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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

�यव�थापन पिरषदे�या 95 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.२३ ऑग�ट, २०१6 दुपारी ०१:०० वा. 

�यव�थापन पिरषदेची 95 वी बठैक मंगळवार, िद.२3 ऑग�ट, २०१6 रोजी दुपारी ०१:०० वाजता 

�यव�थापन पिरषद सभागृहात मा. कुलगु� महोदय यां�या अ�य� तेखाली आयोिजत कर�यात आली

होती.

बठैकीस खालील�माणे उप��थती होती.

अ.� . सद�याचे नांव पद

1) �ा. डॉ. मालदार एन. एन. - मा. कुलगु� अ�य�

2) डॉ. देशपांडे एस. एम., िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, 

सोलापरू मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण) पणेु यांच े�ितिनधी

सद�य

3) �ाचाय� � ी. पाटील आर. वाय. सचंालक, म. व िव. िव. मं. सद�य

4) � ी. पाटील बी. पी., परी� ा िनयं� क  कायम िनमंि� त

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

6) डॉ. िम� ा डी. एन., कुलसिचव सिचव

�वागत:

मा. कुलसिचव यांनी मा. अ�य�  व सव�स�माननीय सद�यांचे �वागत केले.

अनुप��थती: 

�यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस डॉ. नंदनवार डी. आर., �भारी सहसंचालक, (तं�  िश� ण) 

पणेु मा. संचालक (तं�  िश� ण) यांचे �ितिनधी यांनी दूर�वनी� ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली 

होती. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता दे�यात आली. मा. अवर मु�य सिचव, उ�च व तं�  िश� ण 

िवभाग, मं� ालय, मंुबई हे �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.
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सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े  

[ 01 ] 16 ऑग�ट, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ांत वाचनू 

कायम करणे.

ठराव: 16 ऑग�ट, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ांत वाचनू 

सव�नुमते कायम कर�यात आला.
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मा. कुलगु� तथा अ�य�  महोदया�ंया परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय:    

[2 (1)] 12 �या दी� ातं समारंभात  माच�/ एि�ल,2016 अखेर सव� िव� ाशाखे�या परी� ेम�ये

उ� ीण� झाल�ेया व ऑ�टोबर / नो�ह�बर,2016 अखेर पय�त िव� ावाच�पती पदवी 

संपािदत करणा�या �नातकानंा पद�या, पदिवका,�माणप� े �दान कर�याची बाब 

िव� ा पिरषदे�या िशफारशीनुसार �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी - ��तुत िव� ापीठा�या वतीने घे�यात आले�या परी� ेम�ये जे िव� ाथ� उ� ीण� झाले आहेत,

अशा िव� ा�य�ना पद�या, पदिवका �माणप� े, िव� ावाच�पती पदवी �दान करणे याबाबत महारा��

िव� ापीठे कायदा 1994 �या कलम 96(1) म�ये खालील�माणे तरतूद आहे. �या अनुषंगाने

िद.19/8/2016 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या बैठकीतील ठराव � मांक 167 नुसार िशफारस 

कर�यात आलेली आहे.

कलम

96(1)

"�यव�थापन पिरषदेस, िव� ापिरषदेकडून िशफारस कर�यात येतील अशा पद�या,

पदिवका, �माणप� े व िव� ािवषयक इतर िवशेषोपाधी सु�  आिण �दान करता येतील"

वरील महारा��  िव� ापीठ कायदयातील तरतुद िवचारात घेता माच� / एि�ल, 2016 अखेर 

सव� िव� ाशाखे�या परी� ेम�ये उ� ीण� झाले�या व ऑ�टोबर / नो�ह�बर, 2016 अखेर पय�त 

िव� ावाच�पती संपािदत करणा�या �नातकांना पद�या, पदिवका, �माणप� े �दान कर�याची बाब 

महारा��  िव� ापीठे कायदा 1994 मधील कलम 96(1) नुसार िव� ा पिरषदे�या िशफारशीनुसार 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�). 

ठराव: 12 �या दी� ातं समारंभात माच�/ एि�ल, 2016 अखेर सव� िव� ाशाखे�या परी� ेम�ये

उ� ीण� झाल�ेया व ऑ�टोबर / नो�ह�बर, 2016 अखेर पय�त िव� ावाच�पती पदवी 

संपािदत करणा�या �नातकानंा पद�या, पदिवका, �माणप� े �दान कर�याबाबत 

िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[2 (2)] सोलापूर िव� ापीठात िनयिमत एम. ए. भाग १ व २ जनसं� ापन (Mass

Communication) या िवषयामधून �थम येणा�या िव� ाथ� / िव� ा�थनीस सन 

२०१५-१६ पासून ��येक वष� "कु. ि�या ल�मण कदम सुवण�पदक" या नावाने 

सुवण�पदक दे�याकिरता � .१,०५,०००/- �ा�त देणगी ��वकार�यास महारा��  

िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम १४(७) नुसार मा.कुलगु�  महोदयानंी �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही मािहती�तव. 

