसाईटवर जावून मािहती घेतली असता सदर सॉ~टवअेर 

;�तुत िव+ापीठात काय!रत कर:यासाठी ;थम शोधगंगा याचंे सोबत Rयानंी Rयाचंे 

संकेत �थळावर ;िस6द के_यानुसार करार करणे (MOU) आवdयक आहे. सदर 

करार के_यानंतर िव+ापीठातील �ंथालयाम6ये क� � �थापन कर:यासाठी 

िव+ापीठ �ंथालयास िनधी (Grant) दे:याची िशफारस शोधगंगा याचंेकडून 

िव+ापीठ अनुदान आयोग यानंा कर:यात येईल. शोधगंगा याचंेशी करार 

कर:यासाठी Rयाचंे मसु+ानुसार कराराचा नमुना केलेला आहे. (सोबत जोडला 

आहे). 

 सबब, नॅकचे एस. एस. आर. �.57 नुसार काय!वाही कर:यासाठी 

शोधगंगा याचंेशी करार (MOU) कर:याची बाब िवचाराथ!).  
  

ठराव: नॅकचे एस. एस. आर. �.57 नुसार काय!वाही कर:यासाठी शोधगंगा यां,या 
समवते करार (MOU) कर:यास सव^नुमते माPयता दे:यात आली.  

 



�यव�थापन पिरषदेची 71 वी बैठक शु�वार, िद.20 फे�ुवारी, 2015 काय!वृ#ांत  5/25 

 

[  04  ] ;�तुत िव+ापीठांतग!त पदवी संपािदत केले_या िव+ा�य�नी जर याच िव+ापीठांतग!त पद�यु#र, 
�यावसायीक पद�यु#र व एम. फील. / पीएच. डी. अiयास�मास ;वेश घेतला अस_यास 
Rयां,याकडून आकारा�या लागणा�या पाOता शु_काची रbकम ठरिव:याची बाब िवचाराथ!. 

 

 (िटपणी:  ;�तुत िव+ापीठाकडून संल>�नत महािव+ालयाम6ये पदवी व पद�य#ुर अiयास�मास ;वशे 
घेतले_या िव+ा�य�चे पाOता अज! आवdयक Rया कागदपOासह व शु_कासह िविहत मुदतीत सादर 
कर:यासंदभ^तील पिरपOके अiयास�म िनहाय ;Rयेक शै7िणक वष� िव+ापीठा,या संकेत �थळावर ;िस6द 
कर:यात येतात.  सदर,या पिरपOकातील Appendix-I म6ये पदवी व पद�य#ुर अiयास�मा,या पाOता 
शु_काचा व पाOता अज! िव+ापीठात सादर करावया,या मुदतीचा उ�ेख असतो. Rयातील पद�य#ुर 
अiयास�मासाठी आकार:यात येणा�या पाOता शु_काचा तपिशल खालील;माणे आहे. 

 अ. 
�. 

तपिशल शु_क िव+ापीठ 7ेOातील 
(महारा`aातील 

िव+ा�य�ना) 

अPय िव+ापीठा,या 
िव+ा�य�ना 

(महारा`aाबाहेरील) 

परदेशी / अिनवासी 
भारतीय िव+ा�य�ना 

 1 पद�य#ुर 
अiयास�म 

िनयिमत 
शु_क 4.150/- 4.300/- 4.500/- 

             वरील बाब िवचारात घेता Rयाम6ये �या िव+ा�य�नी याच िव+ापीठातून पदवी संपािदत केली आहे, 
अशा िव+ा�य�ने जर पद�य#ुर अiयास�मास याच िव+ापीठांतग!त पद�य#ुर अiयास�मास ;वशे घेतला 
असेल तर अशा िव+ा�य�,याकडून पाOता शु_क िकती >�वकाराव ेयाबाबतचा उ�ेख नाही. अशा िव+ा�य�चे 
आजपय�त फbत पाOता अज! भ4न घे:यात येतात माO Rयां,या कडून पाOता शु_क आकार:यात येत नाही.  
 शै7िणक वष! 2014-15 करीता िशवाजी िव+ापीठाने िनग!िमत केलेले पाOता अज! व फी संदभ^तील 
पिरपOकाचे अवलोकन केले असता िशवाजी िव+ापीठाची पदवी ;ा�त केले_या िव+ा�य�नी जर Rयाच 
िव+ापीठाम6ये पद�य#ुर अiयास�मास ;वशे घेतला अस_यास अशा िव+ा�य^कडून पद�य#ुर 
अiयास�मासाठी 4.50/-, �यावसायीक पद�य#ुर अiयास�मासाठी 4.100/- व एम. िफल. / पीएच. डी. 
अiयास�माठी 4.150/- इतके पाOता शु_क आकार:याची तरतूद आहे. (सोबत िशवाजी िव+ापीठ, 
को_हापूर यांचा पाOता शु_काचा तbता जोडलेला आहे).  

 उbत व�तू>�थती िवचारात घेता िशवाजी िव+ापीठा;माणे ;�तुत िव+ापीठाअंतग!त पदवी संपािदत केले_या 
िव+ा�य�ना पद�य#ुर, �यावसायीक पद�य#ुर व एम. िफल. / पीएच. डी. या अiयास�मास ;वशे घेत_यास 
Rयां,याकडून आकारा�या लागणा-या पाOता शु_काची रbकम ठरिव:याची बाब िवचाराथ!). 

  

ठराव: सोलापूर िव+ापीठाची पदवी संपािदत केले_या िव+ा�य�नी जर याच िव+ापीठात पद�यु#र,  
एम. िफल. / पीएच. डी. अiयास�मास ;वेश घेतला अस_यास Rयां,याकडून सव! 
िव+ाशाखांसाठी पद�यु#र अiयास�मासाठी 4.५०/-, एम. िफल. साठी 4.१००/- तर 
पीएच.डी. साठी 4.१५०/- पाOता शु_क आकार:यास सव^नुमते माPयता दे:यात आली.  
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[  05  ] भारतरRन इंिदरा गांधी अिभयांिOकी महािव+ालय, केगांव, सोलापूर या 

महािव+ालय / महािव+ालयाचे ;ाचाय! / महािव+ालयाचे पदािधकारी यांचेब�ल 
;ा�त झालेले त�ारी िवचाराथ! सादर. 

 

 (िटपणी:- भारतरRन इंिदरा गांधी महािव+ालय, केगांव, सोलापूर या महािव+ालयाब�ल 
मा.कुलपती यांच े काय^लय, िव+ाथ�, पालक व िविवध संघटनांकडून संल�नता िवभाग, त�ार 
िनवारण क7, पी. जी. बी. यु. टी. आर. िवभाग तसेच िश7क माPयता िवभागाकडे वगेवगे�या 
मु�याला अनुस4न त�ारी ;ा�त झालेले आहेत. 
          भारतरRन इंिदरा गांधी अिभयांिOकी महािव+ालयाम6ये स+>�थतीत खालील अiयास�म 
सु4 आहेत. 

