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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

�यव�थापन पिरषदे�या 93 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.२6 जुल,ै २०१6 दुपारी ०१:०० वा. 

�यव�थापन पिरषदेची 9३ वी बठैक मंगळवार, िद.२6 जुल,ै २०१6 रोजी दुपारी ०१:०० वाजता 

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

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

5) 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 व �ाचाय� � ी. पाटील आर. वाय. 

संचालक, म.िव.िव.मं. यांनी 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 ] २8 जून, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

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

ठराव: २8 जून, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

सव�नुमते कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली. 
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[ 0२ ] महारा��  ् िव� ापीठे कायदा १९९४ कलम २8 (ए�स) नुसार �यव�थापन पिरषदेस 

मा. कुलगु�  यानंी 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� यानंी सादर

केल�ेया िद.18/06/2016 पासून िद.14/07/2016 पय�तचा आढावा अहवालाची 

न�द घे�यात आली.
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[ 0३ ] सोलापरू िव� ापीठात िनयिमत बी. ई. िस�हील इिंजिनअर�ग (�� �चरल िडझाईन�ग) या 

िवषयामधून �थम येणा�या िव� ाथ� / िव� ा�थनीस सन 2015-16 पासनू ��येक वष� 

"Anil Vasantrao Pandhe Gold Medal" या नावाने सुवण�पदक दे�याकिरता

`1,00,000/- �ा�त देणगी ��वकार�यास महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) 

नुसार मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही

मािहती�तव.

(िटपणी: � ीमती रोिहणी अिनल पंधे, Pandhe INFRACONS Pvt. Ltd यांनी सोलापरू 

िव� ापीठाशी संल��नत महािव� ालयातनू बी. ई. िस�हील (�� �चरल िडझाईन�ग) या 

िवषयामधून �थम येणा�या िव� ाथ� / िव� ा�थनीस सन 2015-16 पासून ��येक वष�

"Anil Vasantrao Pandhe Gold Medal" या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी

िद.30/06/2016 रोजी�या प� ासोबत `1,05,000/- (अ� री एक लाख पाच हजार फ�त)

इतकी देणगी िव� ापीठास धनादेशा� ारे िदली आहे. सदर र�कमे�या �याजातून �ितवष�

उपरो�त नमूद नावाने सुवण�पदक दे�यासाठीचा मानस िव� ापीठास कळिवला होता.    

दर�यान�या कालावधीम�ये �यव�थापन पिरषद बठैकीची तारीख िनि� त नस�याने

� ीमती रोिहणी अिनल पंधे यां�याकडून सुवण�पदकासाठी `1,00,000/- (अ� री एक लाख 

� पये फ�त) इतकी र�कम देणगी �हणनू धनादेशा� ारे ��वकार�यास महारा�� िव� ापीठ

कायदा 1994 मधील कलम 14(7) 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 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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[ 04 ] शै� िणक वष� 2016-17 किरता िव� ापीठ पिरसरातील सव� सकुंलासाठी सहायक 

�ा�यापकांची ता�परुती पदे संबिंधत संकुलातील काय�भाराचा आढावा घेवून िनम�ण केली 

असून, Walk in Inteview �दारे महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 �या कलम 77 मधील 

तरतूदीनुसार भरती �� ीया पणू� केललेी बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठ पिरसरातील रसायनशा�  संकुल, पदाथ�िव� ान संकुल, संगणकशा�  

संकुल, सामािजकशा�  ेसंकुल, भशूा�  संकुल आिण वािण�य व �यव�थापन संकुल यांना मागील 

शै� िणक वष��माणे संबंिधत संकुलातील सु�  असले�या सव� अ�यास� मां�या काय�भाराचा आढावा 

घेवून, िनयिमत अ�यापकांचा काय�भार वगळता उव�िरत काय�भारा�या अ�यापनाकिरता, महारा��  

िव� ापीठ अिधिनयम 1994, कलम 77 मधील तरतूदीनुसार �थािनक िनवड सिमतीची बैठक 

आयोिजत क� न Walk in Interview �दारे िद. 28/06/2016 व िद. 29/06/2016 रोजी 

उमेदवारां�या मुलाखती घे�यात आ�या आहेत. �थािनक िनवड सिमती�या िशफारशीनुसार िनवड 

झाले�या उमेदवारांना शै� िणक वष� 2016-17 करीता कं� ाटी सहायक �ा�यापक या पदावर 

एकि� त वतेनावर िनयु�ती आदेश पािरत कर�यात आले आहेत. िनवड झाले�या उमेदवारांचा 

सारांश सोबत जोडले�या त��यात दश�िव�या�माणे आहे. 

सबब, सदरची बाब �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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[ 05 ] ��तूत िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील िश� के� र कम�चा�यांमधून सन 

2017-18 पासून "गुणवतं कम�चारी पुर�कार" देताना तो � ामीण व शहरी 

भागासाठी �वतं�  दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: कॉलेज कम�चारी युिनयन, सोलापरू यांचे प�  � .2015-16/2/41,

िद.20/10/2015 मधील मु�ा � .३ नुसार िश� कां�माणेच महािव� ालयीन िश� के� र 

कम�चा�यांना िव� ापीठाने आदश� िश� के� र कम�चारी परु�कार � ावा याबाबत ��  िवचारला 

होता. सदर �� ा�या अनुषंगाने िश� कां�माणेच िश� के� र कम�चा�यांमधून आदश� 

िश� के� र परु�कार दे�याची बाब मा. कुलगु� महोदयां�या आदेशा�वये िद.22 िडस�बर, 

2015 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत िवचाराथ� ठेवला असता, �यावर 

पढुील�माणे ठराव � .४ पािरत कर�यात आलेला आहे.

