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सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर 

�यव�थापन पिरषदे�या 79 �या बैठकीचा काय�वृ�ांत 

मंगळवार, िद.25 ऑग�ट, २015 दुपारी 0१:00 वा. 

 

 

�यव�थापन पिरषदेची 79 वी बैठक मंगळवार, िद.25 ऑग�ट, २०१५ रोजी दुपारी 0१:00 

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

आली होती. 

िव�ापीठातील अिधकार मंडळाचा कालावधी िद.31/08/2015 रोजी संपत अस�याने 

िद.25/08/2015 रोजी दुपारी 01:00 वाजता आयोिजत केलेली बठैक संप�यानंतर एक तासानी बठैक 

बोलिव�यात आली. सदर बठैकीस खाली नमूद के�या�माणे सद�य उप��थत होते. या बठैकी म�ये 

िद.25/08/2015 रोजी दुपारी 01:00 वाजता आयोिजत केले�या बठैकीचा काय�वृ�ांत वाचनू कायम 

कर�यात आला. 

बठैकीस खालील�माणे उप��थती होती.   

अ.�. सद�याचे नांव पद 

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

2) िवभागीय सहसंचािलका, सोलापूर िवभाग, सोलापूर  सद�या 

3) डॉ. घुटे �ही. बी. सद�य 

4) �ाचाय� �ी. पाटील आर. वाय. संचालक, म. व िव. िव. मं.  सद�य 

5) �ाचाय� �ी. पवार एस. के. सद�य 

6) �ाचाय� �ी. धु�रगाव एस. सी.  सद�य 

7) �ा. डॉ. सुय�वशंी एस. एस. सद�य 

8) डॉ. िशळीमकर टी. एन.  सद�य 

9) डॉ. �ीमती याजमा�य एस. आर. सद�या 

10) ॲड. �ी. सलगर बी. एस.  सद�य 

11) डॉ. देशमुख एम. एस.  सद�य 

12) डॉ. करच ेबी. आर.  सद�य 

13) डॉ. शेख ए. ए.  सद�य  

14) �ी. गायकवाड बी. आर. सद�य  

15) सौ. मोिहते-पाटील पी. पी.  सद�या 

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

17) �ी. नारकर एस. ए., िव� व लेखा अिधकारी  कायम िनमंि�त 

18) �ी. माळी एस. के., कुलसिचव  सिचव 
 

�वागत: 

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

अनुप��थती:  

 �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस �ा. डॉ. पाटील टी. आर. यांनी दूर�वनी�ारे अनुप��थती 

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

िश�ण िवभाग, मं�ालय, मंुबई, �. सहसंचालक (तं. िश.), तं� िश�ण संचालक यांचे �ितिनधी हे 

सद�य �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते. 



�यव�थापन पिरषदेची 79 वी बैठक मंगळवार, िद.25 ऑग�ट, 2015 काय�वृ�ांत  2/36 

सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाले. 

  

[  01  ]  २३ जून, २०१५ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ�ांतावरील 

केले�या काय�वाही अहवालाची न�द घेणे. 

 ३१ जुलै, २०१५ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ�ांत 

वाचून कायम करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे.  

 

ठराव :  २३ जून, २०१५ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ�ांतावरील 

केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.  

३१ जुलै, २०१५ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ�ांत वाचून 

कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली.  
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[  0२  ] महारा��् िव�ापीठे कायदा १९९४ कलम २९ (ए�स) नुसार �यव�थापन पिरषदेस 

मा. कुलगु� यांनी सादर करावयाचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर. 

 

 (िटपणी: महारा��् िव�ापीठे कायदा 1994 कलम २८ (ए�स) नुसार मा. कुलगु� यांचा 

अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर करणे आव�यक आहे. �यानुसार मा. कुलगु� 

यांचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर). 

 

ठराव :  महारा�� िव�ापीठे कायदा 1994 कलम 28 (ए�स) नुसार मा. कुलगु� यांनी 

सादर केले�या अहवालाची न�द घे�यात आली.  
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[  03  ] परी�ा मंडळावर महारा�� िव�ापीठे कायदा 1994 मधील कलम 31 (3) (e) 

नुसार अिध�ठाता नाही अशा �ाचाय�चे नामिनद�शन कर�याबाबत.  
 

 (िटपणी: महारा�� िव�ापीठे कायदा 1994 मधील कलम 31 (3) (e) नुसार परी�ा 

मंडळावर िद.06/11/2011 रोजी�या बठैकीत िवषय �.11 अ�वये, �यव�थापन पिरषदेने 

�ाचाय� डॉ. एम. एम. फरताडे यांचे नामिनद�शन केले होते.  

 �ाचाय� डॉ. एम. एम. फरताडे यांचे िद.06/07/2015 रोजी अपघाती िनधन 

झा�याने हे पद िर�त झाले आहे. या िर�त पदासाठी िद.14 स�ट�बर 2009 रोजी�या 

शासन आदेशानुसार, खालील�माणे पा�ता असणे आव�यक आहे. 

1. Other than Dean.  

2. Shall possess Ph.D. degree, unless appointed before 13/10/2000.  

3. Minimum 5 years experience as Principal.  

4. Minimum 15 years experience of teaching.  

5. Having worked for atleast 5 times as Paper Setter / Examiner / Moderator / Chairman / 

Co-ordinator of CAP at University exams.  

वरील�माणे नामिनद�शनाबाबत िवचाराथ�). 

 

ठराव: महारा�� िव�ापीठे कायदा 1994 मधील कलम 31 (3) (e) नुसार �ाचाय�  

�ी. एस. के. पवार यांचे परी�ा मंडळावर सव�नुमते नामिनद�शन कर�यात आले.  
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[   04  ] सािव�ीबाई फुले िश�ण �सारक मंडळ, कमलापूर संचिलत �सहगड �कुल ऑफ 

कॉ��युटर �टडीज, केगाव, सोलापूर हे महािव�ालय (एम. सी. ए. अ�यास�म) शै. वष� 

2015-16 पासून बंद कर�यासंदभ�त ना-हरकत �माणप� िनग�िमत कर�याकामी  

म. िव. कायदा 1994 कलम 14(७) अ�वये मा. कुलगु�महोदयांनी िव�ा पिरषदे�या 

वतीने केलेली िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: मा. सहसिचव, सािव�ीबाई फुले िश�ण �सारक मंडळ, कमलापूर यांनी �यां�या सं�थेची 

संचिलत �सहगड �कुल ऑफ कॉ��युटर �टडीज, केगाव सोलापूर हे महािव�ालय शै. वष�  

2015-16 पासून बंद कर�यासंदभ�त ��ताव सादर केलेला आहे. 

 उ�त सं�थे�या संचिलत �सहगड �कुल ऑफ कॉ��युटर �टडीज, केगाव या 

महािव�ालयास (एम. सी. ए. या अ�यास�मास) ए. आय. सी. टी. ई. नवीन िद�ी यांच े प� 

�.WEST/1-6421881/2010/NEW, dt.13/07/2010 अ�वये व उ�च व तं�िश�ण िवभाग, 

महारा��् शासन यांच े िनण�य �.टीईएम-2010 (165/10) तांिश-4, िद.30/06/2010 अ�वये शै. 

वष� 2010-11 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावर मा�यता िमळालेली होती. �या अनुषंगाने 

��तुत िव�ापीठाने संल��नकरणाची सव� काय�वाही पूण� क�न सं�थेची संचिलत �सहगड �कुल 

ऑफ कॉ��युटर �टडीज, केगाव या नवीन महािव�ालयास शै. वष� 2010-11 पासून �थम 

संल��नकरण िदलेले होते.  

 सदर महािव�ालया�या (एम. सी. ए. या अ�यास�मा�या) संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणास शै. वष� 2014-15 पय�त मा�यता आहे. परंतु सदर अ�यासकमास सलग दोन वष� 

मंजूर �वशे �मतेएवढी िव�ाथ� सं�या नस�यामुळे सं�थेने शै. वष� 2015-16 पासून �सहगड �कुल 

ऑफ कॉ��युटर �टडीज, केगाव, सोलापूर हे महािव�ालय बंद कर�याचा िनण�य घेतला अस�याच े

�ा�त ��तावात नमूद केले आहे. 

 महारा��् िव�ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (महािव�ालय �कवा मा�यता �ा�त पिरसं�था 

बंद करणे) मधील तरतूद�ची छायांिकत �त व त�अनुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 ची छायांिकत 

�त सोबत जोडलेली आहे. 

 महािव�ालय, िवषय / िव�ाशाखा, अितिर�त तुकडी बंद कर�याबाबत �ा�त ��तावावर 

संबंिधत महािव�ालयाला भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर 

कर�यासाठी महारा��् िव�ापीठ कायदा 1994 कलम 92(३) अ�वये खालील�माणे ि�सद�यीय 

�थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.  

१. डॉ. ए. ए. शेख   (अ�य�) 

२. �ी. पी. एम. दग�पाटील (सद�य) 

३. �ी. आर. एस. म�ते  (सद�य) 

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

सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने महािव�ालयातील सव� कम�चा�यांच े �वतं�  

ना-हरकत पमाणप� घेऊन िव�ापीठास जमा कर�या�या अटी�या अिधन राहून उपरो�त 

महािव�ालय शै. वष� 2015-16 पासून ट�याट�याने बंद कर�याची िशफारस केलेली आहे. 

 सिमतीने सुचिवलेली अट प�ा�वये महािव�ालयास कळिव�यात आलेले होते. �यास 

अनुस�न महािव�ालयाकडून अटीपूत�ता अहवाल या काय�लयाकडे �ा�त झालेले असून 

महािव�ालयाने सदर अहवालाम�ये �यां�याकडे काय�रत असणा�या दोन सहा. �ा�यापक, एक 

�युिनअर �लाक� , तीन िशपाई व एक गाड�नर यांच े ना-हरकत �माणप� सादर केलेले आहेत. 

वा�तिवक पाहता ��तुत िव�ापीठा�या त�ार िनवारण सिमतीकडे �यां�या महािव�ालयाम�ये 

काय�रत असणा�या एकूण ११ सहा. �ा�यापकांच े अज� �ा�त झालेले होते. �ा�त त�ार अज�ना 
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अनुस�न िवहीत काय�वाही क�न त�ार िनवारण सिमतीने घेतलेला िनण�य महािव�ालयाला 

पुढील काय�वाहीकिरता महािव�ालयाला कळिव�यात आलेला असून सदरबाबत महािव�ालयाने 

अ�ाप कोणतीही काय�वाही केलेली नाही. तसेच महािव�ालयाने उपरो�त प�ासोबत फ�त दोनच 

�ा�यापकांच े ना-हरकत �माणप� सादर केलेले आहेत. �हणजेच महािव�ालयाम�ये काम 

करणा�या सव� कम�चा�यांच ेना-हरकत �माणप� महािव�ालयाने सादर केलेली नस�याच ेिदसून 

येते. सदरबाबत महािव�ालयाल ��तूत काय�लया�या िद.26/06/2015 रोजी�या प�ा�वये 

महािव�ालयातील सव� कम�चा�यांच े ना-हरकत �माणप� सादर करावा अ�यथा सदरबाबत 

उ�वणा�या सव� ��ास व अडचणीस सव��वी आपली सं�था जबाबदार राहील असे करणेबाबत 

कळिव�यात आलेले आहे. 

 ए. आय. सी. टी. ई. नवी िद�ी यांच े िनयमावलीनुसार �यांच े �ािधकरणातंग�त येणारे 

महािव�ालय / िवषय / अ�यास�म / अितिर�त िव�ाथ� �वशे��मता / िव�ाशाखा / अितिर�त 

तुकडी बंद कर�यासाठी संबंिधत िव�ापीठाच ेना-हरकत �माणप� ए. आय. सी. टी. ई. कडे सादर 

करणे महािव�ालयास अिनवाय� आहे. 