 पदवी अiयास�म अिभयांिOकी िस�हील, मेकॅिनकल, कॉ��युटर सायPस ॲPड इंिजिनअर�ग, 
इलेbटॉिनbस ॲPड टेिलक�युिनकेशन इंिजिनअर�ग, इलेbaीकल 
इंिजिनअर�ग, केिमकल इंिजिनअर�ग. 

 पद�यु#र अiयास�म एम. ई. इलेbaॉिनbस इंिजिनअर�ग, एम. ई. मेकॅिनकल इंिजिनअर�ग, एम. 
ई. कॉ��युटर सायPस ॲPड इंिजिनअर�ग, एम. ई. बायोमेिडकल 
इंिजिनअर�ग, एम. ई. वॉटर िरसोस! इंिजिनअर�ग. 

           महािव+ालयातील खालील अiयास�म बंद कर:याची काय!वाही सु4 आहे. 
 पदवी अiयास�म इPफॉम�शन टेbनॉलॉजी, अिभयांिOकी मेकॅिनकल व कॉ��युटर सायPस 

इंिजिनअर�गची िव+ाथ� ;वशे 7मता 90 व4न 60 अशी कमी करणे. 
 पद�यु#र अiयास�म एम. बी. ए., एम. सी. ए. 
  महािव+ालयाम6ये सु4 असले_या वरील सव! पदवी व पद�यु#र अiयास�मां,या 

संल>�नकरणा,या नुतनीकरणास माPयता देताना �थािनक चौकशी सिमतीने घातले_या अट�,या 
पूत!तेबाबत महािव+ालयाने सादर केले_या हमीपOाला अनुस4न शै.वष! 2014-15 पय�त माPयता 
दे:यात आलेली असून महािव+ालयाने अटीपूत!तेबाबत सादर केले_या हमीपOातील बहुतांश 
अट�ची अ+ाप पूत!ता केलेली िदसत नाही. 

 संल�नता िवभाग व त�ार िनवारण क7ाकडे ;ा�त झालेले त�ारी 
 अ. 

�. 
त�ारदार त�ारीचे �व4प पOाचा िदनांक 

 1. Gी लहू ना. 
गायकवाड 

1. सोलापूर िव+ापीठ, सोलापूर अंतग!त 
महािव+ालयांम6ये साव!जिनक सुaटी 
दे:याबाबत. 

2. सोलापूर िव+ापीठाम6ये युगपु4षांची जयंती 
साजरी कर:याबाबत. 

23/01/2013 

 2. Gी लहू ना. 
गायकवाड 

भारतरRन इंिदरा गांधी अिभयांिOकी 
महािव+ालय, केगाव या महािव+ालयाने 
शासकीय सुaटी,या िदवशी धा�मक भावना 
दुखाव:यासाठी जाणीवपूव!क महािव+ालय चालू 
ठेव_याबाबत. 

05/04/2013 
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 3. ;ा. एस. एम. 
राजमाने 
;ा.आर 
एस.जमगेकर 
;ा. आर. जे. खान 
;ा.�ही.एस.कोळकूरे 
;ा. पी. सी. ढवळे 
;ा. �ही. एल. िनम!ळे 
;ा. िबपीन �शदे 
;ा. सी. एम. जाधव 
;ा. अिमत कांबळे 
;ा. Gीशैल कांबळे 
;ा. एन. जी. यादव 
;ा. जी. एस. 
िकरगट 

About Salary reduction and salary 
increment 

18/11/2013 

 4. Gीकृ`ण साळंुके,  
रा�यपालांच ेअवर 
सिचव 

सोलापूर येथील भारतरRन इंिदरा गांधी 
अिभयांिOकी महािव+ालया,या �यव�थापन 
सद�यांकडून होणा�या कथीत मानिसक 
छळाबाबत त�ार. 

18/12/2013 

 5. Gी. मि�काजु!न 
अभंगराव चोपडे 

BIGCE, सोलापूर महािव+ालयाच े बेकायदेशीर 
व चकुीच े गैर;काराबाबत गुPहा दाखल 
करणेबाबत. 

15/01/2014 

 6. Gी मि�काजु!न 
अभंगराव चोपडे 

1. िश7ण शु_क सिमतीने माPय केले_या 
शु_कापे7ा अिधकच े शु_क दोन वष^चा 
शु_क आगाऊ एकदमच घेतलेबाबत. 

2. इतर फी ,या नावाखाली 4.15,000/- ची 
कॅपीटेशन फी घेऊनही अिधकच े
4.9,050/- मागत अस_याबाबत. 

25/01/2014 

 7. Prof. Mallikarjun 
Abhangrao 
Chopade 

1. Withdrawl of approval of the institute. 
2. Stoping approval for starting new 

diploma / UG/ PG cources and 
3. Stoping admissions for upcoming 

academic year 2014-15 through spot 
inspection or visit by enquiry ground 
reality of dangerious violation of norms 
& regulations. 

05/02/2014 

 8. Prof.Mallikarjun 
Abhangrao 
Chopade 

M. E. Mechanical Part-II & Ex Faculty of 
Mechanical Engineering of same Institute. 

07/02/2014  
Email 

 9. Prof.Mallikarjun 
Abhangrao 
Chopade 

About registering criminal cases (FIR) for 
making and using forged staff salary 
document for wrongful gain, cheating and 
dishonesty false statement in staff salary 

09/02/2014 
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document, paying income tax on fake & 
dummy college advance amount (black 
money) to convert this fake & dummy 
college advance amount (black money in 
to real or white money). 

 10. Assistant 
Registrar 
P.G.Cell,  
High Court of 
Judicature at 
Bombay 

Letter of Shri Mallikarjun Abhangrao 
Chopade dated 30/12/2013 

18/02/2014 

 11. Gीकृ`ण साळंुके,  
रा�यपालांच े
उपसिचव, 

सोलापूर येथील भारतरRन इंिदरा गांधी 
अिभयांिOकी महािव+ालया,या शै.वष! 2011-
12, 2012-13 व 2013-14 करीता मंजूर फीची 
चौकशी होणेबाबत. 

28/02/2014 

 12. Gीकृ`ण साळंुके,  
रा�यपालांच ेअवर 
सिचव 

सोलापूर येथील भारतरRन इंिदरा गांधी 
अिभयांिOकी महािव+ालयातील कथीत 
गैर;काराबाबत त�ार. 

28/02/2014 

 13. S. M. Salunkhe, 
Under Secretary 
of the Governor 

Regarding withdraw of approval of Bharat 
Ratna Indira Gandhi College of Engineering 
(1st shift) & Polytechnic (2nd shift) Solapur. 

10/03/2014 

 14. िज_हािधकारी, 
सोलापूर 

Gी. मि�काजु!न अभंगराव चोपडे यां,या 
9/2/2014 रोजी,या त�ार अज^बाबत 

10/03/2014 

 15. Gी. मि�काजु!न 
अभंगराव चोपडे 

त�ार िनवारण सिमतीकडे सादर केलेले अज! 19/03/2014 
1. पूव!क_पना न देता िवनाकारण 

बेकायदेिशरपणे F. E. चा Basic 
Mechanical Engineering व T. E. चा 
Metallurgy िवषयाची टम!वक!  गुण देवुन 
सही क4 न देणे. 

