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सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    िव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठ,,,,    सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    
�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदे/यापिरषदे/यापिरषदे/यापिरषदे/या    १०१०१०१०5555    �या�या�या�या    बैठकीचाबैठकीचाबैठकीचाबैठकीचा    काय$वृ&ातंकाय$वृ&ातंकाय$वृ&ातंकाय$वृ&ातं    

गु�गु�गु�गु�वारवारवारवार, , , , िदिदिदिद....2222२२२२    जूनजूनजूनजून, , , , २०१७ २०१७ २०१७ २०१७ दुपारी दुपारी दुपारी दुपारी ०१०१०१०१::::०० ०० ०० ०० वावावावा. . . .     

    

    
�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदेचीपिरषदेचीपिरषदेचीपिरषदेची    १०१०१०१०५५५५    वीवीवीवी    बठैकबठैकबठैकबठैक    गु�गु�गु�गु�वारवारवारवार,,,,    िदिदिदिद....2222२२२२    जूनजूनजूनजून, , , , २०१२०१२०१२०१७७७७    रोजीरोजीरोजीरोजी    दुपारी दुपारी दुपारी दुपारी ०१:०० ०१:०० ०१:०० ०१:०० वाजता वाजता वाजता वाजता 

�यव�थापन पिरषद सभागृहात मा. कुलगु�महोदय यां/या अ6य7तेखाली आयोिजत कर:यात आली 
होती. 

बठैकीस खालील;माणे उप>�थती होती.   
अअअअ....????....    सद�याचेसद�याचेसद�याचेसद�याचे    नांवनांवनांवनांव    पदपदपदपद    

1) ;ा. डॉ. मालदार एन. एन. - मा. कुलगु� अ6य7 
2) मा. िश7ण संचालक (उ/च िश7ण) पणेु यांचे ;ितिनधी डॉ. देशपांडे एस. 

एम., िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू 
सद�य  

3) डॉ. घनवट ए. ए. सद�य 
4) Lी. पाटील बी. पी., संचालक, परी7ा व मूMयमापन मंडळ  कायम िनमंिOत  
5) डॉ. शेवाळे बी. सी., िव& व लेखा अिधकारी  कायम िनमंिOत 
6) ;ा. पी. ;भाकर, ;भारी कुलसिचव सद�य सिचव 

    

�वागत�वागत�वागत�वागत::::    
मा. ;. कुलसिचव यांनी मा. अ6य7 व सव$ सQमाननीय सद�यांच े�वागत केले.  

अिभनंदनअिभनंदनअिभनंदनअिभनंदन::::    
 राRSीय सेवा योजनेअंतग$त सन 2016-17 म6ये िन:�वाथ$ भावनेने व िनRठेने समाजाची सेवा 
करणाUयांना Vयां/या अंिगकृत कामात ;ोVसाहन िमळाव े व Vयां/या िन:�वाथ$ सेवचेा यथोिचत गौरव 
कर:या/या XRटीने खाली नमूद केMया;माणे राYय�तरीय परु�कार दे:याचा महाराRS् शासन उ/च व 
तंO िश7ण िवभागाने िद.17 जून, 2017 रोजी/या शासन िनण$याQवये जाहीर केले आहेत. Vयामूळे सव$ 
संबिंधतांच ेअिभनंदन कर:यात आले. 
 

1111))))    सव[VकृRट िव.ापीठ सव[VकृRट िव.ापीठ सव[VकृRट िव.ापीठ सव[VकृRट िव.ापीठ ((((�मृितिचQह�मृितिचQह�मृितिचQह�मृितिचQह))))    
अअअअ....????....    िव.ापीठाच ेनांविव.ापीठाच ेनांविव.ापीठाच ेनांविव.ापीठाच ेनांव    

१)१)१)१)    सोलापूर िव.ापीठसोलापूर िव.ापीठसोलापूर िव.ापीठसोलापूर िव.ापीठ, , , , सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    
    
2222))))    सव[VकृRट काय$?म समQवयक सव[VकृRट काय$?म समQवयक सव[VकृRट काय$?म समQवयक सव[VकृRट काय$?म समQवयक ((((�मृितिचQह व ��मृितिचQह व ��मृितिचQह व ��मृितिचQह व �.10,000/.10,000/.10,000/.10,000/----))))    
अअअअ....????....    काय$?म समQवयकाच ेनांवकाय$?म समQवयकाच ेनांवकाय$?म समQवयकाच ेनांवकाय$?म समQवयकाच ेनांव    िव.ापीठाच ेनांविव.ापीठाच ेनांविव.ापीठाच ेनांविव.ापीठाच ेनांव    

१)१)१)१)    डॉडॉडॉडॉ. . . . कांबळे ब\ुवान नामदेवकांबळे ब\ुवान नामदेवकांबळे ब\ुवान नामदेवकांबळे ब\ुवान नामदेव    सोलापूर िव.ापीठसोलापूर िव.ापीठसोलापूर िव.ापीठसोलापूर िव.ापीठ, , , , सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    
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३३३३))))    काय$?म अिधकारी ;शंसा ;माणपO पुर�कारकाय$?म अिधकारी ;शंसा ;माणपO पुर�कारकाय$?म अिधकारी ;शंसा ;माणपO पुर�कारकाय$?म अिधकारी ;शंसा ;माणपO पुर�कार    
अअअअ....????....    काय$?म अिधकाUयाच ेनांवकाय$?म अिधकाUयाच ेनांवकाय$?म अिधकाUयाच ेनांवकाय$?म अिधकाUयाच ेनांव    महािव.ालय महािव.ालय महािव.ालय महािव.ालय / / / / िव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठ    

१)१)१)१)    डॉडॉडॉडॉ. . . . िवरभ^ चनबस दंडेिवरभ^ चनबस दंडेिवरभ^ चनबस दंडेिवरभ^ चनबस दंडे    दददद. . . . भैभैभैभै. . . . फफफफ. . . . दयानंद कला व शा` महािव.ालयदयानंद कला व शा` महािव.ालयदयानंद कला व शा` महािव.ालयदयानंद कला व शा` महािव.ालय, , , , सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    
((((सोलापूर िव.ापीठसोलापूर िव.ापीठसोलापूर िव.ापीठसोलापूर िव.ापीठ, , , , सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर))))    

2)2)2)2)    LीLीLीLी. . . . राख लaमण ताVया राख लaमण ताVया राख लaमण ताVया राख लaमण ताVया     
((((पुणे िवभागपुणे िवभागपुणे िवभागपुणे िवभाग))))    

िव.ा िवकास मंडळाच े यंशवतं च�हाण महािव.ालयिव.ा िवकास मंडळाच े यंशवतं च�हाण महािव.ालयिव.ा िवकास मंडळाच े यंशवतं च�हाण महािव.ालयिव.ा िवकास मंडळाच े यंशवतं च�हाण महािव.ालय, , , , 
करमाळाकरमाळाकरमाळाकरमाळा, , , , िजिजिजिज. . . . सोलापूर सोलापूर सोलापूर सोलापूर ((((राRSीय राRSीय राRSीय राRSीय सेवा योजना सहायक सेवा योजना सहायक सेवा योजना सहायक सेवा योजना सहायक 
िश7ण संचालक िश7ण संचालक िश7ण संचालक िश7ण संचालक + + + + २ २ २ २ �तर�तर�तर�तर))))    

    

अनुप>�थतीअनुप>�थतीअनुप>�थतीअनुप>�थती: : : :     

    �यव�थापन पिरषदे/या या बठैकीस डॉ. नंदनवार डी. आर., ;भारी सहसंचालक, (तंO िश7ण) 

पणेु मा. संचालक (तंO िश7ण) यांचे ;ितिनधी यांनी दूर6वनीcारे अनुप>�थत राह:याबाबत िवनंती केली 

होती. Vयां/या अनुप>�थतीची नdद घेवून माQयता दे:यात आली. मा.अवर मुeय सिचव, उ/च व तंO 

िश7ण िवभाग, मंOालय, मंुबई हे �यव�थापन पिरषदे/या या बठैकीस अनुप>�थत होते. 
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सदरसदरसदरसदर    बैठकीतबैठकीतबैठकीतबैठकीत    खालीलखालीलखालीलखालील    ;माणे;माणे;माणे;माणे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    झालेझालेझालेझाले....        
    
[[[[        00001111        ]]]]    २३ २३ २३ २३ मेमेमेमे, , , , २२२२017 017 017 017 रोजी/या �यव�थापन पिरषदे/या बैठकीचा काय$वृ&ातं वाचनू कायम रोजी/या �यव�थापन पिरषदे/या बैठकीचा काय$वृ&ातं वाचनू कायम रोजी/या �यव�थापन पिरषदे/या बैठकीचा काय$वृ&ातं वाचनू कायम रोजी/या �यव�थापन पिरषदे/या बैठकीचा काय$वृ&ातं वाचनू कायम 

करणे व काय$वाही अहवालाची नdद घेणेकरणे व काय$वाही अहवालाची नdद घेणेकरणे व काय$वाही अहवालाची नdद घेणेकरणे व काय$वाही अहवालाची नdद घेणे. . . .     
    

ठरावठरावठरावठराव::::    २३ २३ २३ २३ मेमेमेमे, , , , २०१७ २०१७ २०१७ २०१७ रोजी/या �यव�थापन पिरषदे/या बैठकीचा काय$वृ&ातं वारोजी/या �यव�थापन पिरषदे/या बैठकीचा काय$वृ&ातं वारोजी/या �यव�थापन पिरषदे/या बैठकीचा काय$वृ&ातं वारोजी/या �यव�थापन पिरषदे/या बैठकीचा काय$वृ&ातं वाचनू चनू चनू चनू 
सवjनुमते कायम कर:यात आला व काय$वृ&ांतावर केलMेया काय$वाहीची नdसवjनुमते कायम कर:यात आला व काय$वृ&ांतावर केलMेया काय$वाहीची नdसवjनुमते कायम कर:यात आला व काय$वृ&ांतावर केलMेया काय$वाहीची नdसवjनुमते कायम कर:यात आला व काय$वृ&ांतावर केलMेया काय$वाहीची नdद द द द 
घे:यात आलीघे:यात आलीघे:यात आलीघे:यात आली....    
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[[[[        0000२२२२        ]]]]    महाराRS साव$जिनक िव.ापीठ अिधिनयममहाराRS साव$जिनक िव.ापीठ अिधिनयममहाराRS साव$जिनक िव.ापीठ अिधिनयममहाराRS साव$जिनक िव.ापीठ अिधिनयम, , , , २०१२०१२०१२०१6 6 6 6 मधील कलम मधील कलम मधील कलम मधील कलम 1111२ २ २ २ ((((12121212) ) ) ) नुसारनुसारनुसारनुसार, , , ,     

मामामामा. . . . कुलगु� यानंी िनयतकालाने िव.ापीठा/या कामाचा अहवाल �यव�थापन कुलगु� यानंी िनयतकालाने िव.ापीठा/या कामाचा अहवाल �यव�थापन कुलगु� यानंी िनयतकालाने िव.ापीठा/या कामाचा अहवाल �यव�थापन कुलगु� यानंी िनयतकालाने िव.ापीठा/या कामाचा अहवाल �यव�थापन 
पिरषदेसमोर सादरपिरषदेसमोर सादरपिरषदेसमोर सादरपिरषदेसमोर सादर. . . .     