"सोलापरू िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील िश� के� र कम�चा�यामधून सन 

2016-17 पासून �ितवष� एका कम�चा�यास "गुणवतं कम�चारी परु�कार" दे�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली."

उ�त पािरत ठरावानुसार सन 2016-17 पासून ��तूत िव� ापीठ संल�न 

महािव� ालयातील िश� के� र कम�चा�यांमधून �ितवष� एका कम�चा�यास िव� ापीठ 

वध�पनिदनी "गुणवतं कम�चारी परु�कार" दे�यात येणार अस�याची बाब िद.21/06/2016 

रोजी�या िवशेष क�  �थायी सिमती�या बठैकीत मािहती�तव ठेवली असता, �याची 

सव�नुमते न�द घे�यात आली. तसेच िवशेष �थायी सिमती�या सद�यां�या मागणीनुसार 

आय�या वळेेचा िवषय � .8(१): ��तूत िव� ापीठ संल�न महािव� ालयातील िश� के� र 

कम�चा�यांमधून "गुणवतं कम�चारी परु�कार" देताना तो � ामीण व शहरी भागासाठी �वतं�  

परु�कार �दान कर�याची बाब िवचाराथ� ठेवला असता, �यावर पढुील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आलेला आहे.

"��तूत िव� ापीठ संल�न महािव� ालयातील िश� के� र कम�चा�यांमधून "गुणवतं 

कम�चारी परु�कार" देताना, सन 2017-18 पासून तो � ामीण व शहरी भागासाठी �वतं�  

परु�कार काय�लयाने िटपणी सादर क� न, सदरचा िवषय �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ� ठेवावा असे सव�नुमते ठरले."

उ�त पािरत ठरावानुसार "गुणवतं कम�चारी परु�कार" देताना तो � ामीण व शहरी 

भागासाठी �वतं�  दे�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ� ठेव�यास 

िद.29/06/2016 रोजी�या िटपणी�वये मा�यता घेतलेली आहे.

सबब, ��तूत िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील िश� के� र कम�चा�यांमधून 

सन 2017-18 पासनू "गुणवतं कम�चारी परु�कार" देताना तो � ामीण व शहरी भागासाठी 

�वतं�  दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: संल��नत महािव� ालयातील िश� के� र कम�चा�यामंधून सन 2017-18 पासून 

"गुणवतं कम�चारी पुर�कार" देताना तो � ामीण व शहरी भागाचा आहे असा उ� खे 

क�  नये असे सव�नुमते ठरल.े
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[ 06 ] िव� ापीठा�या युवा महो�सव आयोजनासाठी दे�यात येणा�या अनुदाना�या रकमेत 

वाढ कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठा�या िव� ाथ� क�याण िवभागातफ� युवा महो�सवा�या आयोजनासाठी 

यजमान महािव� ालयांना िव� ापीठा�या �थापनेपासून � .1,00,000/- अनुदाने िदले होते. 

सन 2004 ते 2013 या दर�यान महािव� ालयाचा वाढता सहभाग घेता सहभागी िव� ाथ� 

कलाकाराची वाढ होत आहे. वाढती महागाई ल� ात घेता, युवा महो�सवाच े आयोजन 

करीत असताना यजमान महािव� ालयास सन 2013-14 या वष�पासून � .2,50,000/-

इतकी र�कम अनुदान �व� पात दे�यात येत होती. तरीही युवा महो�सवासाठी 

महािव� ालयास जा�तीत जा�त खच�चा भार सोसावा लागत आहे. �यामूळे युवा 

महो�सवासाठी यजमान पद �वीकार�यास शहरी व � ामीण महािव� ालयातनू उदािसनता 

िदसून येत आहे. यजमान महािव� ालयास वाढीव अनुदान दे�या�या अनुषंगाने संल�न 

महािव� ालया�या िव� ा�य�कडून आकार�यात येणा�या फी म�ये �ित िव� ाथ� � .40/-

ऐवजी � .120/- इतकी वाढ क� न �यातीत र�कम � .48/- महािव� ालया�या खच�साठी 

ठेवून उव�िरत � .72/- िव� ापीठाकडे जमा कर�याबाबतचा �यव�थापन पिरषदे�या 

बठैकीत ठराव कर�यात आला आहे. िव� ापीठ �तरीय यवुा महो�सवाचे आयोजन िवचारात 

घेता शै� िणक वष� (2016-17) पासून यजमान महािव� ालयास अनुदान वाढवून देणे 

आव�यक आहे. 

सबब, युवा महो�सवा�या खच�साठी िव� ापीठाकडून महािव� ालयास अनुदान 

�व� पात दे�यात येणा�या र�कमेत वाढ कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठा�या युवा महो�सव आयोजनासाठी दे�यात येणा�या अनुदानाची र�कम 

� .२,५०,०००/- व� न वाढवून एकूण � .6,00,000/- दे�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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[ 07 ] रा�� ीय डाळ�ब संशोधन क��  (NRCP) सोलापूर व सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर 

या�ंयात करावया�या कराराचा मसूदा (MoU) �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. संचालक, भशूा�  सकुंल यांनी �यां�या िद.21/06/2016 रोजी�या प� ानुसार 

रा�� ीय डाळ�ब संशोधन क��  सोलापरू (NRCP) यां�यासोबत करावया�या कराराचा 

सुधािरत मसूदा सादर केला असनू, सदर मसूदा मा. �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ� 

ठेव�यास मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदली आहे. या करारानुसार 

दो�ही सं�थाम�ये संशोधन, िश� ण इ�यादीची देवाण-घेवाण व आदान �दान करणे श�य 

होणार आहे. 