 2. एम. ई. िडस�बर, 2013 परी7ेची 
हॉलितकीट न देणे, कॅ�पसम6ये येवु न 
देणे, िजव ेमार:याची धमकी देणे. 

 3. ऑग�ट ते ऑbटSबर, 2013 मिहPयाचा 
थिकत पगार न देणे. 

 4. नेमणकु पOातील करारा;माणे 
09/07/2009 पासून 31/10/2013 
शासन िनयमा;माणे DA, HRA, TA ध4न 
फरकासहीत वतेन न देणेबाबत व 
कॅ�पसम6ये ;वशे न देणे, कामावर 4जु न 
क4न घेणेबाबत. 

 5. िनयमा;माणे पूण!वळे ;ाचाय! मागील दोन 
वष^पासून न भरणे. 
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   6. AICTE Norms ;माणे सव! शाखांम6ये 
पूण!वळे माPयता ;ा�त पाO िश7क न 
भरणे. 

 

 7. डॉ. एस. एस. सरवदे यांची ;ाचाय! पदाची 
िनवडीची कागदपOे 72 तासात 
िव+ापीठास न देणे. 

 8. कॅपीटेशन फी घेणे. 
 9. LIC किमटीची अटी पूत!ता न करणे. 
 10. एम. ई. साठी माग!दश!क उ�ंघन करणे. 
 16. S. M. Salunkhe, 

Deputy Secretary 
of the Governor 

Regarding withdraw of approval of Bharat 
Ratna Indira Gandhi College of Engineering 
(1st shift) & Polytechnic (2nd shift), 
Solapur. 

11/06/2014 

 17. Gीकृ`ण साळंुके,  
रा�यपालांच े
उपसिचव 

BIGCE College व सोलापूर िव+ापीठाच े
कुलगु4, परी7ा िनयंOक यांचिेव46द किथत 
त�ारीबाबत. 

11/06/2014 

 18. Gी. म. मा. मोरव,े 
अवर सिचव, 
महारा`a शासन, 
मंुबई. 

Complaint against alleged corruption and 
illegal issues of Bharat Ratna Indira Gandhi 
College of Engineering, Solapur 
रा�यपाल यांच े काय^लय, राजभवन, मंुबई यांच े
िद.10/6/2014 रोजीच ेपO. (Gी. मि�काजु!न ए. 
चोपडे यांच ेिद.3/5/2014 रोजीची त�ार) 

09/09/2014 

 19. Gी सितश मि�नाथ 
राजमाने 

मी 251 सोलापूर दि7ण िवधानसभा िनवडणकु 
2014 मतदारसंघाम6ये िद.1/10/2014 रोजी 
अप7 �हणनु अज! कायम केला. Rयाच िदवशी 
वाईट भावनेने ;ेिरत होवुन ;ाचाय^नी माझे 
Muster Seniority नाका4न मला कोणतेही 
पूव!सुचना न देता कन^टक महारा`a भेदभाव 
करीत कन^टकच े रिहवासी असलेले व कंOाटी 
तRवावर नेमणकू असलेले ;ा. बी. एस. महामुनी 
(Joning Date Aug 2014) यांच ेनांव ेMuster वर 
माया अगोदर आणनु माझे नुकसार व मानिसक 
Oास िदले आहे. तसेच ;ा. बी. एस. महामुनी 
िवभाग;मुख आहेत असे सांगुन सव^ना Oास 
देतात. 

10/10/2014 

  20. Gी. िवजयकुमार 
ल®मण िनम!ळे 

त�ार िनवारण सिमतीकडे सादर केलेले अज! 12/01/2015 
 1. Dummy College Advance दाखवून 

खोटया पगार पOक व 16 ए इPकम 
टॅbस,या आधारे माझी व पय^याने महारा`a 
शासनाची आ�थक फसवणकू झालेबाबत. 

 2. स�ट�बर, 2014 ,या थिकत पगार 
िमळणेबाबत. 
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 3. मुदतपुव! राजीनामा मंजूर �हणजेच 
राजीनामा नोिटस िपरेड संप:या,या 
अगोदर मंजूर केलेमुळे ऑbटोबर 2014 ते 
िडस�बर 2014 चा पगार िमळणेबाबत. 

 21. Gी लहू 
ना.गायकवाड 

िव+ा�य�ची फसवणकू टाळ:याकरीता सोलापूर 
िव+ापीठ संल>�नत भारतरRन इंिदरा गांधी 
कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगाव, सोलापूर 
महारा`a ची माPयता र� करणेब�ल. 

22/01/2015 

 

 पी.जी.बी.यु.टी.आर.िवभागाकडे ;ा�त झालेले त�ारी 
 अ. 

�. 
त�ारदाराचे नाव त�ारीचे �व4प पOाचा िदनांक 

 1. रा�यपालांच ेसिचव 
काय^लय 
(Gी िवनायक 
कािशनाथ             
झाडबुके यांचा त�ार) 

Regarding non allotment of approved P. G. 
Guide for M. E. 

31/07/2014 

 2. Gी लहू नामदेव 
गायकवाड 

BIGCE कॉलेजला फी,या 25 पट दंड क4न ME 
िव+ाथ� ह�तांतरण करणेबाबत 

20/11/2014 

 3. सोलापूर िव+ापीठ 
�टुडंट 
असोिसएशPस, 
सोलापूर 

Rregarding non-availability of Guide / PG 
Teachers for guiding the students for their 
Project / dissertation 

27/11/2014 

 4. रा�यपालांच ेसिचव 
काय^लय 
(Gी लहु गायकवाड 
यांची त�ार) 

BIGCE ला दंड क4न ME िव+ाथ� ह�तांतरण 
करणेबाबत. 

09/12/2014 

 5. अ6य7, भारतरRन 
इंिदरा गांधी कॉलेज 
ऑफ इंिजिनयर�ग, 
सोलापूर 

Regarding permission to senior faculty of 
Bharat Ratna Indira Gandhi College of 
Engineering to guide Project / Dissertation 
work of ME Students. 

22/12/2014 

 
 िश7क माPयता िवभागाकडे ;ा�त झालेले त�ारी 
 अ. 

�. 
त�ारदाराचे नाव त�ारीचे �व4प पOाचा िदनांक 

 1. Gी. लहू नामदेव 
गायकवाड 

बोगस टम!वक!  माक! िशट �वीका4न िव+ाथ�ना 
पास करणेबाबत. 

20/05/2014 

 2. रा�यपाल 
काय^लयातफ�  
डॉ. एम. डी. पाटील 

Gी. नर��मु�तारे यांची ;ाचाय!पदी केलेली 
िनयुbती र� करणेबाबत. 