 
    (िटपणी: महाराRS साव$जिनक िव.ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 1२ (12) नुसार,  

मा. कुलगु� यांनी िनयतकालाने िव.ापीठा/या कामाचा अहवाल �यव�थापन 

पिरषदेसमोर सादर करणे आवkयक आहे.  

 सबब, मा. कुलगु� यांचा िव.ापीठा/या कामाचा अहवाल �यव�थापन 

पिरषदेसमोर सादर). 
    

ठरावठरावठरावठराव::::    महाराRSमहाराRSमहाराRSमहाराRS    साव$जिनक िव.ापीठसाव$जिनक िव.ापीठसाव$जिनक िव.ापीठसाव$जिनक िव.ापीठ    अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम, , , , 2016 2016 2016 2016 मधीलमधीलमधीलमधील    कलमकलमकलमकलम    11112222    ((((12121212))))    नुसारनुसारनुसारनुसार    
मामामामा....    कुलगु�कुलगु�कुलगु�कुलगु�    यानंीयानंीयानंीयानंी    सादरसादरसादरसादर    केलMेयाकेलMेयाकेलMेयाकेलMेया    िदिदिदिद....0000११११////04040404/201/201/201/2017777    पासून िदपासून िदपासून िदपासून िद....००००7777////००००6666/201/201/201/201७७७७    
पयlत/या आढावा पयlत/या आढावा पयlत/या आढावा पयlत/या आढावा अहवालाचीअहवालाचीअहवालाचीअहवालाची    नdदनdदनdदनdद    घे:यातघे:यातघे:यातघे:यात    आलीआलीआलीआली.... 
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[[[[        0000३३३३        ]]]]    िदिदिदिद....२०२०२०२०////०३०३०३०३////२०१७२०१७२०१७२०१७    रोजीरोजीरोजीरोजी    संपnसंपnसंपnसंपn    झालMेयाझालMेयाझालMेयाझालMेया    िवशेषिवशेषिवशेषिवशेष    क7क7क7क7    �थायी�थायी�थायी�थायी    सिमती/यासिमती/यासिमती/यासिमती/या    बैठकीचाबैठकीचाबैठकीचाबैठकीचा    

काय$वृ&ातंकाय$वृ&ातंकाय$वृ&ातंकाय$वृ&ातं    िवचाराथ$िवचाराथ$िवचाराथ$िवचाराथ$....    
 

    (िटपणी: िद.२०/०३/२०१७ रोजी िवशेष क7 �थायी सिमतीची बठैक संपn झाली. सदर 

बठैकीचा काय$वृ&ांत िशवाजी िव.ापीठ दंडक ?.158(५) अQवये �यव�थापन पिरषदे/या 

िवचाराथ$ ठेवणे गरजचे ेआहे. 

 सबब, उpत;माणे िवशेष क7 �थायी सिमती/या बठैकीचा काय$वृ&ांत 

�यव�थापन पिरषदे/या िवचाराथ$. 
 

ठरावठरावठरावठराव::::    िदिदिदिद....२०२०२०२०////०३०३०३०३////२०१७२०१७२०१७२०१७    रोजीरोजीरोजीरोजी    संपnसंपnसंपnसंपn    झालMेयाझालMेयाझालMेयाझालMेया    िवशेषिवशेषिवशेषिवशेष    क7क7क7क7    �थायी�थायी�थायी�थायी    सिमती/यासिमती/यासिमती/यासिमती/या    बैठकीचाबैठकीचाबैठकीचाबैठकीचा    
काय$वृ&ातंाकाय$वृ&ातंाकाय$वृ&ातंाकाय$वृ&ातंासससस    सवjनुमतेसवjनुमतेसवjनुमतेसवjनुमते    माQयतामाQयतामाQयतामाQयता    दे:यातदे:यातदे:यातदे:यात    आलीआलीआलीआली. . . .  
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[[[[        04040404        ]]]]    ॲडॲडॲडॲड. . . . LीLीLीLी. . . . अिभजीतअिभजीतअिभजीतअिभजीत    कुलकणrकुलकणrकुलकणrकुलकणr    यानंायानंायानंायानंा    ;�तूत;�तूत;�तूत;�तूत    िव.ापीठाचेिव.ापीठाचेिव.ापीठाचेिव.ापीठाचे    उ/चउ/चउ/चउ/च    QयायालयQयायालयQयायालयQयायालय    मंुबईमंुबईमंुबईमंुबई    

येथीलयेथीलयेथीलयेथील    पॅनेलपॅनेलपॅनेलपॅनेल    ॲड�होकेॲड�होकेॲड�होकेॲड�होकेटटटट    tहणनूtहणनूtहणनूtहणनू    िनयुpतीिनयुpतीिनयुpतीिनयुpती    कर:याचीकर:याचीकर:याचीकर:याची    बाबबाबबाबबाब    िवचाराथ$िवचाराथ$िवचाराथ$िवचाराथ$....    
 

    (िटपणी: ॲड. Lी. अिभजीत कुलकणr यांनी िद.१९/०५/२०१७ रोजी मा. कुलगु� यांना 

पO पाठवून ते मे, २००५ पासून विकली �यवसाय करीत असून, महाराRSातील िविवध 

;ािधकरणा/या वतीने Qयायालयीन कामकाज पाहत आहे. अस ेनमूद क�न Vयांना ;�ततू 

िव.ापीठाच ेउ/च Qयायालय मंुबई येथील पनेॅल ॲड�होकेट tहणनू िनयpुती करावी अशी 

िवनंती केली आहे. सोबत िद.१९/०५/२०१७ रोजीचे पO जोडले आहे. 

 स.>�थतीत मा. उ/च Qयायालय मंुबई येथे िव.ापीठा/या वतीने कामकाज 

पाह:यासाठी खालील नमूद विकलांचे पनेॅल गठीत कर:यात आलेले आहे. 

१) ॲड. Lी. एस. डी. ठोकडे 

२) ॲड. Lी. पी. एन. जोशी 

३) ॲड. Lी. आय. एम. खैरदी 

 सबब, ॲड. Lी. अिभजीत कुलकणr यांना ;�तूत िव.ापीठाचे उ/च Qयायालय 

मंुबई येथील पॅनल ॲड�होकेट tहणनू िनयुpती कर:याची बाब िवचाराथ$). 
 

ठरावठरावठरावठराव::::    उ/चउ/चउ/चउ/च    QयायालयQयायालयQयायालयQयायालय    मंुबईमंुबईमंुबईमंुबई    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    पॅनेलपॅनेलपॅनेलपॅनेल    ॲड�होकेॲड�होकेॲड�होकेॲड�होकेटटटट    म6येम6येम6येम6ये    ॲडॲडॲडॲड. . . . LीLीLीLी. . . . अिभजीतअिभजीतअिभजीतअिभजीत    कुलकणrकुलकणrकुलकणrकुलकणr    
यांयांयांयांचाचाचाचा    समावशेसमावशेसमावशेसमावशे    कर:यासकर:यासकर:यासकर:यास    सवjनुमतेसवjनुमतेसवjनुमतेसवjनुमते    माQयतामाQयतामाQयतामाQयता    दे:यातदे:यातदे:यातदे:यात    आलीआलीआलीआली. . . .  
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[[[[        05050505        ]]]]    मामामामा. . . . िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय    सहसंचालकसहसंचालकसहसंचालकसहसंचालक, , , , उ/चउ/चउ/चउ/च    िश7णिश7णिश7णिश7ण, , , , सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    िवभागिवभागिवभागिवभाग    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    

िव.ापीठानेिव.ापीठानेिव.ापीठानेिव.ापीठाने    नो�हvबरनो�हvबरनो�हvबरनो�हvबर, , , , २०११२०११२०११२०११    तेतेतेते    नो�हvबरनो�हvबरनो�हvबरनो�हvबर, , , , २०१२२०१२२०१२२०१२    यायायाया    कालावधीतकालावधीतकालावधीतकालावधीत    केलMेयाकेलMेयाकेलMेयाकेलMेया    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    
////कम$चाUया/ंयाकम$चाUया/ंयाकम$चाUया/ंयाकम$चाUया/ंया    वतेनवतेनवतेनवतेन    िनिwतीसिनिwतीसिनिwतीसिनिwतीस    माQयतामाQयतामाQयतामाQयता    दे:याबाबतचेदे:याबाबतचेदे:याबाबतचेदे:याबाबतचे    पOपOपOपO    ????....िवससंिवससंिवससंिवससं////    उिशउिशउिशउिश////    
सोिवसोसोिवसोसोिवसोसोिवसो////२०१७२०१७२०१७२०१७////९९१९९१९९१९९१, , , , िदिदिदिद....१६१६१६१६////०५०५०५०५////२०१७२०१७२०१७२०१७    रोजीचेरोजीचेरोजीचेरोजीचे    पOपOपOपO    िवचाराथ$िवचाराथ$िवचाराथ$िवचाराथ$....    

