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  सोलापूि रवद्यापीठ, सोलापूि 
व्यवस्थापन परिषदेच्या 80 व्या बैठकीचा काययवृत्ांत 
मंगळवाि, रद.22 सप्टेंबि, २015 दुपािी 0१:00 वा. 

 

 

व्यवस्थापन परिषदेची 80 वी बैठक मंगळवार, रद.22 सप्टेंबि, २०१५ िोजी दुपािी 

0१:00 वाजता व्यवस्थापन परिषद सभागृहात मा. कुलगुरुमहोदय याचं्या अध्यक्षतेखाली 

आयोरजत किण्यात आली होती. 

बैठकीस खालीलप्रमाणे उपस्स्थती होती.   

अ.क्र. सदस्याचे नांव पद 

1) मा. प्रा. डॉ. मालदाि एन. एन. - कुलगुरु अध्यक्ष 

2) रवभागीय सहसंचालक, सोलापूि रवभाग, सोलापूि  सदस्य 

3) प्राचायय श्री. पाटील आि. वाय. संचालक, म. व रव. रव. मं.  सदस्य 

4) श्री. पाटील बी. पी., पिीक्षा रनयंत्रक  कायम रनमंरत्रत 

5) श्री. नािकि एस. ए., रवत् व लेखा अरिकािी  कायम रनमंरत्रत 

6) श्री. माळी एस. के., कुलसरचव  सरचव 

 
स्वागत: 

 मा.कुलसरचव यानंी मा. अध्यक्ष व सवय सन्माननीय सदस्याचंे स्वागत केले.  

 डॉ. एस. एम. देशपाडें, याचंी रवभागीय सहसंचालक, उच्च रशक्षण सहसंचालनालय, 

सोलापूि रवभाग या पदावि रनवड झाल्यानंतिची व्यवस्थापन परिषदेची रद.22/09/2015 

िोजीची परहलीच बैठक असल्याने व्यवस्थापन परिषदेच्या वतीने मा. कुलगुरुमहोदयानंी तयाचंे 

पुष्पगुच्छ देवून स्वागत केले. 

अनुपस्स्थती:  

 अवि मुख्य सरचव, उच्च व तंत्र रशक्षण रवभाग, मंत्रालय, मंुबई, प्र. सहसंचालक  

(तं. रश.), तंत्र रशक्षण संचालक याचंे प्ररतरनिी हे सदस्य व्यवस्थापन परिषदेच्या या बैठकीस 

अनुपस्स्थत होते. 



व्यवस्थापन परिषदेची 80 वी बैठक मंगळवाि, रद.2२ सप्टेंबि, 2015 काययवृत्ांत  2/14 

 

सदि बैठकीत खालील प्रमाणे कामकाज झाले. 

  
[  01  ] २5 ऑगस्ट, २०१५ िोजीच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीचा काययवृत्ांताविील 

केलेल्या काययवाही अहवालाची नोंद घेणे. 
 

ठिाव :  25 ऑगस्ट, २०१५ िोजीच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीचा काययवृत्ांताविील 
केलेल्या काययवाहीची नोंद घेण्यात आली.  
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[  0२  ] महािाष्र् रवद्यापीठे कायदा १९९४ कलम २९ (एक्स) नुसाि व्यवस्थापन परिषदेस 

मा. कुलगुरु यांनी सादि किावयाचा अहवाल व्यवस्थापन परिषदेपुढे सादि. 
 

 (रटपणी: महािाष्र् रवद्यापीठे कायदा 1994 कलम २८ (एक्स) नुसाि मा. कुलगुरु यांचा 

अहवाल व्यवस्थापन परिषदेपढेु सादि किणे आवश्यक आहे. तयानुसाि मा. कुलगुरु 

यांचा अहवाल व्यवस्थापन परिषदेपढेु सादि). 

 
ठिाव :  महािाष्र रवद्यापीठे कायदा 1994 कलम 28 (एक्स) नुसाि मा. कुलगुरु यांनी 

सादि केलेल्या अहवालाची नोंद घेण्यात आली.  
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[  0३  ] िाज्यातील अकृषी रवद्यापीठे / शासकीय महारवद्यालये / संस्था / अशासकीय 

अनुदारनत / रवनाअनुदारनत महारवद्यालयातील रशक्षकीय पदांच्या आिक्षणाबाबत 
रद.२२ जानेवािी, २०१४ चा शासन रनणयय अरिक्ररमत करुन, रद.२२ जानेवािी, २०१४ 
पूवी प्रचरलत आिक्षण िोिणानुसाि संवगय व रवषयरनहाय आिक्षण ठेवण्याबाबतची बाब 
मारहतीस्तव. 