10/09/2014 

 3. मा. ;ाचाय!, 
भारतरRन इंिदरा 
गांधी अिभयांिOकी 

Complaint regarding harassment & 
humiliation by Dr. Bhanje the Director, 
BCUD 

10/11/2014 
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महािव+ालय, 
केगांव 

  4 मा. रा�यपाल यांच े
काय^लयाकडून 
Gी. सिचन िस6दराम 
श�डे 

Gी. नर��मु�तारे यांची ;ाचाय!पदी केलेली 
िनयुbती र� करणेबाबत 

28/11/2014 

 5 Gी. सिचन िस6दराम 
श�डे 

Gी नर��मु�तारे यांची ;ाचाय!पदी केलेली 
िनयुbती र� करणेबाबत 

15/11/2014 

 6 मा. रा�यपाल यांच े
काय^लयाकडून 
Gी. शिशकांत दादा 
राजमाने 

Gी. नर��मु�तारे यांची ;ाचाय!पदी केलेली 
िनयुbती र� करणेबाबत 

18/11/2014 

 7 Gी. िवजयकुमार 
एल. िनम^ळे 

;ाचाय! व �यव�थापन सद�य यां,याबाबत त�ार 28/11/2014 

 8 Gी. लहू नामदेव 
गायकवाड 

Gी. नर��मु�तारे यांची ;ाचाय!पदी केलेली 
िनयुbती र� करणेबाबत 

19/11/2014 

 9 Gी. आनंद रामच�ं 
गोडालोलू 

Gी. नर��मु�तारे यांची ;ाचाय!पदी केलेली 
िनयुbती र� करणेबाबत 

15/11/2014 

 10 Gी. सिचन िस6दराम 
श�डे, िस6दे¯र 
साखर कारखाना 

Gी नर��मु�तारे यांची ;ाचाय!पदी केलेली 
िनयुbती र� करणेबाबत 

15/11/2014 

 11 Gी. शिशकांत दादा 
राजमाने, 
अ6य7, सोलापूर 
िव+ापीठ संघ 

Gी. नर��मु�तारे यांची ;ाचाय!पदी केलेली 
िनयुbती र� करणेबाबत 

18/11/2014 

 12 Gी. लहू नामदेव 
गायकवाड 

Gी. नर��मु�तारे यांची ;ाचाय!पदी केलेली 
िनयुbती र� करणेबाबत 

24/11/2014 

 13 रा�यापाल 
काय^लयातफ�  
आनंद रामच�ं 
गोडालोलू 

Gी. नर��मु�तारे यांची ;ाचाय!पदी केलेली 
िनयुbती र� करणेबाबत 

29/11/2014 

 14 रा�यपाल 
काय^लयातफ�  
Gी.सतीश राजमाने, 
Pयु संतोष नगर, 
सोलापूर 

बसवराज मुलीमणी यां,या िवभाग;मुखपदी 
केले_या िनयुbतीबाबत 

05/12/2014 

 15 रा�यपाल 
काय^लयातफ�   
Gी. लहू रामच�ं 
गायकवाड, िज_हा 
;मुख, भारतीय 
िव+ाथ� सेना. 

Gी. नर��मु�तारे यांची ;ाचाय!पदी केलेली 
िनयुbती र� करणेबाबत 

05/12/2014 
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 16 Gी. आनंद रामच�ं 
गोडालोलू 

Gी. नर��मु�तारे यांची ;ाचाय!पदी केलेली 
िनयुbती र� करणेबाबत 

06/12/2014 

 17 सितश म. राजमाने काय!वाही िरपोट! िमळणेबाबत 15/12/2014 
 18 मा. रा�यापाल 

काय^लयातफ�  
अ6य7 / से�ेटरी , 
भारतरRन इंिदरा गांधी 
अिभयांिOकी 
महािव+ालय, केगांव 

Complaint regarding harassment & 
humiliation by Dr. Bhanje the Director, 
BCUD 

22/12/2014 

 19 Gी.िवजयकुमार 
िनम!ळे 

Dummy college advance दाखवून खोटया 
पगारपOक व 16 अ इPकमटैbस ,या आधारे माझी व 
पय^याने शासनाची आ�थक फसवणकू झालेबाबत 

23/12/2014 

 20 Gी. एच. बी. 
कुलकण� 

Notic given of behalf of your client  
Mr. Rajmane 

26/12/2014 

 21 मा. रा�यपाल 
काय^लयातफ�  
�ही. एल. िनम!ळे 

Complaint against principal and 
management member of BIGCE  

31/12/2014 

 22 मा. रा�यपाल 
काय^लयातफ�  
Gी. लहू नामदेव 
गायकवाड 

Gी नर��मु�तारे यांची ;ाचाय!पदी केलेली 
िनयुbती र� करणेबाबत 

31/12/2014 

 23 Gी. िवजयकुमार 
िनम^ळे 

Complaint against principal and 
management member of BIGCE  

31/12/2014 

 24 Gी. अनंत रामच�ं 
गोडालोलू 

माPयता;ा�त िश7क डावलून कंOाटी िश7कांना 
िवभाग;मुख बेकायदेिशरपणे केले;करणी ;ाचाय! 
डॉ. नर�� मु�तारे यांची िनयुbती र� करणेबाबत 

20/01/2015 

 25 Gी आनंत रामच�ं 
गोडालोलू 

Gी नर��मु�तारे यांची ;ाचाय!पदी केलेली 
िनयुbती र� करणेबाबत 

21/01/2015 

            सबब, भारतरRन इंिदरा गांधी अिभयांिOकी महािव+ालय, केगांव, सोलापूर या 
महािव+ालय / महािव+ालयाच े;ाचाय! / महािव+ालयाच ेपदािधकारी यांचबे�ल ;ा�त झाले_या 
त�ारी िवचाराथ! सादर). 

 
ठराव: भारतरRन इंिदरा गांधी अिभयांिOकी महािव+ालय, केगांव, सोलापूर, Rया 

महािव+ालयाचे ;ाचाय!, महािव+ालयाचे इतर पदािधकारी, कम!चारी इ. बाबतीत ;ा�त 
झाले_या त�ारीचा िवचार क4न महारा`a िव+ापीठे कायदा, १९९४ ,या कलम २८ 
(dd) अPवये, सखोल चौकशी कर:यासाठी खालील;माणे सिमती गठीत कर:यात 
येवून सदर सिमतीने लवकरात लवकर चौकशी क4न िशफारशीसह अहवाल सादर 
करावा असे सव^नुमते ठरले.  

 १) ॲड Gी. बी. एस. सलगर  : अ6य7 
२) ;ाचाय! एस. के. पवार       : सद�य 
३) डॉ. एम. एस. देशमुख       : सद�य 
४) डॉ. एस. आर. ग�गजे         : सद�य 
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[  06  ] �ंथालय सिमतीचा िद.03/02/2015 रोजी झाले_या बैठकीचा काय!वृ#ांत 

�यव�थापन पिरषदे,या माPयते�तव. 
 