 
    (िटपणी: नो�हvबर, २०११ ते नो�हvबर, २०१२ या कालावधीत भरती झालेMया अिधकारी व 

कम$चारी यांच ेवतेन िनिwतीचे ;�ताव मा. िवभागीय सहसंचालक, उ/च िश7ण, सोलापरू 
िवभाग, सोलापरू यां/याकडे Vया-Vया कालावधीत सादर कर:यात आले होते. तथािप, 
दरtयान/या काळात सदर भरतीवर महाराRS शासनाकडून चौकशी सिमती िनयpुत 
केलेली होती. चौकशी सिमतीने सदर भरतीची चौकशी क�न अहवाल शासनास सादर 
केलेला आहे. 
 यानुसार महाराRS शासनाकडून पO ?. मा. अवर सिचव, महाराRS शासन यांच े
पO ?.संकीण$ २०१३ / ;. ?. (५५८ / १३) / िविश १, िद.09/03/2016 अQवये मा. अवर 
सिचव, महाराRS शासन यांनी Lी. मेटकरी य.ु �ही. उपकुलसिचव, Lी. zशदे एस. एन. 
सहायक कुलसिचव, Lीमती पांढरे डी. एन. क7 अिधकारी व Lी. �हनमाने पी. ए. 
नळकारागीर हे वगळता उव$िरत कम$चाUयां/या िनयpुVया वधै असMयाच े आढळून आले 
आहे. यामूळे Vयांच े वतेन िनधjरण िनयिमत कर:यात याव े अशी िदलेली सचूना र{ 
समज:यात या�यात. तसेच सोलापरू िव.ापीठाने नो�हvबर, २०११ ते िद.०८ नो�हvबर, 
२०१२ या कालावधीत केलेMया िश7के&र अिधकारी / कम$चाUयां/या नेमणकूा, Vयांच े
वतेन िनधjरण बाबतची तपासणी क�न आवkयक ती काय$वाही िवहीत िनयमानुसार 
कर:यात यावी, असे मा. िवभागीय सहसचंालक, उ/च िश7ण, सोलापरू िवभाग यांना  
;�तूत िव.ापीठास कळिवलेले होते. 
 या अनुषंगाने मा. िवभागीय सहसंचालक, उ/च िश7ण, सोलापरू िवभाग, 
सोलापरू यां/या कायjलयाकडून सदर कालावधीत िनयुpत केलेMया अिधकारी व 
कम$चाUयां/या कागदपOांची तपासणी केलेली आहे व काही कम$चाUयांची सुनावणी 
;Vय7ात उप>�थतीत राहून ;�ततू िव.ापीठात घेतलेली आहे. त|नंतर शासना/या 
पOानुसार कागदपO तपासणी व सुनावणीअंती सदर कम$चाUयां/या वतेन िनिwतीस 
माQयता िमळणे आवkयक होते. 
 तथािप, अ.ाप वतेन िनिwतीस मा. िवभागीय सहसचंालक, उ/च िश7ण, 
सोलापरू िवभाग यांची माQयता ;ा}त झालेली नाही अथवा कागदपO तपासणी व सनुावणी 
अहवालही अ.ाप या कायjलयाकडे ;ा}त झालेला नसMयाने, पनुw: याबाबत  
मा. िवभागीय सहसंचालक, उ/च िश7ण, सोलापरू िवभाग यां/याकडे पO�यवहार 
कर:यात आलेला होता. 
 त|नंतर सदर कायjलयाने िव.ापीठात भरती झालेMया कम$चाUयांचे पनुw: वतेन 
िनिwती फॉम$ सादर कर:याबाबत कळिवलेले होते. याअQवये मा. िवभागीय सहसचंालक, 
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उ/च िश7ण, सोलापरू िवभाग यां/या कायjलयाकडे तVकािलन कालावधीत सादर 
केलेMया वतेन िनिwती फॉम$/या छायांिकत ;ित पनुw: अ�ेिषत कर:यात आलेले आहे. 
तथािप, अ.ाप वतेन िनिwतीस माQयता मा. िवभागीय सहसचंालक, उ/च िश7ण, 
सोलापरू िवभाग यां/या �तरांवर ;लंिबत आहे.  
 मा. िश7ण संचालक, (उ.िश.) पणेु यांनी िद.21/04/2017 रोजी ;लंिबत 
;�ाबाबत आयोिजत केलेMया आढावा बठैकीत वतेन िनिwती/या माQयतेसंदभjत  
मा. िवभागीय सहसंचालक, उ/च िश7ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यां/यामाफ$ त सिचव 
�तरावर बठैक आयोिजत क�न सदर ;करण िनग$त कराव े अस े तdडी िनद�श िदलेले 
असMयाने, या;करणी मा. िवभागीय सहसंचालक, उ/च िश7ण, सोलापरू िवभाग, 
सोलापरू यांना Vयां/या �तराव�न Vवरीत बठैकीचे आयोजन क�न िव.ापीठास सहकाय$ 
कराव,े अशी िवनंती कर:यात आलेली होती.  
 या अनुषंगाने मा. िवभागीय सहसंचालक, उ/च िश7ण, सोलापरू िवभाग, 
सोलापरू यांनी नो�हvबर, २०११ ते नो�हvबर, २०१२ या कालावधी िनयुpत झालेMया सव$ 
कम$चाUयां/या वतेन िनिwतीस माQयता देणेकामी सदर कालावधीतील कम$चाUयां/या 
वतेनवाढी अ.ावत क�न वतेन िनिwतीचा ;�ताव, Vयां/या मूळ सेवाप�ुतकासह तसचे 
अQय सव$ कागदपOासह, उदा. पिरिव7ा कालावधी पणू$ झाMयामूळे िनयिमत केMयाच े
िव.ापीठाच ेपO इ. पढुील काय$वाहीसाठी सादर कराव,े असे कळिवले आहे. 
 या पOास अनुस�न ;�तूत िव.ापीठाने िद.07/06/2017 रोजी/या पOाQवये  
मा. िवभागीय सहसचंालक, उ/च िश7ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांना Vयांनी 
कळिवलेली काय$वाही Vयां/या कायjलयाकडून ;ा}त होणाUया ;ारंिभक वतेन मंजूरीस 
माQयता ;ा}त झाMयानंतर करावी लागणार असMयाने, ;ारंिभक वतेन मंजूरीस माQयता 
.ावी अशी िवनंती केलेली आहे. स.:>�थतीत संबिंधत कालावधीत भरती झालेMया 
कम$चाUयांचे वतेन शासनाकडून सेवाथ$ ;णालीcारे होत आहे. 
 सबब, मा. िवभागीय सहसचंालक, उ/च िश7ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांच े
पO ?.िवसस/ंउिश/सोिवसो/2017/991, िद.16/05/2017 रोजीचे पO िवचारारथ्). 

 

ठरावठरावठरावठराव::::    िदिदिदिद.21/04/2017 .21/04/2017 .21/04/2017 .21/04/2017 रोजीरोजीरोजीरोजी    मामामामा. . . . िश7णिश7णिश7णिश7ण    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक, , , , पुणेपुणेपुणेपुणे    या/ंयाया/ंयाया/ंयाया/ंया    समवतेसमवतेसमवतेसमवते    झालMेयाझालMेयाझालMेयाझालMेया    
बैठकी/याबैठकी/याबैठकी/याबैठकी/या    अनुषंगानेअनुषंगानेअनुषंगानेअनुषंगाने    शासनाचेशासनाचेशासनाचेशासनाचे    आदेशआदेशआदेशआदेश    आMयानंतरआMयानंतरआMयानंतरआMयानंतर    पुढीलपुढीलपुढीलपुढील    काय$वाहीकाय$वाहीकाय$वाहीकाय$वाही    कर:याचेकर:याचेकर:याचेकर:याचे    
सवjनुमतेसवjनुमतेसवjनुमतेसवjनुमते    ठरलेठरलेठरलेठरले. . . .  

    
        



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची ची ची ची १०५ १०५ १०५ १०५ वी बैठक गु�वारवी बैठक गु�वारवी बैठक गु�वारवी बैठक गु�वार, , , , िदिदिदिद....22 22 22 22 जूनजूनजूनजून, २, २, २, २01010101७ ७ ७ ७ काय$वृ&ांतकाय$वृ&ांतकाय$वृ&ांतकाय$वृ&ांत  9999////19191919    

    
[[[[        06060606        ]]]]    छो�ाछो�ाछो�ाछो�ा    संवगjतीलसंवगjतीलसंवगjतीलसंवगjतील    मागासवगrयमागासवगrयमागासवगrयमागासवगrय    आरि7तआरि7तआरि7तआरि7त    पदेपदेपदेपदे    भर:याबाबतभर:याबाबतभर:याबाबतभर:याबाबत    काय$प6दतीकाय$प6दतीकाय$प6दतीकाय$प6दती    बाबतचेबाबतचेबाबतचेबाबतचे    शासनशासनशासनशासन    

पिरपOकपिरपOकपिरपOकपिरपOक    सव$सव$सव$सव$    संल>�नतसंल>�नतसंल>�नतसंल>�नत    महािव.ालयेमहािव.ालयेमहािव.ालयेमहािव.ालये    वववव    िव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठ    आ�थापनाआ�थापनाआ�थापनाआ�थापना    िवभागासिवभागासिवभागासिवभागास    मािहती�तवमािहती�तवमािहती�तवमािहती�तव    वववव    
यो�ययो�ययो�ययो�य    VयाVयाVयाVया    पढुीलपढुीलपढुीलपढुील    काय$वाही�तवकाय$वाही�तवकाय$वाही�तवकाय$वाही�तव    पाठिवणेपाठिवणेपाठिवणेपाठिवणे    वववव    �यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदे/यापिरषदे/यापिरषदे/यापिरषदे/या    बठैकीतबठैकीतबठैकीतबठैकीत    मािहती�तवमािहती�तवमािहती�तवमािहती�तव    
ठेवणेठेवणेठेवणेठेवणे    आवkयकआवkयकआवkयकआवkयक    असMयानेअसMयानेअसMयानेअसMयाने, , , , महाराRSमहाराRSमहाराRSमहाराRS    साव$जिनकसाव$जिनकसाव$जिनकसाव$जिनक    िव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठ    अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम, , , , २०१६२०१६२०१६२०१६    मधीलमधीलमधीलमधील    
कलमकलमकलमकलम    १२१२१२१२((((७७७७) ) ) ) मधीलमधीलमधीलमधील    तरतूदीनुसारतरतूदीनुसारतरतूदीनुसारतरतूदीनुसार    मामामामा. . . . कुलगु�महोदयांनीकुलगु�महोदयांनीकुलगु�महोदयांनीकुलगु�महोदयांनी    �यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदे/यापिरषदे/यापिरषदे/यापिरषदे/या    वतीनेवतीनेवतीनेवतीने    
केललेीकेललेीकेललेीकेललेी    काय$वाहीकाय$वाहीकाय$वाहीकाय$वाही    मािहती�तवमािहती�तवमािहती�तवमािहती�तव....    

 
    (िटपणी: उपरोpत शासन पिरपOकाQवये छो�ा संवगjम6ये आर7णाची पदे 

भर:याबाबतची काय$प6दती कशी असावी याबाबत सचूना दे:यात आलेMया असून, 

Vयानुसार केलेMया काय$वाहीबाबत, संबिंधत िनयpुती ;ािधकाUयांनी zबदुनामावलीम6ये 

शेरा या �तंभाम6ये अ.ावत नdद घेणे आवkयक राहील असे कळिवले असनू, सदर शासन 

पिरपOक सव$ ;शासकीय िवभागांनी Vयां/या अिधपVयाखाली असलेMया सव$ िवभाग 

;मुखांना / िनयुpती ;ािधकाUयां/या िनदश$नास आणावा असे आदेश पािरत केले आहे. 

 उपरोpत शासन पिरपOक सव$ संल>�नत महािव.ालये व िव.ापीठ आ�थापना 

िवभागास मािहती�तव व यो�य Vया पढुील काय$वाही�तव पाठिवणे व �यव�थापन 

पिरषदे/या बठैकीत मािहती�तव ठेवणे आवkयक असMयाने, Vयास महाराRS साव$जिनक 

िव.ापीठ अिधिनयम, २०1६ मधील कलम १२(७) मधील तरतूदीनुसार  

मा. कुलगु�महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे/या वतीने माQयता िदली आहे. 

 सबब, छो�ा संवगjतील मागासवगrय आरि7त पदे भर:याबाबतची काय$ 

प6दतीबाबतचे शासन पिरपOक सव$ संल>�नत महािव.ालये व िव.ापीठ आ�थापना 

िवभागास मािहती�तव व यो�य Vया पढुील काय$वाही�तव पाठिवणे व �यव�थापन 

पिरषदे/या बठैकीत मािहती�तव ठेवणे आवkयक असMयाने, महाराRS साव$जिनक 

िव.ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२(७) मधील तरतूदीनुसार मा. कुलगु� 

महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे/या वतीने केलेली काय$वाही मािहती�तव). 
 