 सदर ना-हरकत �माणप� िनग�िमत कर�यासाठी िव�ा पिरषदेची व त�नंतर �यव�थापन 

पिरषदेची मा�यता �यावी लागणार आहे. तथािप, िव�ा पिरषदेची बैठक िद.23/04/2015 रोजी 

संप� झालेली आहे व निजक�या काळात लवकर आयोिजत हो�याची श�यता नस�याने िव�ा 

पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�महोदयांनी म. िव. कायदा 1994 कलम 14(७) अ�वये सािव�ीबाई 

फुले िश�ण �सारक मंडळ, कमलापूर या सं�थेची संचिलत �सहगड �कुल ऑफ कॉ�युटर 

�टडीज, केगाव हे महािव�ालय (एम. सी. ए. अ�यास�म) शै. वष� 2015-16 पासून बंद 

कर�यासंदभ�त ना-हरकत �माणप� िनग�िमत कर�यासाठी िव�ा पिरषदे�या वतीने �यव�थापन 

पिरषदेला िशफारस केलेली आहे. 

 सबब, सािव�ीबाई फुले िश�ण �सारक मंडळ, कमलापूर संचिलत �सहगड �कुल ऑफ 

कॉ��युटर �टडीज, केगाव, सोलापूर हे महािव�ालय (एम. सी. ए. अ�यास�म) शै. वष� 2015-16 

पासून ट�याट�याने बंद कर�यासंदभ�त ना-हरकत �माणप� िनग�िमत कर�यासाठी म. िव. कायदा 

1994 कलम 14(७) अ�वये िव�ा पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�महोदयांनी केलेली िशफारस 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�). 

 

ठराव: सािव�ीबाई फुले िश�ण �सारक मंडळ, कमलापूर संचिलत �सहगड �कुल ऑफ 

कॉ��युटर �टडीज, केगाव, सोलापूर हे महािव�ालय (एम. सी. ए. अ�यास�म) शै. वष� 

2015-16 पासून बंद कर�यासंदभ�त ना-हरकत �माणप� िनग�िमत कर�याकामी  

म. िव. कायदा 1994 कलम 14(७) अ�वये मा. कुलगु�महोदयांनी िव�ा पिरषदे�या 

वतीने केलेली िशफारस ��वका�न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  
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[  05  ] उमा महािव�ालय, पंढरपूर या महािव�ालयातील बी. बी. ए. हा अ�यास�म  

शै. वष� २०१५-१६ पासून बंद कर�याबाबत िव�ा पिरषदेने केलेली िशफारस 

िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: मा. �ाचाय�, उमा महािव�ालय, पंढरपरू यां�याकडून महािव�ालयातील  

बी. बी. ए. हा अ�यास�म शै. वष� २०१५-16 पासून बदं कर�याबाबतचा ��ताव �ा�त 

झाला होता. 

 सं�थेचे नाव महािव�ालयाचे नाव बंद करावयाचे 

वष� 

बंद करावयाचा 

अ�यास�म 

अनुदानाचा 

�कार 

 �ी. पांडुरंग िश�ण �सारक 

मंडळ, सोलापूर,  

ता. पंढरपूर, िज. सोलापूर 

उमा महािव�ालय, 

पंढरपूर, ता. पंढरपूर,  

िज. सोलापूर 

शै. वष�  

२०१५-१६ 

बी. बी. ए. कायम िवना 

अनुदािनत 

  उमा महािव�ालय, पंढरपरू या महािव�ालयातील बी. बी. ए. या अ�यास�मास 

महारा��् शासन आदेश �.एनजीसी2007 / (2017 /17) / मिश-३, िद.02 ऑग�ट, 

२007 अ�वये, शासनाची शै. वष� 2007-08 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावर 

मा�यता िमळालेली होती. ��तुत िव�ापीठाने शासन मा�यते�या अनुषंगाने व �थािनक 

चौकशी सिमती�या अटीपतू�ते�या अिधन राहून बी. बी. ए. या नवीन पदवी अ�यास�मास 

�थम संल��नकरणास शै. वष� 2008-09 पासून मा�यता िदलेली होती.  

 परंतु सदर अ�यास�मास आव�यक असणारी िव�ाथ� सं�या उपल�ध होत 

नस�याने सं�थेने शै. वष� 2015-16 पासून बी. बी. ए. हा पदवी अ�यास�म करीत 

अस�याचे �ा�त ��तावात नमूद केले आहे. 

 महारा�� िव�ापीठ कायदा 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. 

 महािव�ालय / िव�ाशाखा / अ�यास�म / िवषय व अितिर�त तुकडी बदं 

कर�याबाबत �ा�त ��तावावर संबिंधत महािव�ालयाला भेट देवून आव�यक ती चौकशी 

क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�यासाठी महारा��् िव�ापीठ कायदा 1994 कलम 

92(३) अ�वये खालील सिमती सद�यांची �थािनक चौकशी िनयु�त कर�यात आली 

होती. 

1. डॉ. ए. ए. शेख   (अ�य�) 

2. �ी. बी. बी. जगताप   (सद�य) 

3. �ी. बी. �ही. श�डे  (सद�य) 

 सदर सिमतीने उपरो�त महािव�ालयास भेट देऊन अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने महािव�ालयातील बी. बी. ए. हा शै. वष� 

2015-16 पासून बदं कर�याची िशफारस केलेली आहे. 
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  �या अनुषंगाने महारा��् िव�ापीठ कायद 1994 कलम 92(३) मधील तदतूदी�वये 

उमा महािव�ालय, पंढरपरू या महािव�ालयातील बी. बी. ए. हा अ�यास�म बदं 

कर�याची बाब िद.23/04/2015 रोजी�या िव�ा पिरषदे�या बठैकीत िवचाराथ� सादर 

केली असता, िव�ा पिरषदेने ठराव �.113(३) अ�वये सदर महािव�ालयातील बी. बी. ए. 

अ�यास�म शै. वष� 2015-16 पासून बदं कर�याबाबत �यव�थापन पिरषेस िशफारस 

केलेली आहे. 

 सबब, उमा महािव�ालय, पंढरपरू या महािव�ालयातील बी. बी. ए. हा 

अ�यास�म शै. वष� 2015-16 पासून बदं कर�याबाबत िव�ा पिरषदेने केलेली िशफारस 

िवचाराथ�). 

 

ठराव: उमा महािव�ालय, पंढरपूर या महािव�ालयातील बी. बी. ए. हा अ�यास�म  

शै. वष� २०१५-१६ पासून बंद कर�याबाबत िव�ा पिरषदेने केलेली िशफारस 

��वका�न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  



�यव�थापन पिरषदेची 79 वी बैठक मंगळवार, िद.25 ऑग�ट, 2015 काय�वृ�ांत  9/36 

 

[   06  ] िव�ापीठासाठी सन २०१५-१६ किरता कुिरअर सेवा वा�षक दर करार 

कर�याची बाब िवचारारथ्. 

 

 (िटपणी: िव�ापीठास टपालाची सेवा परुिव�यासाठी सन 2015-16 कुिरअर सेवा वा�षक 

दर करार करणे या कामाकिरता दै. संचार व दै. प�ुयनगरी या वत�मानप�ाम�ये तसेच 

िव�ापीठा�या संकेत�थळावर िद.26/05/2015 रोजी िनिवदा �िस�द कर�यात आली 

होती. िनिवदा ��वकृतीची अंितम तारीख िद.15/06/2015 होती. एकूण ३ (तीन) कुिरअर 

फम�धारकांकडून िनिवदा �ा�त झा�या हो�या. तांि�क िनिवदा िद.04/07/2015 रोजी 

िनिवदा उघडणे सद�य फम�चे �ितिनधी यां�यासमोर उघड�यात आ�या असता �याम�ये 

फ�त मे. तेज कुिरअर को�हापरू यांची िनवदा पा� झाली. 

 िव�ापीठाशी संल��नत असणारी सव� महािव�ालये, महारा��् शासन, युजीसी व 

इतर टपाल �ाधा�याने व वळेेवर पाठिवणे आव�यक असून �यासाठी कुिरअर सेवचेी 

आव�यकता आहे. उपरो�त जािहर िनिवदेम�ये फ�त ३ (तीन) िनिवदाधारकांनी सहभाग 

न�दिवला असून �यापकैी एकच िनवदा पा� झाली आहे. सोलापरू िव�ापीठ हे सोलापरू 

शहरापासून ८ ते १० िक. मी. दूर अस�यामूळे इतर �थािनक कुिरअर सेवा देणा�या फम� 

िव�ापीठास कुिरअर सेवा दे�यास व �यासंबधंी िनिवदा दाखल कर�यास �ितसाद देत 

नाहीत असा गे�या तीन वष�चा अनुभव आहे. �यामूळे उपरो�त व�तु��थती िवचारात 

घेऊन पा� झालेली एकच िनिवदा ��वका�न पढुील काय�वाही कर�यास  

मा. कुलगु�महोदयांनी समान लेखा संिहतेमधील तरतूद APPENDIX I DP-Sr-6 (vi) 

(b-i) नुसार मा�यता िदलेली आहे. �या अनुषंगाने सदर तांि�क ���ा पा� झालेली  

मे. तेज कुिरअर, को�हापरू यांची दराची िनिवदा खरेदी सिमतीचे सद�य यां�या समोर 

उघड�यात आली असून दराचा त�ता सोबत जोडला आहे. �यानुसार िव�ापीठाला  

मे. तेज कुिरअर, को�हापरू यां�याकडून कुिरअर सेवा घे�याकिरता सन 2015-16 

किरता वा�षक दर करार कर�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: िव�ापीठासाठी सन २०१५-१६ किरता मे. तेज कुिरअर, को�हापूर यां�याकडून 

कुिरअर सेवा वा�षक दर करार कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  
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[   07  ] पि�म िवभागीय व रा��ीय�तरीय युवा महो�सवात सहभागी होणा-या 

कलाकारांना तसेच िव�ाथ� संसद सद�यांना व युवा महो�सव सिमती�या 

सद�यांना दे�यात येणारे  75 नग �लेजर तयार क�न घे�याचा ��ताव 

िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: पि�म िवभागीय व रा��ीय�तरीय युवा महो�सवात सहभागी होणा�या 

कलाकारांना तसेच िव�ाथ� संसद सद�यानं◌ा व युवा महो�सव सिमती�या सद�यांना 

दे�यात येणारे 75 नग �लेजर खरेदी कर�यासाठी िद.23/06/2015 ते िद.04/08/2015 

या दर�यान �थानीक वृ�प�ातून जाहीर िनिवदा दे�यात आली होती. �यास अनुस�न 

एकूण 39 िदवसां�या कालावधीत एकच िनिवदा �ा�त झाली. समानलेखा संिहता मधील 

िनयम �.६ b(i) अ�वये िनयमानुसार तीन पे�ा कमी िनिवदा �ा�त झा�यास �ा�त िनिवदा 

गृिहत धर�यास तसेच सदरची िनिवदा उघड�याचे पणू� अिधकार मा. कुलगु�महोदय 

यांचे अस�याने िद.10/08/2015 रोजी�या मा�यतेनुसार सदरची एकच िनिवदा 

उघड�यात आली. िनिवदेत नमुद कपडयाचा नमु�याचा िवचार होता. रेमंड मेटी 

�.2643 या कापडात �.1,680/- �ित नगा�माणे �लेजर सी. आर. च�हाण सोलापरू 

यां�याकडून खरेदी कर�याची िशफारस कर�यात आली.  िशफारसीनुसार रेमंड मेटी 

कापडात �.1,680/- �ित नगा�माणे �लेजर खरेदी कर�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: पि�म िवभागीय व रा��ीय�तरीय युवा महो�सवात सहभागी होणा�या 

कलाकारांना तसेच िव�ाथ� संसद सद�यांना व युवा महो�सव सिमती�या 

सद�यांना दे�यात येणारे 75 नग �लेजर सी. आर. च�हाण सोलापूर यां�याकडून 

रेमंड मेटी कापडात �.1,680/- �ित नग या�माणे खरेदी कर�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.  
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[  08  ] �हदी िवषयातील पीएच. डी. संशोधन िव�ाथ� �ी. कानडे राजाराम दादा यांचा 

पा�ता दंडात 50% सवलत िमळणेबाबतचा िवनंती अज� �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: �ी. कानडे यांनी ��तूत िव�ापीठाम�ये �हदी िवषयात डॉ. एम. डी. �शदे यां�या 

माग�दश�नाखाली १ जानेवारी, 2008 अ�वये, पीएच. डी. अ�यास�मासाठी न�दणी केली 

होती. परंतु �ी. कानडे यां�याकडून वयै��तक अडचणीमुळे पीएच. डी. अ�यास�माचा 

पा�ता फॉम� भरणे रािहला असून स���थतीत �ी. कानडे यांनी दंड भर�यास यो�य ती 

सवलत देवून पा�ता फॉम� ��वकारणेबाबत िद.29 मे, 2015 रोजी�या अज��वये िवनंती 

केली होती. �यास अनुस�न ��तूत िवभागाने �ी. कानडे यांना पा�ता अज�बाबत 

िनयमा�माणे �पये 1,20,050/- दंड आकारणेची िटपणी सादर केली असता  

मा. कुलगु�साो यांनी 50% दंड माफ क�न पा�ता अज�चे शु�क �पये 900/- व दंड 

�पये 59,575/- अशी एकूण र�कम �पये 60,475/- भ�न घेणेबाबत आदेिशत 

के�या�माणे ��तूत िवभागाने �ी. कानडे यांना संदभ� प� �.SUS/ BCUD / PGBUTR 

/2014-15/2438, िद.16 जून, 2015 अ�वये कळिवले होते.  