 

  (रटपणी: रद.२२ जानेवािी, २०१४ च्या शासन रनणययान्वये िाज्यातील अकृषी रवद्यापीठे / शासकीय 
महारवद्यालये / संस्था / अशासकीय अनुदारनत / रवनाअनुदारनत महारवद्यालयातील रशक्षकीय 
पदांसाठीचा रवषयरनहाय आिक्षण लागू किण्याचा रद.२४ एरप्रल, 1995 चा शासन रनणयय (संवगय व 
रवषयरनहाय) अरिक्ररमत करुन, संबंरित संस्थेच्या सवय महारवद्यालयातील एकाच रशक्षकीय 
संवगातील (वतेनश्रेणीत) सवय रवषयातील मंजूि पदे एकरत्रत करुन रद.१८ ऑक्टोबि, १९९७ च्या 
शासन रनणययातील तितूदीप्रमाणे संवगयरनहाय आिक्षणाची गणना करुन, रवद्यापीठाने तया 
बबदुरनयमावलीची सखोल तपासणी करुन, तयास सामान्य प्रशासन रवभाग (मागासवगय कक्ष), 
मंत्रालय, मंुबई यांच्याकडून मान्यता घ्यावी असे रनदेश देण्यात आले होते. 
 तसेच शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: रद.०४ माचय, २०१४ अन्वये उक्त शासन रनणययातील 
परिच्छेद क्र.५(५) मिील बबदुनामावली तपासणीबाबत सामान्य रवभाग (मागासवगय कक्ष), मंत्रालय, 
मंुबई यांच्याकडून मान्यता घ्यावी. ही देण्यात आलेली तितूद िद्द करुन याऐवजी उच्च व तंत्र 
रशक्षण रवभागाच्या रनयंत्रणाखाली शैक्षरणक संस्था / महारवद्यालये / रवद्यापीठे यांच्या 
बबदुनामावली तपासणी संदभात शासन परिपत्रक रद.०५ नोव्हेंबि, २००९ मिील प्रपत्र 'अ' मिील 
तपासणी प्रारिकािी हेच यापुढेही तपासणी प्रारिकािी असतील असे नमूद किण्यात आले होते.  
 उक्त रद.२२ जानेवािी, २०१४ व रद.०४ माचय, २०१४ या दोन्ही शासन रनणययास  
रद.१० एरप्रल, २०१५ अन्वये स्थरगती देण्यात आली होती. 
 सद्या नव्याने प्ररसध्द झालेल्या उच्च व तंत्र रशक्षण रवभागाकडील शासन रनणयय कमांक 
न्यायाप्र-2014 / (प्र.क्र.321/14) / रवरश-१, रद.24 ऑगस्ट, 2015 अन्वये, रद.22 जानेवािी, 
२०१४ चा शासन रनणयय अरिक्ररमत करुन िाज्यातील अकृषी रवद्यापीठे / शासकीय महारवद्यालये 
/ संस्था / अशासकीय अनुदारनत / रवनाअनुदारनत महारवद्यालयातील रशक्षक पदांसाठी शासन 
रनणयय क्रमांक एनजीसाी-1494 / (2991) / रवरश-4, रद.24 एरप्रल, 1995 अन्वये घेण्यात आलेला 
संवगय व रवषय रनहाय आिक्षण ठेवण्याबाबतचा रनणयय कायम ठेवण्यात आला आहे. तसेच 
बबदुनामावली प्रमारणत किण्यासाठी रद.०५ नोव्हेंबि, २००९ िोजीच्या शासन परिपत्रकामध्ये 
रदलेल्या प्रारिकाऱयांकडून प्रमारणत करुन घ्याव्यात असे आदेश रनगयरमत किण्यात आले आहेत.  
 सबब, िाज्यातील अकृषी रवद्यापीठे / शासकीय महारवद्यालये / संस्था / अशासकीय 
अनुदारनत / रवनाअनुदारनत महारवद्यालयातील रशक्षकीय पदांच्या आिक्षणाबाबत रद.२२ 
जोनवािी, २०१४ चा शासन रनणयय अरिक्ररमत करुन रद.२२ जानेवािी, २०१४ पूवी प्रचरलत 
आिक्षण िोिणानुसाि संवगय व रवषयरनहाय आिक्षण ठेवण्याबाबतची बाब व्यवस्थापन परिषदेच्या 
मारहतीस्तव). 

 

ठिाव :  िाज्यातील अकृषी रवद्यापीठे / शासकीय महारवद्यालये / संस्था / अशासकीय 
अनुदारनत / रवनाअनुदारनत महारवद्यालयातील रशक्षकीय पदांच्या आिक्षणाबाबत 
रद.२२ जानेवािी, २०१४ चा शासन रनणयय अरिक्ररमत करुन, रद.२२ जानेवािी, २०१४ 
पूवी प्रचरलत आिक्षण िोिणानुसाि संवगय व रवषयरनहाय आिक्षण ठेवण्याबाबच्या 
शासन रनणययाची नोंद घेण्यात आली.  
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[  04  ] रवद्यापीठाच्या अकिाव्या दीक्षांत समािंभापासून रवद्यार्थ्यांकडून पदवी 

प्रमाणपत्रासाठीचे शुल्क रु.500/- ऐवजी रु.600/- इतके शुल्क आकािण्याची 
बाब रवचािाथय. 

 

 (रटपणी: रडसेंबि, २०१५ अखेि अथवा जानेवािी, २०१६ मध्ये आयोरजत किण्यात येणाि 

आहे. याकरिता जारहि प्रगटन देऊन प्रचरलत पध्दतीने Online अजय मागरवले जातात 

यासाठी रवद्यार्थ्यांकडून पदवी प्रमाणपत्रासाठी रु.500/- इतके शुल्क आकािले जात 

आहे. अकिाव्या दीक्षांत समािंभात देण्यात येणाऱया पदवी पमाणपत्रामध्ये खालील नमूद 

केलेल्या बाबींचा समावशे किण्यात येणाि आहे. 