ठरावठरावठरावठराव::::    महाराRSमहाराRSमहाराRSमहाराRS    साव$जिनकसाव$जिनकसाव$जिनकसाव$जिनक    िव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठ    अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम, , , , २०१६२०१६२०१६२०१६    मधीलमधीलमधीलमधील    कलमकलमकलमकलम    १२१२१२१२((((७७७७) ) ) ) मधीलमधीलमधीलमधील    
तरतूदीनुसारतरतूदीनुसारतरतूदीनुसारतरतूदीनुसार    मामामामा. . . . कुलगु�महोदयांनीकुलगु�महोदयांनीकुलगु�महोदयांनीकुलगु�महोदयांनी    �यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदे/यापिरषदे/यापिरषदे/यापिरषदे/या    वतीनेवतीनेवतीनेवतीने    केलMेयाकेलMेयाकेलMेयाकेलMेया    काय$वाहीचीकाय$वाहीचीकाय$वाहीचीकाय$वाहीची    
नdदनdदनdदनdद    घे:यातघे:यातघे:यातघे:यात    आलीआलीआलीआली. . . .  

    
    
        



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची ची ची ची १०५ १०५ १०५ १०५ वी बैठक गु�वारवी बैठक गु�वारवी बैठक गु�वारवी बैठक गु�वार, , , , िदिदिदिद....22 22 22 22 जूनजूनजूनजून, २, २, २, २01010101७ ७ ७ ७ काय$वृ&ांतकाय$वृ&ांतकाय$वृ&ांतकाय$वृ&ांत  10101010////19191919    

    
[[[[        07070707        ]]]]    िवशेषिवशेषिवशेषिवशेष    कायjसनकायjसनकायjसनकायjसन    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    LीLीLीLी. . . . एसएसएसएस. . . . एएएए. . . . नारकरनारकरनारकरनारकर    यांनायांनायांनायांना    िदिदिदिद....१८१८१८१८////०४०४०४०४////२०१७२०१७२०१७२०१७    रोजी/यारोजी/यारोजी/यारोजी/या    

�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदेतीलपिरषदेतीलपिरषदेतीलपिरषदेतील    ठरावानुसारठरावानुसारठरावानुसारठरावानुसार    वववव    िदिदिदिद....१७१७१७१७////१२१२१२१२////२०१६२०१६२०१६२०१६    रोजी/यारोजी/यारोजी/यारोजी/या    शासनशासनशासनशासन    
िनण$यानुसारिनण$यानुसारिनण$यानुसारिनण$यानुसार    एकएकएकएक    वषjचीवषjचीवषjचीवषjची    मुदतमुदतमुदतमुदत    वाढवाढवाढवाढ    िदMयाचीिदMयाचीिदMयाचीिदMयाची    बाबबाबबाबबाब    मािहती�तवमािहती�तवमािहती�तवमािहती�तव....    

 
    (िटपणी: शासन िनण$य ?.सिंकण$-2715 / ;. ?./ १०० / १३, िद.०८ जानेवारी, २०१६ 

नुसार, िविव7ीत कामासाठी कंOाटी प6दतीने िवशेष कायjसन अिधकारी (अिभयांिOकी 
िवभाग), िवशेष कायjसन अिधकारी (िव& व लेखा िवभाग) या पदाची मुलाखत घेवून, 
िनवड सिमतीचा अहवाल >�वका�न िद.१२/०४/२०१६ रोजी/या �यव�थापन पिरषदेने 
माQयता िदली आहे. Vयाअनुषंगाने Lी. एस. ए. नारकर यांना िनयुpती आदेश 
?.SUS/Esst/2016/3705, िद.१३/.04/2016 रोजी/या िनयुpती आदेशाQवये िवशेष 
कायjसन अिधकारी tहणनू िनयुpती कर:यात आली आहे. 
 सदर आदेशानुसार Lी. एस. ए. नारकर हे िद.18/04/2016 रोजी �जू झाले 
असून Vयांचा कालावधी हा िद.17/04/2017 रोजी सपंणार असMयाने Vयांनी मुदतवाढी 
संदभjत िद.17/04/2017 रोजी अज$ सादर केला होता. 
 सदर बाब धोरणाVमक असMयाने Lी. एस. ए. नारकर यांना िकती 
कालावधीसाठी मुदतवाढ .ावी याबाबतचा िवषय िद.18/04/2017 रोजी/या बठैकीम6ये 
सादर कर:यात आला असता, Vयाम6ये खालील;माणे ठराव झालेला आहे. 

    ठराव: िवशेष कायjसन अिधकारी Lी. एस. ए. नारकर यांचा १ वषjचा कालावधी 
िद.17/04/2017 रोजी सपंत असMयाने Vयांना २०१७ ते २०१८ या एका 
वषjसाठीची मुदतवाढ दे:यास सवjनुमते माQयता दे:यात आली. तसचे  
Lी. एस. ए. नारकर यांना ;वास भ&ा व दैिनक भ&ा अनु�ये राहील. 

        सदर ठरावा/या अनुषंगाने व शासन िनण$य, सामाQय ;शासन िवभाग ?.संिकण$-
2715/;.?.१००/१३, िद.17/12/2016 रोजी/या शासन िनण$यानुसार मािसक 
पिरLिमक व भ�यांची पिरगणना क�न Vयांना `५०,600/- इतके मािसक पािरLिमक 
आदा कर:यात आले आहे. 

 

ठरावठरावठरावठराव::::    िवशेषिवशेषिवशेषिवशेष    कायjसनकायjसनकायjसनकायjसन    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    LीLीLीLी. . . . एसएसएसएस. . . . एएएए. . . . नारकरनारकरनारकरनारकर    यांनायांनायांनायांना    िदिदिदिद....१८१८१८१८////०४०४०४०४////२०१७२०१७२०१७२०१७    रोजी/यारोजी/यारोजी/यारोजी/या    
�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदेतीलपिरषदेतीलपिरषदेतीलपिरषदेतील    ठरावानुसारठरावानुसारठरावानुसारठरावानुसार    वववव    िदिदिदिद....१७१७१७१७////१२१२१२१२////२०१६२०१६२०१६२०१६    रोजी/यारोजी/यारोजी/यारोजी/या    शासनशासनशासनशासन    
िनण$यानुसारिनण$यानुसारिनण$यानुसारिनण$यानुसार    एकएकएकएक    वषjचीवषjचीवषjचीवषjची    मुदतमुदतमुदतमुदत    वाढवाढवाढवाढ    िदMया/यािदMया/यािदMया/यािदMया/या    बाबीचीबाबीचीबाबीचीबाबीची    नdदनdदनdदनdद    घे:यातघे:यातघे:यातघे:यात    आलीआलीआलीआली.  .  .  .   
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[[[[        08080808        ]]]]    िव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठ    कम$चारीकम$चारीकम$चारीकम$चारी    कMयाणकMयाणकMयाणकMयाण    िनधीिनधीिनधीिनधी    यायायाया    योजनेतूनयोजनेतूनयोजनेतूनयोजनेतून    कम$चाUयानंाकम$चाUयानंाकम$चाUयानंाकम$चाUयानंा    कज$कज$कज$कज$    िवतरीतिवतरीतिवतरीतिवतरीत    

केMयाचीकेMयाचीकेMयाचीकेMयाची    बाबबाबबाबबाब    मािहती�तवमािहती�तवमािहती�तवमािहती�तव....    
 

    (िटपणी: िव.ापीठातील काय$रत कम$चाUयांना आजारपण, मुलांच े/ मुल�च ेिश7ण, ल�न 

काय$ इ. वळेी आ�थक मदत िमळावी या उ{ेशाने िव.ापीठाने "िव.ापीठ कम$चारी कMयाण 

िनधी" ही योजना कायj>Qवत केली असनू यासाठी तयार केलेMया िनयमावलीस िद.२५ 

ऑग�ट, २०१५ रोजी/या �यव�थापन पिरषदेने माQयता िदली आहे. या योजनेअंतग$त 

;Vयेक कम$चाUयांकडून रpकम �.१००/- ;ित मिहना कम$चारी कMयाण िनधी खाVयाम6ये 

जमा कर:यात येते. सदर योजनेसाठी तयार केलेMया िनयमावलीतील िनयम ?.१० म6ये 

खालील;माणे नमूद केले आहे. 

    िनयम 
?.१० 

कम$चारी कMयाण िनधी योजनेतील िनधी िवतरण सिमती खालील;माणे असेल 
व Vयास खालील;माणे िवतरणाचे सव$ अिधकारी असतील. माO सिमतीने 
घेतलेले िनण$य Vया-Vया वळेे/या �यव�थापन पिरषदे/या बठैकीत सादर 
कर:यात यावते. वळेोवळेी �यव�थापन पिरषदेचे माग$दश$न घे:यात याव.े 

     मा. कुलगु�    :  अ6य7  

 मा. िव& व लेखा अिधकारी : सद�य 

 मा. कुलसिचव   : सिचव 

 वरील िनयमानुसार आजपयlत कम$चाUयां/या मागणी;माणे सदर सिमतीने 

खालील;माणे िनधी िवतरीत केलेला आहे. 

    अ.
?. 

कम$चाUयांचे नाव व पदनाम बठैकीचा 
िदनांक 

मागणी 
रpकम 

मंजूर िनधी 
�पये 

    1) Lी. दुग� शिशकांत िवजय 
;योगशाळा पिरचर 

04/02/2016 50,000/- 50,000/- 

    2) Lी. िदलपाके उ&म िगरज}पा 
सहायक क7 अिधकारी 

 
05/03/2016 

50,000/- 25,000/- 

    3) Lी. आवटे यशवतं पंडीत 
िशपाई 

50,000/- 25,000/- 

    4) Lी. कोळी मा�ती कल}पा  06/05/2016 50,000/- 25,000/- 
    5) Lी. कांबळे �ानदेव िसताराम 

सहायक कुलसिचव 
08/06/2016 50,000/- 50,000/- 

    6) Lी. खंडागळे अशोक रामचं^ 
चौकीदार 

02/06/2017 50,000/- 50,000/- 
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     उpत सव$ कम$चाUयांना बठैकीतील िनण$यानुसार मंजूर कर:यात आलेला िनधी 

िवतरीत कर:यात आलेला आहे. 

 सबब, वरील कम$चाUयांना िनधी िवतरीत केMयाची बाब मािहती�तव). 
 

ठरावठरावठरावठराव::::    िव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठ    कम$चारीकम$चारीकम$चारीकम$चारी    कMयाणकMयाणकMयाणकMयाण    िनधीिनधीिनधीिनधी    यायायाया    योजनेतूनयोजनेतूनयोजनेतूनयोजनेतून    खालीलखालीलखालीलखालील    कम$चाUयानंाकम$चाUयानंाकम$चाUयानंाकम$चाUयानंा    कज$कज$कज$कज$    
िवतरीतिवतरीतिवतरीतिवतरीत    केMया/याकेMया/याकेMया/याकेMया/या    बाबीचीबाबीचीबाबीचीबाबीची    नdदनdदनdदनdद    घेघेघेघे:यात:यात:यात:यात    आलीआलीआलीआली. . . .  

    अअअअ....
????....    