 उपरो�त कळिव�या�माणे �ी. कानडे यांनी िद.29 जून, २०१५ रोजी�या िवनंती 

अज��वये पा�ता अज�म�ये सवलत देणेबाबत िवनंती केली होती. �यानुसार ��तूत 

िवभागाने �यांना मा. कुलगु�साो यां�या आदेशानुसार यापवू�च पा�ता अज�साठी 50% 

दंड माफ केलेला अस�याने �पये 60,475/- दंडात सवलत िमळणेबाबत केलेली �यांची 

िवनंती अमा�य कर�यात आली अस�याचे संदभ� प� �.SUS/ BCUD/ PGBUTR/ 

2015-16/3210, िद.08 जुलै, २०१५ अ�वये कळिवले आहे. �यास अनुस�न �ी. कानडे 

यांनी �पये 60,475/- दंडात 50% सवलत िमळणेबाबत पनु�: िद.29 जुलै, २015 

रोजी�या अज��वये िवनंती केलेली असून �ी. कानडे यांचा िवनंती अज� �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�). 

 

ठराव: �हदी िवषयातील पीएच. डी. संशोधन िव�ाथ� �ी. कानडे राजाराम दादा यांनी 

पा�ता दंडात सवलत िमळ�याबाबत केलेली िवनंती ��वका�न यापूव� माफ 

केलेला दंड (50% सवलत) िवचारात घेता, उव�िरत िश�क दंडापैकी 50% दंड 

माफ कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  
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[  09  ] परी�े�या गोपिनय कामकाज कर�यासंदभ�त तयार कर�यात आले�या 

अ�यादेशा�या मसुदयास िव� व लेखा सिमतीने केलेली िशफारस िवचाराथ� 

सादर. 
 

 (िटपणी: �यव�थापन पिरषदे�या िद.19/8/2014 रोजी�या िवषय �. 14 (2) अ�वये 

परी�ा िवभागातील गोपनीय �कारची कामे ही अित संवदेनशील व गोपनीय �कारची 

अस�याने सदरचे कामकाज कोणाकडून क�न �याव ेव या कामकाजाबाबतचे दर काय 

असाव े हे ठरिव�याचे अिधकार मा. कुलगु�ंना दे�याचे ठरले व �यानुसार इतर 

िव�ापीठा�माणे गोपनीय कामाबाबतचे Ordinance तयार कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आलेली होती. 

 �यानुसार िद.14/8/2015 रोजी�या िव� व लेखा सिमती�या िवषय �. 3 (1) 

अ�वये सदर गोपनीय कामकाजासाठी�या अ�यादेशाचा मसुदा िवचाराथ� सादर केला 

असता खालील�माणे ठराव कर�यात आलेला आहे. 

ठराव �. 3 (1) परी�े�या गोपनीय कामकाज कर�या संदभ�त तयार कर�यात आले�या 

अ�यादेशाचा मसु�ास �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली. 

             सबब, परी�े�या गोपिनय कामकाज कर�यासंदभ�त तयार कर�यात आले�या 

अ�यादेशा�या मसुदयास िव� व लेखा सिमतीने केलेली िशफारस िवचाराथ� सादर). 

 

ठराव: परी�े�या गोपिनय कामकाजसंदभ�त तयार कर�यात आले�या अ�यादेशा�या 

मसु�ास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  
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[  10  ] महारा��् िव�ापीठे कायदा 1994 मधील कलम 28(सीसी) नुसार सन 2014-15 चे 

लेखापिर�ीत लेखे व लेखापरी�ण अहवाल अिधसभेत मा�यतेकिरता िशफारस 

कर�याची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: सोलापरू िव�ापीठाचे सन 2014-15 या आ�थक वष�त झाले�या आ�थक 

�यवहाराचे लेखापरी�ण क�न घे�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेने संवधैािनक 

लेखा परी�ण �हणनू M/s. TAP & Associates, Solapur यांची िनयु�ती कर�यात 

आलेली आहे. �यांनी 2014-15 या आ�थक वष�त झाले�या आ�थक �यवहाराचे 

लेखापरी�ण क�न अहवाल या िवभागास सादर कर�यात आलेला आहे. सोबत अहवाल 

जोडला आहे. 

               Account Code 1.50 (g), (h) नुसार िव� व लेखा सिमतीने िनयु�त केलेली 

उपसिमती ही सदरचे आ�ेप व लेखापरी�ण अहवाल अंितम क�न िव� व लेखा सिमती 

िशफारस करेल, �यासाठी महारा��् िव�ापीठ कायदा 1994 मधील तरतूद 14(७) नुसार 

िव� व लेखा सिमती�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी �ी. बी. आर. गायकवाड व डॉ. 

ए. ए. शेख यांची सदर उपसिमतीवर सद�य �हणनू नामिनद�शन केले होते. सदर 

उपसिमतीने िद.07/08/2015 रोजी उप��थत केले�या आ�ेपावर सनदी लेखापाल 

यांचेशी सिव�तर चच� क�न संबिंधत िवभागाने सादर केलेली आ�ेप संदभ�तील 

कागदप�े सनदी लेखापाल यांना दाखिव�यात आली. चच�अंती काही आ�ेप वगळ�यात 

येवून लेखापिर�ण अहवाल अंितम कर�यात आला.  

                 अंितम लेखापरी�ण अहवाल सनदी लेखापाल M/s. TAP & Associates, 

Solapur यांनी काय�लया�तव सादर केलेला आहे.  

                  सदरचा लेखापरी�ण अहवाल व लेखापरी�ीत लेखे िद.14/08/2015 

रोजी�या िव� व लेखा सिमती�या बठैकीम�ये सादर केले असता खालील�माणे ठराव 

कर�यात आला आहे. 

ठराव �.3(२): “िव�ापीठाचे सन 2014-15 या आ�थक वष�चे वा�षक लेखे व 

लेखापरी�ण अहवाल महारा��् िव�ापीठे कायदा 1994 मधील कलम 75(२) (e) नुसार 

अहवाल �यव�थापन पिरषदेसमारे सादर करणेस िशफारस कर�यात आली.” 

                सबब, िव� व लेखा सिमतीने िशफारस केलेले सन 2014-15 या आ�थक 

वष�चे लेखापिर�ीत लेखे व लेखापरी�ण अहवाल महारा��् िव�ापीठे कायदा 1994 

मधील कलम 28(सीसी) नुसार व सोलापरू िव�ापीठ पिरिनयम �.474 (६) अ�वये 

अिधसभेस िशफारस कर�याकिरता �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ� सादर). 
 

ठराव: महारा��् िव�ापीठे कायदा 1994 मधील कलम 28(सीसी) नुसार सन 2014-15 चे 

लेखापिर�ीत लेखे व लेखापरी�ण अहवाल अिधसभेस मा�यतेकिरता केलेली िशफारस 

सव�नुमते ��वका�न तशी अिधसभेस िशफारस कर�यात आली.  
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[  11  ] ��तुत िव�ापीठामाफ� त “सोलापूर िव�ापीठ जीवन गौरव पुर�कार” करीता �ा�त 

झालेले ��ताव �यव�थापन पिरषदे�या वतीने छाननी सिमतीस िशफारस के�याची बाब 

व िशफारस केले�या ��तावाची तपासणी क�न पुर�काराकिरता अंितम �य��तची 

िनवड कर�या�तव मा. कुलगु�महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने म. िव. 

अिधिनयम 1994 कलम 14(७) अ�वये डॉ. टी. एन. िशळीमकर यांचे नाव सिमती 

सद�य �हणून नामिनद�शन के�याची बाब मािहती�तव. 
 

 (िटपणी: सन 2015 पासून ��तुत िव�ापीठा�या वध�पन िदनी (1 ऑग�ट)रोजी ��तुत 

िव�ापीठाकडून रा�य व रा��ीय पातळीवर कला, सं�कृती, सािह�य, शा�, �ीडा, िश�ण व 

संशोधन, सामािजक काय�, कृषी, उ�ोग व �यापार आदी �े�ाम�ये जीवनभर सामािजक बांिधलकी 

मानून �या काय�साठी �वत:ला वाहून घेणा�या व �या �े�ाम�ये िवशेष उ�ेखनीय योगदान 

(Outstanding / Extraordinary contribution) देणा�या �य�तीस सोलापूर िव�ापीठ जीवन गौरव 

पुर�कार �ावयाच ेआहे. 

 सदरबाबत उ�त पुर�काराकिरता तयार कर�यात आले�या िनयमावलीला �यव�थापन 

पिरषेने िदले�या मा�यतेला अनुस�न सदर पुर�काराकिरता अज� मागिव�याकिरता 

िद.12/05/2015 रोजी�या दै. िद�यमराठी, िद.14/05/2015 रोजी�या दै. सकाळ व 

िद.15/05/2015 रोजी�या दै. लोकमत या वत�मानप�ांम�ये सदर पुर�काराकिरता जािहर 

आवाहन कर�यात आलेले होते. तसेच सदर जािहर आवाहन ��तुत िव�ापीठा�या 

संकेत�थळावरही �िस�द कर�यात आलेले होते. सदर जािहर आवाहनाम�ये िद.15/06/2015 

पय�त अज� िवहीत नमु�यात सादर करणेबाबत / िशफारस करणेबाबत नमूद केलेले होते. तथािप, 

िदले�या मुदतीम�ये फ�त दोनच अज� �ा�त झालेले अस�यामूळे पुन�: �शासकीय मा�यता घेवून 

िव�ापीठा�या संकेत�थळावर जािहर आवाहन िद.30/06/2015 पय�त ��ताव सादर करणेबाबत 

कळिव�यात आलेले होते. 

 उपरो�त जािहर आवाहनाला अनुस�न सोलापूर िव�ापीठ जीवन गौरव पुर�काराकिरता 

��तुत काय�लयाकडे खालील �माणे एकूण चार अज� �ा�त झालेले होते.  

 अ.� िशफारस क�य�च ेनाव �याची जीवन गौरव पुर�काराकिरता िशफारस 

केलेली आहे �या �य��तच े नाव  

 १. �वत: �ी. सुरेश नाना श�डे 

 २. िदपकराव साळंुखे पाटील डॉ. एस. डी. कदम 

 ३. डॉ. �काश जोशी �ी. अ�चतु �ीधर गोडबोले 

 ४. �वत: �ी. फुलचदं जिरचदं नागिटळक 

 सोलापूर िव�ापीठ जीवन गौरव पुर�काराबाबत तयार कर�यात आले�या िनयमावलीम�ये मु�ा 

�.04 म�ये खालील�माणे तरतूद आहे.  