(िटपणी: � ी. ल�मण शंकर कदम व सौ. शालन ल�मण कदम यांनी सोलापरू िव� ापीठातनू 

िनयिमत एम. ए. भाग १ व २ जनसं� ापन (Mass Communication) या िवषयामधून �थम 

येणा�या िव� ाथ� / िव� ा�थनीस सन २०१५-१६ पासून ��येक वष� "कु. ि�या ल�मण कदम 

सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी िद.१९/०८/२०१६ रोजी�या प� ासोबत 

� .१,०५,०००/- (अ� री एक लाख पाच हजार फ�त) इतकी देणगी िव� ापीठास 

धनादेशा� ारे िदली आहे. सदर रकमे�या �याजातनू �ितवष� उपरो�त नमूद नावाने 

सुवण�पदक दे�यासाठीचा मानस िव� ापीठास कळिवला होता. 

� ी. ल�मण शंकर कदम व सौ. शालन ल�मण कदम यां�याकडून 

सुवण�पदकासाठी � .१,०५,०००/- (अ� री एक लाख पाच हजार � पये फ�त) इतकी र�कम 

देणगी �हणनू धनादेशा� ारे ��वकार�यास महारा��  िव� ापीठ कायदा १९९४ मधील कलम 

१४(७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा.कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदली आहे. 

�यानुसार �ा�त झालेला धनादेश िव�  व लेखा िवभागास जमा कर�यात आला असनू 

� .१,०५,०००/- इत�या रकमेची पावती � .८७०८ िद.२२/०८/२०१६ अ�वये िव�  व लेखा 

िवभागाने अ�यासमंडळे िवभागाकडे जमा केलेली आहे. 

सबब, मा.कुलगु�  महोदयांनी वरील�माणे केलेली काय�वाही �यव�थापन 

पिरषदे�या मािहती�तव). 

ठराव: मा. कुलगु� महोदयानंी महारा��  ् िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 14(७) अ�वये 

केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[2 (3)] बाश�िश� ण �सारक मंडळ, बाश�या सं�थेचे संचिलत � ीमान भाऊसाहेब झाडबुके

िश� णशा�  मिहला महािव� ालय, बाश� हे महािव� ालय शै.वष� 2016-17 पासून 

बंद कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी:- मा.सिचव, बाश� िश� ण �सारक मंडळ, बाश� यां�याकडून सं�थेचे संचिलत

� ीमान भाऊसाहेब झाडबकेु िश� णशा�  मिहला महािव� ालय, बाश� हे महािव� ालय

शै.वष� 2016-17 पासून बदं कर�याबाबतचा ��ताव �ा�त    झाला होता. 

सं�थेच ेनाव जे महािव� ालय बंद 

करावयाच ेआहे �या 

महािव� ालयाच ेनांव

बंद 

करावयाच े

वष�

महािव� ालयात 

सु�  असलेले 

अ�यास� म

अनुदानाचा 

�कार

बाश�िश� ण

�सारक मंडळ, 

बाश�, ता.बाश�,

िज.सोलापूर. 

� ीमान भाऊसाहेब

झाडबुके िश� णशा�

मिहला महािव� ालय,

बाश�, ता.बाश�,

िज.सोलापूर. 

शै.वष�

2016-17

पासून 

बी.एड. 
कायम 

िवनाअनुदािनत

उ�त सं�थे�या संचिलत � ीमान भाऊसाहेब झाडबकेु िश� णशा�  मिहला 

महािव� ालय, बाश� या महािव� ालयास एन.सी.टी.ई. प�  � .WRC/5-

6/109/2008/45680, िद.23/10/2008 अ�वये मा�यता िमळाली होती. ��ततु 

िव� ापीठाने एन.सी.टी.ई. मा�यता व मंुबई उ�च �यायालय WRIT PETTION No.7024

OF 2009 �या िनकालास अनुस� न सदर महािव� ालयास �थािनक चौकशी सिमती�या 

अटीपतू�ते�या अिधन राहून, महारा��  शासनाची मा�यता घे�या�या अटीवर व कायम 

�व� पी �ाचाय�, �ा�यापक भर�या�या व कॉलेजची वबेसाईट सु�  कर�या�या अटीवर 

शै.वष�2009-10 पासनू कायम िवनाअनुदािनत त�वावर मा�यता िदलेली होती. 

परंत ुएनसीटीई रे�युलेशन 2014 म�ये 500 चौरस मीटर इमारतीचे बांधकामात 

वाढ करावी अस ेनमुद केले आहे. वाढीव बांधकामास परवानगी िमळु शकत नाही. तसचे 

महािव� ालय �थलांतरीत कर�यासाठी िव� ापीठाकडून 'ना-हरकत �माणप� ' िमळू 

शकत नस�याने स�ंथेने सचंिलत � ीमान भाऊसाहेब झाडबकेु िश� णशा�  मिहला 

महािव� ालय, बाश� हे महािव� ालय शै.वष� 2016-17 पासनू बदं कर�याचा िनण�य घेतला 

अस�याच े�ा�त ��तावात नमुद केले आहे.

महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 92 (महािव� ालय �कवा मा�यता�ा�त 

पिरसं�था बदं करणे) मधील तरतूद�ची छायांिकत �त व त� अनुषंिगक पिरिनयम 374 ते 

380 ची छायांिकत �त सोबत जोडलेली आहे.