कम$चाUयांच ेनाव व पदनामकम$चाUयांच ेनाव व पदनामकम$चाUयांच ेनाव व पदनामकम$चाUयांच ेनाव व पदनाम    बठैकीचा बठैकीचा बठैकीचा बठैकीचा 
िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक    

मागणी मागणी मागणी मागणी 
रpकमरpकमरpकमरpकम    

मंजूर िनधी मंजूर िनधी मंजूर िनधी मंजूर िनधी 
�पये�पये�पये�पये    

    1)1)1)1)    LीLीLीLी. . . . दुग� शिशकांत िवजयदुग� शिशकांत िवजयदुग� शिशकांत िवजयदुग� शिशकांत िवजय    
;योगशाळा पिरचर;योगशाळा पिरचर;योगशाळा पिरचर;योगशाळा पिरचर    

04/02/201604/02/201604/02/201604/02/2016    50,000/50,000/50,000/50,000/----    50,000/50,000/50,000/50,000/----    

    2)2)2)2)    LीLीLीLी. . . . िदलपाके उ&म िगरज}पािदलपाके उ&म िगरज}पािदलपाके उ&म िगरज}पािदलपाके उ&म िगरज}पा    
सहायक क7 सहायक क7 सहायक क7 सहायक क7 अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

    
05/03/201605/03/201605/03/201605/03/2016    

50,000/50,000/50,000/50,000/----    25,000/25,000/25,000/25,000/----    

    3)3)3)3)    LीLीLीLी. . . . आवटे यशवतं पंडीतआवटे यशवतं पंडीतआवटे यशवतं पंडीतआवटे यशवतं पंडीत    
िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई    

50,000/50,000/50,000/50,000/----    25,000/25,000/25,000/25,000/----    

    4)4)4)4)    LीLीLीLी. . . . कोळी मा�ती कल}पा कोळी मा�ती कल}पा कोळी मा�ती कल}पा कोळी मा�ती कल}पा     06/05/201606/05/201606/05/201606/05/2016    50,000/50,000/50,000/50,000/----    25,000/25,000/25,000/25,000/----    
    5)5)5)5)    LीLीLीLी. . . . कांबळे �ानदेव िसतारामकांबळे �ानदेव िसतारामकांबळे �ानदेव िसतारामकांबळे �ानदेव िसताराम    

सहायक कुलसिचवसहायक कुलसिचवसहायक कुलसिचवसहायक कुलसिचव    
08/06/201608/06/201608/06/201608/06/2016    50,000/50,000/50,000/50,000/----    50,000/50,000/50,000/50,000/----    

    6)6)6)6)    LीLीLीLी. . . . खंडागळे अशोक खंडागळे अशोक खंडागळे अशोक खंडागळे अशोक रामचं^रामचं^रामचं^रामचं^    
चौकीदारचौकीदारचौकीदारचौकीदार    

02/06/201702/06/201702/06/201702/06/2017    50,000/50,000/50,000/50,000/----    50,000/50,000/50,000/50,000/----    

    
    
        



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची ची ची ची १०५ १०५ १०५ १०५ वी बैठक गु�वारवी बैठक गु�वारवी बैठक गु�वारवी बैठक गु�वार, , , , िदिदिदिद....22 22 22 22 जूनजूनजूनजून, २, २, २, २01010101७ ७ ७ ७ काय$वृ&ांतकाय$वृ&ांतकाय$वृ&ांतकाय$वृ&ांत  13131313////19191919    

    
[[[[        09090909        ]]]]    िव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठ    कम$चारीकम$चारीकम$चारीकम$चारी    कMयाणकMयाणकMयाणकMयाण    िनधीिनधीिनधीिनधी    यायायाया    योजनेतूनयोजनेतूनयोजनेतूनयोजनेतून    LीLीLीLी. . . . पठाणपठाणपठाणपठाण    जािकरजािकरजािकरजािकर    रिशदरिशदरिशदरिशद, , , , सुतारसुतारसुतारसुतार    

यानंायानंायानंायानंा    कज$कज$कज$कज$    िवतरीतिवतरीतिवतरीतिवतरीत    केMयाचीकेMयाचीकेMयाचीकेMयाची    बाबबाबबाबबाब    मािहती�तवमािहती�तवमािहती�तवमािहती�तव....    
 

    (िटपणी: िव.ापीठातील काय$रत कम$चाUयांना आजारपण, मुलांचे / मुल�चे िश7ण, 
ल�नकाय$ इ. वळेी आ�थक मदत िमळावी या उ{ेशाने िव.ापीठाने "िव.ापीठ कम$चारी 
कMयाण िनधी" ही योजना कायj>Qवत केली असून यासाठी तयार केलेMया िनयमावलीस 
िद.25 ऑग�ट, २०१५ रोजी/या �यव�थापन पिरषदेने माQयता िदली आहे. या योजनेतंग$त 
;Vयेक कम$चाUयांकडून रpकम �.१००/- ;ित मिहना कम$चारी कMयाण िनधी खाVयाम6ये 
जमा कर:यात येते. सदर योजनेसाठी तयार केलेMया िनयमावलीतील िनयम ?.१० म6ये 
खालील ;माणे नमूद केले आहे. 

    िनयम 
?.१० 

कम$चारी कMयाण िनधी योजनेतील िनधी िवतरण सिमती खालील;माणे असेल 
व Vयास खालील;माणे िवतरणाच े सव$ अिधकार असतील. माO सिमतीने 
घेतलेले िनण$य Vया-Vया वळेे/या �यव�थापन पिरषदे/या बठैकीत सादर 
कर:यात यावते. वळेोवळेी �यव�थापन पिरषदेचे माग$दश$न घे:यात याव.े 

     मा. कुलगु�   : अ6य7 
 मा. िव& व लेखा अिधकारी  : सद�य 
 मा. कुलसिचव   : सिचव 

     सदर सिमतीची िद.09/06/2017 रोजी बठैक संपn झाली असनू Vयाम6ये 
खालील;माणे ठराव संमत झाला आहे. 

    ठराव: Lी. पठाण ज.े आर., सतुार यांना Vयां/या विडलां/या व.ैिकय उमचारासाठी 
�पये 50,000/- िबन �याजी आदा कर:यास, सदरची रpकम समान २० 
ह}Vयात Vयां/या दरमहा वतेनातून कपात क�न घे:यास व सदरची बाब पढुील 
�यव�थापन पिरषदे/या बठैकीत मािहती�तव सादर कर:यास सवjनुमते 
माQयता दे:यात आली. 

     उpत ठरावानुसार Lी. पठाण ज.े आर., सुतार यांना मंजूर कर:यात आलेला 
िनधी िवतरीत कर:यात आलेला आहे. 
 सबब, Lी. पठाण ज.े आर., सुतार यांना िव.ापीठ कम$चारी कMयाण िनधी मधून 
कज$ िवतरीत केMयाची बाब मािहती�तव). 

 

ठरावठरावठरावठराव::::    िव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठ    कम$चारीकम$चारीकम$चारीकम$चारी    कMयाणकMयाणकMयाणकMयाण    िनधीिनधीिनधीिनधी    यायायाया    योजनेतूनयोजनेतूनयोजनेतूनयोजनेतून    LीLीLीLी. . . . पठाणपठाणपठाणपठाण    जािकरजािकरजािकरजािकर    रिशदरिशदरिशदरिशद, , , , सुतारसुतारसुतारसुतार    
यानंायानंायानंायानंा    ����.50,000/.50,000/.50,000/.50,000/----    िबनिबनिबनिबन    �याजी�याजी�याजी�याजी    कज$कज$कज$कज$    िवतरीतिवतरीतिवतरीतिवतरीत    केMयाकेMयाकेMयाकेMया/या/या/या/या    बाबीबाबीबाबीबाबीचीचीचीची    नdदनdदनdदनdद    घे:यातघे:यातघे:यातघे:यात    
आलीआलीआलीआली. . . .  
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[[[[        11110000        ]]]]    LीLीLीLी. . . . कुलकणrकुलकणrकुलकणrकुलकणr    िगरीशिगरीशिगरीशिगरीश    अनंतअनंतअनंतअनंत, , , , िव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठ    अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता    यांचीयांचीयांचीयांची    Superintending Superintending Superintending Superintending 

Archaeological Engineer Archaeological Engineer Archaeological Engineer Archaeological Engineer Group A (Gazetted) Group A (Gazetted) Group A (Gazetted) Group A (Gazetted) यायायाया    पदावरपदावरपदावरपदावर    ;ितिनयpुतीवर;ितिनयpुतीवर;ितिनयpुतीवर;ितिनयpुतीवर    
(deputation) (deputation) (deputation) (deputation) िनवडिनवडिनवडिनवड    झाMयानेझाMयानेझाMयानेझाMयाने    धारणािधकारधारणािधकारधारणािधकारधारणािधकार    (Lien) (Lien) (Lien) (Lien) दे:याचीदे:याचीदे:याचीदे:याची    बाबबाबबाबबाब    िवचाराथ$िवचाराथ$िवचाराथ$िवचाराथ$....    

 

    (िटपणी: Lी. कुलकणr िगरीश अनंत हे ;�तूत िव.ापीठा/या आ�थापनेवर िद.04/11/2010 
पासून िव.ापीठ अिभयंता या पदावर काय$रत आहेत. Lी. कुलकणr यांनी Archaeological 
Survey of India, Govt. of India, New Delhi यांचकेडील Superintending Archaeological 
Engineer Group A (Gazetted) या पदासाठी िवभाग;मुखामाफ$ त िवहीत मागjने अज$ सादर 
केला होता. Vयास अनुस�न मा. कुलगु�महोदय यां/या माQयतेने या कायjलयाच े पO 
?.SUS/ESTT/2016/8127, िद.24/08/2016 रोजी Vयांचा अज$ िवहीत मागjने अ�ेिषत 
कर:यात आला होता. सदर िवभागाने Lी. कुलकणr यांचे मागील ५ वषjच ेगोपनीय अहवाल सादर 
कर:याबाबत कळिवले असता, मा. कुलगु�महोदय यां/या माQयतेनुसार या कायjलयाच े पO 
?.SUS/ESTT/2017/896, िद.02/02/2017 अQवये Lी. कुलकणr यांचे मागील ५ वषjच े
गोपनीय अहवाल पाठिव:यात आले होते. Vयानुसार Shri. P. G. Kaladharan, Director 
(Administration) Government of India, Archaeological Survey of India, New Delhi यांनी 
िद.03/05/2017 रोजी/या पOाQवये Lी. कुलकणr जी. ए., िव.ापीठ अिभयंता यांची 
Superintending Archaeological Engineer Group A (Gazetted) या पदावर ३ वषjसाठी 
;ितिनयुpतीवर (deputation) िनवड झाली असMयाच ेकळिवले आहे.  
 तसेच याबाबत Lी. कुलकणr जी. ए. यांनी िद.20/05/2017 रोजी/या पOाQवये सदर 
पदावर �जू हो:यासाठी ;�तूत िव.ापीठा/या मूळ िव.ापीठ अिभयंता पदावरील दोन वषjचा 
धारणािधकार मंजूर कर:याबाबत सहानुभतूीपूव$क िवचार �हावा, अशी िवनंती केली आहे. 
 महाराRS् शासन, उ/च व तंO िश7ण िवभाग यांचा शासन िनण$य ?.िनयुpती-२१० / 
(;.?.३३७ / 2010) / म.िश.५, िद.23/08/2010 रोजी/या िनण$याQवये जा�तीत जा�त दोन 
वषjसाठी धारणािधकार मंजूर करता येईल, अशी तरतूद कर:यात आली आहे. 
 याबाबत कायjलयीन िनवदेन असे की, सदरचे पद हे ;ितिनयुpतीचे (Deputation) 
असMयाने Vयांना पाठिवMयास िव.ापीठ अिभयंता हे पद तेवा कालावधीकिरता िरpत राहणार 
आहे. Vयामूळे िव.ापीठा/या कायjलयीन कामकाजात पद िरpत रािहMयाने अडथळा िनमjण 
हो:याची शpयता आहे. 
 सबब, Lी. कुलकणr िगरीश अंनत, िव.ापीठ अिभयंता यांची Superintending 
Archaeological Engineer Group A (Gazetted) या पदावर ;ितिनयुpतीवर (deputation) 
िनवड झाMयाने धारणािधकार (Lien) दे:याची बाब िवचाराथ$).  