 (िटपणी: �ंथालय सिमतीची िद.03/02/2015 रोजी बैठक झाली. सदर बैठकीत 

Smart Cards ब´दल माग!दश!न, जुनी पु�तके र´ दबातल करणेबाबत, 

�ंथालयासाठी तािंOक कम!चारी िमळणेबाबत, संगणक क7ाकिरता नवीन संगणक 

खरेदीबाबत व नवीन फ�नचर खरेदीबाबत इ. िवषय िवचाराथ! होते. �ंथालय 

सिमती,या बैठकी,या काय!वृ#ातंास महारा`a िव+ापीठे कायदा 1994 मधील 

कलम 75(1) (ग) (3), (4) व (5) अPवये माPयता घेणे आवdयक आहे. Item No.2, 

3, 5, 6, व 7 �यव�थापन पिरषदे,या माPयते�तव व Item No.4 पुनµ: सादर. 

 सबब, �ंथालय सिमती,या िद.03/02/2015 रोजी झाले_या बैठकीचा 

काय!वृ#ातं �यव�थापन पिरषदे,या माPयते�तव).  
  

ठराव: �ंथालय सिमतीचा िद.03/02/2015 रोजी झाले_या बैठकीचा काय!वृ#ांतातील 
िवषय २, ३, ५, ६ व ७ >�वका4न सव^नुमते माPयता दे:यात आली.  
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[  07  ] िव# व लेखा सिमतीने केले_या िशफारशीनुसार िद.29/01/2015 ,या खरेदी 

सिमतीचा काय!वृ#ांत �यव�थापन पिरषदे,या िवचाराथ!. 
 

 (िटपणी: िद.29/01/2015 रोजी,या खरेदी सिमतीचा काय!वृ#ातं सोबत 

जोडलेला आहे. तो General Statutes No.S.324 नुसार िव# व लेखा सिमतीस 

तसेच �यव�थापन पिरषदेस माPयतेसाठी सादर कर:यात आला असता Rयास 

िद.11/02/2015 ,या िव# व लेखा सिमतीने �यव�थापन पिरषदेस माPयतेची 

िशफारस केली आहे. 

 सबब, िव# व लेखा सिमतीने केले_या िशफरशीनुसार िद.29/01/2015 

रोजी,या खरेदी सिमतीचा काय!वृ#ातं �यव�थापन पिरषदे,या िवचाराथ!).  
  

ठराव: िव# व लेखा सिमतीने केले_या िशफारशीनुसार िद.29/01/2015 ,या खरेदी 
सिमतीचा काय!वृ#ांत >�वका4न सव^नुमते माPयता दे:यात आली.  

 



�यव�थापन पिरषदेची 71 वी बैठक शु�वार, िद.20 फे�ुवारी, 2015 काय!वृ#ांत  15/25 

  
[  08  ] िव# व लेखा सिमतीने केले_या िशफारशीनुसार िद.11/02/2015 ,या खरेदी 

सिमतीचा काय!वृ#ांत �यव�थापन पिरषदे,या िवचाराथ!. 
 

 (िटपणी: िद.11/02/2015 रोजी,या खरेदी सिमतीचा काय!वृ#ातं सोबत 

जोडलेला आहे. तो General Statutes No.S.324 नुसार िव# व लेखा सिमतीस 

तसेच �यव�थापन पिरषदेस माPयतेसाठी ठेवणे आवdयक आहे. Rयानुसार िव# व 

लेखा सिमती,या माPयतेसाठी सादर कर:यात आला असता Rयास 

िद.11/02/2015 ,या िव# व लेखा सिमतीने �यव�थापन पिरषदेस माPयतेची 

िशफारस केली आहे. 

 सबब, िव# व लेखा सिमतीने केले_या िशफारशी;माणे िद.11/02/2015 

रोजी,या खरेदी सिमतीचा काय!वृ#ातं �यव�थापन पिरषदे,या िवचाराथ!).  
  

ठराव: िव# व लेखा सिमतीने केले_या िशफारशीनुसार िद.11/02/2015 ,या खरेदी 
सिमतीचा काय!वृ#ांत >�वका4न सव^नुमते माPयता दे:यात आली.  
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[  09  ] िव+ापीठाचे सन 2014-15 चे सुधािरत अंदाजपOक व सन 2015-16 चे मूळ 

अंदाजपOक िवचाराथ!. 
 

 (िटपणी: महारा`a िव+ापीठ कायदा 1994 कलम 75 (2)(e) आिण 101 नुसार 
िव+ापीठाचे सन 2014-15 चे सुधािरत अंदाजपOक व सन 2015-16 चे मूळ 
अंदाजपOक तयार कर:याकरीता महारा`a िव+ापीठे समान लेखा संिहता कलम 
2.12 नुसार खालील;माणे अथ!संक_प उपसिमती गठीत कर:यात आली होती. 

1.  ;ा.डॉ. ए.ए.शेख        अ6य7 
2. Gी. बी. आर. गायकवाड सद�य 
3. ;ाचाय! एस.के. पवार                 सद�य 
4. ;ा.डॉ.�ही.बी. घुटे                     त¸ सद�य 
5. Gी. एस. बी. अनपट  सद�य - सिचव 

 उपरोbत उपसिमतीने िद.07 व 08 जानेवारी, 2014 रोजी सव! िवभाग व 
संकुल;मुख याचंेसमवते बैठक घेऊन व Rयाचंेशी चच^ क4न तयार केलेले सन 
2013-14 चे सुधािरत अंदाजपOक व सन 2014-15 चे मूळ अंदाजपOक िव# व 
लेखा सिमती,या िद.11/02/2015 रोजी झाले_या सभसेमोर िवषय �.03 नुसार 
सादर केले असता, Rयावर सव!कष चच^ होऊन काहंी दु4Rया सुचिव:यात आ_या 
व Rयानुसार खालील;माणे ठराव कर:यात आला. 
ठराव: सन 2014-15 ,या सुधािरत अंदाजपOकास व सन 2015-16 ,या मूळ 
अंदाजपOकास दु4�तीसह �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर:यात आली. 
 सबब, िव+ापीठाचे सन 2014-15 चे सुधािरत अंदाजपOक व सन  
2015-16 ,या मूळ अंदाजपOकास िव# व लेखा सिमतीने केलेली िशफारस 
िवचाराथ!). 

  
ठराव: िव+ापीठा,या सन 2014-15 ,या सुधािरत अंदाजपOकास व सन 2015-16 ,या  

मूळ अंदाजपOकास दु4�तीसह >�वका4न अिधसभेस सव^नुमते िशफारस 
कर:यात आली.  
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[  10  ] िव+ापीठाचे सन 2014-15 चे सुधािरत अंदाजपOक व सन 2015-16 चे मूळ 

अंदाजपOक अिधसभे,या बैठकीत सादर कर:यासाठी �यव�थापन पिरषदे,या 
वतीने नामिनद�शनाची बाब िवचाराथ!. 