उपरो�त�माणे सं�थेकडून संचिलत � ीमान भाऊसाहेब झाडबकेु िश� णशा�  

मिहला महािव� ालय, बाश� हे महािव� ालय बदं कर�याबाबत �ा�त झाले�या 
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��तावासंदभ�त संबिंधत महािव� ालयाला भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर 

अहवाल सादर कर�या�तव महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 92(3) अ�वये 

खालील सिमती सद�यांची �थािनक चौकशी सिमती िनय�ुत कर�यात आली होती.

1) �ाचाय�डॉ. एस.बी. ि� रसागर (अ�य� )

2) �ाचाय�डॉ. एस.एस. गणपरू (सद�य)

3) �ाचाय�डॉ. आर.एस. िहरेमठ (सद�य)

सदर सिमतीने उपरो�त महािव� ालयास भेट देऊन सिव�तर अहवाल 

िव� ापीठाकडे सादर केला असून उ�त स�ंथेचे संचिलत � ीमान भाऊसाहेब झाडबकेु 

िश� णशा�  मिहला महािव� ालय, बाश� हे महािव� ालय शै.वष� 2016-17 पासनू बदं 

कर�याची िशफारस केलेली आहे. 

�याअनुषंगाने महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 92 (3) (4) मधील 

तरतुदी�वये � ीमान भाऊसाहेब झाडबकेु िश� णशा�  मिहला महािव� ालय, बाश� हे 

महािव� ालय बदं कर�याची बाब िद.19/08/2016 रोजी�या िव� ा पिरषदे�या बठैकीत 

िवचाराथ� सादर केली असता, िव� ा पिरषदेने ठराव � .61 अ�वये बाश� िश� ण �सारक 

मंडळ, बाश� या सं�थेच े संचिलत � ीमान भाऊसाहेब झाडबकेु िश� णशा�  मिहला 

महािव� ालय, बाश� हे महािव� ालय शै. वष� 2016-17 पासून बदं कर�याबाबत 

�यव�थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे.

सबब, बाश�िश� ण �सारक मंडळ, बाश� या सं�थेच ेसंचिलत � ीमान भाऊसाहेब 

झाडबकेु िश� णशा�  मिहला महािव� ालय, बाश� हे महािव� ालय शै.वष� 2016-17 पासनू 

बदं कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: बाश�िश� ण �सारक मंडळ, बाश�या सं�थेचे संचिलत � ीमान भाऊसाहेब झाडबुके

िश� णशा�  मिहला महािव� ालय, बाश� हे महािव� ालय शै. वष� 2016-17 पासून 

बंद कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[2 (4)] पय�वरणशा� ाची मराठी व इ�ं जी मा�यम पु�तके छपाई क� न घे�याची बाब 

िवचाराथ�. 

(िटपणी: िव� ापीठांशी संल�न असले�या महािव� ालयातील बी. ए., बी. ए�सी. व 

बी. कॉम. भाग - २ व अिभयांि� की िव� ाशाखे�या िव� ा�य�ना पय�वरणशा� ाची मराठी व 

इं� जी मा�यमाची प�ुतकाची छपाई क� न ती � .५०/- �ती प�ुतक �काशन िवभागामाफ�त 

िव� ी� ारे महािव� ालयास परुवली जातात. सदरची प�ुतके संप�याने छपाई क� न 

घे�यासाठी मा.कुलगु�  महोदय यां�या मा�यतेने संबिंधत फम�कडून दरप� के मागिव�यात 

येवून व दरप� क िव� ापीठा�या सकेंत�थळावर �िस�द कर�यात आले होते. �यानुसार 

एकूण पाच फम�कडून दरप� के �ा�त झाली आहेत. सोबत तौलिनक त�ता जोडला असनू 

�यूनतम दर असलेले फम� मे. �ाज�ता एटंर�ाईजसे, सोलापरू यां�याकडून खालील 

प�ुतके छपाई करावयाची आहेत. 

अ.� . मा�यम छपाई�या �ती दर �ित पु�तक एकूण � पये

१) मराठी मा�यम ५,००० � .१४.२०/- ७१,०००/-

२) इं� जी मा�यम ३,००० � .१५.९०/- ४७,७००/-

एकूण � पये १,१८,७००/-

प�ुतके छपाईचा खच� हा िव�  व लेखा िवभागाकडील "Printing for Publication

Ex." Budget Provision Rs.2,00,000/- या अंदाजप� कीय िशष�का�या तरतूदीतनू 

होणार आहे.  

सबब, पय�वरणशा� ाची मराठी व इं� जी प�ुतके मे. �ाज�ता एंटर�ाईजसे, 

सोलापरू यां�याकडून वरील दराने छपाई क� न घे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�). 

ठराव: पय�वरणशा� ाची मराठी व इ�ं जी मा�यम पु�तके मे. �ाज�ता एटंर�ाईझेस, 

सोलापूर या�ंयाकडून खालील िदल�ेया दराने छपाई क� न घे�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.