 

ठरावठरावठरावठराव::::    LीLीLीLी. . . . िगरीश अनंत कुलकणr यांचा अज$ िवहीत मागjने अ�ेिषत करताना धारणािधकार िगरीश अनंत कुलकणr यांचा अज$ िवहीत मागjने अ�ेिषत करताना धारणािधकार िगरीश अनंत कुलकणr यांचा अज$ िवहीत मागjने अ�ेिषत करताना धारणािधकार िगरीश अनंत कुलकणr यांचा अज$ िवहीत मागjने अ�ेिषत करताना धारणािधकार 
((((LienLienLienLien) ) ) ) िमळणेबाबतची ;शासकीय अडचण सदर अजj/या िटपणीवर नमूद केललेी आहेिमळणेबाबतची ;शासकीय अडचण सदर अजj/या िटपणीवर नमूद केललेी आहेिमळणेबाबतची ;शासकीय अडचण सदर अजj/या िटपणीवर नमूद केललेी आहेिमळणेबाबतची ;शासकीय अडचण सदर अजj/या िटपणीवर नमूद केललेी आहे. . . . 
तसेच आजिमतीस तसेच आजिमतीस तसेच आजिमतीस तसेच आजिमतीस व नजीक/या भिवRयात व नजीक/या भिवRयात व नजीक/या भिवRयात व नजीक/या भिवRयात सोलापरू िव.ापीठात सोलापरू िव.ापीठात सोलापरू िव.ापीठात सोलापरू िव.ापीठात अनेक आवkयक व अनेक आवkयक व अनेक आवkयक व अनेक आवkयक व 
तातडीची अिभयांिOकी तातडीची अिभयांिOकी तातडीची अिभयांिOकी तातडीची अिभयांिOकी िवभागांशी संबिंधत बांधकामे व इतर महVवाची कामे आिण ;�ताव िवभागांशी संबिंधत बांधकामे व इतर महVवाची कामे आिण ;�ताव िवभागांशी संबिंधत बांधकामे व इतर महVवाची कामे आिण ;�ताव िवभागांशी संबिंधत बांधकामे व इतर महVवाची कामे आिण ;�ताव 
;लिंबत व ;�तािवत आहेत;लिंबत व ;�तािवत आहेत;लिंबत व ;�तािवत आहेत;लिंबत व ;�तािवत आहेत. . . . सोलापरू िव.ापीठात सोलापरू िव.ापीठात सोलापरू िव.ापीठात सोलापरू िव.ापीठात """"िव.ापीठ अिभयंतािव.ापीठ अिभयंतािव.ापीठ अिभयंतािव.ापीठ अिभयंता" " " " हे एकच पद हे एकच पद हे एकच पद हे एकच पद 
आहेआहेआहेआहे. . . . Vयामूळे िव.ापीठाची िनकड व िवकास कामावर होणारा संभा�य पिरणामVयामूळे िव.ापीठाची िनकड व िवकास कामावर होणारा संभा�य पिरणामVयामूळे िव.ापीठाची िनकड व िवकास कामावर होणारा संभा�य पिरणामVयामूळे िव.ापीठाची िनकड व िवकास कामावर होणारा संभा�य पिरणाम, , , , तसचे तसचे तसचे तसचे 
LीLीLीLी. . . . िगिगिगिगरीश अनंत कुलकणr यांना सेवा किरअर उपल®ध संधीचा िवचार क�न याबाबत रीश अनंत कुलकणr यांना सेवा किरअर उपल®ध संधीचा िवचार क�न याबाबत रीश अनंत कुलकणr यांना सेवा किरअर उपल®ध संधीचा िवचार क�न याबाबत रीश अनंत कुलकणr यांना सेवा किरअर उपल®ध संधीचा िवचार क�न याबाबत 
शासन िनण$य ?मांक िनयुpतीशासन िनण$य ?मांक िनयुpतीशासन िनण$य ?मांक िनयुpतीशासन िनण$य ?मांक िनयुpती----2010201020102010    / (/ (/ (/ (;;;;. . . . ????....३३७ ३३७ ३३७ ३३७ / / / / 2010201020102010) / ) / ) / ) / मममम. . . . िशिशिशिश....----5555, , , , 
िदिदिदिद....23232323////08080808////2010201020102010; ; ; ; बाब ?बाब ?बाब ?बाब ?....११११, , , , ३ ३ ३ ३ व व व व ४ ४ ४ ४ नुसारनुसारनुसारनुसार, , , , मामामामा. . . . कुलगु� यांनी िनण$य °यावा अस ेकुलगु� यांनी िनण$य °यावा अस ेकुलगु� यांनी िनण$य °यावा अस ेकुलगु� यांनी िनण$य °यावा अस े
एकमताने माQय कर:यात आलेएकमताने माQय कर:यात आलेएकमताने माQय कर:यात आलेएकमताने माQय कर:यात आले. . . .     
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मामामामा. . . . कुलगु� तथाकुलगु� तथाकुलगु� तथाकुलगु� तथा    अ6य7 महोदया/ंया परवानगीने येणारे आयVया वळेेचे िवषयअ6य7 महोदया/ंया परवानगीने येणारे आयVया वळेेचे िवषयअ6य7 महोदया/ंया परवानगीने येणारे आयVया वळेेचे िवषयअ6य7 महोदया/ंया परवानगीने येणारे आयVया वळेेचे िवषय: : : :     
    

[11(1)]                                                                        [11(1)]                                                                        [11(1)]                                                                        [11(1)]                                                                        लaमीबाईलaमीबाईलaमीबाईलaमीबाई    भाऊरावभाऊरावभाऊरावभाऊराव    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    मिहलामिहलामिहलामिहला    महािव.ालयमहािव.ालयमहािव.ालयमहािव.ालय,,,,    सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    यायायाया    महािव.ालया/यामहािव.ालया/यामहािव.ालया/यामहािव.ालया/या    
िठकाणाचेिठकाणाचेिठकाणाचेिठकाणाचे    �थानांतरणास�थानांतरणास�थानांतरणास�थानांतरणास    शासनाचीशासनाचीशासनाचीशासनाची    सहमतीसहमतीसहमतीसहमती    घेणेघेणेघेणेघेणे    कामीकामीकामीकामी    शासनासशासनासशासनासशासनास    ;�ताव;�ताव;�ताव;�ताव    सादरसादरसादरसादर    
कर:याचीकर:याचीकर:याचीकर:याची    बाबबाबबाबबाब    िवचाराथ$िवचाराथ$िवचाराथ$िवचाराथ$....    

 

    (िटपणी: मा. ;ाचाय$, लaमीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव.ालय, सोलापरू यांनी  
जून, 2017 पासून स²ाट चौकातील रावजी सखाराम हाय�कूल/या इमारतीत स.>�थतीत 
महािव.ालय सु� असनू, सदरच ेमहािव.ालयाच े�थलांतर हे नवीन बांधलेMया िसटी सव�  
नं. 1428, मोदी खाना, सात र�ता, सोलापरू येथे �थलांतरीत कर:यास परवानगी 
िमळणेबाबत िद.27/04/2017 रोजी/या पOाQवये िव.ापीठास कळिवले आहे.   

         दरtयान/या कालावधीत महाराRS शासनाने िद. 01/03/2017 पासून महाराRS 
साव$जिनक िव.ापीठ अिधिनयम, 2016 लागू केलेला आहे. याकिरता महािव.ालयाच े
िठकाणाच े �थानांतरणकिरता महाराRS साव$जिनक िव.ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 
118(3) म6ये राYय शासनाची सहमती घेतMयांनतर िव.ापीठाकडून परवानगी दे:यात 
येईल, असे नमूद केलेले आहे. 

 Vयानुसार िव.ापीठाकडून िद.17/05/2017 रोजी/या पOाQवये सदर/या 
महािव.ालयास ;�ताव सादर करणे कामी कळिव:यात आले आहे. 

 सदर/या महािव.ालयाने िद.18/05/2017 रोजी/या पOाQवये रयत िश7ण 
सं�थेने सन 1989 म6ये सु� केलेले सं�थे/या स²ाट चौकातील रावजी सखाराम 
हाय�कूल/या जागेत/इमारतीत महािव.ालय स�ु असून, शासनाने सदरच े
महािव.ालयास सन 2006 म6ये िस. स�ह� नं.1428 मोदी खाना, सात र�ता, सोलापरू 
येथील 7048.87 चौ. िमटर एवा जागेत 22 खोMयांची इमारतीम6ये महािव.ालयाच े
�थलांतर करणेबाबत �थािनक �यव�थापन सिमतीने िनण$य घेतलेला असनू, Vया;माणे 
परवानगी िमळणेबाबतची शासनास िशफारस कर:याकिरता या कायjलयास ;�ताव ;ा}त 
झाला आहे. 

 सबब, उpत ;माणे सदर/या महािव.ालयास नूतन इमारतीत �थलांतरीत 
कर:यासाठी शासनाची सहमती िमळणेसाठीचा ;�ताव िशफारशीसाठी िव.ापीठास ;ा}त 
झाला असनू, Vयास माQयता दे:याकिरता िव.ापीठाकडून शासनास िशफारस कर:याची 
बाब �यव�थापन पिरषदे/या िवचाराथ$). 

 

ठरावठरावठरावठराव::::    लaमीबाईलaमीबाईलaमीबाईलaमीबाई    भाऊरावभाऊरावभाऊरावभाऊराव    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    मिहलामिहलामिहलामिहला    महािव.ालयमहािव.ालयमहािव.ालयमहािव.ालय,,,,    सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    यायायाया    महािव.ालया/यामहािव.ालया/यामहािव.ालया/यामहािव.ालया/या    
िठकाणाचेिठकाणाचेिठकाणाचेिठकाणाचे    �थानातंरणास�थानातंरणास�थानातंरणास�थानातंरणास    शासनास िशफारस कर:यास सवjनुमते माQयता दे:यात शासनास िशफारस कर:यास सवjनुमते माQयता दे:यात शासनास िशफारस कर:यास सवjनुमते माQयता दे:यात शासनास िशफारस कर:यास सवjनुमते माQयता दे:यात 
आलीआलीआलीआली. . . .  
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[11([11([11([11(२)]२)]२)]२)]    परी7ा िवभागपरी7ा िवभागपरी7ा िवभागपरी7ा िवभाग, , , , कायjलय आिण िव.ाथr या/ंयाकिरता झेरॉ³pसग/या कामाच ेकायjलय आिण िव.ाथr या/ंयाकिरता झेरॉ³pसग/या कामाच ेकायjलय आिण िव.ाथr या/ंयाकिरता झेरॉ³pसग/या कामाच ेकायjलय आिण िव.ाथr या/ंयाकिरता झेरॉ³pसग/या कामाच े

वा�षकवा�षकवा�षकवा�षक    दरकरार क�न कामाचे आदेश िदललेी बाब मािहती�तवदरकरार क�न कामाचे आदेश िदललेी बाब मािहती�तवदरकरार क�न कामाचे आदेश िदललेी बाब मािहती�तवदरकरार क�न कामाचे आदेश िदललेी बाब मािहती�तव....    
 