मु�ा �.४ - नामिनद�शन प�दत: सदरील पुर�कारासाठी मा. �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�शन 

केले�या पाच नावामधून एका �य��तची या पुर�कारासाठी िनवड कर�यासाठी ि�सद�यीय 

िसमतीच ेगठण केले जाईल. सदर ि�सद�यीय सिमतीच ेअ�य� हे सोलापूर िव�ापीठाच ेकुलगु� 

असतील, अ�य िव�ापीठाच ेआजी �कवा माजी कुलगु� व सोलापूर िव�ापीठ �यव�थापन पिरषदेने 

नामिनद�िशत केलेले एक सद�य हे सदर सिमतीच े सद�य असतील. पुर�काराकिरता �ा�त 

झाले�या अज�ची छाननी क�न �यव�थापन पिरषद ५ अज�ची िशफारस उपरो�त सिमतीकडे 

करेल. 
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  उ�त मु�ा पाहता �यव�थापन पिरषद �ा�त एकूण अज�पैकी पाच नावाची िशफारस छाननी 

सिमतीकडे करेल व �या पाच अज�ची तपासणी क�न छाननी सिमती सदर पुर�काराकिरता 

एकाची िनवड करेल. तथािप, प�तुत काय�लयाकडे सदर पुर�काराकिरता फ�त चारच अज� 

�ा�त झालेले अस�यामूळे सदर ��ताव �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर न करता थेट छाननी 

सिमतीसमोर सादर कर�यात आलेले आहेत. 

 तसेच उपरो�त�माणे �ा�त झाले�या ��तावांची छाननी क�न सदर पुर�काराकिरता एकाची 

िनवड कर�याकरीता�या सिमतीम�ये �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�शन केलेले एक सद�य 

आहेत. तथािप �यव�थापन पिरषदेची आगामी बैठक िद.21/07/2015 रोजी होणार 

अस�यामूळे व सदरचा पुर�कार ��तुत िव�ापीठा�या वध�पन िदनी �हणजेच १ ऑग�ट, 

२०१५ रोजी �ावयाचा अस�यामूळे सदरबाबत सव� कामे िवहीत मुदतीत होणे आव�यक 

अस�यामुळे छाननी सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेची सद�य डॉ. टी. एन. िशळीमकर यांच े

नामिनद�शन मा.कुलगु�महोदयांनी महारा��् िव�ापीठ कायदा 1994 कलम 14(७) अ�वये 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने केलेले आहे. उपरो�त�माणे �ा�त ��तावांची छाननी 

कर�याकिरता खालील सिमती िनयु�त कर�यात आलेली होती. 

 1 मा. कुलगु� अ�य�  

(��तुत िव�ापीठाच ेकुलगु�) 

 २ �ा. (डॉ.) वसंत �शदे  

(कुलगु�, डे�कन कॉलेज, पद�यु�र आिण 

संशोधन सं�था, अिभमत िव�ापीठ, पुणे) 

सद�य 

(इतर िव�ापीठाच े आजी �कवा माजी 

कुलगु�) 

 ३ डॉ. टी. एन. िशळीमकर सद�य 

(�यव�थापन पिरषदेने नामिनद�शन 

केलेला �यव�थापन पिरषदेचा एक 

सद�य) 

 सबब, 

१. सदर पुर�काराकरीता फ�त चार ��ताव �ा�त झालेले अस�यामूळे सदरच े ��ताव 

�यव�थापन पिरषदेसमोर न नेता (��तावांची सं�या पाच पे�ा कमी अस�यामूळे) थेट छाननी 

सिमतीसमोर सादर के�याची बाब मािहती�तव सादर. 

२. सदर पुर�काराकरीता �ा�त ��तावांची छाननी क�न �य�तीची िनवड कर�याकामी छाननी 

सिमतीम�ये �यव�थापन पिरषदेचा एक �ितिनधी �हणनू डॉ. टी. एन. िशळीमकर यांच े

नामिनद�शन मा. कुलग�ुमहोदयांनी म. िव. अिधिनयम 1994 कलम 14(७) अ�वये �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने के�याची बाब मािहती�तव). 

 

ठराव: ��तुत िव�ापीठामाफ� त “सोलापूर िव�ापीठ गौरव पुर�कार” करीता �ा�त झालेले ��ताव 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने छाननी सिमतीस िशफारस के�याची बाब व िशफारस केले�या 

��तावाची तपासणी क�न पुर�काराकिरता अंितम �य��तची िनवड कर�या�तव  

मा. कुलगु�महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने म. िव. अिधिनयम 1994 कलम 14(७) 

अ�वये डॉ. टी. एन. िशळीमकर यांचे नाव सिमती सद�य �हणून नामिनद�शन के�याबाबतची न�द 

घे�यात आली.  
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[  12  ] संल�न महािव�ालयातील िश�कीय पदांची जािहरात ��तुत िव�ापीठ 

संकेत�थळावर �िस�द करणेसाठी र�कम �.1,000/- इतके दर आकारणी 

करणेबाबत मा. कुलगु�महोदयांनी महारा�� िव�ापीठ कायदा 1994 कलम 

14(7) अ�वये िदलेली मा�यता मािहती�तव. 

 

 (िटपणी:- िव�ापीठ संल�न अनुदािनत व कायम िवनाअनुदािनत महािव�ालयातील 

�ाचाय�/संचालक, �ा�यापक, सहयोगी �ा�यापक, सहा�यक �ा�यापक, �ंथपाल व  

शा. िश. संचालक ही िर�त पदे भरणेसाठी संल�न महािव�ालयांना िव�ापीठ िवशेष 

क�ाकडून जािहरातीचा मसूदा मंजूर क�न िदला जातो. 

          समाजात िव�ापीठ संकेत�थळाचा वापर मोठया �माणात होत अस�याने, संल�न 

महािव�ालयातील िर�त िश�कीय पदांची जािहरात िव�ापीठ संकेत�थळावर �कािशत 

के�यास �याचा बराच फायदा संल�न महािव�ालयास होईल. या�तव िशवाजी िव�ापीठ 

को�हापरू �यांचे संल�न महािव�ालयांची जािहरात �यांचे संकेत�थळावर �कािशत करत 

अस�याने, याबाबत �यांना दुर�वनीव�न संपक�  साधला असता, �यव�थापन पिरषदे�या 

मा�यतेनुसार संल�न महािव�ालयांना िव�ापीठा�या संकेत�थळावर जािहरात �िस�द 

कर�यासाठी संबिंधत महािव�ालयांकडून र�कम �.1,000/- इतके दर आकारणी केली 

जाते अस�याचे �यांनी सांिगतले. 

         सदरची बाब िवचारात घेता, ��तुत िव�ापीठ संल�न महािव�ालयांना जर �यांचे 

महािव�ालयातील िश�कीय पदाची जािहरात ��तुत िव�ापीठा�या संकेत�थळावर 

�िस�द करावयाची अस�यास �यांना र�कम �.1,000/- इतके दर आकारणी 

करणेबाबत मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� िव�ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) 

मधील तरतुदीनुसार �यव�थापन पिरषदे�यावतीने मा�यता िदलेली आहे. 

           सबब, संल�न महािव�ालयातील िश�कीय पदांची जािहरात ��तुत िव�ापीठ 

संकेत�थळावर �िस�द करणेसाठी र�कम �.1,000/- इतके दर आकारणी करणेबाबत 

मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� िव�ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) अ�वये िदलेली 

मा�यता मािहती�तव). 

 

ठराव: संल�न महािव�ालयातील िश�कीय पदांची जािहरात ��तुत िव�ापीठ 

संकेत�थळावर �िस�द करणेसाठी र�कम �.1,000/- इतके दर आकारणी 

कर�याबाबत मा. कुलगु�महोदयांनी महारा�� िव�ापीठ कायदा 1994 कलम 

14(7) अ�वये केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.  
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[  13  ] िव�ा�य�ना दे�यात येणा�या e-Transcript व e-Verification किरता 

आकारावयाचे शु�क व या संदभ�तील केलेला MOU मािहती�तव. 

 

 (िटपणी: िव�ाथ� उ�ीण� झा�यानंतर �यांना �यां�या पढुील शै�िणक व रोजगार िवषयक 

कामासाठी Transcript Certificate ची आव�यकता भासते स���थतीम�ये सदरची 

�ि�या ही पो�टा�ारे िव�ा�य�नी िवनंती के�यानंतर पार पाडली जाते. Transcript 

मागणी करणारे बहुतांश िव�ाथ� हे देशाबाहेर वा�त�यास असतात. �यामूळे िव�ापीठांशी 

प��यवहार करताना अडचणी िनम�ण होतात व या �ि�येकिरता िवलंबही होत असतो. 

स���थतीम�ये ��तुत िव�ापीठ िव�ा�य�कडून कमीत कमी �.800/- इतके आहे. 

(Rs.100/- for each copy of Statement of Marks of each year (each Part / 

Semester / per attempt) याम�ये टपालाचा खच� समािव�ट नस�याने िव�ापीठास 

टपालाचा खच� करावा लागतो. तसेच िव�ा�य�स �य�तीश: िव�ापीठात येवून सदरची 

काय�प�दती करावी लागत अस�यामूळे �याचा वळे, �म व पैसा याचा अप�यय होतो. 

 या सव� बाब�चा िवचार करता �वरीत Transcript Certificate (�ितिलपी 

�माणप�) �ा�त �हाव ेयाकिरता College of Engineering यांनी Truecopy Credential 

Pvt. Ltd, Pune यां�याकडून ऑनलाईन काय�प�दती िवकसीत केलेली असून �या�ारे ते 

िव�ा�य�ना Digital Sngnature �ारे Transcript Certificate तयार क�न पाठिवत 

आहेत. 

 वरील�माणे काय�प�दती सोलापरू िव�ापीठाने अवलंबावी असे वाटत 

अस�यामूळे स�या �चिलत असले�या Transcript Certificate सोबत E-Transcript व 

E-Verification ही सेवा िव�ा�य�ना दे�याकिरता िव�ा�य�कडून पवू��माणे घे�यात 

येणा�या शु�काम�ये वाढ करणे आव�यक आहे. 

 सबब, Truecopy Credential Pvt. Ltd, Pune यांचा ��ताव �ा�त झा�यानंतर 

िव�ापीठ काय�लयामाफ� त कंपनीची चच� क�न मा. कुलगु�महोदय यां�या पदवानगीने 

कंपनीसोबत (MOU) करारप� कर�यात आले आहे. सदर बाबीस मा.कुलगु�महोदयांनी 

मा�यता िदलेली आहे.  

 िव�ा�य�ना दे�यात येणा�या e-Transcript व e-Verification किरता 

आकारावयाचे शु�क व या संदभ�तील केलेला MOU मािहती�तव). 

 

ठराव: िव�ा�य�ना दे�यात येणारे e-Transcript व e-Verification या 

कागदप�ाकंिरता आकारावयाचे शु�क व या संदभ�तील करारप� कर�यासाठी 

मा.कुलगु� महोदयांनी िदलेली मा�यता व केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात 

आली.  
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[  14 ] िव�ापीठ व संल�न महािव�ालयातील िव�ाथ� पिरषद �थापन कर�या�या 

तारखेबाबत मा. कुलगु�ंनी केलेली काय�वाही मािहती�तव. 

 

 (िटपणी: महारा��् िव�ापीठे कायदा 40(२) (b) व िव�ापीठ पिरिनयम �.S.446 नुसार 

िव�ापीठ िव�ाथ� मंडळ �थापन कर�यासाठी तारीख िनि�त कर�याबाबत �यव�थापन 

पिरषदेची मा�यता �यावी लागते. िव�ाथ� पिरषद �थापन कर�यासाठी तारीख िनि�त 

कर�याबाबत िव�ापीठ पिरिनयम �.S.446 ची तरतूद खालील�माणे आहे 

 The Principal shall finalize the nomination of the student memebers and other 

namely, one lecturer on the basis of his / her interest and experience in the 

stutdents welfare activities, one sr. Division NCC officer, on NSS Programme 

officer, and the Director of Sports and Physical Education, if any, on the 

Students Council as per the provision in Section 40 (2) (b) and declare the 

Students Council, duly formed on a date fixed by the Management Coucil. 