 
 (िटपणी: महारा`a िव+ापीठ कायदा 1994 कलम 75(2)(e) आिण 101 नुसार 

िव+ापीठाचे सन 2014-15 चे सुधािरत अंदाजपOक व सन 2015-16 चे मूळ 

अंदाजपOक आगामी होणा�या अिधसभ,ेया बैठकीत सादर कर:यात येणार आहे. 

 सबब, िव+ापीठाचे सन 2014-15 चे सुधािरत अंदाजपOक व सन 2015-

16 चे मूळ अंदाजपOक अिधसभ,ेया बैठकीत सादर कर:यासाठी िव+ापीठ 

कायदा 1994 कलम 28(e) नुसार �यव�थापन पिरषदे,या वतीने नामिनद�शनाची 

बाब िवचाराथ!). 
  

ठराव: िव+ापीठाचे सन 2014-15 चे सुधािरत अंदाजपOक व सन 2015-16 चे मूळ 
अंदाजपOक अिधसभे,या बैठकीत सादर कर:यासाठी �यव�थापन पिरषदे,या 
वतीने ॲड Gी. बी. एस. सलगर यांचे नामिनद�शन कर:यात आले.  
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[  11  ] िव+ापीठा,या 10 �या दी7ांत समारंभाकिरता मंडप उभारणी व इले>baक 

िस>�टमचे काम करणे या कामा,या िनिवदा ;ि�या क4न तयार कर:यात 
आलेला तुलनाRमक तbता िवचाराथ!. 

 
 (िटपणी: िव+ापीठा,या 10 �या दी7ातं समारंभाकिरता मंडप उभारणी व इले>baक 

िस>�टमचे काम करणे या कामा,या जािहर िनिवदा सूचना दै.पु:यनगरी या 
वृ#पOात िद.21/01/2015 या िदवशी ;िस6द कर:यात आली होती व या 
कामासाठी िद.28/01/2015 िनिवदा सादर कर:याची मुदत दे:यात आली होती. 
सदर,या अंितम मुदती,या कालावधीत िव+ापीठाकडे Gी. समथ! इ�ह�ट मॅनेजम�ट, 
सोलापूर, Gी. Gवतंी मंडप ॲPड डेकोरेटस!, सोलापूर व मे. सRयम डेकोरेटस!, 
सोलापूर या तीन िनिवदा ;ा�त झाले_या होRया.  
 सदरील िनिवदाधारका,ंया तािंOक िनिवदा 28/01/2015 रोजी िनिवदा 
उघडणे सिमती व िनिवदाधारक याचंेसमोर उघड:यात आ_या होRया. िनिवदेत 
नमूद केले_या अट �.8 मधे नमूद कर:यात आले_या आवdयक कागदपOाचंी 
पूत!ता (उदा. अ+ावत शॉप ॲbटचा परवाना, सुचना व अटी माPय अस_याचे 
�वा7रीसह, अनुभव ;माणपO इ.) असे तीनही िनिवदाधारक पूण! करत 
नस_यामुळे Rयाचंे आथ�क िनिवदा उघड:यात आले_या न�हRया. Rयामुळे 
सदर,या िनिवदाधारकानंा अपूण! कागदपOाचंी पुत!ता करणेिवषयी सुचना क4न 
तीनही िनिवदाधारक पाO ठर_यानंतर Rया,ंया आ�थक िनिवदा िद. 29/01/2015 
रोजी उघड:यात येवून तुलनाRमक तbता तयार कर:यात आला.  
 Rयानुसार या कामाचे सव^त कमीत कमीचे िनिवदाधारक दराचे मे. Gवतंी 
मंडप व इले>baक डेकोरेटस!, सोलापूर यानंा 4.2,25,000/- ला काम दे:याची 
िशफारस कर:यात आली. 
 सबब, िव+ापीठ 10 �या दी7ातं समारंभ मंडप उभारणी व इले>baकचे 
िस>�टमचे काम कर:यासाठी Pयुनतम दर असलेले मे. Gवतंी मंडप ॲPड 
इले>baक डेकोरेटस!, सोलापूर यानंा दे:या,या माPयते�तव). 

  
ठराव: िव+ापीठा,या 10 �या दी7ांत समारंभाकिरता मंडप उभारणी व इले>baक 

िस>�टमचे Pयुनतम दर असलेले मे. Gवतंी मंडप ॲPड इले>baक डेकोरेटस!, 
सोलापूर यांना 4.2,25,000/- इतbया रbकमेस काम दे:यास सव^नुमते 
माPयता दे:यात आली.  
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[  12  ] सोलापूर िव+ापीठाकडील अिधकारी, िश7क व िश7के#र कम!चारी यांचेकरीता 

व+ैिकय ;ितपुत�ची िवमाछO योजनेसाठी आ�थक सहा¹याची बाब िवचाराथ!. 
 

 (िटपणी: िव+ापीठाकडील कम!चा�यास अचानक एखादा मोठा आजार उºव_यास 
सदर आजारासाठी अचानक पैसा उपल»ध करणे Rया,ंया आवाका,या बाहेर 
असते. तसेच स6या असलेली व+ैिकय ;ितपुत� योजने नुसार कम!चा�यास ;थम 
व+ैिकय खच! करावा लागतो Rयानंतर देयके सादर क4न ;ितपूत� ही 
शासनाकडून िमळते, Rयासही खुप िवलंब होतो. शासनाकडून कम!चा�यास 
व+ैिकय ;ितपूत�चा परतावा िमळ:यास िकमान 5 ते 6 वष^चा कालावधी लागतो. 
Rयामुळे पुणे िव+ापीठ, पुणे यानंी Rया,ंया कम!चा�यासाठी Rया,ंया �तराव4न एका 
िवमा कंपनीशी करार क4न कम!चा�यास कॅश लेस प6दतीने आरो�य िवमा योजना 
िव+ापीठामाफ! त राबिवलेली आहे. तसेच शासनानेही शासन िनण!य �माकं 
संिकण! 
-2014/;.�.40/2014 कोषा ;शा-4, िद. 9 जुलै, 2014 व िद.13 नो�ह�बर, 
2014 रोजी,या िनण!यानुसार काय!रत व सेवािनवृ# रा�य शासकीय अिधकारी / 
कम!चारी याचंे करीता व+ैकीय ;ितपूत�ची िवमाछO योजना सु4 केली आहे.  
Rयाच;माणे आनेक खाजगी कंपPयाही आरो�य िवमा सेवा देत आहे. 
 सोलापूर िव+ापीठाकडील अिधकारी, िश7क व िश7के#र कम!चारी 
या,ंयासाठीही आरो�य िवमा पॉिलसी िव+ापीठामाफ! त सु4 के_यास Rयानंाही 
आरो�या,याबाबतीत फायदा होणार आहे. तसेच NAAC मु_याकंनाम6येही फायदा 
होईल.  तथािप अनेक कंपPया आरो�य िव�याची सेवा देत अस_याने कम!चा�यास 
Rया,या आवdयकतेनुसार व इ,छेनुसार संबंिधत िवमा कंपनीचे करार, सेवा व 
फायदे िवचारात घेवून िवमा पॉिलसी काढता येईल. 
  यासाठी िव+ापीठामाफ! त शासन िनण!यानुसार खालील;माणे वा�षक ह�ता 
भर:यासाठी आ�थक सहा¹य दे:यात येईल. 