सबब, सदर कराराचा मसूदा �यव�थापन पिरषदे�या अवलोकनाथ� व िवचाराथ�).

ठराव: रा�� ीय डाळ�ब संशोधन क��  (NRCP) सोलापूर व सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर 

या�ंयात करावया�या करारा�या मसू� ास (MoU) सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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मा. कुलगु� तथा अ�य�  महोदया�ंया परवानगीने येणारे आय�या वळेचे िवषय: 

[8(१)] सन 2015-16 चा लखेापिर� ण अहवाल व लखेपिरि� त लखेे िवचाराथ�.

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठाचे सन 2015-16 या आ�थक वष�त झाले�या आ�थक 

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

लेखा परी� क �हणनू M/s. T A P & Associates, Solapur यांची िनय�ुती कर�यात 

आलेली आहे. �यांनी 2015-16 या आ�थक वष�त झाले�या आ�थक �यवहाराच े

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

जोडला आहे. 

समान लेखा संिहतेमधील तरतूद १.५० (i) नुसार िव�  व लेखा सिमतीची 

उपसिमती ही सदर आ� ेपावर संबिंधत िवभाग�मुखाकडून �ा�त पतू�ता अहवालाच े

अवलोकन क� न आ� ेप वगळ�याबाबतची िशफारस करेल. तसेच तरतूद १.५० (i) नुसार 

वा�षक लेखे, लेखापिर� ण अहवाल, आ� ेप पतू�ता अहवाल व सदर सिमतीने आ� ेप 

वगळ�याबाबत केलेला िशफारस अहवाल िव�  व लेखा सिमती व �यव�थापन पिरषदेकडे 

िशफारस व अंितम मा�यतेसाठी अिधसभेकडे सादर कर�यात येईल.

�यानुसार मा. कुलगु� महोदय यांनी लेखापरी� ण आ� ेप पतू�ता सिमती 

खालील�माणे गठीत केली.

१) �ाचाय� आर. वाय. पाटील अ�य�  

२) डॉ. ए. ए. शेख त�  सद�य

३) �ाचाय� एम. ए. दलाल त�  सद�य

४) �ा. बी. सी. शेवाळे सद�य सिचव

सदर उपसिमतीने िद.16/07/2016 रोजी उप��थत केले�या आ� ेपावर सनदी 

लेखापाल M/s. T A P & Associates, Solapur यां�याशी सिव�तर चच� क� न सादर 

केलेली आ� ेप संदभ�तील कागदप� े �यांना दाखिव�यात आली. चच�अंती आ� पे 

वगळ�यात येवून लेखापिर� ण अहवाल अंितम कर�यात आला.

अंितम लेखापिर� ण अहवाल सनदी लेखापाल M/s. T A P & Associates,

Solapur यांनी या काय�लयास सादर केलेला आहे.

सबब, सदरचा लेखापिर� ण अहवाल व लेखापिरि� त लेखे िद.25/07/2016 

रोजी�या िव�  व लेखा सिमती�या बठैकीत ठेव�यात असून सदर सिमती�या िशफारशी�या 

अिधन राहून िव� ापीठ कायदा 1994 मधील तरतूद ७२(2) (e) नुसार �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सन 2015-16 चा लखेापिर� ण अहवाल व लखेपिरि� त लखेेची िव�  व लखेा 

सिमतीची िशफारस ��वकार�यात येवून अिधसभसे मा�यतेची िशफारस कर�यात 

आली. 
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[8(2)] िव� ापीठाचे सन 2016-17 या आ�थक वष�चे संवधैािनक लखेापिर� ण 

कर�यासाठी लखेा पिर� का�ंया िनयु�तीबाबत.

(िटपणी: महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 मधील कलम 75 (२छ(४) नुसार �यव�थापन 

पिरषदेने िनयु�त लेखापिर� णाकडून िव� ापीठ ले�यांची लेखापिर� ा क� न घेणे आव�यक 

आहे. �या अनुषंगाने सोलापरू िव� ापीठाच े सन 2014-15 या आ�थक वष�त झाले�या 

�यवहाराचे लेखापिर� ण क� न घे�यासाठी संवधैािनक लेखा पिर� कांची िनय�ुती 

करावयाची अस�याने िद.29/05/2015 रोजी�या िटपणी�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 िनय�ुत कर�यात आली होती.

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

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

�यां�याकडे असलेला सेवक वग� इ�यादीबाबत सखोल चच� क� न िव� ापीठाच ेसन 2014-

15 या वष�च ेसंवधैािनक लेखापिर� ण कर�यासाठी तीन सनदी लेखापालाची नाव ेअंितम 

क� न िशफारस केली होती.

िद.25/08/2015 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेने ठराव � .15(४) अ�वये 

िव� ापीठाच ेसन 2015-16 या आ�थक वष�चे संवधैािनक लेखापिर� ण कर�यासाठी M/s.

T A P & Associates, Solapur यांची लेखा पिर� क �हणनू पनु�िनय�ुती कर�यास व या 

आ�थक वष��या लेखापिर� णासाठी � .56,100/- (सव� करासहीत) ऑडीट फी आदा 

कर�यास मा�यता दे�यात आली होती.

M/s. T A P & Associates, Solapur यांनी िव� ापीठाचे सन 2015-16 या 

आ�थक वष�च ेलेखापिर� ण क� न �यांनी अहवाल वळेेत सादर केला आहे. सदर अहवाल 

िद.25/07/2016 रोजी�या िव�  व लेखा सिमती�या बठैकीत व िद.26/07/2016 

रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत सादर कर�यात आला आहे.