१) Degree Certificate with Tear Resistant & water proof material and 2D 

barcode. 

२) तसेच पदवी प्रदान समािंभानंति सवय Degree Certificate चा data हा upload 

किण्यात येऊन रवद्यार्थ्याला Degrees Certificates digital उपलब्ि होणाि आहे. 

तयाकरिता Demating of Degrees and Certificates भिाव ेलागणाि आहे. 

 विील बाबींचा समावशे केल्याने पदवी प्रमाणपत्राचे शुल्क वाढवाव े लागणाि 

आहे. सद्यस्स्थतीत रवद्यार्थ्यांकडून पदवी प्रमाणपत्रासाठी रु.500/- इतके शुल्क 

आकािले जाते. रवद्यार्थ्यांना रदल्या जाणाऱया या सोयीकरिता रु.100/- इतके शुल्क 

आकािाव ेलागणाि आहे. तयामूळे एकूण रु.600/- इतके शुल्क होईल. 

 सबब, अकिाव्या दीक्षांत समािंभापासून रवद्यार्थ्यांकडून पदवी प्रमाणपत्रासाठी 

रु.500/- ऐवजी रु.600/- इतके शुल्क आकािण्याची बाब रवचािाथय). 

 

ठिाव: रवद्यापीठाच्या अकिाव्या दीक्षांत समािंभापासून रवद्यार्थ्यांकडून पदवी 
प्रमाणपत्रासाठीचे शुल्क रु.500/- ऐवजी रु.600/- इतके शुल्क आकािण्यास 
सवानुमते मान्यता देण्यात आली.  
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[  05  ] प्रस्तुत रवद्यापीठातील रवत् व लेखा अरिकािी हे पद रद. 30/09/2015 िोजी 

रिक्त होत आहे. सदिचे रिक्त होणािे संविैारनक पद हे जारहिात प्ररसध्द करुन 
भिावयाचे बकवा शासनाकडून प्ररतरनयुक्तीवि मागणी किणेबाबतचा प्रस्ताव 
सादि किावा याबाबत रवचािाथय. 

 

 (रटपणी:   प्रस्तुत रवद्यापीठ कायालयाचे पत्र रद. 12 मे, 2015 अन्वये, श्री. सरतश आनंत 

नािकि यांना रवत् व लेखा अरिकािी या पदावि रनयुक्ती केल्याचे आदेश रनगयरमत 

किण्यात आले होते. तयानुसाि श्री. सरतश आनंत नािकि यांनी रद.26/05/2015 िोजी 

रवत् व लेखा अरिकािी या पदाचा काययभाि स्स्वकारुन रूजू झाले आहेत. पिंतु,  

श्री. सरतश आनंत नािकि, रवत् व लेखारिकािी हे रद.30/09/2015 िोजी रनयत 

वयोमानानुसाि सेवारनवृत् होत आहेत. 

        महािाष्र रवद्यापीठ अरिरनयम 1994 कलम 20 (ख) ची तितूद खालील प्रमाणे 

आहे.  

        "रवत् व लेखा अरिकाऱयाची रनयुक्ती, व्यवस्थापन परिषदेकडून एकति 

नामरनदेशनाव्दािे बकवा भाित सिकाि अथवा िाज्य शासन यांच्याकडून एखाद्या योग्य 

अरिकाऱयाच्या सेवा प्ररतरनयुक्तीवि घेऊन किण्यात येईल". 

 सबब, रद.01/10/2015 पासून रवत् व लेखारिकािी हे पद रिक्त होत 

असल्याने, विील नमूद केलेल्या तितूदीनुसाि सदिचे पद जारहिात प्ररसध्द करुन 

भिावयाचे बकवा शासनाकडून प्ररतरनयुक्तीवि मागणी किणेबाबतचा प्रस्ताव सादि 

किावा याबाबत रवचािाथय). 

 

ठिाव: रद. 30/09/2015 िोजी रिक्त होणािे प्रस्तुत रवद्यापीठातील रवत् व लेखा 
अरिकािी हे संविैारनक पद जारहिात प्ररसध्द करुन भिण्याचा सवानुमते रनणयय 
घेण्यात येवून रनवड प्ररक्रयेतून रनवड झालेले रवत् व लेखा अरिकािी रुजू 
होईपयंत बकवा सहा मरहने, यापैकी जे अगोदि घडेल ते, या कालाविीसाठी  
श्री. एस. ए. नािकि यांना पे वजा पेन्शन (Pay - Pension) या रवत्लब्िीवि रवत् 
व लेखा अरिकािी या पदाचा पदभाि देण्यास सवानुमते मान्यता देण्यात आली.  
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मा. कुलगुरुमहोदयांच्या पिवानगीने येणािे आयतया वेळेचे रवषय: 
 

[ ६(1) ] पिीक्षा रवभागास पिीक्षा कालाविीत भिािी पथकाच्या कामासाठी तसेच पिीक्षेचे 
गोपनीय सारहतय पिीक्षा केद्ांना पोहोच किण्यासाठी भाडोत्री वाहने घेण्याकिीता 
वार्षषक दिकिाि किण्याबाबत. 