 अ.�. �ि�येच ेनाव महािव�ालयातील �तर िव�ापीठ अिधिवभाग 

�तर 

  महािव�ालयांना प�ा�ारे 

कळिव�याची तारीख 

14/07/2015 14/07/2015 

 1) महािव�ालये िव�ाथ� मंडळाची 

�थापनेची घोषणा 

05/08/2015 05/08/2015 

 2) सिचव पदाची िनवडणकू 13/08/2015 13/08/2015 

 3) सिचवासाठीचा ��ताव 

पाठिव�याची अंितम तारीख 

19/08/2015  

 4) िव�ापीठ िव�ाथ� मंडळाची घोषणा 26/08/2015  

 5) िव�ापीठ सिचव व अ�य� पदाची 

िनवडणकू  

05/09/2015  

  उपरो�त तारखा संल�न महािव�ालयांना �वरीत आव�यक अस�याने महारा��् 

िव�ापीठे कायदा 1994 �या कलम 14(७) नुसार मा. कुलगु�महोदय यांनी 

िद.05/08/2015 या तारखेर िव�ाथ� मंडळ �थापनेची घोषणा करणेबाबत �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने मा�यता िदलेली आहे. �यानुसार काय�लयाचे जावक  

�. सोिवसो/िव�ाथ� क�याण/2015-16/3476, िद.14/07/2015 अ�वये सव� संल�न 

महािव�ालयांना याबाबत अवगत कर�यात आले आहे.  

 सबब, मा. कुलगु�महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केलेली काय�वाही 

मािहती�तव). 

 

ठराव: िव�ापीठ व संल�न महािव�ालयातील िव�ाथ� पिरषद �थापन कर�या�या 

तारखेबाबत मा. कुलगु�महोदयानंी िदले�या मा�यतेची केले�या काय�वाहीची 

न�द घे�यात आली.  
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मा. कुलगु�महोदयां�या परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय: 
 

[ १5(1) ] िद.14/08/2015 रोजी झाले�या िव� व लेखा सिमती�या बैठकीत देव �पोट�� 

वअेर यांचेकडून खेळाडूसाठी गणवशे खरेदी कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदेस 

केलेली िशफारस िवचाराथ�. 
 

  (िटपणी: सोलापरू िव�ापीठा�या �ीडा िवभागातफ�  अिखल भारतीय आंतरिव�ापीठ / 

पि�म िवभागीय आंतरिव�ापीठ व महारा��् रा�य आंतरिव�ापीठ �ीडा �पध�म�ये 

सहभागी होणा�या िव�ापीठ संघा�या खेळाडंूना ��येक वष� �माणे या वष�ही 

िव�ापीठामाफ� त �ॅकसूट व �पोट�� की�� खरेदी कर�यासाठी ई-िनिवदा काढ�यात 

आली होती व http://su.digitaluniversity.ac व www.mahatenders.gov.in या 

संकेत�थळावर िद.10/06/2015 पासून उपल�ध कर�यात आली होती. 

 उपरो�त �माणे िनिवदा सादर कर�याचा िद.02/07/2015 रोजी िकती िनिवदा 

आ�या याबाबत तपासणी केली असता एकच िनिवदा आ�याचे िनदश�नास आले होते. 

�यानुसार �याच िदवशी �थम मुदतवाढ घेवून िद.13/07/2015 कर�यात होती. 

िद.13/07/2015 रोजी िनिवदा बाबत तपासणी केली असता. �यात ही एकच िनिवदा 

आ�याचे िदसून आले. �यानंतर िद.15/07/2015 रोजी�या िटपणी अ�वये ि�तीय 

मुदतवाढ घे�यात आली. �यात िनिवदा सादर कर�याची अंितम तारीख 

िद.22/07/2015 होती. �यानुसार िनिवदा िकती आ�या याबाबत तपासणी कर�यात 

आली. तरी ही एकच िनिवदा आ�याचे िनदश�नास आले दराची िनिवदा उघड�यात आली 

असून �या�या दराचा त�ता जोडला आहे.  

 AIU �माणे होणारे िविवध खेळाचे सामने िद.1 स�ट�बर, २015 पासून सु� होणार 

आहेत. यापवु� संबिंधत खेळाडंूना गणवशे देणे आव�यक अस�याने व निजक�या काळात 

खरेदी सिमतीची बठैक होणार नस�याने िद.11/08/2015 रोजी महारा�� िव�ापीठ 

कायदा 1994 �या कलम 14(७) अ�वये, मा. कुलगु�महोदयांनी मा�यता िदली असून, 

सदरचा िवषय िद.14/08/2015 रोजी िव� व लेखा सिमतीपढेु ठेव�यात आला होता. 

सदर िवषयास िव� व लेखा सिमतीने ठराव �.३ अ�वये, देवा �पोट�� वअेर यां�याकडून 

�ॅकसूट व �ीडा िकट� खरेदीची व िवषय �यव�थापन पिरषदेस ठेव�याची िशफारस 

केली आहे. 

 सबब, िद.14/08/2015 रोजी झाले�या िव� व लेखा सिमती�या बठैकीत देव 

�पोट�� वअेर यां�याकडून खेळाडंूसाठी गणवशे खरेदी कर�यासाठी �यव�थापन 

पिरषदेस केलेली िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव: िद.14/08/2015 रोजी झाले�या िव� व लेखा सिमती�या बैठकीत देव �पोट�� 

वअेर यां�याकडून खेळाडूसाठी गणवशे खरेदी कर�यासाठी केलेली िशफारस 

��वका�न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  
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[ १5(२) ] रा�य शासन व िव�ापीठ अनुदान आयोगाकडून (UGC) िमळाले�या 

अनुदानातून घेतले�या �थावर मालम�ेवर आकार�यात येणा�या घसारा 

(Depreciation) बाबत सुधारीत प�त अवलंबव�याबाबतची बाब िवचाराथ�.  
 

  (िटपणी: सोलापूर िव�ापीठास रा�य शासन / िव�ापीठ अनुदान आयोगाकडून अनुदान �ा�त 

झाले आहे. सदर अनुदानातून घे�यात आले�या �थावर मालम�वेर घसारा (Depreciation) 

आका�न सदरची र�कम खच� टाक�यात येते व �या रकमे इत�या िनधीची गुंतवणकू कर�यात 

येते. िद.३१ माच�, २०१५ पय�त रा�य शासन व िव�ापीठ अनुदान आयोग यां�याकडून िमळाले�या 

अनुदानातून घेतले�या मालम�वेर घसारा (Depreciation) खालील �माणे आहे.  

 अ.�. अनुदान �पये 

१) िव�ापीठ अनुदान आयोग (UGC)  १५,२४,४३३/- 

२) रा�य शासन  २,००,८७,३३२/- 

 वरील �माणे �.२,१६,११,७६५/- रकमेचा घसारा खच� टाक�यात आलेला आहे व ितत�याच 

रकमेची घसारा िनधीम�ये गंुतवणकू कर�यात आली आहे.  

 अनुदानातून घेतले�या मालम�वेर घसारा खच� न टाकता �यांच े समायोजन दर वष� 

अनुदानात कर�यात याव ेअशी तरतूद I. A. S. �या माग�दश�क त�वाम�ये कर�यात आली आहे.  

 सबब, (१) िद.३१ माच�, २०१५ पय�त अनुदानातून खरेदी केले�या �थावर मालम� ेवरील 

घसारा (Depreciation) �.२,१६,११,७६५/- ही र�कम घसारा िनधीतून वजा क�न �याच 

समायोजन िव�ापीठा�या नफा / तोटा (Income - Expenditure) िनधी म�ये कर�याची व �याच 

बरोबर तेव�ाच रकमेची गुंतवणकू िव�ापीठा�या घसारा िनधीतून कर�यात आलेली आहे ती 

गुंतवणकू िव�ापीठा�या िनधीत वग� कर�याची बाब िवचाराथ�.  

 (२) �याच �माणे आ�थक वष� २०१५-१६ पासून अनुदानातून घेतले�या �थावर मालम�वेर 

घसारा अनुदानातून समायोजन कर�याची िद.१४/०८/२०१५ रोजी�या िव� व लेखा सिमती�या 

सभेम�ये सादर केले असता, खालील �माणे ठराव कर�यात आला आहे.  

ठराव �. ३ (३) : िद.३१ माच� २०१५ पय�त अनुदानातून खरेदी केले�या �थावर मालम�े वरील 

घसारा (Depreciation) �.२,१६,११,७६५/- ही र�कम घसारा िनधीतून वजा क�न �याच 

समायोजन िव�ापीठा�या नफा / तोटा (Income- Expenditure) िनधी म�ये कर�याची व �याच 

बरोबर तेव�ाच रकमेची गुंतवणूक िव�ापीठा�या घसारा िनधीतून कर�यात आलेली आहे ती 

गुंतवणूक िव�ापीठा�या िनधीत वग� कर�याची व �याच �माणे आ�थक वष� २०१५-१६ पासून 

अनुदानातून घेतले�या �थावर मालम�ेवरील घसारा अनुदानातून समायोजन कर�याची 

�यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली.  

 सबब, िव� व लेखा सिमतीने िशफारस के�या�माणे �थावर मालम�वेरील घसारा 

अनुदानातून समायोजन कर�याची बाब िवचाराथ�).  

 

ठराव: 

 

 

रा�य शासन व िव�ापीठ अनुदान आयोगाकडून (UGC) िमळाले�या 

अनुदानातून घेतले�या �थावर मालम�ेवर यापूव� आकार�यात येणा�या घसारा 

(Depreciation) प�दती ऐवजी सुधारीत प�त अवलंबव�याबाबत सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.   
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[ १5(३)] सन २०१५-१६ या आ�थक वष�किरता �शासकीय व अिधिवभागासाठी लेखन 

सामु�ी खरेदीचा वा�षक दरकरार ��वकारावया�या ��तावाबाबत.  
 

 

  (िटपणी: सन २०१४-१५ या आ�थक वष�किरता �शासकीय व अिधिवभागासाठी लेखन 

सामु�ी खरेदीकिरता चार परुवठादाराबरोबर करार कर�यात आलेला असून सदरचा 

दरकरार ऑग�ट २०१५ अखेर संपणार आहे. �यामुळे सन २०१५-१६ या वष�किरता 

लेखन सामु�ी खरेदी वा�षक दरकरार कर�यासाठी िद.१७/०७/२०१५ रोजी दै. पढुारी 

या वत�मानप�ातून जाहीर ई-िनिवदा सूचना �िस� कर�यात आली होती. �याच बरोबर 

िव�ापीठा�या संकेत�थळ http://su.digitaluniversity.ac व महारा�� शासना�या 

www.mahatenders.gov.in संकेत�थळावर �िस� कर�यात आली होती.  

 लेखन सामु�ीसाठी खालील �माणे तीन फम�नी िनिवदा सादर के�या असून 

दराचा तौलिनक त�ता सोबत जोडला आहे.  

 १. िव�ांत पेपस� ॲ�ड �टेशनस�, सोलापरू  

२. ताटीज एंटर�ाईजसे, सोलापरू  

३. भ�ती म�टी स��हसेस, सोलापरू  

  निजक काळात खरेदी सिमतीची बठैक होणार नस�याने लेखन सामु�ीची 

संकुले / �शासकीय िवभागास आव�यकता अस�याने ती खरेदी करावी लागणार आहे. 

�यामुळे खरेदी सिमती�या वतीने महारा�� िव�ापीठ कायदा १९९४ मधील तरतुद १४ (७) 

नुसार मा.कुलगु� महोदय यांनी मा�यता िदली आहे.  

 सबब, तुलना�मक त��यानुसार फम�ने िदले�या सािह�यिनहाय दरातील 

�यूनतम दर असले�या फम�सोबत लेखन सामु�ी खरेदीसाठी वा�षक दरकरार कर�याचा 

��ताव िद.१४/०८/२०१५ रोजी�या िव� व लेखा सिमती�या सभेम�ये सादर केले असता 

खालील�माणे ठराव कर�यात आला आहे.  

ठराव �. ३(५): सोबत जोडले�या तुलना�मक त��यानुसार �यूनतम दर असले�या 

फम�सोबत लेखनसामु�ी खरेदीसाठी वा�षक दरकरार कर�याची व सदर खरेदीचा खच� 

हा िव� व लेखा िवभागा�या Stationary Exp तरतूद �. ९ लाख या अंदाजप�कीय 

िशष�कामधून खच� टाक�यास �यव�थापन परिषदेस िशफारस कर�यात आली.  

 सबब, िव� व लेखा सिमतीने िशफारस के�या�माणे तुलना�मक त��यानुसार 

फम�ने िदले�या सािह�यिनहाय दरातील �यूनतम दर असले�या फम�सोबत लेखन सामु�ी 

खरेदीसाठी वा�षक दरकरार कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).  