    (िटपणी: परी7ा िवभाग, कायjलय आिण िव.ाथr यां/याकिरता झेरॉ³pसग/या कामाच े
वा�षक दरकरार कर:याबाबत िद.१९/05/2017 रोजी/या माQयतेने दुसरी मुदत वाढ देवून  
ई-िनिवदा मागिव:यात आMया होVया. सदर मागणीस अनुस�न िवभागाकडे एकूण दोन  
ई-िनिवदा ;ा}त झाMया होVया. ;ा}त झालेMया दोन िनिवदाधारकां/या तांिOक िनिवदा 
उघड:याकिरता मा. कुलगु�महोदय यांनी माQयता िदलेली आहे. सदर माQयतेस अनुस�न 
िनिवदा उघडणे सिमतीसम7 उघडून तांिOक िनिवदेचा पाO / अपाOतेचा तौलिनक तpता 
तयार केला असता, दोनही िनिवदाधारक तांिOकXRटीने पाO ठरले असून पाO / अपाOतेचा 
तपशील खालील;माणे: 

    अ.?. िनिवदाधारकांच ेनाव पाO / अपाO 
    १) मे. सतंोष z;टस$, सोलापरू पाO 
    २) Lी. ई टvडर�ग स´�हससे, सोलापरू  पाO 
     वरील;माणे तांिOकXR�ा पाO ठरलेMया दोन िनिवदाधारकां/या दरा/या िनिवदा 

िद.30/05/2017 रोजी िनिवदा उघडणे सिमती सम7 उघडून दराचा तौलिनक तpता 
तयार केला असून तौलिनक तpता सोबत अवलोकनाथ$ जोडला आहे. तौलिनक 
तpVयामधील मे. संतोष z;टस$, सोलापरू या फम$चे दर सवjत कमी असून फम$ आिण Vयांनी 
िदलेले दराचा तपशील खालील;माणे: 

    A-3 Size Paper (Single side) 0.95 ps A-4 Size Paper (Single side) 0.45 ps 

    A-3 Size Paper (Both side) Rs.1.25 A-4 Size Paper (Both side) 0.70 ps 

     वरील कामाकिरता �.4,00,000/- अ7री �पये चार लाख फpत इतका खच$ 
अपेि7त असून सदरचा खच$ िवभागाकडील Photocopy charges या अंदाजपOकीय 
िशष$कातनू खचr टाकावा लागणार आहे. उपरोpत कामाकिरता होणारा खच$ �पये एक 
लाखा/या पढेु असMयाने सदरचा िवषय खरेदी सिमती, िव& व लेखा सिमती व �यव�थापन 
पिरषदेची माQयता घेणे आवkयक आहे. तथािप, वरील काम हे सेवा परुिवणे या ;कारात 
मोडते व सदर बाबीस �यव�थापन पिरषदेने ठराव ?.२१ िद.21/07/2011 नुसार माQयता 
िदलेली आहे.  
 आगामी काळात होणाUया �यव�थापन पिरषद बठैकीकिरता लागणारा कालावधी व 
िवभागाकडील फोटोकॉपी/या कामाची िनकड पाहता महाराRS् साव$जिनक िव.ापीठ 
अिधिनयम, 2016 /या कलम १२ (७) नुसार, मे. सतंोष z;टस$, सोलापरू या फम$सोबत 
वा�षक दरकरार क�न कामाचे आदेश दे:यास मा. कुलगु� महोदय यांनी माQयता िदलेली 
आहे.  
 सबब, सदरची बाब �यव�थापन पिरषदे/या मािहती�तव).  

 

ठरावठरावठरावठराव::::    महाराRSमहाराRSमहाराRSमहाराRS    साव$जिनकसाव$जिनकसाव$जिनकसाव$जिनक    िव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठिव.ापीठ    अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम, , , , २०१६२०१६२०१६२०१६    मधीलमधीलमधीलमधील    कलमकलमकलमकलम    १२१२१२१२((((७७७७) ) ) ) मधीलमधीलमधीलमधील    
तरतूदीनुसारतरतूदीनुसारतरतूदीनुसारतरतूदीनुसार    मामामामा. . . . कुलगु�महोदयांनीकुलगु�महोदयांनीकुलगु�महोदयांनीकुलगु�महोदयांनी    �यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदे/यापिरषदे/यापिरषदे/यापिरषदे/या    वतीनेवतीनेवतीनेवतीने    केलMेयाकेलMेयाकेलMेयाकेलMेया    काय$वाहीचीकाय$वाहीचीकाय$वाहीचीकाय$वाहीची    
नdनdनdनdदददद    घे:यातघे:यातघे:यातघे:यात    आलीआलीआलीआली.... 
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[11([11([11([11(३)]३)]३)]३)]    िव.ापीठ व संल�न महािव.ालयातील िव.ाµय¶चा पालकासहिव.ापीठ व संल�न महािव.ालयातील िव.ाµय¶चा पालकासहिव.ापीठ व संल�न महािव.ालयातील िव.ाµय¶चा पालकासहिव.ापीठ व संल�न महािव.ालयातील िव.ाµय¶चा पालकासह, , , , िश7क व ;शासकीय िश7क व ;शासकीय िश7क व ;शासकीय िश7क व ;शासकीय 
कम$चारी यांचा िवमा उतरिव:याचा ;�ताव िवचाराथ$कम$चारी यांचा िवमा उतरिव:याचा ;�ताव िवचाराथ$कम$चारी यांचा िवमा उतरिव:याचा ;�ताव िवचाराथ$कम$चारी यांचा िवमा उतरिव:याचा ;�ताव िवचाराथ$....    

 

    (िटपणी: १) सन २०१६-17 या वषjसाठी िव.ापीठ व िव.ापीठांशी संल>�नत असणाUया 
महािव.ालयातील िव.ाथr पालक व िश7क, ;शासकीय कम$चारी यांचा िवमा उतरिव:यासाठी 
िद.03/05/2017 ते िद.29/05/2017 या दरtयान दै. सकाळ या वत$मानपOातून जाहीर ई-िनिवदा 
मागिव:यात आMया होVया. Vयास अनुस�न एकूण चार ई-िनिवदा िवमा कंपनीकडून ;ा}त झाMया. 
;ा}त िनिवदा िद.31/05/2017 रोजी/या माQयतेनुसार उघड:यात येवून िनिवदाधारकां/या तांिOक 
बाबी तपास:यात आMया. Vयापैकी चारही िवमा कंपनी/या िनिवदेत नमूद केMया;माणे सव$ बाबी 
बरोबर आहेत. Vयास अनुस�न िद.03/06/2017 रोजी/या माQयतेनुसार िद.05/06/2017 रोजी 
चारही िनिवदाधारकां/या दरांची िनिवदा उघड:यात आली तसेच िनिवदेतील दराबाबत पडताळणी 
कर:यासाठी मा. कुलगु�महोदय यां/या माQयतेने िOसद�यीय पडताळणी सिमती घे:यात आली. 
पडताळणी सिमतीने खालील;माणे िदलेMया अहवालानुसार Lीराम जनरल इंQसूरंस कंपनी िल. 
जयपूर यांच ेदर िव.ाथr व Vयाचं ेपालकासह `79/- व िश7क व िश7के&र कम$चारी यां/यासाठी 
`63/- इतका असून ते (L1) असMयाबाबत व सदर िनिवदाबाबत खालील;माणे बाबी सुचिवलेMया 
आहेत.  

    1. As per above comparative statement Shriram insurance co. ltd Jaipur is L1, 

however Their Registration is out of Maharashtra.  

2. EMD amount is not received from any of the insurance company for which 

Maharashtra any notification is not supported.  

     Vयापैकी सवjत कमी दर असलेली Lीराम जनरल इंQसूरंस कंपनी िल. जयपूर या कंपनीचे 
दर ;ित िव.ाथr व Vयाच े पालकासह `79/- व ;ित िश7क िश7के&र कम$चारी `63/- इतका 
दे:यात आला असMयाने Vया कंपनीकडून िवमा उतरिव:याची िशफारस कर:यात आली. 
िशफारशीनुसार Lीराम जनरल इंQसूरंस कंपनी िल. जयपूर यां/याकडून िव.ापीठ व संल�न 
महािव.ालयातील िव.ाµय¶चा पालकासह, िश7क व ;शासकीय कम$चारी यांचा िवमा 
उतरिव:याची बाब �यव�थापन पिरषदे/या िवचाराथ$. 
२) सन 2016-17 या वषjत संल�न महािव.ालया/या िव.ाथr Vयाच े पालक तसेच िश7क व 
;शासकीय कम$चारी यांचा िवमा उतरवतेवळेी महािव.ालयाकडून िवमा रpकमपोटी `१५/- 
>�वकार:यात येवून `9/- िवमा कंपनीस व `6/- �टूडंट एड फंड या जमा िशष$काखाली 
िव.ापीठाकडे जमा कर:यात येत असत. सन 2017-18 या वषjत िव.ाथr Vयाचे पालक यां/यासाठी 
िवमा रpकम `79/- इतकी असMयाने �टूडंट एड फंड या जमा िशष$काखाली िव.ापीठाकडे जमा 
कर:यात येत असलेली रpकम जमा करता येत नाही. तरी सन 2017-18 या शै7िणक वषjत �टूडंट 
एड फंड या जमा िशष$काखाली िव.ापीठाकडे जमा कर:यात येत असलेला वाटा र{ कर:यास व 
सन 2017-18 या वषjसाठी महािव.ालयाकडून िवमापोटी आकार:यात येणारी रpकम `79/- 
इतकी >�वकार:याची बाब �यव�थापन पिरषदे/या िवचाराथ$).  