   

 (रटपणी: पिीक्षा रवभागाकडील रद.06/08/2015 िोजीच्या मान्यतेस अनुसरुन विील रवषयांकीत 
कामाकिीता वार्षषक दिकिाि किण्यासाठी दै. रदव्य मिाठी व दै. पुण्य नगिी या वतयमानपत्रामध्ये 
रद.१२/०८/२०१५ िोजी जारहि रनरवदा प्ररसध्द किण्यात आली होती. सदि रनरवदा प्राप्त 
होण्याची अंरतम रद.03/09/2015 ही होती. अंरतम रदनांकापयंत खालीलप्रमाणे एकूण तीन 
रनरवदा प्राप्त झाल्या.  

 अ.क्र. रनरवदा िािकांची नाव े

 १) मे. मरिकाजूयन ट रॅव्हल्स, सोलापूि  

 २) मे. श्रध्दानंद टुसय ॲन्ड रॅव्हल्स, सोलापूि  

 ३) मे. बनशंकिी रॅव्हल्स, सोलापूि  

  सदिच्या रनरवदा दोन रलफाफा पध्दतीने मागरवण्यात आल्या होतया. प्राप्त झालेल्या 
रनरवदांच्या तांरत्रक रनरवदा रद.०७/०९/२०१५ िोजी रनरवदा उघडणे सरमतीसमक्ष उघडल्या 
असता तीनही रनरवदािािक तांरत्रकदृष्टया पात्र ठिल्या. पात्र झालेल्या तीनही रनवदािािकांच्या 
दिाच्या रनवदा तयाच रदवशी उघडून दिाचा तुलनातमक तक्ता तयाि केला. तुलनातमक 
तक्तयामिील न्युनतम दि असलेले मे. बनशंकिी रॅव्हल्स, सोलापूि यांच्या सोबत वार्षषक दिकिाि 
करुन कामाच े आदेश देण्याची रशफािस किण्यात आली असून सदि फमयच े दि खालीलप्रमाणे 
आहेत. 

  
 
मे. बनशंकिी रॅव्हल्स, सोलापूि  

काि १००० सीसी व तयाविती प्ररत रदवस 
३०० रक. मी. पयंतचे दि 

प्ररत रक. मी. चे दि 

 A.C.          रु.2,325/- रु.7.75 

 Non A.C.  रु.2,100/- रु.7.00 

  
मे. बनशंकिी रॅव्हल्स, सोलापूि  

जीप प्ररत रदवस ३०० रक.मी. पयंतचे दि प्ररत रक. मी. चे दि 

 Non A.C.  रु.2,925/- रु.9.75 

  मे. बनशंकिी रॅव्हल्स, सोलापूि यांनी विीलप्रमाणे दि रदले असून सदि कामसाठी 
वार्षषक अंदाजे रु.4,00,000/- इतका खचय होणाि असून उपिोक्त काम सेवा पुिरवणे या प्रकािात 
मोडत असल्याने सदिचा रवषय खिेदी सरमतीसमोि ठेवला नाही. तथारप, सदिचा रवषय 
व्यवस्थापन परिषदेसमोि ठेवणे आवश्यक आहे.  
 सबब, मे. बनशंकिी रॅव्हल्स, सोलापूि यांच्यासोबत भाडोत्री वाहने घेण्यासाठी वार्षषक 
दिकिाि करुन कामाच ेआदेश देण्याची बाब रवचािाथय). 

 

ठिाव: पिीक्षा रवभागास पिीक्षा कालाविीत भिािी पथकाच्या कामासाठी तसेच पिीक्षेचे गोपनीय 
सारहतय पिीक्षा केद्ांना पोहोच किण्यासाठी भाडोत्री वाहने घेण्याकिीता मे. बनशंकिी रॅव्हल्स, 
सोलापूि याच्यांशी खालील दिानुसाि वार्षषक दिकिाि किण्यास सवानुमते मान्यता देण्यात 
आली. 

 काि १००० सीसी व तयाविती प्ररत रदवस ३०० रक. मी. पयंतचे दि प्ररत रक. मी. चे दि 

 A.C.          रु.2,325/- रु.7.75 

 Non A.C.  रु.2,100/- रु.7.00 

 जीप प्ररत रदवस ३०० रक.मी. पयंतचे दि प्ररत रक. मी. चे दि 

 Non A.C.  रु.2,925/- रु.9.75 



व्यवस्थापन परिषदेची 80 वी बैठक मंगळवाि, रद.2२ सप्टेंबि, 2015 काययवृत्ांत  8/14 

 

[ ६(२) ] िाष्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.), िाष्रीय छात्र सेना (एन.सी.सी.), सांस्कृरतक 
काययक्रम-कल्चिल ॲस्क्टव्हीटी (सी.ए.) आरण क्रीडा (Sports) यामिील सहभागी 
रवद्यार्थ्यांच्या वार्षषक पिीक्षेतील गुणपरत्रकेत प्रोतसाहनपि १० गुणाची अरतरिक्त वाढ 
देण्यासंभातील तयाि किण्यात आलेला आदेशाचा (Ordinances) मसूदा रवचािाथय. 