 
  

ठराव: 

 

सन २०१५-१६ या आ�थक वष�किरता �शासकीय व अिधिवभागासाठी लेखन 

सामु�ी खरेदीचा वा�षक दरकरार ��वकारावया�या ��तावास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.  
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[ १5(4)] िव�ापीठाचे सन २०१५-१६ या आ�थक वष�चे संवधैािनक लेखापरी�ण 

कर�यासाठी लखेा परी�कां�या िनयु�तीबाबत.  
 

 (िटपणी: महारा�� िव�ापीठ अिधिनयम, १९९४ मधील ७५ (२) (छ) (४) नुसार, �यव�थापन 

पिरषदेने िनयु�त लेखापरी�काकडून िव�ापीठ ले�यांची लेखापरी�ा क�न घेणे 

आव�यक आहे. �या अनुषंगाने सोलापरू िव�ापीठाचे सन २०१४-१५ या आ�थक वष�त 

झाले�या �यवहारांचे लेखापरी�ण क�न घे�यासाठी संवधैािनक लेखापरी�कांची 

िनयु�ती करावयाची अस�याने िद.२९/०५/२०१५ रोजी�या िटपणी अ�वये सनदी 

लेखापाल िनवडीसाठी िव� व लेखा सिमती मधील सद�य डॉ. ए. ए. शेख व  

�ी. बी. आर. गायकवाड यांची उपसिमती मा.कुलगु� यां�या मा�यतेने िनयु�त कर�यात 

आली होती.  

 उपरो�त सिमतीने उप��थत सव� सनदी लेखापाल सोबत िव�ापीठ व 

िश�ण�े�ातील लेखापरी�णाचा अनुभव, अपेि�त फी व लेखापरी�ण कर�यासाठी 

�यां�याकडे असलेला सेवक वग� इ�यादी बाबत सखोल चच� क�न िव�ापीठाचे सन 

२०१४-१५ या वष�चे संवधैािनक लेखापरी�ण कर�यासाठी तीन सनदी लेखापालाची 

नाव ेअंितम क�न िशफारस केली होती.  

 िद.२३/०६/२०१५ रोजी�या �यव�थापन पिरषदेने ठराव �. १३ (२) अ�वये 

िव�ापीठाचे सन २०१४-१५ या आ�थक वष�चे संवधैािनक लेखापरी�ण कर�यासाठी 

M/s T A P & Associates, Solapur यांची लेखापरी�क �हणनू िनयु�ती कर�यास व 

या आ�थक वष� लेखापरी�णासाठी �.५१,०००/- (सव� करासहीत) ऑडीट फी आदा 

कर�यास मा�यता दे�यात आली होती.  

 M/s. T A P & Associates, Solapur यांनी िव�ापीठाचे सन २०१४-१५ या 

आ�थक वष�चे लेखापरी�ण क�न �यांनी अहवाल वळेेत सादर केला आहे. सदर 

अहवालास िव� व लेखा सिमतीने �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केली आहे.  

 आता िव�ापीठाचे सन २०१५-१६ या आ�थक वष�चे संवधैािनक लेखापरी�ण 

कर�यासाठी लेखापरी�कांची िनयु�ती करणे आव�यक आहे. M/s. T A P & 

Associates, Solapur यांनी सन २०१५-१६ किरता पनु�िनयु�ती व फी म�ये १०% वाढ 

िमळणेबाबत ईमेल�ारे िवनंती केली आहे. सोबत ईमेल जोडला आहे.  

 सबब, M/s. T A P & Associates, Solapur यांनी ईमेल�ारे िवनंती केले नुसार 

�यांची िव�ापीठाचे सन २०१५-१६ या आ�थक वष�चे लेखापरी�ण कर�यासाठी 

संवधैािनक लेखापरी�क �हणनू िनयु�ती व फी म�ये १०% वाढ कर�याबाबतचा ��ताव 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).  

 

ठराव: 

 

 

M/s. T A P & Associates, Solapur यांनी सन २०१४-१५ या आ�थक वष�चे 

लेखापरी�णाचे काम समाधानकारकपणे के�यामुळे �यांना सन २०१५-१६ या 

आ�थक वष�चे लेखापरी�ण कर�यासाठी पुन�िनयु�ती दे�यास व �यां�या पूव��या 

�.५१,०००/- (सव� करासहीत) या फीम�ये १०% वाढ कर�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.  
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[ १5(5)] रा��ीय अनार अनुसंधान के��र, सोलापूर काय�लयासाठी पा�याची १५० mm 

dia. D. I. K-9 पाईपलाईन िव�ापीठा�या ४८२ एकर व ३५.५ एकर ह�ीतून 

टाक�यास परवानगी दे�याची �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.  
 

 (िटपणी: संचालक, रा��ीय अनार अनुसंधान के��, सोलापरू यांनी संशोधन क� �ासाठी, 

सोलापरू काय�लयासाठी पा�याची १५० mm dia. D. I. K-9 पाईपलाईन सोलापरू 

िव�ापीठा�या ह�ीतून टाक�याची परवानगी िमळणेबाबत िद.06/08/2015 रोजी 

कळिवले आहे. 

 �यानुसार रा��ीय अनार अनुसंधान क� ��, सोलापरू येथील शासनाने मंजूर 

केले�या पाईप लाईन टाक�याचे काम महारा�� जीवन �ाधीकरण यांचेमाफ� त होणार 

असून सदरची पाईपलाईन िव�ापीठा�या ४८२ एकर जिमनीतून तसेच ३५.५ एकर 

जिमनीतून घेणार अस�याने िव�ापीठाची परवानगी दे�याबाबत कळिवले आहे. रा��ीय 

अनार अनुसंधान क� ��ास पाकणी येथून होणारा पाणी परुवठा योजना पाईपलाईन 

िव�ापीठा�या ४८२ एकर जिमनीतून तसेच ३५.५ एकर जिमनी�या िव�ापीठ ह�ीतून 

टाकणेस परवानगी दे�याबाबत िद.17/08/2015 रोजी�या िटपणीनुसार मा. कुलगु� 

महोदय यांची मा�यता घे�यात आलेली आहे. 

 सबब, रा��ीय अनार अनुसंधान क� ��, सोलापरू काय�लयासाठी पा�याची 

पाईपलाईन ४८२ एकर व ३५.५ एकर जागेतून िव�ापीठा�या ह�ीतून टाक�यास 

परवानगी दे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).    

 

ठराव: रा��ीय अनार अनुसंधान के��, सोलापूर काय�लयासाठी पा�याची १५० mm 

dia. D. I. K-9 पाईपलाईन िव�ापीठा�या ४८२ एकर व ३५.५ एकर ह�ीतून 

टाक�यास भिव�यात जर पाईपलाईन दु��तीसाठी जिमन खोदावी लागली तर 

ती जिमन पूव� ��थतीत आण�या�या आिण कंपाऊंड वॉल खालून पाईप जात 

असताना �या िठकाणी िसम�ट कॉ�� टने भराव टाकून पाईपलाईन घेऊन 

जा�या�या अटीवर परवानगी दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  
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[ १5(6)] ��तुत िव�ापीठा�या नॅक मू�यांकना�या तयारीकिरता "िव�ापीठ पिरसरातील 

िविवध बांधकामाची कामे" मजुर सहकारी सं�थेकडून क�न घे�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: ��तुत िव�ापीठा�या नॅक मू�यांकना�या तयारीकिरता िव�ापीठ पिरसरात 

िविवध बांधकामे करणे आव�यक आहे. िद.09, 10, 11 व १२ स�ट�बर रोजी नॅक 

मू�यांकन किमटी भेट देणार असून �याकिरता िव�ापीठ पिरसरातील िविवध बांधकामे 

करणे आव�यक आहे. �याचा तपिशल खालील�माणे. 

 अ.�. कामाचे नाव अंदाजप�कीय  

र�कम �. 

 1) संगणकशा� संकुला�या बाजूस वाहनतळ बनिवणे. �.2.90 ल� 

 2) िव�ा�य��या खेळा�या मैदानावर शेड व खोली�या 

नुतनीकरणाचे काम करणे. 

�.2.20 ल� 

 3) �ही. आय. पी. अितिथगृह समोरील र��याचे BBM 

डांबरीकरण करणे. 

�.2.95 ल� 

 ४) मुलांचे वसितगृह व कॅ�टीनचे र��याचे काम करणे. �.2.90 ल� 

 5) संगणकशा� संकुल इमारती समोरील र��याचे काम करणे. �.2.95 ल� 

 6) रंगभवन, अ�यास क� � येथील paving block व फरशा व 

इतर दु��तीचे कामे करणे. 

�.2.80 ल�  

  वरील�माणे सव� कामे नॅक मू�यांकरनापवू� करणे आव�यक अस�याने व 

नजीक�या काळात बांधकाम सिमतीची बठैक िनयोिजत नस�याने मा. कुलगु�ंनी 

महारा�� िव�ापीठ कायदा 1994 �या कलम 14(७) अ�वये बांधकाम सिमती�या वतीने 

वरील कामास मा�यता िदलेली आहे. 

 वर नमूद केलेली िविवध कामे कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�). 
 

ठराव: 

 

 

��तुत िव�ापीठा�या नॅक मू�यांकना�या तयारीकिरता खालील�माणे "िव�ापीठ 

पिरसरातील िविवध बांधकामाची कामे" मजुर सहकारी सं�थेकडून क�न 

घे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  

 अ.�. कामाचे नाव अंदाजप�कीय  

र�कम �. 

 1) संगणकशा� संकुला�या बाजूस वाहनतळ बनिवणे. �.2.90 ल� 

 2) िव�ा�य��या खेळा�या मैदानावर शेड व खोली�या 

नुतनीकरणाचे काम करणे. 

�.2.20 ल� 

 3) �ही. आय. पी. अितिथगृह समोरील र��याचे BBM 

डांबरीकरण करणे. 

�.2.95 ल� 

 ४) मुलांचे वसितगहृ व कॅ�टीनचे र��याचे काम करणे. �.2.90 ल� 

 5) संगणकशा� संकुल इमारती समोरील र��याचे काम करणे. �.2.95 ल� 

 6) रंगभवन, अ�यास क� � येथील paving block व फरशा व 

इतर दु��तीचे कामे करणे. 

�.2.80 ल�  
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[ १5(7) ] मा. आ. कु. �िणतीताई �शदे यांचे िद.22/08/2015 यांचे प�ाबाबत परी�ा 

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

 

 (िटपणी: मा. आ. कु. �िणतीताई �शदे यांनी �यां�या िद.22/08/2015 �या मा. कुलगु� 

महोदयांना पाठिवले�या प�ानुसार सोलापरू शहर िज��ात दु�काळ पड�यामूळे 

शेतक�यांना जनावरांना चारा, शेतीला पाणी नस�यामूळे उ�प� काहीही नाही. �यां�या 

कुटंुबाचा उदरिनव�ह करणे खूप अवघड झाले आहे. �यामूळे िव�ा�य�ना िव�ापीठात जी 

परी�ा शु�क �ाव ेलागते ती माफ कर�यात यावी. माग�या वष� अशाच दु�काळ पडला 

होता. �यावळेेस फी माफ कर�यात आली होती. तरी सोलापरू शहर - िज��ातील 

दु�काळ��त शेतक�यां�या मुलांची परी�ा फी करावी अशी आ�हाची िवनंती केली आहे. 

सदरील बाब िद.24/08/2015 �या बठैकीत मा. परी�ा मंडळा�या िवचाराथ� ठेवली 

असता, परी�ा मंडळाने सदरील बाब �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस केली आहे.  