अ.�. संवग! िवमाछO रbकम वा�षक िवमा ह�ता 
01 मा. कुलगु4महोदय 4.10 ल7 13,500/- 
02 संवधैािनक अिधकारी/वग! 1/िश7क 4.05 ल7 9,400/- 
03 वग! 2 , 3 व 4 च ेकम!चारी 4.03 ल7 7,800/- 

 
 सदरचे आ�थक सहा¹य हे संबंिधत कम!चा�यानंी पॉिलसी उतरिव_यानंतर 
Rया खच^चा परतावा जा�तीत जा�त वरील तbRयातील मय^देपय�त िदला जाईल. 
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यासाठी होणारा खच! हा Insurance for Teaching & Non-teaching employee 
या अंदाजपOकीय िशष!का,या तरतुदीतून होणार आहे. यासाठी अंदाजे 4. 15 
ल7 खच! अपे7ीत आहे.  िव+ापीठा,या बचत खाRयावर दरवष� साधारण 4. 15 ते 
16 ल7 इतके �याज जमा होत असते. स6या िव+ापीठा,या सव! खाRयानंा स�ट 
समवृ6दी ही योजना लागू के_यामुळे आणखी �याजात वाढ होणार आहे.  
 सबब, सोलापूर िव+ापीठाकडील अिधकारी, िश7क व िश7के#र 
कम!चारी याचंेकरीता व+ैिकय ;ितपुत�ची िवमाछO योजनेसाठी आ�थक 
सहा¹याची बाब िवचाराथ!). 

  

ठराव: सोलापूर िव+ापीठातील अिधकारी, िश7क व िश7के#र कम!चारी यांना व+ैिकय 
;ितपुत�ची िवमाछO योजना लागू कर:याबाबत सखोल अiयास क4न अहवाल 
दे:यासाठी खालील सिमती गठीत कर:यात आली.  
१) ;ाचाय! Gी. एस. के. पवार : अ6य7  
२) डॉ. टी. एन. िशळीमकर    : सद�य 
३) Gी. एस. बी. अनपट         : सद�य  
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मा. कुलगु4महोदयां,या परवानगीने येणारे आयRया वळेेचे िवषय: 
 

 [ 13(1) ] त�ार िनवारण सिमतीने केले_या िशफारशी �यव�थापन पिरषदे,या 
माPयतेसाठी. 

 
 (िटपणी: त�ार िनवारण सिमतीची बैठक िद.22/12/2014 रोजी झालेली आहे. 

सदर त�ार िनवारण सिमतीचा काय!वृ#ातं िव+ापीठ पिरिनयम 335 अPवये, 

�यव�थापन पिरषदे,या माPयते�तव ठेवणे आवdयक आहे. 

 सबब, त�ार िनवारण सिमती,या िद.22/12/2014 रोजी झाले_या 

बैठकीचे काय!वृ#ातं �यव�थापन पिरषदे,या िवचाराथ! सादर). 
 

ठराव: त�ार िनवारण सिमतीने केले_या िशफारशी >�वका4न सव^नुमते माPयता 
दे:यात आली.  
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 [ 13(2) ] िव+ापीठ वाहन �मांक एमएच 13 एसी 535 टाटा इंिडगो पेaोल या वाहनाची 

िव�ी करणेबाबत. 
 
 (िटपणी: िव+ापीठ मालकीच े िव+ापीठ वाहन �. एमएच 13 एसी 535 टाटा इंिडगो (पेaोल) हे 

वाहन माच! 2006 साली खरेदी करणेत आले असून वाहनाच े एकूण िक.मी 145969 इतके   

झालेले आहे.  

         सदरच ेवाहन हे पेaोल या इंधनावर धावनारे असून वाहनाच ेवारंवार दु4�ती कामे िनघत 

अस_याने तसेच वाहनाची दु4�ती संबंधी आवdयक �पेअर पाट!¼ अिधकृत स½�हस स�टर तथा 

�थािनक बाजारात वळेेवर उपल»ध होत नस_याने वाहन जादा काळ बंद >�थतीत ठेवाव ेलागत 

अस_याने सदच े वाहन िव�ी कर:यासाठी िद.26 जून, 2013 रोजी,या �यव�थापन पिरषदेने 

वाहनाची िव�ी कर:यास ;शासकीय माPयता  दे:यात आली. 

         Rयानुसार सदर वाहन िव�ी कर:यासाठी वाहनाच े �कमत ठरिव:याकरीता उप;ादेिशक 

परीवहन काय^लयास पO�यवहार कर:यात आला असता Rयांनी सदर वाहनाची तपासणी क4न 

4.1,90,000/- �कमतीत िव�ीस काढ:यास हरकत नस_याच ेकळिवले आहे. 

         Rयानुसार वाहनिव�ी कर:याकरीता तीन वळेा जािहर िनिवदा ;िस6दीकरण कर:यात 

आले. परंतू एकही िनिवदा ;ा�त झालेली नस_याने येईल Rया �कमतीस वाहन िव�ी 

करणेबाबतचा ठराव �यव�थापन पिरषद क4 शकेल काय? याबाबत ;.िव# व लेखािधकारी यांच े

माफ! त लेखा पिर7क यांचा अिभ;ाय घे:यात आला असता Rयांनी पुन!मु_यांकन क4न घे:याच े

कळिवले, Rयानुसार पुन!मु_यांकन होवून िमळ:याबाबत पO�यवहार कर:यात आलेला आहे. 

अ+ाप याबाबतच ेउ#र अ;ा�त आहे. वारंवार िवनंती क4न व ;Rय7 भेटुन िवनंती केली तरीही 

उ#र ;ा�त होत नाही.  

          सदर वाहन मागील दोन वष^पासून बंद अव�थेत अस_याने ते जागेवर सडत आहे व 

िदवसेिदवस Rयाच े मु_यांकन कमी होत आहे. Rयामुळे सदर वाहन लवकरात लवकर िवकणे 

िव+ापीठा,या ¿`टीने िहताच ेराहील. 

         सदर बाब �यव�थापन परीषदे,या िवचाराथ! सादर). 
 

ठराव: िव+ापीठाचे वाहन �मांक एमएच 13 एसी 535 टाटा इंिडगो पेaोल या 
वाहनाची वत!मानपOात जािहरात देवून जाहीर िललाव क4न, िकमान �कमत न 
ठरिवता, येईल Rया �कमतीस िव�ी कर:यास सव^नुमते माPयता दे:यात आली.  
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 [ 13(3) ] दहा�या दी7ांत समारंभात  दे:यात येणा�या "डॉbटर ऑफ सायPस"  या मानद 

पदवी ;माणपOाचा मसुदा माPयते�तव आिण सव! िव+ाशाखा अंतग!त ;दान 
कर:यात  येणा�या पद�या तसेच सदर पद�यावर नSदिव:यात येणारे आईचे 
नाव मािहती�तव सादर. 