 

 
 
 
  

(रटपणी: रद.24 एरप्रल, 2014 िोजीच्या रवद्या परिषदेत ठिाव क्र.116 नुसाि िाष्रीय सेवा योजना 
(एन. एस. एस.), िाष्रीय छात्र सेना (एन. सी. सी.) मध्ये सहभागी होणाऱया रवद्यार्थ्यांना १० गुण 
देण्याच ेठिले आहे. ति मा. कुलगुरुमहोदयांच्या अध्यक्षतेखाली रद.07/01/2015 िोजी झालेल्या 
बैठकीत इति रवद्यापीठाप्रमाणे सांस्कृरतक काययक्रम-कल्चिल ॲस्क्टव्हीटी (सी. ए.) आरण क्रीडा 
(Sports) यामिील सहभागी रवद्यार्थ्यांसही वार्षषक पिीक्षेतील गुणपरत्रकेत प्रोतसाहनपि म्हणनू १० 
गुण देण्याचा रनणयय घेण्यात आला आहे. 
 िाष्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस.), िाष्रीय छात्र सेना (एन. सी. सी.), सांस्कृरतक 
काययक्रम-कल्चिल ॲस्क्टव्हीटी (सी. ए.) आरण क्रीडा (Sports) यामिील सहभागी रवद्यार्थ्यांच्या 
वार्षषक पिीक्षेतील गुणपरत्रकेत प्रोतसाहनपि १० गुणांची अरतरिक्त वाढ देण्यासंदभात 
रनयमावलीचा मसूदा १) डॉ. पाटील बी. पी. २) डॉ. कांबळे बी. एन.  
३) प्रा. मते एच. बी. ४) श्री. चोकाककि के. टी.  ५) मे. खंडागळे बी. के. ६) सौ. साळंुखे ए. एस. या 
सरमतीच्या सदस्यांनी तयाि करुन रदलेला आहे. 
 सदिची तयाि केलेली रनयमावली रद.१३ ऑगस्ट, २०१५ िोजी झालेल्या रवद्या 
परिषदेमध्ये रवचािाथय ठेवला असता तया संदभात खालीलप्रमाणे ठिाव झाला आहे. 

 ठिाव 
क्र.९४ 

िाष्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस.), िाष्रीय छात्र सेना (एन. सी. सी.), सांस्कृरतक 
काययक्रम-कल्चिल ॲस्क्टव्हीटी (सी. ए.) आरण क्रीडा (Sports) यामिील सहभागी 
रवद्यार्थ्यांना तयांच्या वार्षषक पिीक्षेतील गुणपरत्रकेत प्रोतसाहनपि १० गुणाची अरतरिक्त 
वाढ देणेसंदभात सरमती सदस्यांनी तयाि केलेल्या रनयमावलीस मान्यता देण्यात 
आली. 

  सदिील ठिावाच्या अनुषंगाने िाष्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस.), िाष्रीय छात्र सेना 
(एन. सी. सी.), सांस्कृरतक काययक्रम-कल्चिल ॲस्क्टव्हीटी (सी. ए.) आरण क्रीडा (Sports) 
यामिील सहभागी रवद्यार्थ्यांना तयांच्या वार्षषक पिीक्षेमध्ये गुणपरत्रकेत प्रोतसाहनपि १० गुणची 
अरतरिक्त वाढ देण्यासंदभात महािाष्रर रवद्यापीठ कायदा १९९४ (२८) नुसाि आदेश (Ordinances) 
तयाि किण्यात आला असून तयाची प्रत सोबत जोडण्यात आली आहे. 
 सबब, विीलप्रमाणे िाष्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस.), िाष्रीय छात्र सेना (एन. सी. 
सी.), सांस्कृरतक काययक्रम-कल्चिल ॲस्क्टव्हीटी (सी. ए.) आरण क्रीडा (Sports) यामिील 
सहभागी रवद्यार्थ्यांना तयांच्या वार्षषक पिीक्षेतील गुणपरत्रकेत प्रोतसाहनपि १० गुणाची अरतरिक्त 
वाढ देण्यासंदभात म. िा. रव. कायदा 1994 २८(c) नुसाि तयाि किण्यात आलेल्या आदेशाचा 
(Ordinances) मसूदा रवचािाथय. 

 

ठिाव: िाष्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.), िाष्रीय छात्र सेना (एन.सी.सी.), सांस्कृरतक 
काययक्रम-कल्चिल ॲस्क्टव्हीटी (सी.ए.) आरण क्रीडा (Sports) यामिील सहभागी 
रवद्यार्थ्यांच्या वार्षषक पिीक्षेतील गुणपरत्रकेत प्रोतसाहनपि १० गुणाची अरतरिक्त वाढ 
देण्यासंभातील तयाि किण्यात आलेल्या आदेशाच्या (Ordinances) मसूद्यास 
सवानुमते मान्यता देण्यात आली.  
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[ ६(३) ] प्रस्तूत रवद्यापीठाच्या वतीने रवद्यार्थ्यांना वळेोवळेी देण्यात येणािे आवश्यक प्रमाणपत्र 

स्स्वकािण्याची काययप्रणाली ऑनलाईन पध्दतीने मे. feecounter.com, pune 
यांच्यामाफय त स्स्वकािण्यास, तयांना सेवा शुल्क म्हणून रु.१०/- देण्यास व तया 
अनुषांरगक किाि किण्याबाबत रवचािाथय. 