 
ठरावठरावठरावठराव::::    िव.ापीठ व संल�न महािव.ालयातील िव.ाµय¶चा पालकासहिव.ापीठ व संल�न महािव.ालयातील िव.ाµय¶चा पालकासहिव.ापीठ व संल�न महािव.ालयातील िव.ाµय¶चा पालकासहिव.ापीठ व संल�न महािव.ालयातील िव.ाµय¶चा पालकासह, , , , िश7क व ;शासकीय िश7क व ;शासकीय िश7क व ;शासकीय िश7क व ;शासकीय 

कम$चारी यांचा कम$चारी यांचा कम$चारी यांचा कम$चारी यांचा िवमा Lीराम जनरल इQंसूरंस कंपनी िलिवमा Lीराम जनरल इQंसूरंस कंपनी िलिवमा Lीराम जनरल इQंसूरंस कंपनी िलिवमा Lीराम जनरल इQंसूरंस कंपनी िल. . . . जयपरू या कंपनीजयपरू या कंपनीजयपरू या कंपनीजयपरू या कंपनीकडून कडून कडून कडून     
;ित िव.ाथr व Vयाच ेपालकासह ;ित िव.ाथr व Vयाच ेपालकासह ;ित िव.ाथr व Vयाच ेपालकासह ;ित िव.ाथr व Vयाच ेपालकासह `̀̀̀100100100100////----    ((((`̀̀̀79797979////----    िवमा रpकम िवमा रpकम िवमा रpकम िवमा रpकम + + + + `̀̀̀२१/२१/२१/२१/----    �टूडंट एड फंड�टूडंट एड फंड�टूडंट एड फंड�टूडंट एड फंड))))    
व ;ित िश7कव ;ित िश7कव ;ित िश7कव ;ित िश7क    ////    िश7के&र कम$चारी िश7के&र कम$चारी िश7के&र कम$चारी िश7के&र कम$चारी `̀̀̀63/63/63/63/----    या;माणे शैया;माणे शैया;माणे शैया;माणे शै. . . . वष$ वष$ वष$ वष$ 2017201720172017----18 18 18 18 पासून पासून पासून पासून िवमा िवमा िवमा िवमा 
उतरिव:याउतरिव:याउतरिव:याउतरिव:यास सवjनुमते माQयता दे:यात आलीस सवjनुमते माQयता दे:यात आलीस सवjनुमते माQयता दे:यात आलीस सवjनुमते माQयता दे:यात आली. . . .     
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[11(4)][11(4)][11(4)][11(4)]    मेमेमेमे. . . . गोदावरी एQटर;ायजेसगोदावरी एQटर;ायजेसगोदावरी एQटर;ायजेसगोदावरी एQटर;ायजेस, , , , मनुRयबळ पुरवठादारमनुRयबळ पुरवठादारमनुRयबळ पुरवठादारमनुRयबळ पुरवठादार, , , , शॉप नंशॉप नंशॉप नंशॉप नं....54545454----55555555, , , , पिहला मजलापिहला मजलापिहला मजलापिहला मजला, , , , 

अिलभाई टावरअिलभाई टावरअिलभाई टावरअिलभाई टावर, , , , िशवाजी नगरिशवाजी नगरिशवाजी नगरिशवाजी नगर, , , , नादेंड यानंी िव.ापीठास िदनादेंड यानंी िव.ापीठास िदनादेंड यानंी िव.ापीठास िदनादेंड यानंी िव.ापीठास िद....01010101////04040404////2017 2017 2017 2017 पासून पासून पासून पासून 
िदिदिदिद....31313131////03030303////2018 2018 2018 2018 पयlत कायjलयीन कामासाठी मनुRयबळ पुरवठा किरत पयlत कायjलयीन कामासाठी मनुRयबळ पुरवठा किरत पयlत कायjलयीन कामासाठी मनुRयबळ पुरवठा किरत पयlत कायjलयीन कामासाठी मनुRयबळ पुरवठा किरत 
असMयानेअसMयानेअसMयानेअसMयाने, , , , संबंिधतानंा कv ^ शासना/या िनयमानुसार सेवा कर संबंिधतानंा कv ^ शासना/या िनयमानुसार सेवा कर संबंिधतानंा कv ^ शासना/या िनयमानुसार सेवा कर संबंिधतानंा कv ^ शासना/या िनयमानुसार सेवा कर ((((Service TaxService TaxService TaxService Tax) ) ) ) 
दे:याची बाब �यव�थापन पिरषदे/या िवचाराथ$दे:याची बाब �यव�थापन पिरषदे/या िवचाराथ$दे:याची बाब �यव�थापन पिरषदे/या िवचाराथ$दे:याची बाब �यव�थापन पिरषदे/या िवचाराथ$....    

 
 

    (िटपणी: मे. गोदावरी एQटर;ायजसे, मनुRयबळ परुवठादार, नांदेड यांना िव.ापीठाकडून 

िरतसर परुवठा आदेश िद.31/03/2017 रोजी िमळालेला असनू, Vयानुसार िव.ापीठाकडे 

सुर7ा ठेव व इतर सव$ गोRट�ची पतू$ता केलेली आहे. ई-िनिवदेत िदMयानुसार िकमान वतेन 

व इतर चाज�सनुसार आtहास परुवठा आदेश दे:यात आलेले आहेत. कv ^ सरकारच े

पिरपOक िद.२० जून, २०१२ आिण िद.११ जुलै, २०१४ नुसार या पिरपOकात िव.ापीठ हे 

Educational Service देत असMयाने, Vयांना सुर7ा र7क, साफसफाई व �व/छता सेवा 

आिण िव.ाथr SाQसपोट$ स´�हससे, मेस केटzरग फीसाठी सेवा कर (Service Tax) माफ 

आहे. परंत ु िव.ापीठ घेत असलेली सेवा ही मनुRयबळ परुवठा (संगणक लेखिनक, 

;योगशाळा सहायक, डेटा ऑपरेटर, वाहन चालक, ;योगशाळा पिरचर, िशपाई, माळी ) इ. 

वगjतील असनू, या सेवसेाठी स´�हस टॅpस हा शासना/या पिरपOका;माणे देय होतो. तरी 

आtहास माहे एि;ल, २०१७ /या देयकासोबत िनयमानुसार सेवा करासह (Service Tax) 

देयक आदा कराव ेअशी िवनंती केली आहे. 

 सबब, मे. गोदावरी एQट;ायजसे, मनुRयबळ परुवठादार, नांदेड हे 

िद.01/04/2017 ते िद.31/03/2018 या कालावधीकिरता िव.ापीठास मनुRयबळ 

परुवठादार करत असMयाने, Vयांना माहे एि;ल, २०१७ पासून सेवा कर (Service Tax) 

दे:याची बाब �यव�थापन पिरषदे/या िवचाराथ$). 
 

ठरावठरावठरावठराव::::    मेमेमेमे. . . . गोदावरी एQटर;ायजेसगोदावरी एQटर;ायजेसगोदावरी एQटर;ायजेसगोदावरी एQटर;ायजेस, , , , मनुRयबळ पुरवठादारमनुRयबळ पुरवठादारमनुRयबळ पुरवठादारमनुRयबळ पुरवठादार, , , , शॉप नंशॉप नंशॉप नंशॉप नं....54545454----55555555, , , , पिहला मजलापिहला मजलापिहला मजलापिहला मजला, , , , 
अिलभाई टावरअिलभाई टावरअिलभाई टावरअिलभाई टावर, , , , िशवाजी नगरिशवाजी नगरिशवाजी नगरिशवाजी नगर, , , , नादेंड यानंा िदनादेंड यानंा िदनादेंड यानंा िदनादेंड यानंा िद....01010101////04040404////2017 2017 2017 2017 पासून कv ^ पासून कv ^ पासून कv ^ पासून कv ^ 
शासना/या िनयमानुसार शासना/या िनयमानुसार शासना/या िनयमानुसार शासना/या िनयमानुसार 15151515% % % % सेवा कर सेवा कर सेवा कर सेवा कर ((((Service TaxService TaxService TaxService Tax) ) ) ) दे:यास सवjनुमते माQयता दे:यास सवjनुमते माQयता दे:यास सवjनुमते माQयता दे:यास सवjनुमते माQयता 
दे:यात आलीदे:यात आलीदे:यात आलीदे:यात आली. . . .     

 
 
 
 
  



�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदे�यव�थापन पिरषदेची ची ची ची १०५ १०५ १०५ १०५ वी बैठक गु�वारवी बैठक गु�वारवी बैठक गु�वारवी बैठक गु�वार, , , , िदिदिदिद....22 22 22 22 जूनजूनजूनजून, २, २, २, २01010101७ ७ ७ ७ काय$वृ&ांतकाय$वृ&ांतकाय$वृ&ांतकाय$वृ&ांत  19191919////19191919    

 
[11(5)][11(5)][11(5)][11(5)]    Quick Heal Foundation Quick Heal Foundation Quick Heal Foundation Quick Heal Foundation ((((QHFQHFQHFQHF) ) ) ) व सोलापूर िव.ापीठव सोलापूर िव.ापीठव सोलापूर िव.ापीठव सोलापूर िव.ापीठ, , , , सोलापूर या/ंयाम6ये सोलापूर या/ंयाम6ये सोलापूर या/ंयाम6ये सोलापूर या/ंयाम6ये 

सामंज�य करार कर:याची बाब व सामंज�य कराराचा सामंज�य करार कर:याची बाब व सामंज�य कराराचा सामंज�य करार कर:याची बाब व सामंज�य कराराचा सामंज�य करार कर:याची बाब व सामंज�य कराराचा ((((MoUMoUMoUMoU) ) ) ) मसूदा माQयते�तवमसूदा माQयते�तवमसूदा माQयते�तवमसूदा माQयते�तव....    
 

    (िटपणी: Quick Heal Foundation (QHF) तफ�  खालील उप?म राबिवले जातात. 
1) online course on "Cyber Security Awareness" 

2) Earn & Learn Scheme for Students 

3) Faculty Development Programme 

 उप?म ?.१ व २ हे BCA, B.Sc (CS / IT), MCA or M.Sc (CS / IT) /या 
िव.ाµय¶साठी उपयुpत आहेत. तसेच उप?म ३ हा C व C++ हे कॉt}यटुरच े िवषय 
िशकिवणाUया िश7कांसाठी उपयुpत आहे.  

 सदरचा सामंज�य करार केMयास िव.ापीठ व महािव.ालयातील BCA, B.Sc  
(CS / IT), MCA or M.Sc (CS / IT) िव.ाµय¶ना तसचे िश7कांना उप?म १, २ व ३ चा 
लाभ घेता येईल.  

 सबब, Quick Heal Foundation (QHF) व सोलापरू िव.ापीठ, सोलापरू 
यां/याम6ये सामंज�य करार कर:याची बाब व सामंज�य कराराचा (MoU) मसूदा 
माQयते�तव). 

 

ठरावठरावठरावठराव::::    Quick Heal Foundation Quick Heal Foundation Quick Heal Foundation Quick Heal Foundation ((((QHFQHFQHFQHF) ) ) ) व सोलापूर िव.ापीठव सोलापूर िव.ापीठव सोलापूर िव.ापीठव सोलापूर िव.ापीठ, , , , सोलापूर या/ंयाम6ये सोलापूर या/ंयाम6ये सोलापूर या/ंयाम6ये सोलापूर या/ंयाम6ये 
सामंज�य करार सामंज�य करार सामंज�य करार सामंज�य करार (MoU) (MoU) (MoU) (MoU) कर:यास व सामंज�य करारा/या मसू.ास सवjनुमते कर:यास व सामंज�य करारा/या मसू.ास सवjनुमते कर:यास व सामंज�य करारा/या मसू.ास सवjनुमते कर:यास व सामंज�य करारा/या मसू.ास सवjनुमते 
माQयता दे:यात आलीमाQयता दे:यात आलीमाQयता दे:यात आलीमाQयता दे:यात आली. . . .     

 

 
मा.कुलगु� यां/या परवानगीने बठैक संपMयाचे ;भारी कुलसिचव यांनी जाहीर केले. 

                            
                                                                        ससससहीहीहीही////----                                                                    ससससहीहीहीही////----    

सद�य सद�य सद�य सद�य सिचवसिचवसिचवसिचव    
    �यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन�यव�थापन    पिरषदपिरषदपिरषदपिरषद    

 अ6य7अ6य7अ6य7अ6य7    
�यव�थापन पिरषद�यव�थापन पिरषद�यव�थापन पिरषद�यव�थापन पिरषद 

 