आता िव� ापीठाचे सन 2016-17 या आ�थक वष�च े सवंधैािनक लेखापिर� ण 

कर�यासाठी लेखा पिर� काची िनय�ुती करणे आव�यक आहे. M/s. T A P &

Associates, Solapur यांनी सन 2016-17 किरता पनु�िनयु�ती व फी � पये 56,100/-

(सव� करासहीत) म�ये 25% वाढ िमळणेबाबत ईमेल� ारे िवनंती केली आहे. सोबत ईमेल 

जोडला आहे. 

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

�यांची िव� ापीठाच ेसन 2016-17 या आ�थक वष�चे लेखापिर� ण कर�यासाठी संवधैािनक 

लेखापिर� क �हणनू िनयु�ती व फीम�ये 25% वाढ कर�याबाबतचा ��ताव �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाचे सन 2016-17 या आ�थक वष�चे संवधैािनक लखेापिर� ण 

कर�यासाठी M/s. T A P & Associates, Solapur यानंा सन 2016-17 किरता 

पुन�िनयु�ती व फी � .65,000/- (सव� करासहीत) दे�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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[8(३)] िव� ापीठ शा� ीय उपकरण क��  येथे िनयु�त केल�ेया Instrument Expert या�ंया 

स�या�या एकि� त वतेनाम�ये अदंाजे � .15,000/- वाढ कर�याबाबतचे सम�वयक, 

शा� ीय उपकरण क��  याचंे िद.21/06/2016 रोजीचे प�  िवचाराथ�.

(िटपणी: सम�वयक शा� ीय उपकरण क��  यांनी िद.21/06/2016 रोजी�या प� ा�वये 

Instrument Expert �या नेमणकूीसंदभ�त �यव�थापन पिरषदेने िद.21/07/2011 

रोजी�या बठैकीत � .25,000/- �ितमाह वतेन दे�यास मा�यता िदलेली आहे. �या�माणे ते 

� .25,000/- इत�या एकि� त वतेनावर सन 2011 पासनू काम किरत अस�याच ेकळिवले 

आहे. �याच�माणे Instrument Expert �या कामात वाढ झालेली अस�याने व सन 

2015-16 म�ये � .5,63,450/- इतके उ�प�  जमा झालेले अस�याने Instrument Expert

�या एकि� त वतेनात अंदाज े� .15,000/- वाढ क� न दे�याबाबत िवनंती केलेली आहे.

Instrument Expert �या वतेन संदभ�त यापवू� �यव�थापन पिरषदेने िनण�य 

घेतला अस�याने सम�वयक शा� ीय उपकरण क��  यांनी �यां�या वतेन वाढ 

कर�यासंदभ�त केलेली िवनंती �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ शा� ीय उपकरण क��  येथे िनयु�त केल�ेया Instrument Expert या�ंया 

स�याचे एकि� त वतेन � .25,000/- व� न � .३२,०००/- इतकी वाढ कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[8(४)] िव� ापीठ िश� के� र कम�चारी वग� ३ व ४ या संवग�तील िर�त पदां�या भरती �ि� यासंदभ�तील 

काय�वाही कर�यासाठी गठण केल�ेया भरती �ि� या सिमतीवर मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने म. िव. कायदा 1994 कलम १४(७) अ�वये �यव�थापन पिरषदेमधून �ाचाय� आर. 

वाय. पाटील यांना नामिनद�शन के�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठ जािहरात � .सोिवसो/आ�था/०३/२०१२-2013, िद.21/04/2012, जािहरात 

� .सोिवसो/आ�था/04/2012-2013,िद.07/05/2012, जािहरात � .सोिवसो/आ�था/07/2012

िद.04/06/2012 व जािहरात � . सोिवसो/आ�था/२०१५/06, िद.02/06/2015 जािहरातीनुसार 

िव� ापीठातील सां��यकी सहायक, भांडारपाल, लघुटंकलेखक, �योगशाळा सहायक, किन�ठ 

िलिपक, रेकॉड� िकपर-िन-िलिपक, �योगशाळा पिरचर, � ंथालय पिरचर, िशपाई व वाहन चालक 

या संवग�तील िर�त पदांची भरती कर�यासाठी आवदेन प�  मागिव�यात आले होते.

�यास अनुस� न �ा�त आवदेन प� ा�या अनुषंगाने उमेदवरांची परी� ा िद.25 व 26 जून, 

2016 रोजी िव� ापीठ संकुले व एन. बी. नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगाव येथे 

घे�यात आले�या आहेत.

जािहराती�या अनुषंगाने पदिनहाय गुणव� ा या� ा बिह�थ: एज�सीकडून �ा�त 

झा�या�माणे, सदर �ा� प तपासणी क� न देणे, तसेच सदर संभा�य या� ावर येणा�या हरकती 

िवचारात घेणे, हरकतीअंती अंितम यादी िव� ापीठ संकेत �थळावर �िस�द कर�यास मा�यता देणे, 

अंितम गुणव� ा यादी संवधैािनक, सामािजक व समांतर आर� णानुसार िनवड यादी तयार करणे, 

कागदप�  तपासणीम�ये संबंिधत उमेदवाराची िव� ापीठाने �िस�द केले�या जािहराती�या 

अनुषंगाने, शै� िणक अह�ता व अनुभव तपासणी क� न अंितम िनवड करणे, आर� ण संवधैािनक, 

सामािजक व समांतर आर� ण िनहाय अंितम उमेदवार िनवडीसाठी िशफारस कर�यासाठी खालील 

रचनेनुसार भरती �ि� या सिमतीच ेगठण करणे अिनवाय� होते.