 

 (रटपणी: प्रस्तूत रवद्यापीठाच्या वतीने सद्यस्स्थतीत ऑनलाईन पध्दतीने मायगे्रशन 
सर्षटरफकेट मागरवण्याची काययप्रणाली मे. feecounter.com, pune यांच्याकडून करुन 
घेण्याबाबत तसेच तयाकरिता रु.१०/- इतके सेवा शुल्क अदा किण्याबाबतचा प्रस्ताव 
रद.25/08/2015 िोजीच्या रवषय क्र.15(८) अन्वये रवषय सादि केले असता 
खालीलप्रमाणे ठिाव किण्यात आलेला आहें. 

 ठिाव 
क्र.15(८) 

प्रस्तूत रवद्यापीठाच्या वतीने ऑनलाईन स्थलांति दाखला (Migration 
Certificates) किण्यासाठी रवहीत प्ररक्रया करुन घेण्याबाबत व तयाकिीता 
Student कडून अरतरिक्त रु.१०/- इतके शुल्क स्स्वकािण्यास पिीक्षा 
मंडळाने केलेली रशफािस स्स्वकारुन सवानुमते मान्यता देण्यात आली.  

  तयानुसाि स्थलांति अजय ऑनलाईन पध्दतीने स्स्वकािण्याची काययप्रणाली 
रवकसीत किण्यात आली आहे. तसेच रवद्यापीठामाफय त रवद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱया 
Dupliate mark statement, Passing Certificate, Duplicate Degree Certificate, 
Urgent Degree Certificate, Transcript (offline), Verification of Document, 
Change in Name, Verification of Marks, Photocopy of Anserbook, Challenge 
to Valuation etc. प्रमाणपत्राकिीता ऑनलाईन काययप्रणाली सुरु केल्यास रवद्यार्थ्यांना 
रवद्यापीठात येण्याची आवश्यकता भासणाि नाही. 
 सबब, रवद्यापीठाच्या वतीने रवद्यार्थ्यांना वळेोवळेी देण्यात येणािे आवश्यक 
प्रमाणपत्र स्स्वकािण्याची काययप्रणाली ऑनलाईन पध्दतीने मे. feecounter.com, Pune 
यांच्यामाफय त स्स्वकािण्यास, तयांना सेवा शुल्क म्हणनू रु.१०/- देण्यास व तया अनुषंरगक 
किाि किण्याबाबत रवचािाथय). 

 

ठिाव: प्रस्तूत रवद्यापीठाच्या वतीने रवद्यार्थ्यांना रवरवि प्रमाणपत्र ऑनलाईन पध्दतीने 
देण्यासाठी मे. feecounter.com, pune यांच्या समवते किाि किण्यास, तयांना 
कायादेश देण्यास आरण रु.१०/- सेवा शुल्क देण्यास व सदिचे शुल्क रवद्यार्थ्यांकडून 
घेण्यास सवानुमते मान्यता देण्यात आली. 
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[ ६(4) ] रद.15/09/2015 च्या खिेदी सरमतीचा काययवृत्ांतास रवत् व लेखा सरमतीने 

केलेली मान्यतेची रशफािस व्यवस्थापन परिषदेच्या रवचािाथय. 
 

 (रटपणी: रद.15/09/2015 िोजीच्या खिेदी सरमतीचा काययवृत्ांत सोबत जोडलेला आहे. 

तो General Statute No.S.324 नुसाि रवत् व लेखा सरमतीस तसेच व्यवस्थापन 

परिषदेस मान्यतेसाठी ठेवणे आवश्यक आहे. तयानुसाि रवत् व लेखा सरमतीच्या 

मान्यतेसाठी सादि किण्यात आला असता, तयास रद.21/09/2015 िोजीच्या रवत् व 

लेखा सरमतीने व्यवस्थापन परिषदेस मान्यतेची रशफािस केली आहे. 

 सबब, रद.15/09/2015 िोजीच्या खिेदी सरमतीचा काययवृत्ांतास रवत् व लेखा 

सरमतीने केलेली मान्यतेची रशफािस व्यवस्थापन परिषदेच्या रवचािाथय). 

 
ठिाव रद.15/09/2015 च्या खिेदी सरमतीचा काययवृत्ांतास रवत् व लेखा सरमतीने 

केलेली मान्यतेची रशफािस स्स्वकारुन सवानुमते मान्यता देण्यात आली. 
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[ ६(5) ] नोव्हेंबि, 2011 ते 8 नोव्हेंबि, 2012 या कालाविीत सोलापूि रवद्यापीठात झालेल्या 

नौकि भिती संदभात चौकशी किण्यासाठी गरठत केलेल्या डॉ. अरुण रनगवकेि 
सरमतीच्या अहवालानुसाि काययवाही किण्यासंदभात प्राप्त रदनांक 10/09/2015 च्या 
पत्रावि काययवाही किण्याची बाब रवचािाथय. (सोबत रद.10/09/2015 चे शासन पत्र 
जोडले आहे.) 