अ.� . मा�यम छपाई�या �ती दर �ित पु�तक एकूण � पये

१) मराठी मा�यम ५,००० � .१४.२०/- ७१,०००/-

२) इं� जी मा�यम ३,००० � .१५.९०/- ४७,७००/-

एकूण � पये १,१८,७००/-
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[2 (5)] सोलापूर िव� ापीठात लिलत कला िवभाग आिण ना� शा� अशी दोन �वतं�

िवभाग सु� कर�याची िव� ा पिरषदेची िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी - �ा. अजय दासरी अ�य� , अिखल भारतीय मराठी ना� पिरषद शाखा सोलापरू

यांनी िद.14/07/2016 रोजी�या प� ानुसार सोलापरू शहर आिण िज�हा हे सां�कृितक क��

बनले असनू या िज�� ातून अनेक लेखक, सािह��यक, ना� , नृ�य संगीत व िसनेकलावतं

िनम�ण झाले आहेत. परंतू या कलावतंासाठी �वतं� लिलत कला िवभागाची आिण तं� शु�द

व शै� िणक िनयिमत अ�यास� माची सोय नस�याने हे कलावतं आप�या कलागुणांना

अनुस� न तं� शु�द िश� ण घे�यापासून व�चत रहात आहेत तरी सोलापरू िव� ापीठ येथे

भिव�यात नवकलावतंासाठी लिलत कला िवभाग �वतं� पणे सु� �हाव,े अशी मागणी केली

आहे. या मागणीस ना� पिरषदेने ठराव � .05 नुसार मंजूरी िदली आहे. तर मा. आमदार

�िणतीताई �शदे यांनी �यां�या 12 जुलै, 2016 रोजी�या प� ानुसार िव� ापीठात लिलत

कला सु� करणेबाबत मा. कुलगु� महोदयांना िवनंती केली आहे.

तसेच मा. आमदार �िणतीताई �शदे यांनी �यांचे प� � .001/1677 िद.12 जुलै,

2016 अ�वये �वतं� ना� शा� िवभागही सु� कराव,े कारण सोलापरू िज�� ातील

कलावतंासाठी �वतं� ना� शा� िवभाची आिण तं� शु�द व शै� िणक िनयिमत

अ�यास� माची सोय नस�याने हे कलावतं आप�या कलागुणांना अनुस� न तं� शु�द िश� ण

घे�यापासून व�चत रहात आहे. आिण सां�कृितक व ना� � े� ातील दज�दार व

गुणव� ा�धान कलावतं िनम�ण �हावते यासाठी ना� शा� िवभाग सु� करावे असे

मा. कुलगु� महोदयांना िवनंती केली आहे.

िव� ापीठ पिरसरात नवीन िवभाग सु� कर�याबाबत महारा�� िव� ापीठ अिधिनयम

1994 कलम 30 (क) म�ये अशी तरतूद आहे की, "पदवी, पदिवका, �माणप� े व इतर

िव� ािवषयक िवशेषोपाधी स�ु कर�यासंबधंी �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस करणे"

कलम 30 (ङ) म�ये अशी तरतूद आहे की, "िव� ापीठाम�ये संचिलत महािव� ालये, �शाळा

िवभाग उ�च िश� ण व संशोधन िवशेषीकृत अ�यास पिरस�ंथा, िव� ािवषयक सेवा युिनटे,

� ंथालय, �योगशाळा व सं� हालये �थापन कर�यासंबधंात ��ताव तयार करणे अशी तरतूद

आहे."

�यानुसार हा िवषय िव� ा पिरषदे�या िद. 19/08/2016 �या बठैकीत िवषय � .

168 नुसार सादर केला असता, लिलत कला िवभाग आिण ना� शा� िवभाग अशी दोन

�वतं� िवभाग सु� कर�याबाबत िव� ापिरषदेने �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केलेली

आहे.

सबब, महारा�� िव� ापीठ अिधिनयम 1994 मधील कलम 28 (बी) नुसार

िव� ापिरषदेची िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: सोलापूर िव� ापीठात लिलत कला िवभाग आिण ना� शा� अशी दोन �वतं�

िवभाग सु� कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 
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[2 (6)] �वशे, परी� ा व इतर फी �या रकमा ऑनलाईन प�दतीने ��वकार�यासाठी 

Billdesk या अ�ॅ ीगेटर सं�थेबरोबर करार कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठा अंतग�त होणा�या �वशे, परी� ा, पदवी�दान तसेच इतर फी 

�या र�कमा ऑनलाईन प�दतीने ��वकार�यासाठी ॲ��सस बकँ, शाखा सोलापरू येथे 

नवीन बकँ खाते उघड�यात आले. ॲ��सस बकेँची ॲ� ीगेटर सं�था PayU यांचसेोबत 

करार क� न �यां�या माफ�त ऑनलाईन फी �या र�कमा ��वकार�यात येत आहेत. PayU

सोबत झाले�या करारानुसार नेट ब�ँकगमाफ�त र�कम पाठिवणा�या 1.50% per

Transaction असे चाज�स आकार�यात येत आहेत.

परी� ा िवभागाने िद.20/08/2016 रोजी�या मा. कुलगु�  यां�या मा�यतेने 

कळिव�यानुसार Billdesk या ॲ� ीगेटर सं�थेने िद.29/06/2016 रोजी ऑनलाईन फी 

��वकार�याबाबत सेवा दे�याचा ��ताव व दरप� क िदले असून �यानुसार Net Banking

किरता � पये 6.50 पसै ेper Transaction असा दर िदला आहे. स�या बिह�थ: िव� ा�य�ची 

�वशे �ि� या ऑनलाईन कर�यात आली असून �याची फी ची र�कम अंदाज े � पये 

1,500/- ते 3,000/- इतकी आहे. �याकिरता PayU कडून 1.50% �माणे � पये 23/- ते 

45/- अस ेचाज�स ची आकारणी होत आहे. तीच �ि� या Billdesk माफ�त िदली असता, 

6.50 पैस े इतकी आकारणी झाली असती. यामूळे Net Banking � ारे फी पाठिवणा�या 

िव� ा�य�वर जादा सेवा शु�काचा बोजा पडत आहे. तसचे Billdesk नामवतं कंपनी आहे. 