i) कुलसिचव अ�य�

ii) मा. कुलगु� महोदय नामिनद�िशत केलेले एक विर�ठ �शासकीय सेवक सद�य

III) मा. कुलगु� महोदयांनी नामिनद�िशत केलेले एक त�  (आव�यक �या 

िठकाणी- तांि� क पदाकिरता)

सद�य

iv) �यव�थापन पिरषदेने �यां�यातून नामिनद�शन केलेले एक सद�य सद�य

v) मा. कुलगु� महोदयांनी नामिनद�िशत केलेली मिहला �ितिनधी सद�य

vi) मा. कुलगु� महोदयांनी नामिनद�िशत केलेले मागासवग�य �ितिनधी सद�य

vii) मा. कुलगु� महोदयांनी नामिनद�िशत केलेले अ�पसं�यांक �ितिनधी सद�य

viii) मा. कुलगु� महोदयांनी नामिनद�िशत केलेले अपंग �ितिनधी सद�य

ix) सहायक कुलसिचव / उपकुलसिचव, आ�थापना िवभाग सद�य

उ�त�माणे सिमतीतील �यव�थापन पिरषदेने �यां�यातून नामिनद�शन केलेले एक सद�य 

यांच े नामिनद�शन �यव�थापन पिरषदेकडून �याव े लागणार आहे. तथािप नुकतीच �यव�थापन 

पिरषदेची बैठक संप�  झाली होती. ही बाब व िर�त पदां�या वग� ३ व ४ या संवग�तील भरती �ि� येची 

काय�वाही िवहीत वळेेत हो�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने महारा�� ् िव� ापीठ कायदा 1994 

कलम 14(७) अ�वये मा. कुलगु� महोदयांनी �ाचाय� आर. वाय. पाटील यांच ेसिमती सद�य �हणनू 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने नामिनद�शन केलेले आहे.

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

मािहती�तव).

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

काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[8(५)] महारा��  ्िव� ापीठ अिधिनयम 1994 ला अनुस� न तयार कर�यात आललेा िव� ापीठा�या 

अिधिनयम S.341 म�ये कर�यात आललेी दु� �तीची िशफारस अिधसभेला कर�याची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठा�या पिरिनयमानुसार िव� ापीठाकडे असले�या िस�हील इिंजिनअर�ग 

कामाची िवभागणी मायनर काम व मेजर काम अशी कर�यात आलेली आहे. याम�ये � .25 लाखा�या 

आतील कामांना मायनर कामे व �यापुढील कामांना मेजर कामे असे वग�करण कर�यात आले आहे. 

िव� ापीठ िपरिनयम S.341 नुसार िव� ापीठांना मायनर कामे करता येतात व मेजर कामे �याची 

�कमत � .25 लाखापे� ा आहे अशी कामे बांधकाम िवभाग यां�याकडे पैसे वग� क� न �या�यांकडून 

क� न �यावी लागतात.

तथािप, 25 लाखावरील कामे ही बांधकाम िवभागाकडून क� न �यावयाची झा�यास 

बांधकाम िवभागाला संबंिधत कामाची संपूण� र�कम बांधकाम सु�  हो�याअगोदरच भरवी लागते. 

तसेच बांधकाम िवभागाकडून क� न �यावया�या बांधकामाकिरता करावी लागणारी �ि� या ही 

फारच वळे लागणारी आहे. तसेच िव� ापीठ पिरिनयम S.340 नुसार � .25 लाखावरील कामे 

िव� ापीठामाफ�त करावयाची झा�यास मा. कुलपतीमहोदय यांची खास बाब �हणनू मा�यता �यावी 

लागते. 

स� ��थतीत ��तूत िव� ापीठाम�ये बहुतांश कामे ही � .२५ लाखावरील होत आहेत. 

�यामूळे २५ लाखा�या पुढील कामे बांधकाम िवभागाकडे वग� कराव ेलागत आहेत.

� .२५ लाखावरील कामे ही िव� ापीठामाफ�त करावयाची झा�यास �याकिरता कामाची 

मय�दा वाढिव�यास मा�यता िमळ�यासाठी �थमत: िव� ापीठ पिरिनयमात बदल कर�यासाठी 

मा. कुलपतीमहोदय यांची मा�यता �यावी लागते. स� ��थतीत अ��त�वात असले�या 

पिरिनयमाम�ये बदल करावयाचा झा�यास तसा िवषय �थमत:  �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर 

क� न �यव�थापन पिरषदेकडून अिधसभेला िशफारस होणे आव�यक आहे व अिधसभे�या 

मा�यतेअंती पिरिनयमातील बदल कर�यास मा�यता िमळ�यासाठी मा. कुलपतीमहोदय यां�याकडे 

��ताव सादर करावा लागणार आहे.

िव� ापीठाने करावयाची कामाची मय�दा ही � .२५ लाखाव� न � .३ कोटीपय�त 

वाढिव�याबाबतचा िवषय िद.16/06/2016 रोजी�या बांधकाम सिमती�या समोर सादर केला 

असता, ठराव � .02 अ�वये कामा�या मय�दा वाढीस मा�यता िमळ�यासाठी �यव�थापन पिरषदेला 

िशफारस केली आहे. हा िवषय िद.28/06/2016 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीत िवषय 

� .21 अ�वये सादर केला असता, S.341 म�ये नमूद केले�या मायनर कामाची (minor work) मय�दा 

� .२५ लाखाव� न � .७ कोटी कर�यास पिरिनयम S.341 म�ये दु� �ती कर�याबाबत अिधसभेस 

िशफारस कर�यात आलेली आहे.