 

 (िटपणी: िव+ापीठाचा दहावा दी7ांत समारंभ िदनांक 26/02/2015 रोजी आयोिजत कर:यात 

आलेला आहे. सदर काय!�म रा�यपाल तथा कुलपती मा. िव+ासागर राव यां,या अ6य7तेखाली 

संपÁ होत असुन या काय!�मास सोलापूर िज_हयाच ेपालकमंOी Gी. िवजयकुमार देशमुख यांची 

िवशेष उप>�थती राहणार आहे. या काय!�मासाठी ;मुख पाहुणे �हणनु मा. डॉ. एम. एन. सुध�� 

राव कुलगु4 स�aल युिन�ह�सटी ऑफ गुलबग^, कन^टक हे उप>�थत राहाणार आहेत. या दी7ांत 

समारंभात �यव�थापन पिरषदेने िशफारस के_या;माणे आिण अिधसभेने माPय के_या;माणे जे`ठ 

शाÂ¸ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांना "डॉbटर ऑफ सायPस" ही मानद पदवी सPमानपूव!क ;दान 

कर:यात येणार आहे. या पदवी ;माणपOाचा मसुदा माPयते�तव सादर कर:यात येणार आहे.  

या दी7ांत समारंभात सव! िव+ाशाखे अंतग!त सोबत जोड_या;माणे एकूण 8,141 

इतbया पद�या ;दान कर:यात येणार असून Rयात दी7ांत समारंभात उप>�थत राहून पदवी 

�वीकारणा�याची संTया 2,650 तर अनुप>�थतीत राहून पदवी �वीकारणा�याची संTया 5,491 

इतकी आहे. तसेच पीएच.डी. पदवी ;ा�त करणा�या िव+ा�य�ची संTया 80 इतकी असून दी7ांत 

समारंभात उप>�थत राहून पदवी �वीकारणारे 71 तर अनुप>�थत राहून पदवी �वीकारणारे एकूण 

9 िव+ाथ� आहेत. समाजातील िविवध माPयवर �यbतीकडून पुर�कृत केले_या िविवध 

अiयास�मात ;थम गुणाने उ#ीण! होणा�या िव+ा�य�साठी एकूण 19 सुवण! पदके ;दान कर:यात 

येणार आहेत. 

तसेच या समारंभापासुन िव+ा�य�ना िवतिरत कर:यात येणा�या सव! पदवी ;माणपOावर 

;थमच आईच ेनाव नSदिवले जाणार आहे. उपरोbत बाब �यव�थापन पिरषदे,या माPयते�तव व 

मािहती�तव सादर). 
 

ठराव: िद.२६/०२/२०१५ रोजी आयोिजत दहा�या दी7ांत समारंभात दे:यात येणा�या 
"डॉbटर ऑफ सायPस"  या मानद पदवी ;माणपOा,या मसु+ास सव^नुमते 
माPयता दे:यात आली. तसेच सव! िव+ाशाखेअंतग!त ;दान कर:यात येणा�या 
पद�यावर आईचे नाव नमूद कर:यात आ_याची नSद घे:यात आली.  
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 [13(4) ] िज_हा वा�षक योजनेतंग!त िव+ापीठास िमळाले_या 4.20 लाख िनधीतून मािहती 

तंO¸ान कौश_य िवकास ;क_प (इPफॉम�शन >�कल डे�हलपम�ट ;ो�ाम) अंतग!त या 
अगोदर 500 िव+ा�य�ना ;िश7ण दे:यात आले असून आणखी 450 िव+ा�य�ना 
;िश7ण दे:याची बाब िवचाराथ!. 

 
 िटपणी: सोलापूर िव+ापीठास िज_हा वा�षक योजना 2013-14 मधून मािहती तंO¸ान कौश_य 

िवकास ;क_प राबिव:याकिरता 4.20 लाख िनधी िमळालेला आहे. यामधून 4.2.50 लाख 
साधनसामु�ी खरेदी कर:यास व उव!िरत 4.17.50 लाख िव+ा�य�,या ;िश7णासाठी खच! 
करावयाच ेआहे.  
 �यव�थापन पिरषदे,या िद.29/11/2014 रोजी,या बैठकीतील ठराव �.10 अPवये, मे. 
िनदी¯रम सॉ~ट सो_युशPस, सोलापूर या फम!ला 500 िव+ा�य�च े ;िश7ण दे:याच े काम िदले 
आहे. (500 X 4.1880 = 4.9,40,000/-) 
 उव!िरत 4.8,10,000/- या िनधीतून आणखी बीसीए / बीएस. सी. ईसीएस / बी. ई. ,या 
450 िव+ा�य�ना ;िश7ण देता येईल. 
 सबब, मे. िनदी¯रम सॉ~�ट सो_युशPस, सोलापूर या फम!ला अिधकच े450 िव+ा�य�,या 
;िश7णाच ेकाम दे:याची बाब िवचाराथ!).  

 

ठराव: िज_हा वा�षक योजनेतंग!त (मािहती तंO¸ान कौश_य िवकास ;क_प) िव+ापीठास 
िमळाले_या 4.20 लाख िनधीपैकी ;िश7णासाठी असले_या 4.१७,५०,०००/- मधील 
िश�क रािहले_या रकमेत बी. सी. ए. / बी. ए�सी. ई. सी. एस./ बी. ई. ,या िजतbया 
जा�तीत जा�त िव+ा�य�ना ;िश7ण देता येईल िततbया जा�तीत जा�त िव+ा�य�ना 
यापूव�च ;िश7ण िदले_या मे. िनदी¯रम सॉ~�ट सो_युशPस, सोलापूर या सं�थेमाफ! त 
;िश7ण देवून Rयानुसार ;िश7णासाठी ;ा�त संपूण! िनधीचे उपयोिगता ;माणपO सादर 
कर:यास सव^नुमते माPयता दे:यात आली.  

 

बैठकी,या शेवटी मा.कुलगु4ंनी अिखल भारतीय िव+ाथ� पिरषद, सोलापूर यां,याकडून िसनेट 
नावनSदणी शु_कात केलेली वाढ र� कर:याबाबत ;ा�त झालेले पO वाचनू दाखिवले. यावर चच^ झाली, Rयात या 
पOात नमूद के_या;माणे िसनेट नावनSदणी शु_क 4.१००/- हे गे_या िनवडणकूी,या तुलनेने 4.४५/- वाढीव आहे. 
ही बाब िव+ा�य�,या िहताची नाही असे �हणणे यो�य होणार नाही �हणनू यापूव� ठरिव:यात आले_या 4.१००/- या 
शु_कात कोणताही बदल क4 नये अशी चच^ झाली.  

मा.कुलगु4 यां,या परवानगीने बैठक संप_याच ेकुलसिचव यांनी जाहीर केले. 
 

         
 
           सही/-                   सही/- 

सिचव 
 �यव�थापन पिरषद 

 अ6य7 
�यव�थापन पिरषद 

 