 

 (रटपणी : रदनांक नोव्हेंबि, 2011 ते 8 नोव्हेंबि, 2012 या कालाविीत सोलापिू 
रवद्यापीठात झालेल्या नौकि भिती संदभात चौकशी किण्यासाठी महािाष्र शासनाने 
रदनांक 28 मे, 2014 च्या शासन रनणययान्वये गरठत केलेल्या डॉ. अरुण रनगवकेि 
सरमतीच्या अहवालानुसाि खालील अरिकािी व कमयचाऱयांच्या रनयुक्ती संदभात त्रटुी 
आढळून आल्याने तया नेमणकूा अविै ठितात असे कळवून सदि पदासाठी रवद्यापीठ हे 
रनयुक्ती प्रारिकािी असल्याने तयांच्या रनयुक्तया समाप्त किण्याची काययवाही रवद्यापीठ 
स्तिावि किण्यात यावी असे कळरवले आहे. तयाच प्रमाणे नैसर्षगक न्याय ततवाचा अवलंब 
केल्यानंतिच सेवा समाप्त किण्याची काययवाही किण्यात यावी असे ही कळरवले आहे.  

१) श्री. यु. व्ही. मेटकिी, उपकुलसरचव  
२) श्री.एस.एन. बशदे, सहायक कुलसरचव 
३) श्रीमती डी. एन. पांढिे, कक्ष अरिकािी 
४) श्री. पी. ए. व्हनमाने, नळकािागीि 
शासनाच्या उक्त पत्रावि काययवाही करुन अनुपालन अहवाल शासन सादि 

किावयाचा आहे.  

             यापवूी या रवद्यापीठातील अरिकािी / कमयचाऱयांच्या वतेन अनुदान 
रनिािणाबाबत प्राप्त रदनांक 26/08/2014 च्या शासन पत्रान्वये 10 अरिकाऱयांच्या 
रनयुक्तया विै असल्याचे कळरवण्यात आले असून तयात श्री. एस. एन. बशदे, सहायक 
कुलसरचव यांच्या नावाचा समावशे आहे.  (सोबत रद.26/08/2014 चे शासन पत्र 
जोडले आहे.) 

            विील परिस्स्थतीत शासनाकडून प्राप्त रदनांक 10/09/2015 च्या पत्रावि 

काययवाही किण्याची बाब रवचािाथय). 
 

ठिाव: नोव्हेंबि, 2011 ते 8 नोव्हेंबि, 2012 या कालाविीत सोलापूि रवद्यापीठात झालेल्या 
नौकि भिती संदभात चौकशी किण्यासाठी गरठत केलेल्या डॉ. अरुण रनगवकेि 
सरमतीच्या अहवालानुसाि काययवाही किण्यासंदभात प्राप्त रदनांक 10/09/2015 च्या 
शासन पत्रानुसाि काययवाही किण्यास सवानुमते मान्यता देण्यात आली. 
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[ ६(6) ] पिीक्षा कें द् येथून मध्यवती मूल्यमापन कें द्ाकडे उत्िपरत्रका जमा किण्यासाठी 

देण्यात येणािे रिक्षा भाडे यामध्ये वाढ किण्याची बाब रवचािाथय. 
 

 (रटपणी: रद.११ जून िोजी झालेल्या पिीक्षा मंडळाच्या बठैकीत रवषय क्र.६ अन्वये पिीक्षा 

कें द् येथून मध्यवती मूल्यमापन कें द्ाकडे उत्िपरत्रका जमा किण्यासाठी देण्यात येणािे 

रिक्षा भाडे रलरपक व रशपाई यांना ८०/- रुपये ऐवजी १०० रुपये किण्याची व याची 

अंमलबजावणी ऑक्टोबि, २०१५ च्या पिीक्षेपासून किण्याची रशफािस केलेली आहे. 

सोबत पिीक्षा मंडळाचा ठिाव जोडण्यात आलेला आहे. पिीक्षा मंडळाने केलेली रशफािस 

व्यवस्थापन परिषदेच्या रवचािाथय). 

 

ठिाव: पिीक्षा कें द् येथून मध्यवती मूल्यमापन कें द्ाकडे उत्िपरत्रका जमा किण्यासाठी 
देण्यात येणािे रिक्षा भाडे रु.80/- ऐवजी रु.100/- किण्यास पिीक्षा मंडळाने 
केलेली रशफािस स्स्वकारुन सवानुमते मान्यता देण्यात आली.   
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[ ६(7) ] रवद्यापीठ परिसिातील "अल्युरमरनयम पार्षटशनचे (Alluminum Partition) चे काम 

किणे किीता वार्षषक दिकिाि किणे" हे काम व रवरवि संकुल / प्रशासकीय रवभाग 
यांच्या मागणीनुसाि होणािे जादाचे काम मे. पोर्षणमा ॲल्युरमरनयम ॲन्ड ग्लास, जुळे  
सोलापूि यांचेकडून करुन घेण्याबाबत रवद्यापीठ कायदा 1994 कलम 14(७) अन्वये 
केलेली काययवाही मारहतीस्तव. 