सदरबाबत कामाची मय�दा वाढिव�यासाठी पिरिनयम S.341 म�ये करावया�या बदलाचा 

मसूदा सोबत जोडलेला आहे. 

सबब, िव� ापीठा�या पिरिनयम S.341 म�ये कर�यात आलेली दु� �तीची िशफारस 

अिधसभेला कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 ला अनुस� न तयार कर�यात आललेे िव� ापीठा�या 

अिधिनयम S.341 म�ये कर�यात आल�ेया दु� �तीची िशफारस अिधसभेस कर�यात आली.
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[8(6)] � ंथालय इमारतीकिरता १०० के�हीए सोलार इले��� सीटी िस�टीमचे काम 

कर�याकिरता क�स�टंटची नेमणकूीची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठा�या � ंथालय इमारतीकिरता १०० के�हीए जनरेशन सोलार 

इले��� सीटी िस�टीमचे काम ��तािवत आहे. सदरकामी क�स�टंट नेम�याकिरता ��तूत 

काय�लयाकडून िद.18/04/2016 अ�वये िटपणी सादर केले असता, 

मा. कुलगु� महोदयांनी �ा. डॉ. एस. एस. सुय�वशंी यांचे नामिनद�शन केलेले होते. व 

�यानुसार डॉ. सुय�वशंी यांना उपरो�त ��ततू काय�लयाच ेिद.13/05/2016 रोजीच ेप�  

� .सोिवसो / अिध. िवभाग / २०१6-17/4669 अ�वये िनयु�ती प�  दे�यात आलेले होते. 

दर�यान�या काळात िद.30/06/2016 रोजी � ी. सपंतकुमार धुत यांनी उपरो�त 

कामाकिरता क�स�टंट काम कर�यास इ�छुक अस�याबाबत मा. कुलगु�  महोदयां�या 

नाव े प�  पाठिवलेले होते. सदर प� ासोबत �यांनी �यांची वयै��तक मािहतीही सादर 

केलेली होती. सदर�मणे �ा�त प� ावर मा. कुलगु� महोदयांनी डॉ. एस. एस. सयु�वशंी व 

मा. कुलसिचव यांनी चच� कर�याबाबत शेरा िदलेला होता. �या�माणे �ा. डॉ. एस. एस. 

सुय�वशंी व मा. कुलसिचव यांनी आपसात चच� क� न �ा. सुय�वशंी यांची क�स�टंट ऐवजी 

Adviser अशी नेमणकू करावी व सोलापरू मधील �य�तीस क�स�टंट �हणनू नेम�यास 

हरकत नाही असे ठरिवले. 

�यानुसार सदरकामी मा. कुलगु�  यांनी � ी. सपंतकुमार धुत यां�या 

िद.30/06/2016 रोजी�या प� ाला अनुस� न क�स�टंट �हणनू िनय�ुतीस मा�यता िदली 

व सदरचा िवषय �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर करणेबाबत आदेश िदले आहे. तथािप, 

��येक कामाची बाब ही �थमत: बांधकाम सिमतीसमोर सादर कराव े लागणार आहे व 

बांधकाम सिमती�या िशफारशीनंतर अंितम मा�यतेकिरता �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर 

कराव ेलागणार अस�यामूळे मा. कुलगु� महोदयांनी बांधकाम सिमतीची बठैक नजीक�या 

काळात हो�याची श�यता नस�यामूळे महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 14(७) 

अ�वये उ�त कामाकिरता क�स�टंटची िनय�ुतीस बांधकाम सिमती�या वतीने मा�यता 

िदलेली आहे.  

सबब, उपरो�त सव� बाबी अवलोकनी घेता, � ंथालय इमारतीकिरता १०० के�हीए 

सोलार इले��� सीटी िस�टीमचे काम कर�याकिरता � ी. संपतकुमार धुत यांची क�स�टंट 

�हणनू नेमणकू कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: � ंथालय इमारतीकिरता १०० के�हीए सोलार इले��� सीटी िस�टीमचे काम 

कर�याकिरता संपतकुमार धूत यानंा २% on Total Project inculding all Loding 

& all expenses Cost नुसार Consultant �हणनू िनयु�ती कर�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[8(7)] RUSA अतंग�त � .२५.०० लाख पे� ा जा�त असललेी कामे िव� ापीठामाफ�त कर�याकामी 

मा. कुलपती महोदय यां�याकडे ��ताव सादर कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: RUSA अंतग�त कर�यात येत असले�या कामापैकी खालील कामाची अंदाजप� कीय 

�कमत ही � .२५.०० लाखापे� ा जा�त आहे.

१. िव� ापीठातील � ंथालय इमारती�या छतावर १०० kva सोलर जनरेशन िस�टीम बसिवणे. 

(�कमत � .१.०० कोटी) 

२. िव� ापीठ पिरसरात व�ेट वॉटर ि� टम�ट �ला�ट बसिवणे. (�कमत � .50.00 लाख) 

३. िव� ापीठ पिरसरात करावयाच ेवक��टेशन (फ�नचर). (�कमत � .75.00 लाख)

��तूत िव� ापीठाच े जनरल �टॅ� ूटस नुसार िव� ापीठाकडे असले�या िस�हील 

इंिजिनअर�ग कामाची िवभागणी मायनर काम व मेजर काम असे कर�यात आलेले आहे. याम�ये 

� .२५ लाखा�या आतील कामांना मायनर कामे व �यापुढील कामांना मेजर कामे असे वग�करण 

कर�यात आले आहे. िव� ापीठ पिरिनयम S.341 नुसार िव� ापीठांना मायनर कामे करता येतात व 

मेजर कामे �याची �कमत � .२५ लाखावर आहे. अशी कामे बांधकाम िवभाग यां�याकडे पैसे वग� 

क� न �यां�याकडून क� न �याव े लागतात. अथवा � .25 लाखावरील कामे िव� ापीठामाफ�त 

करावयाची झा�यास मा. कुलपती महोदय यांची खास बाब �हणून मा�यता �यावी लागते.