 सबब, मा. आ. कु. �िणतीताई �शदे यांचे िद.22/08/2015 यां�या प�ाबाबत 

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

 

ठराव: मा. आ. कु. �िणतीताई �शदे व �ी. गणेश ड�गरे, िज�हा�य�, NSUI िव�ाथ� 

संघटना यां�या िद.22/08/2015 �या प�ाबाबत परी�ा मंडळाने केलेली 

िशफारस ��वका�न दु�काळामुळे िव�ा�य�चे परी�ा शु�क माफ कर�यासाठी 

शासनास िशफारस कर�यास  सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  
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[ १5(8) ] ��तुत िव�ापीठा�या वतीने ऑनलाईन �थलांतर दाखला (Migrtion 

Certificate) कर�यासाठी िविहत �ि�या क�न घे�याबाबत व �याकरीता 

Student कडून अितिर�त �.10/- इतके शु�क �वीकारणेस परी�ा मंडळाने 

केलेली िशफारस िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: मा. उपसिचव, उ�च व तं� िश�ण, मं�ालय मंुबई यांनी �यांचे प� �. औिचमु 

2015/�.�.49/िविश-3 िद.18/4/2015 अ�वये ई-�लॅटफॉम��या मा�यमातून सव� 

िव�ा�य�ना माय�ेशन स�टिफकेट उपल�ध क�न दे�या�या अनुषंगाने िव�ापीठामाफ� त 

आव�यक ती काय�वाही कर�याबाबत कळिवले आहे. �यानुसार ��तुत िव�ापीठा�या 

एमकेसीएल अतंग�त असले�या अ�यास�माकरीता ऑनलाईन प�दतीने माय�ेशन 

स�टिफकेट अज� करावयाची काय��णाली सु� कर�याची काय�वाही अंितम ट�यात आहे. 

 तसेच एमकेसीएल अंतग�त नसले�या (कोअर व ऑफलाईन �णाली) 

अ�यास�मासाठी संगणकीय काऊंटर या मा�यमातून ऑनलाईन प�दतीने माय�ेशन 

स�टिफकेट मागिव�याची काय��णाली क�न �याव े लागणार आहे. �यास अनुस�न 

Google application अंतग�त feecounter.com, Pune या फम��या �ितिनधी समवते 

चौकशी केली असता �यांनी सदरचे सुिवधा उपल�ध क�न दे�यास तयार असून 

�याकरीता �यांनी �ित िव�ाथ� �.10/- इतका सेवा शु�क आकार�यात येणार अस�याचे 

कळिवले आहे. �यास अनुस�न Google application अंतग�त feecounter.com, Pune 

या फम�सोबत ऑनलाईन प�दतीने माय�ेशन स�टिफकेट करीता अज� कर�याची 

काय�वाही कर�यास व �याकरीता िव�ा�य�कडून �.10/-इतके शु�क �वीकार�यास  

मा.कुलगु�महोदय यांनी मा�यता िद�याची बाब िद.24/8/2015 रोजी�या  

िवषय �.15(१) नुसार िवषय सादर कर�यात आलेला होता. सदर िवषयावर 

खालील�माणे ठराव कर�यात आला आहे. 

ठराव �.15 (१) न�द घे�यात येवून सदरची िशफारस �यव�थापन पिरषदेकडे कर�यात 

आली. 

 सबब, ऑनलाईन �थलांतर दाखला (Migrtion Certificate) कर�यासाठी 

िविहत �ि�या क�न घे�याबाबत व �याकरीता Student कडून अितिर�त �.10/- इतके 

शु�क �वीकारणेस परी�ा मंडळाने केलेली िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव: ��तुत िव�ापीठा�या वतीने ऑनलाईन �थलांतर दाखला (Migrtion 

Certificate) कर�यासाठी िविहत �ि�या क�न घे�याबाबत व �याकरीता 

Student कडून अितिर�त �.10/- इतके शु�क �वीकार�यास परी�ा मंडळाने 

केलेली िशफारस ��वका�न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  
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[ १5(9) ] अकरा�या दी�ांत समारंभाकिरता माच� / एि�ल, २०१५ अखेर सव� िव�ाशाखे�या 

परी�ेम�ये उ�ीण� झाले�या व ऑ�टोबर / नो�ह�बर, २०१५ अखेर सव� 

िव�ावाच�पती पदवी संपािदत केले�या �नातकांना व इतर �नातकांना पद�या, 

पदिवका, �माणप�े �दान कर�याची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: महारा�� िव�ापीठे कायदा 1994 �या कलम 28(ढ) नुसार िव�ा पिरषदेने 

िशफारस केले�या पद�या पदिवका व �माणप�े यास �यव�थापन पिरषदेने िदले�या 

मा�यते�माणे दी�ांत समारंभ आयोिजत करावा लागतो परंतु आगामी काळात िव�ा 

पिरषदेची बठैक ��तािवत नस�यामुळे व या ठरावावर �वरीत काय�वाही करणे आव�यक 

अस�याने मा. िव�ा पिरषदेचे अ�य� या ना�याने मा. कुलगु�महोदयांनी 14(७) अ�वये 

�यव�थापन पिरषदेस पदवी �दान कर�यासाठी व दी�ांत समारंभ आयोजन 

कर�यािवषयी िशफारस केली आहे. ही िशफारस आगामी काळात होणा�या िव�ा 

पिरषदे�या बठैकीस मािहती�तव ठेव�यात येईल. 

 सबब, माच� / एि�ल, २०१५ अखेर सव� िव�ाशाखे�या परी�ेम�ये उ�ीण� 

झाले�या व ऑ�टोबर / नो�ह�बर, २०१५ अखेर सव� िव�ावाच�पती पदवी संपादीत 

केले�या व इतर �नातकांना पद�या, पदिवका, �माणप�े �दान कर�याची बाब 

िवचाराथ�). 

 

ठराव: अकरा�या दी�ांत समारंभाकिरता माच� / एि�ल, २०१५ अखेर सव� िव�ाशाखे�या 

परी�ेम�ये उ�ीण� झाले�या व ऑ�टोबर / नो�ह�बर, २०१५ अखेर सव� 

िव�ावाच�पती पदवी संपािदत केले�या �नातकांना व इतर �नातकांना पद�या, 

पदिवका, �माणप�े �दान कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[१5(10)] "कुलगु� िव�ाथ� सहा�यता िनधी" ही योजना काय���वत कर�याची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: िव�ा�य�ना उ�च िश�णातील संशोधन काय� करणे, पिरषदा / चच�स�ास 

उप��थत राहून पेपर �ेझ�ट करणे इ. साठी देशात / परदेशात गुणव�ेनुसार संधी 

उपल�ध होतात. मा� आ�थक अडचणीमुळे गुणव�ा असून देखील अशा िव�ा�य�ना 

�यांची गुणव�ा समाजासमोर मांड�याची संधी िमळत नाही. �याच �माणे काही वळेा 

अपघात, नैस�गक आप�ी, आजार इ. पिर��थतीदेखील िव�ा�य�ना मदतीची गरज 

असते. असे गुणव�ाधारक गरजू िव�ाथ� केवळ आ�थक पिर��थती नाही �हणनू उ�च 

िश�णापासून आिण �यांचे �ान आिण संशोधन समाजासमोर मांड�यापासून विंचत राहू 

नयेत �हणनू िव�ापीठातील िव�ा�य�साठी सन २०१५-१६ या आ�थक वष�पासून िव�ाथ� 

सहा�यता िनधी योजना लागू कर�याचा िव�ापीठाचा मानस आहे.  

 ही योजना सन २०१५-१६ पासून काय���वत कर�यास, यासाठी आव�यक ती 

अंदाजप�कीय तरतूद कर�याची व यासाठी तयार केले�या िनयमावलीस मा�यतेची बाब 

िवचाराथ�). 

 

ठराव: "कुलगु� िव�ाथ� सहा�यता िनधी" ही योजना सन २०१५-१६ या आ�थक 

वष�पासून काय���वत कर�यास, यासाठी आव�यक ती अंदाजप�कीय तरतूद 

कर�यास व तयार केले�या िनयमावलीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[१5(11)] "िव�ापीठ कम�चारी क�याण िनधी" ही योजना काय���वत कर�याची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: िव�ापीठातील कम�चा�यांकिरता आप�कािलन पिर��थतीत आ�थक मदत 

िमळावी या उ�ेशाने िव�ापीठाचा िव�ापीठ कम�चारी क�याण िनधी हा िनधी तयार 

कर�याचा मानस आहे. या योजनेमुळे कम�चा�यांना अपघात, आजार इ. पिर��थतीम�ये 

आ�थक मदत िमळणार आहे.  

 कम�चा�याने दरमहा �.१००/- इतकी र�कम या िनधीम�ये दरमहा भरावयाची 

असून तेवढीच र�कम िव�ापीठ दरमहा या िनधीम�ये गुंतवणार आहे या िनधीची ही 

विैश��पणू� बाब आहे.  

 ही योजना काय���वत कर�यास व यासाठी तयार केले�या िनयमावलीस 

मा�यतेची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: "िव�ापीठ कम�चारी क�याण िनधी" ही योजना काय���वत कर�यास व यासाठी 

तयार केले�या िनयमावलीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  
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[१5(1२)] "मुली िशकवा, समाज घडवा" ही योजना काय���वत कर�याची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: असं �हणलं जातं, मुलापे�ा मुलगी बरी िदवा लावते दोनी दारी, मुलगा िशकला 

तर �य�ती सुिशि�त होतो आिण मुलगी िशकली तर दोन कुटंुब ं सुिशि�त होतात. 

यासाठी मुल�ना िशि�त कर�याची िव�ापीठाची सामािजक जबाबदारी ल�ात घेवून 

िव�ापीठाने सन २०१६-१७ या शै�िणक वष�पासून खालील�माणे "मुली िशकवा, समाज 

घडवा" ही योजना काय���वत करीत आहे.  

 या योजनेतंग�त िनवड झाले�या मुलीचा सव� शै�िणक खच� िव�ापीठ फंडातून 

कर�यात येणार आहे.  

 ही योजना सन २०१६-१७ या शै�िणक वष�पासून काय���वत कर�यास व 

यासाठी तयार केले�या िनयमावलीस मा�यतेची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: "मुली िशकवा, समाज घडवा" ही योजना सन 2०१५-1६ या शै�िणक वष�पासून 

काय���वत कर�यास व यासाठी तयार केले�या िनयमावलीस सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.  
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[१5(13)] "Vice-Chancellor Research Promotion and Motivation Scheme" ही 

योजना काय���वत कर�याची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: िव�ापीठातील िश�कांना संशोधनास वाव िमळावा, संशोधन करीत असताना 

�यांना �ो�साहन व आ�थक मदत िमळावी. या उ�ेशाने िव�ापीठातील िश�कांकिरता  

"Vice-Chancellor Research Promotion and Motivation Scheme" ही योजना 

काय���वत कर�यात येत आहे.  

 या योजनेतंग�त िव�ापीठातील िश�कांना संशोधनाकिरता �ो�साहनपर ब�ीसे व 

आ�थक मदत िदली जाणार आहे.  

 ही योजना काय���वत कर�यास, सदरची योजना काय���वत करताना आव�यक 

�या अंदाजप�कीय तरतूदीस व यासाठी तयार केले�या िनयमावलीस मा�यतेची बाब 

िवचाराथ�). 

 

ठराव: "Vice-Chancellor Research Promotion and Motivation Scheme" ही 

योजना काय���वत कर�यास, सदरची योजना काय���वत करताना आव�यक 

�या अंदाजप�कीय तरतूदीस व यासाठी तयार केले�या िनयमावलीस सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 
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[१5(14)] परी�ा िवभाग, काय�लय आिण िव�ाथ� यां�याकरीता झेरॉ�स�ग�या कामाचे वाष�क 

दरकरार कर�याबाबत. मे. अिभनय स��हसेस सोलापूर  यां�या सोबत झेरॉ�स�ग�या 

कामाचे वाष�क दरकरार कर�याची बाब िवचाराथ�. 
 

(िटपणी: परी�ा िवभाग, काय�लय आिण िव�ाथ� यां�याकरीता झेरॉ�स�ग�या कामाकिरता वा�षक 

दरकरार कर�यासाठी जािहर ई-िनिवदा मािव�या हो�या. सदर मागणीस अनुस�न िवभागाकडे  

1. मे.अजू�न स��हसेस सोलापरू 2. मे.अिभनय स��हसेस सोलापरू 3.मे.भ�ती म�टी स��हससे सोलापरू 

अशा एकूण तीन िनिवदा �ा�त झा�या हो�या.  �ा�त िनिवदाधारकां�या दरा�या िनिवदा िद.07/08/15 

रोजी िनिवदा उघडणे सिमती सम� उघडून दराचा तौलिनक त�ता तयार केला असून सोबत 

अवलोकनाथ� जोडला आहे.  