 

 संदभय: १) अरभयांरत्रकी रवभागाची रद.31/08/2015 िोजीची मान्यता रटपणी. 
           २) अरभयांरत्रकी रवभागची रद.02/09/2015 िोजीची रटपणी. 
(रटपणी: रवद्यापीठ परिसिातील "अल्युरमरनयम पार्षटशनचे (Alluminum Partition) चे 
काम किणे किीता वार्षषक दिकिाि किणे" या कामाच्या अंदाजपत्रकीय िक्कम रु.3.00 
लक्ष अंदाजपत्रकास बांिकाम सरमती बठैक रद.15/05/2015 िोजीच्या बठैकीत ठिाव 
क्र.९ खालीलप्रमाणे रशफािस किण्यात आली. 

 ठिाव: रवद्यापीठ परिसिातील "अल्युरमरनयम पार्षटशनचे (Alluminum Partition) चे 
काम किणे किीता वार्षषक दिकिाि किणे" या कामाच्या अंदाजपत्रकीय बकमत 
रु.3.00 लक्ष च्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यतेची रशफािस व्यवस्थापन 
परिषदेकडे किण्यात आली. 

  तयानुसाि सदिच्या रवषयास व्यवस्थापन परिषद रद.26/05/2015 िोजी ठिाव 
क्र.7 नुसाि मान्यता देण्यात आलेली होती. 
 उक्त कामाच्या जारहि रनरवदा रद.19/06/2015 िोजी दै. पढुािी मध्ये 
मागरवण्यात आल्या होतया. तयाची अंरतम तािीख 01/07/2015 देण्यात येवून प्राप्त 
रनरवदा रद.17/07/2015 िोजी रनरवदा उघडणे उपसरमती व रवत् व लेखा अरिकािी 
यांचे समोि उघडण्यात आल्या. यापैकी पात्र रनरवदािािकाच्या आर्षथक रनरवदा 
उघडण्यात येवून तयाचा तुलनातमक तक्ता तयाि किण्यात आला. सदिचा रवषय 
बांिकाम सरमती बठैक रद.29/07/2015 िोजीच्या बठैकीत ठिाव क्र.२ खालीलप्रमाणे 
रशफािस किण्यात आली. 

 ठिाव: रवद्यापीठ परिसिातील "अल्युरमरनयम पार्षटशनचे (Alluminum Partition) चे 
काम किणे किीता वार्षषक दिकिाि किणे" या कामाच्या रनरवदा मागवून 
केलेला तुलनातमक तक्ता रवचािात घेवून प्ररत स्के. मी. िक्कम रु.1,935/- 
दिाने (सवात कमी दिाची रनरवदा) मंजूि किण्यात येवून सदिचे काम मे. 
पोर्षणमा अल्युरमरनयम ॲन्ड ग्लास हाऊस, जुळे सोलापिू यांना देण्याबाबत 
व्यवस्थापन परिषदेस रशफािस किण्यात आली.  

  तयानुसाि सदिच्या रवषयास व्यवस्थापन परिषद रद.31/07/2015 िोजी ठिाव 
क्र.२ नुसाि मान्यता देण्यात आलेली होती. 
 उक्त ठिावाप्रमाणे मे. पोर्षणमा ॲल्युरमरनयम ॲन्ड ग्लास हाऊस, जुळे सोलापिू 
यांना रद.14/08/2015 िोजी कायािंभ आदेश देण्यात येवून काम सुरु आहे. 



व्यवस्थापन परिषदेची 80 वी बैठक मंगळवाि, रद.2२ सप्टेंबि, 2015 काययवृत्ांत  14/14 

 
 
  तथारप, रद.9 ते 12 सप्टेंबि, २०१५ या कालाविीत नॅक सरमती भेट देणाि 

असल्याने तयापवूी रवरवि संकुल / प्रशासकीय रवभाग यांची ॲल्युरमरनयम पार्षटशनची 
कामे पणूय किणे गिजचेे आहे. 
 मे. पोर्षणमा ॲल्युरमरनयम ॲन्ड हाऊस, जुळे सोलापिू यांची ॲल्युरमरनयम 
पार्षटशनची कामे सद्या रवद्यापीठात सुरु आहे. नॅक सरमतीच्या भेटीच्या तािखा लक्षात 
घेता, वाढीव कामासाठी पनुश्च: रनरवदा प्ररक्रया करुन कामे पणूय होणे शक्य होणाि नाही. 
 तथारप, मे. पोर्षणमा ॲल्युरमरनयम ॲन्ड ग्लास, जुळे सोलापिू यांनी भिलेली 
दि हे मागील वषी रनरवदा मागवून आलेलया दिा इतकेच व बाजाि भावाप्रमाणे िास्त 
असल्याने सदिचे काम मे. पोर्षणमा ॲल्युरमरनयम ॲन्ड ग्लास, जुळे सोलापिू कडून करुन 
घेण्यास व नजीकच्या काळात व्यवस्थापन परिषदेची बठैक नसल्याने रवद्यापीठ कायदा 
1994 कलम 14(७) अन्वये केलेली काययवाही मारहतीस्तव). 

 

ठिाव: मा. कुलगुरु महोदयांनी केलेल्या काययवाहीची नोंद घेण्यात आली.  

   
मा.कुलगुरु यांच्या पिवानगीने बठैक संपल्याचे कुलसरचव यांनी जाहीि केले. 

 
 
 

                 सही/-               सही/- 
       सरचव 

 व्यवस्थापन परिषद 
 अध्यक्ष 

व्यवस्थापन परिषद 
 