तथािप, RUSA �या कामाचे माग�दश�क त�वाम�ये � .२५.०० लाखापे� ा जा�त 

अंदाजप� कीय र�कम असलेली कामे �चिलत िव� ापीठा�या काय�प�दतीनुसारच कर�यात यावी 

असे नमूद आहे. सदर माग�दश�क त�वाची �त सोबत जोडलेली आहे.

उपरो�त तीनही कामे ही RUSA अंतग�त कर�यात येणार आहेत. उपरो�त तीनही कामाची 

अंदाजीत र�कम ही २५.०० लाखापे� ा जा�त आहे. सदरची कामे करावयाची झा�यास एक तर 

सदरची सव� कामे ही बांधकाम िवभागाकडे वग� करावी लागतील अथवा मा. कुलपती महोदयांची 

सदरची कामे िव� ापीठाकडून कर�यास खास बाब �हणनू मा�यता �यावी लागणार आहे.

वा�तिवक पाहता उपरो�त तीनही कामे ही लवकरात लवकर सु�  करावयाची आहेत. 

�यामूळे उ�त तीनही कामे िव� ापीठामाफ�त कर�यास मा�यता िमळ�याकिरता ��ताव मा. कुलपती 

महोदय यां�याकडे सादर करणेकामी सदरचा िवषय �थमत: बांधकाम सिमतीसमोर सादर कराव े

लागणार होती. बांधकाम सिमती�या िशफारशीनंतर अंितम मा�यतेकिरता �यव�थापन पिरषदे समोर 

सादर क� न �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेनंतर सदरबाबतचा ��ताव मा. कुलपती महोदय 

यां�याकडे मंजुरीकिरता सादर कराव ेलागणार आहे.

उपरो�त�माणे RUSA अंतग�त करावी लागणारे सव� कामे ही लवकरात लवकर सु�  करावी 

लागणार अस�यामूळे व बांधकाम सिमतीची बैठक नजीक�या काळात हो�याची श�यता नस�यामूळे 

मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 14(७) अ�वये RUSA अंतग�त 

� .25.00 लाख पे� ा जा�त असलेली कामे िव� ापीठामाफ�त कर�याकिरता मा. कुलपती महोदय 

यां�याकडे मा�यतेकिरता सादर कर�याकिरता �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे.

सबब, RUSA अंतग�त � .25.00 लाखापे� ा जा�त असलेली कामे िव� ापीठामाफ�त 

कर�याकिरता मा. कुलगु� महोदयांनी बांधकाम सिमती�यावतीने मा�यता िदलेली असून सदर बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: RUSA अतंग�त � .२५.०० लाख पे� ा जा�त असललेी कामे िव� ापीठामाफ�त कर�याकामी 

मा. कुलपती महोदय यां�याकडे ��ताव सादर कर�यास बांधकाम सिमतीने केललेी 

िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[8(8)] "Finland- India Bilateral HEI Cooperation" याचंा �ोजे�ट �लनॅ मा�यते�तव.

(िटपणी: सामािजकशा�  ेसकुंल, सोलापरू िव� ापीठ व युिन�ह�सटी ऑफ तकु�, िफनलंड 

यां�यात सामंज�य करार कर�यात आला आहे. यास �यव�थापन पिरषदेने 

िद.31/08/2013 �या बठैकीत िवषय � .२२(७) अ�वये मा�यता िदली आहे.

या करारानुसार िव� ापीठात "एम. िफल. इन फोरका�ट�ग ॲ�ड �युचर �टडीज" 

हा अ�यास� म राबव�याचा मानस आहे. या करारानुसार िफनलंड �युचर िरसच� स�टर, 

युिन�ह�सटी ऑफ तकु� यां�या Finland-India Bilateral HEI Cooperation यात 

सामािजकशा� े संकुल सहभागी होत असून याम�ये 20 मिह�याचा �ोज�ेट �लॅन (माच�,

२०१६ ते ऑ�टोबर, २०१७) आहे. याम�ये Collaborative Reserach, Joint Courses,

holding Seminars and Conferences याबाबत चच� कर�याकिरता डॉ. ई. एन. 

अशोककुमार िद.31/08/2016 ते िद.08/09/2016 दर�यान िफनलंड येथे उप��थत 

राहणार असनू �याबाबतचा पणू� खच� िफनलंड �युचर िरसच� स�टर, युिन�ह�सटी ऑफ तकु� 

यां�या Finland-India Bilateral HEI Cooperation यां�याकडून कर�यात येणार आहे.

सबब, सोबत जोडले�या Project Plan नुसार काय�वाही कर�याची बाब 

मा�यते�तव).

ठराव: "Finland- India Bilateral HEI Cooperation" याचंा �ोजे�ट �लनॅ नुसार 

काय�वाही कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[8(9)] िद.25/07/2016 रोजी संप�  झाल�ेया िव�  व लखेा सिमतीने िशफारस केललेी 

िद.२२/07/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.२२/07/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला आहे. 