�यामूळे सोबत करार करावा अशी िशफारस परी� ा िवभागाने केलेली आहे.

� ी. घागसाहेब ॲ��सस बकँ यांनी PayU सं�था �यव��थत सेवा देत नस�यामूळे 

Intergration कर�याकिरता खुप अडचणी िनम�ण होत आहेत. तसेच PayU सं�थेच े

काय�लय िद� ी येथे अस�यामूळे कागदप� े पाठिव�यास अडचणी िनम�ण होत आहेत अस े

e-mail � ारे कळिवले आहे.

सबब, उपरो�त बाबी िवचारात घेता Billdesk य ॲ� ीगेटर सं�थेने ऑनलाईन 

प�दतीने फी ��वकार�यासाठी �यांनी िदलेले दरप� कानुसार करार कर�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: �वशे, परी� ा व इतर फी �या रकमा ऑनलाईन प�दतीने ��वकार�यासाठी 

Billdesk या अ�ॅ ीगेटर सं�थेबरोबर करार कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 
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[2 (7)] िव� ापीठ पिरसरातील िविवध बाधंकाम करणे या कामाकिरता िद.22/08/2016 

रोजी�या बाधंकाम सिमती�या बैठकीचा काय�वृ� ातं मा�यते�तव सादर.

िटपणी: िव� ापीठ पिरसरात करावया�या बांधकामाबाबत बांधकाम सिमतीची बैठक 

िद.22/08/2016 रोजी आयोिजत कर�यात आली होती. सदर बैठकीस िवषय � .1 ते 9 व आय�या 

वळेेचा िवषय � .10(१) सादर कर�यात आले असता, बांधकाम सिमती�या बैठकीतील ठराव � .1 ते 

9 व ठराव � .10(१) नुसार �यव�थापन पिरषदेस मा�यते�तव िशफारस कर�यात आली आहे. 

सबब, िव� ापीठ पिरिनयम S.339 (f) नुसार िद.22/08/2016 रोजी�या बांधकाम 

सिमती�या बैठकीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव). 

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील िविवध बाधंकाम करणे या कामाकिरता िद.22/08/2016 

रोजी�या बाधंकाम सिमती�या बैठकी�या काय�वृ� ातंामधील ठराव � .2, 3 व 4 म�ये 

खालील�माणे केल�ेया दु� �तीसह सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

अ.� . ठराव � . तपशील

1) 2 ठरावातील ितस�या ओळीत "8.23" ऐवजी "8.23%" अशी दु� �ती 

कर�यात आली. 

2) 3 ठरावातील ितस�या ओळीत "11.03" ऐवजी "11.03%" अशी 

दु� �ती कर�यात आली. 

3) ४ ठरावातील ितस�या ओळीत "9.7" ऐवजी "9.7%" अशी दु� �ती 

कर�यात आली. 
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[2 (8)] बिह�थ अ�यास� मा�या नापास (िरपीटर) िव� ा�य��या परी� ा शु�क िनध�िरत

कर�याची परी� ा मंडळाची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठा�या बिह�थ मा�यमातून िश� ण घेणा�या � े श िव� ा�य�चे शु�क हे on

line payment �णाली नुसार घे�यात येवून �यांचे �वशे व परी� ा शु�क आकार�याची

�� ीया सु�  आहे. तथािप या �णाली�दारे बिह�थ अ�यास� मा�या (िरपीटर) सेिम�टर �या

एक  �कवा एका पे� ा िवषयात नापास झाले�या िव� ा�य�चे शु�क आकार�यात संगणकीय 

�णालीस तांि� क अडचण येत अस�याने या िव� ा�य�चे परी� ा शु�क मॅ�युअली घे�यात

येते. सबब, बिह�थ अ�यास� मा�या नापास (िरपीटर) िव� ा�य��या परी� ा शु�क ही on line

payment �णाली नुसार आकार�याकिरता सदरचे शु�क िनध�रण कराव ेलागेल. सबब, 

सदरील िवषय मा.परी� ा मंडळाचे िद.23/08/2016 �या बठैकीसमोर ठेव�यात आला 

असता सदर िवषयावर खालील�माणे ठराव झालेल आहे. 

"बिह�थ अ�यास� मा�या (िरपीटर) सेिम�टर �या एक �कवा एका पे� ा अिधक िवषयात 

नापास झाले�या िव� ा�य�चे शु�क हे �या स� ास �े श िव� ा�य�ना आकार�यात येणा�यार 

शु�का एवढे आकार�याची िशफारस �यव�थापन पिरषदेस कर�यात यावी अस ेठरले."