 वरील�माणे तयार केले�या दराचा तौलिनक त�ता मधील मे.अिभनय स��हसेस सोलापरू व 

मे.भ�ती म�टी स��हसेस सोलापरू यांचे दर �युनतम असून �यांचे दर खालील�माणे आहेत. 

                                                                     अ. 

मे.भ�ती म�टी स��हसेस सोलापूर A-3 Single Side A-3Both Side A-4 Single Side A-4Both Side 

 0.48 पैसे 0.78 पैसे 1.9 पैसे 1.39 पैसे 
 

मे.अिभनय स��हसेस सोलापूर A-3 Single Side A-3Both Side A-4 Single Side A-4Both Side 

 0.50 पैसे 0.98 पैसे 0.40 पैसे 0.54 पैसे 

 वरील तौलिनक त��यामधील दराचा िवचार करता A-3 चे काम एक फम� व A-4 चे काम एक 

फम� असे िवभागले जाते परंतू सदरची कामे िवभागून िद�यास परी�ा िवभागाकडील गोपिनय कामे 

कर�यास अडचण िनम�ण होते. िवभागाकडील गोपिनय कामे सुरळीत हो�या�या ��टीने कोण�याही 

एका फम�ला काम देणे आव�यक आहे. तसेच तौलिनक त��यामधील दो�ही फम�ने िदले�या दराची 

�वतं� पणे बरेीज केली ती खालील�माणे आहे.  

                                                                           ब  

              तसेच स���थतीती चालू असले�या दरकरारातील झेरॉ�सचे दर खालील �माणे आहेत. 

मे.�योती एंटर�ाईजेस सोलापूर A-3 Single Side A-3Both Side A-4 Single Side A-4Both Side 

 0.60 पैसे 0.99 पैसे 0.40 पैसे 0.57 पैसे 

  

 मे.भ�ती म�टी स��हसेस सोलापरू यांची A-3 Single, A-3Both Side, A-4 Single Side, A-

4Both Side यांची एकूण बरेीज केली असता �. 3.74 पैसे इतकी होते. 

 मे.अिभनय स��हसेस सोलापरू यांची A-3 Single, A-3Both Side, A-4 Single Side, A-

4Both Side यांची एकूण बरेीज केली असता �. 2.42 पैसे इतकी होते. गोपिनय कामे सुरळीत 

हो�या�या ��टीने कोण�याही एका फम�ला काम दे�या�या ��टीने िवचार के�यास मे.अिभनय स��हससे 

सोलापरू यांची एकूण बरेीज �.2.42 अशी �यु◌ुनतम होते िशवाय िनिवदा अज�तील िनयम व अटी 

मधील �.5 चा िवचार के�यास केवळ दराचाच िवचार नकरता परुवठादरां�या सेवा संिहतेचा िवचार 

केला जाईल असा उ�ेख आहे. िनिवदा दाखल कर�याची अंितम िदनांक 30/7/2015 ही होती तथापी 

मे.भ�ती म�टी स��हसेस सोलापरू या फम�ने मंुबई दुकाने व सं�था अिधिनयम 1948 ही न�दणी केलेली 

िदनांक 29/7/2015 अशी असून �यांना कामाचा अनुभव नाही. 
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 वरील सव� बाबी उदा:: िवभागाकडील गोपिनय कामे, दो�ही फम�ने िदले�या दरा�या एकूण 

बरेजचेी तुलना, िनिवदा अज�तील िनयम व अटी मधील �.5 चा िवचार के�यास केवळ दराचाच िवचार 

नकरता परुवठादरां�या सेवा संिहतेचा िवचार केला जाईल असा उ�ेख यांचा िवचार 

के�यासमे.अिभनय स��हसेस सोलापरू यां�यासोबत खालील दराने वाष�क दरकरार कर�यासाठी 

िवचार करावा लागणार आहे. 

क 

मे.अिभनय स��हसेस सोलापूर A-3 Single Side A-3Both Side A-4 Single Side A-4Both Side 

 0.48 पैसे 0.78 पैसे 0.40 पैसे 0.54 पैसे 

 

 वरील त�ता क �माणे मे.अिभनय स��हसेस सोलापरू यांचे दर असून सदर कामासाठी अंदाज े

�.8,00,000/- अ�री �. आठ लाख फ�त इतका खच� होणार आहे. उपरो�त काम सेवा परुिवणे या 

�कारात मोडत अस�याने सदरची बाब िवषय व ठराव �.21 िद.20 जुले 2011 नुसार �यव�थापन 

परीषदे समोर ठेवणे आव�यक आहे. सबब मे.अिभनय स��हसेस सोलापरू यां�या सोबत वाष�क दरकरार 

क�न झेरॉ�सचे काम दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: परी�ा िवभाग, काय�लय आिण िव�ाथ� यां�याकिरता झेरॉ��सग�या कामाचा वा�षक 

दरकरार कर�याबाबत. मे. अिभनय स��हसेस, सोलापूर यां�यासोबत झेरॉ��सग�या 

कामाचा वा�षक दरकरार कर�यास खालील�माणे सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 A-3 Single Side A-3Both Side A-4 Single Side A-4Both Side 

 0.48 पैसे 0.78 पैसे 0.40 पैसे 0.54 पैसे 
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[१5(15)] भारतर�न इंिदरागांधी कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगाव या महािव�ालया�या 

िवरोधात त�ारदारांकडून �ा�त त�ारी अज�ची पडताळणी क�न उ�च �तरीय 

सिमती (High Power Committee) ने सादर केलेला अहवाल िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: भारतर�न इंिदरा गांधी कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगांव, सोलापरू या 

महािव�ालया�या �यव�थापनाब�ल मा.कुलपती यांचे काय�लय, िव�ाथ�, पालक व 

िविवध संघटनाकडून संल�नता िवभाग, त�ार िनवारण क�, पी.जी.बी.यु.टी.आर. 

िवभाग, परी�ा िवभाग तसेच िश�क मा�यता िवभागाकडे वगेवगेळया मु�ााला अनुस�न 

त�ारी �ा�त झाले�या आहेत. 

 उपरो�त�माणे �ा�त त�ारी िद.20/02/2015 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेम�ये 

सादर केले असता, ठराव �.05 अ�वये �यव�थापन पिरषदेने महािव�ालय तथा 

महािव�ालया�या �यव�थापनाब�ल �ा�त झाले�या त�ार�ची चौकशी क�न 

िशफारश�सह अहवाल सादर करणेकामी ॲड. बी. एस. सलगर, �ाचाय� एस. के. पवार, 

डॉ. एम. एस. देशमुख व डॉ. एस. एस. सुय�वशंी यांनी चार सद�यीय सिमती िनयु�त 

केलेली होती. सदर सिमतीची बठैक िद.01/06/2015 रोजी व िद.18/08/2015 व 

िद.22/08/2015 रोजी आयोिजत केलेली होती. 

 िद.18/08/2015 रोजी�या बठैकीस त�ारदारांना व संबिंधत सं�थे�या �ाचाय� / 

अ�य�ांना ��य�ात उप��थत राहून �यांचे �हणणे सादर कर�याबाबत कळिव�यात आले 

होते. �यास अनुस�न त�ारदारांनी व संबिंधत महािव�ालया�या �ाचाय�नी व सं�था 

अ�य�ांनी सिमती सद�यांसमोर उप��थत राहून लेखी व त�डी �हणणे सादर केलेले 

आहे. 

 सदर �हणणे अवलोकनी घेवून त�ार�ची पडताळणी क�न सिमती सद�यांनी 

भारतर�न इंिदरागांधी कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग केगाव, या महािव�ालया संदभ�त 

अहवाल सादर केलेला आहे. 

 सबब, भारतर�न इंिदरागांधी कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगाव या 

महािव�ालया�या िवरोधात त�ारदारांकडून �ा�त त�ारी अज�ची पडताळणी क�न 

उ�च �तरीय सिमती (High Power Committee) ने सादर केलेला अहवाल िवचाराथ�). 

 

ठराव:  भारतर�न इंिदरागांधी कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगाव या महािव�ालया�या 

िवरोधात त�ारदारांकडून �ा�त त�ारी अज�ची पडताळणी क�न उ�च �तरीय 

सिमती (High Power Committee) ने सादर केलेला अहवाल ��वका�न 

�यानुसार काय�वाही कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  
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[१5(16)] िचफ कंड�टर साठी �ावया�या मानधनासंदभ�त नामिनद�शन सिमतीची 

बैठकीतील िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: िचफ कंड�टर संदभ�त नामिनद�शन सिमतीची बठैक मंगळवार 

िद.25/08/2015 रोजी िम�टग हॉलम�ये आयोिजत कर�यात आली होती. सदर 

बठैकीस �ा. डॉ. एस. ए. हलकुडे, अ�य�, �ा. एस. एस. सुय�वशंी, सद�य, �ा. एस. सी. 

धु�रगाव, सद�य उप��थत होते. 

 सव� िव�ापीठा�या िचफ कंड�टर (�ाचाय�) यांना िमळणा�या मानधनावर िव�तृत 

चच� झाली. चच�नंतर सव�नुमते खालील�माणे िचफ कंड�टरला मानधन दे�यािवषयी 

िशफारस करीत आहोत. 

 िशफारस: परी�ा कालावधीतील ��येक बारा (१२) िदवसापय�त�या स�ासाठी 

िचफ कंड�टर (�ाचाय�) यांना �पये 650/- या�माणे मानधन दे�याची िशफारस  

मा. �यव�थापन पिरषदेस करीत आहोत. 

 सदरची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�). 

 

ठराव: िचफ कंड�टर साठी �ावया�या मानधनासंदभ�त सिमतीने िदले�या अहवालाची 

न�द घे�यात आली. �यव�थापन पिरषदेतील काही �ाचाय�नी असे मानधन देवू 

नये अशी िवनंती के�यामूळे �यांची िवनंती ��वका�न �यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.  
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[१5(17)] िव�ापीठा करीता "Convocation Multipurpose open hall तयार करणे"  या 

कामाचे अंदाजप�कीय र�कम �.2.25 कोटी�या �शासकीय मंजुरीची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: िव�ापीठा करीता "Convocation Multipurpose open hall तयार करणे" या 

कामाचे काम करणेकरीता वा�तुिवशारद मे. बरेी अ�कटे�टस ॲ�ड इंिजिनअस� �ा. िल. 

को�हापरू यांचे कडून अंदाजप�क तयार क�न घेणे आव�यक आहे. �यानुसार सदरचे 

िवषयांिकत कामाचे �.2.25 कोटी चे अंदाजप�क वा�तुिवशारद मे. बरेी अ�कटे�टस 

ॲ�ड इंिजिनअस� �ा. िल. को�हापरू यांचे कडून तयार कर�यात आलेले आहेत. सदरचे 

काम करणेस र�कम �.2.25 कोटी �या अंदाजप�कीय यास �शासकीय मा�यता घेणे 

आव�यक आहे.  

         तसेच साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडे तांि�क मंजुरी�तव सदरचा ��ताव 

पाठिवणे आव�यक आहे.  

         नजीक�या काळात बांधकाम सिमतीची बठैक िनयोिजत नस�याने मा.कुलग�ंनी 

महारा�� िव�ापीठ कायदा, 1994 �या कलम 14(7) अ�वये बांधकाम सिमती�या वतीने 

वरील कामास मा�यता िदलेली आहे. 

          सबब, िव�ापीठा�या िद�ांत समारंभाकरीता "Convocation Multipurpose 

open hall तयार करणे" या कामाचे अंदाजप�कीय र�कम �.2.25 कोटी�या 

�शासकीय मंजुरीची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�). 

 

ठराव: िव�ापीठा करीता "Convocation Multipurpose open hall तयार करणे" या 

कामाचे अंदाजप�कीय र�कम �.2.25 कोटी�या �शासकीय मंजुरी दे�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
 

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

 

 

                 सही/-                                                                                           सही/- 

       सिचव 

 �यव�थापन पिरषद 

 अ�य� 

�यव�थापन पिरषद 

 