उपरो�त ठरावा�माणे बिह�थ अ�यास� मा�या (िरपीटर) सेिम�टर �या एक �कवा

एका पे� ा िवषयात नापास झाले�या िव� ा�य�चे शु�क �े श िव� ा�य��माणे आकार�याची

परी� ा मंडळाची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: बिह�थ अ�यास� मा�या नापास (िरपीटर) िव� ा�य��या परी� ा शु�क िनध�िरत

कर�याची परी� ा मंडळाने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात

आली.
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[2 (9)] िश� णशा�  िव� ाशाखेतंग�त बी. एड., बी. पी. एड. व एम. एड. या

अ�यास� मासाठी स�  3 व 4 करीता परी� ा शु�क आकार�याची परी� ा मंडळाची 

िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�. 

(िटपणी: िश� णशा�  िव� ाशाखेतंग�त बी. एड., बी. पी. एड. व एम. एड. हा अ�यास� म 

शै.वष� 2015-16 पवु� 01 वष�चा (स�  1 व 2) होता. परंतु शै.वष� 2015-16 पासून उ�त 

अ�यास� म 02 वष�चा (स�  1 ते 4) कर�यात आला असून �या�माणे बी. एड., बी. पी. एड. 

व एम. एड. या अ�यास� मातील स�  1 ची परी� ा ऑ�टो-2015 तर स�  2 ची परी� ा माच�

2016 म�ये घे�यात आली आहे व स�  3 ची परी� ा ऑ�टो 2016 म�ये घे�यात येणार आहे. 

परी� ा शु�क वाढ सिमती�या िद.16/07/2013 रोजी�या बठैकीतील ठरावा�वये 

�यावळेी िश� णशा�  िव� ाशाखेतील बी. एड., बी. पी. एड. व एम. एड. अ�यास� म हे 01 

(स�  1 व 2) वष�चे होते �या�माणे आजतगायत सदर�या अ�यास� माचे परी� ा शु�क 

खाली दश�िवले�या Group - A �माणे आकार�यात येत आहेत. परंतु शै. वष� 2015-16

पासून उ�त अ�यास� म 02 वष�चा (स�  1 ते 4) कर�यात आला अस�याने स�  3 व 4 च े

परी� ा शु�क िकती �यावी याबाबत सं� म िनम�ण होत आहे.  

Group - A Group - B

Sr.
No

Examination
Exam
Fees

Repeater
students

Fees

Sr.
No

Examination
Exam
Fees

Repeater
students

Fees

1
B. Ed. (Viva-
voce/Practical )

390 390 1
B. Ed. (Viva-
voce/Practical )

2 B.Ed. Sem-I 540 270 2 B.Ed. Sem-III

3 B.Ed. Sem-II 540 270 3 B.Ed. Sem-IV

4 M.Ed. Sem-I 1560 1560 4 M.Ed. Sem-III

5 M.Ed. Sem-II 1560 1560 5 M.Ed. Sem-IV

6 B.P.Ed. Sem-I 840 420 6 B.P.Ed. Sem-III

7 B.P.Ed. Sem-II 840 420 7 B.P.Ed. Sem-IV

सबब, Group - B मधील अ.� .1 ते 7 �या अ�यास� मातील स�  3 व 4 चे परी� ा 

शु�क िनध�रीत कर�याची बाब िद.23/08/2016 �या परी� ा मंडळा�या बठैकीत िवचाराथ� 

ठेव�यात आली होती. सदर बठैकीत खाील�माणे ठराव झाला आहे. 

उपरो�त िश� णशा� िव� ाशाखेतंग�त बी. एड., बी.पी.एड. व एम. एड. � ा 

अ�यास� मासाठी स�  1 करीताचे परी� ा शु�क स�  3 साठी व स�  2 करीताचे परी� ा

शु�क स�  4 साठी िनध�रीत कर�याची िशफारस �यव�थापन पिरषदेस कर�यात आली.   

उपरो�त�माणे परी� ा मंडळची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िश� णशा�  िव� ाशाखेतंग�त बी. एड., बी.पी.एड. व एम. एड. या अ�यास� मासाठी

स�  3 व 4 करीता परी� ा शु�क आकार�याबाबत परी� ा मंडळाने केललेी िशफारस 

��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[2 (10)] MSW या कोस� किरता उ� रपि� का तपासणी, मॉडरेशन, व Viva Voce & Field Work

मानधन दे�याबाबतची परी� ा मंडळाची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या  िवचाराथ�.

(िटपणी: डॉ. इंिदरा चौधरी अ�य�   समाजकाय� अ�थाई अ�यास मंडळ यांनी समाज काय� उ� रपि� का 

मू�यमापन, मॉडरेशन व Viva Voce & Field Work बाबत िदलेले मानधन वाढ बाबते यांचे प�  

सदर प� ाम�ये  MSW या कोस� किरता उ� र पि� का तपासणी , मॉडरेशन  व Viva Voce & Field Work

किरता  खालील  दश�िवले�या त�तामधील कॉलम नं.4 �माणे मानधन वाढ मागणी केलेली आहे.      

अ.� . कोस� -एम. एस. ड�लू (MSW) स�या दे�यात 

येणारी  मानधनाची 

र�कम

मागणी 

केलेली  

र�कम

�यव�थापन 

पिरषदेस 

केलेली िशफारस 

1 2 3 4

1 उ� रपि� का तपासणी 9/- 15/-

2.1 मॅाडरेशन - 70 माक�चे पेपेर 1 ते 

50 किरता (Handling Charges) 

125/- 200/-

2.2 70 माक�चे 51 ते 100  पेपर 

किरता (Handling Charges) 

250/- 400/-

2.3 Moderation charges per

Answerbook

09/- 20/-

3 Project Report Viva Voce /

Field work

17/- 60/-

(Per Students Rs. 17)

(minimum for 20Students) -- 500

स�या देत असले�या मानधन वाढ कर�याकिरता वरील कॉलम नं.४ �माणे केलेली मागणी सदरील 

िवषय परी� ा मंडळा�या िद.23/08/2016 �या बैठकीसमोर ठेव�यात आला असता सदर िवषयावर 

खालील�माणे ठराव झालेला आहे.

अ.� . कोस� -एम. एस. ड�लू (MSW) स�या दे�यात 

येणारी  मानधनाची 

र�कम

मागणी 

केलेली  

र�कम

�यव�थापन पिरषदेस

केलेली िशफारस 

1 2 3 4 5

1 उ� रपि� का तपासणी 9/- 15/- 12/-

2.1 मॅाडरेशन - 70 माक�चे पेपेर 1 ते 

50 किरता (Handling Charges) 

125/- 200/- 125/-

2.2 70 माक�चे 51 ते 100  पेपर 

किरता (Handling Charges) 

250/- 400/- 250/-

2.3 Moderation charges per

Answerbook

09/- 20/- 12/-

3 Project Report Viva Voce /

Field work

17/- 60/- 25/-

(Per Students)

(Per Students Rs. 17)

(minimum for 20 Students) -- 500 500/- for minimum

20 Students

MSW या कोस�किरता उ� रपि� का तपासणी, मॉडरेशन व Viva Voce & Field work किरता 

उपरो�त�माणे मानधन देणे व Viva Voce & Field work किरता माच� / एि�ल 2017 पासून ��येक 

सेिम�टरकिरता अितिर�त � .300/- शु�क आकाराव ेअशी िशफारस �यव�थापन पिरषदेस कर�यात येत आहे.

सबब, परी� ा मंडळाची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: MSW या कोस� किरता उ� रपि� का तपासणी, मॉडरेशन, व Viva Voce & Field Work

साठी मानधन दे�याबाबत परी� ा मंडळाने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[2 (11)] िव� ापीठातील मुल��या वसतीगृहासाठी िडझेल जनरेटर हे Directorate General

of Supplies & Disposals, Govt. of India, New Delhi या�ंयाऐवजी कमी दराने 

ॲ�युरेट पॉवरटेक इिंडया �ा. िल. पुणे या�ंयाकडून खरेदी कर�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठास रा�� ीय उ�च�तर िश� ा अिभयानातंग�त िडझेल जनरेटर 

खरेदीकिरता `8,00,000/- लाख � पय े मंजूर झालले े आहे.सदर िडझेल जनरेटर हे रेट 

कॉ�� े�टम�य ेखरेदी करावयाचे अस�याने सदर िडझेल जनरेटर खरेदी कर�याकिरता अदंाजे 

`8,00,000/- खच� अपिे� त आहे.

तसेच सगंणकशा�  सकुंलासाठी जनरेटर खरेदी कर�यासाठी �ा. एल. पी. देशमखु, 

डॉ. ए. ए. घनवट, डॉ. आर. एस. म�ते या ि� सद�यीय सिमतीने खालील Description च े

जनरेटर खरेदी कर�याची िशफारस केललेी अस�याने सदर जनरेटर Directorate General

of Supplies & Disposals, Govt. of India, New Delhi यां�याकडून रेट कॉ�� ॅ�टमधून खरेदी 

कर�यास िद.15 जून, 2016 रोजी�या खरेदी सिमतीने मा�यता िदललेी आहे.

Sr.NO. Descriptin

1) Name of the instrument:
Kirloskar Green? KOEL Green by Kirloskar Oil Engines Ltd., / KG 1-82.5 ws
Technical Specitifaction:
High Rating DG Set, Three Phase, 415 V with AMF Control Panel
Type of Governor Mechanical
Rating of DG Set: 82.5 KVA
Along with: Installation and Commissioning of Higher rating DG Set with
AMF Control Panel

उपरो�त बाब िवचारात घेता मलु��या वसितगृहासाठी संगणकशा�  सकुंलास खरेदी 

के�या�माणेच उपरो�त Description असलेला जरेटर Directorate General of Supplies & 

Disposals, Govt. of India, New Delhi यां�याकडून Rate Contract मधून Item No.34 

and 63 Model No.82.5 KVA Generator Set 1 नग ̀ 7,46,247/- इत�या र�कमेस खरेदी 

कर�यास िद.02 ऑग�ट, 2016 रोजी�या खरेदी सिमतीने व िद.11 ऑग�ट, 2016 रोजी�या 

िव�  व लखेा सिमतीने केललेी िशफारशीस िद.16 ऑग�ट, २016 रोजी�या �यव�थापन 

पिरषदेने मा�यता िदललेी आहे.

तसेच मा. कुलगु� महोदय, िव�  व लखेा अिधकारी यां�यात झाले�या चच�नुसार आिण 

ॲ�युरेट पॉवरटेक इंिडया �ा. िल., पणेु यांनी िद.२२ ऑग�ट, २०१६ रोजी�या प� ा�वये वरील 

Specification च ेजनरेटर हे Directorate General of Supplies & Disposals, Govt. of 

India, New Delhi यानंी िदले�या `7,46,247/- र�कमेपे�  `13,848/- � पयांनी कमी 

`7,32,399/- इत�या र�कमेस दे�याची तयारी दश�िवली आहे.

सबब, सदर जनरेटर हा Directorate General of Supplies & Disposals, Govt. 

of India, New Delhi या�ंयाऐवजी कमी दराने ॲ�यरेुट पॉवरटेक इंिडया �ा. िल., पणेु 

यां�याकडून खरेदी कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठातील मुल��या वसतीगृहासाठी िडझेल जनरेटर हे Directorate General

of Supplies & Disposals, Govt. of India, New Delhi या�ंयाऐवजी कमी दराने 

ॲ�युरेट पॉवरटेक इिंडया �ा. िल., पुणे या�ंयाकडून `7,32,399/- इत�या 

�कमतीस खरेदी कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[2 (12)] िव� ापीठातील �ही. आय. पी. अितथीगृहासाठी िडझेल जनरेटर हे Directorate General

of Supplies & Disposals, Govt. of India, New Delhi यां�याऐवजी कमी दराने ॲ�युरेट 

पॉवरटेक इिंडया �ा. िल. पणेु यां�याकडून खरेदी कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठास य.ु जी. सी. XII Plan General Development Assistance Scheme (UGC)

अंतग�त िडझेल जनरेटर हे रेट कॉ�� ॅ�ट म�ये खरेदी करावयाचे अस�याने सदर िडझेल जनरेटर खरेदी 

करणेकरीता अंदाज े `8,00,000/- लाख � पये खच�स व सदरची जनरेटरची खरेदी ही `25,000/-

� पयावरील अस�याने �यासाठी �ा. आर. एस. हेगडी व डॉ. �ही. बी. पाटील यांची तांि� क सिमती 

मा. कुलगु� साो यांनी िद. 16 जुलै 2016 िनय�ुत केलेली होती, तथािप संगणकशा�  संकुलासाठी जनरेटर 

खरेदी करणेसाठी �ा. एल. पी. देशमुख, डॉ. ए. ए. घनवट, डॉ. आर. एस. म�ते या ि� सद�यीय सिमतीने

खालील Description चे जनरेटर खरेदी करणेची िशफारस केलेली अस�याने सदर जनरेटर Directorate

General of Supplies & Disposals, Govt. of India, New Delhi यांचेकडून रेट कॉ�� ॅ�ट मधून खरेदी 

कर�यास िद. 15 जून 2016 रोजी�या खरेदी सिमतीने मा�यता िदलेली आहे.

Sr.NO. Descriptin

1) Name of the instrument:
Kirloskar Green / KOEL Green by Kirloskar Oil Engines Ltd.,/KG 1- 82.5 WS
Technical Specitifaction:
High Rating DG Set, Three Phase, 415 V with AMF Control Panel
Type of Governor: Mechanical
Rating of DG Set: 82.5 KVA
Along with: Installation and Commissioning of Higher rating DG Set with AMF Control Panel

उपरो�त बाब िवचारात घेता �ही.आय.पी. अितथीगृहासाठी संगणकशा�  संकुलास खरेदी के�या�माणेच 

उपरो�त Description असलेला जनरेटर Directorate General of Supplies & Disposals, Govt. of India, 

New Delhi यांचेकडून Rate Contract मधून Item No. 34 and 63 Model No. 82.5 KVA Generator Set 

1 नग `7,46,247/- इत�या रकमेस खरेदी कर�यास िद.2 ऑग�ट 2016 रोजी�या खरेदी सिमतीने व 

िद.11 ऑग�ट 2016 रोजी�या िव�  व लेखा सिमतीने केले�या िशफारशीस िद.16 ऑग�ट 2016 रोजी�या 

�यव�थापन पिरषदेने मा�यता िदलेली आहे.

तसेच मा. कुलगु� महोदय, िव�  व लेखािधकारी यां�यात झाले�या चच�नुसार अिण ॲ�यरेुट पॉवरटेक 

इंिडया �ा. िल. पुणे यांनी िद.22 ऑग�ट 2016 रोजी�या प� ा�वये वरील Specification चे जनरेटर हे 

Directorate General of Supplies & Disposals, Govt. of India, New Delhi यांनी िदले�या ̀ 7,46,247/-

रकमेपे� ा `13,848/- � पयांनी कमी `7,32,399/- इत�या रकमेस दे�याची तयारी दश�िवली आहे.

          सबब सदर जनरेटर हा Directorate General of Supplies & Disposals, Govt. Of India, New 

Delhi यां�याऐवजी कमी दराने ॲ�यरेुट पॉवरटेक इंिडया �ा. िल. पुणे यां�याकडून खरेदी कर�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठातील �ही. आय. पी. अितथीगृहासाठी िडझेल जनरेटर हे Directorate General

of Supplies & Disposals, Govt. of India, New Delhi यां�याऐवजी कमी दराने ॲ�युरेट 

पॉवरटेक इिंडया �ा. िल. पणेु यां�याकडू ̀ 7,32,399/- इत�या �कमतीस खरेदी कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

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

                    सही/-  सही/- 

सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