तो General Statutes No.S.324 नुसार िव�  व लेखा सिमतीस तसेच �यव�थापन पिरषदेस 

मा�यतेसाठी ठेवणे आव�यक आहे. िद.25/07/2016 रोजी संप�  झाले�या िव�  व लेखा 

सिमतीने िशफारस केलेली िद.22/07/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िद.२२/07/2016 रोजी�या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ातंाबाबत िव�  व लखेा 

सिमतीने िद.25/07/2016 �या बैठकीत केललेी िशफारस ��वका� न ठराव � .५ 

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

अ.� . ठराव � . तपशील

1) 1 ---

2) 2 मा�यता दे�यात आली.

3) 3 मा�यता दे�यात आली.

४) ४ मा�यता दे�यात आली.

५) ५ � .18,03,545/- या �कमतीस HPLC (High Performance Liquid

Chromatography) घे�यास व अदंाज े � .2,00,000/- �कमतीची 

accessories; आव�यकतेनुसार वा�षक दरकरार (AMC) क� न 

घे�यास मा�यता दे�यात आली. 
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[8(10)] सन 2015-16 या आ�थक वष�चा लखेापिर� ण अहवाल अिधसभेत सादर 

कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सन 2015-16 या आ�थक वष�चा लेखापिर� ण अहवाल अिधसभे�या 

िद.26/08/2016 रोजी होणा�या बठैकीत सादर कर�यात येणार आहे.

सबब, सन 2015-16 या आ�थक वष�चा लेखापिर� ण अहवाल अिधसभे�या 

बठैकीत सादर कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने नामिनद�शन कर�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: सन 2015-16 या आ�थक वष�चा लखेापिर� ण अहवाल अिधसभेत सादर 

कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने �ाचाय� � ी. आर. वाय. पाटील याचं े

नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[8(11)] िव� ापीठ पिरसरातील उपहारगृह चालिवणे या कामाची िनिवदा मागवून केल�ेया

�ि� येची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील उपहारगृह चालिव�याची 11 मिह�याची मुदत िद.30/06/2016 

रोजी संपलेली असून सन 2016-17 करीता उपहारगृह चालिवणेकरीता िद.15/6/2016 रोजी�या 

दै.पु�यानगरी म�ये िनिवदेची सुचना देऊन िनिवदा सादर करणेकामी सुचना �िस�द कर�यात 

आलेली होती. सदरकामी खालील�माणे एकुण पाच िनिवदा �ा�त झालेले होते.

1. ओंकार उपहारगृह, सोलापूर. 

2. हॉटेल िशवनेरी ॲ�ड मेस, सोलापूर.

3. ितथ�राज केटरस�, सोलापूर.

4. गु� द�  उपहारगृह, सोलापूर.

5. � ी वासुदेव महाराज उपहारगृह, सोलापूर. 

उपरो�त�माणे �ा�त िनिवदा उघड�याकरीता असले�या सिमतीसमोर (मा.कुलसिचव, 

मा.संचालक, म.िव.िव.मं., मा.परी� ा िनयं� क, मा. िव�  व लेखािधकारी) िद.12/7/2016 रोजी सव� 

तांि� क िनिवदा उघडले असता उ�त यादीतील ओंकार उपहारगृह, सोलापूर या फम�ची िनिवदा 

अपा�  झालेली असून बाकीच ेचारही फम�च ेिनिवदा हे पा�  झालेले आहेत. त� नंतर पा�  एकुण चार 

िनिवदा धारकांच ेदरप� के  �याच वळेी उघडले असता सव�त कमी दर हे मे.गु� द�  उपहारगृह, 

सोलापूर यांच े अस�याच े िनदश�नास आलेले आहेत. सोबत दराचा तुलना�मक त�ता जोडलेला 

आहे. 

उपरो�त चारही िनिवदा धारकांच े दरप� के उघड�यानंतर िव� ा�य�◌ंचे अरो�या�या 

��टीने फ�त पदाथ�च ेदर ल� ात न घेता अ�  पदाथ��या गुणव� चेी पाहणी करणेही अ�यंत गरजेच े

अस�यामुळे मा.कुलगु�  महोदय यां�या आदेशा�वये डॉ.ए.ए.घनवट व डॉ.आर.एस.म�ते या 

दोघं◌ाची सिमती िनयु�त क� न उपहारगृहाम�ये िव� ीकरीता ठेवावया�या सव� पदाथ��या दज�ची 

तपासणी क� न अहवाल सादर करणेबाबत कळिव�यात आलेले होते. िद. 25/7/2016 रोजी 

िव� ापीठातील मुलांच े मेस � . 1 म�ये उपहारगृह चालिवणेकामी पा�  झाले�या चारही 

िनिवदाधारकांच े अ�  पदाथ�ची तपासणी कर�याकरीता सव� पा�  फम�ना �यांचे अ�  पदाथ� 

सिमतीसमोर सादर करणेकामी बालािव�यात आलेले होते. तथािप, सदर िदवशी दज� तपासणी 

सिमतीसमोर सव�त कमी दर असलेले मे.गु� द�  उपहारगृह यांनी उपहारगृहाकरीता कोणतेही

पदाथ� सादर केलेले नाहीत.  तथािप, तपासणी सिमतीने गु� द�  उपहारगृह वगळता बाकीचे तीन 

फम�नी सादर केले�या पदाथ�ची तपासणी क� न �यांचा अहवाल सादर केलेला असून सदर 

सिमतीने ितथ�राज केटरस�, सोलापूर यांनी आणल�ेया पदाथ�ची गुणव� ा (चव) चांगली न�हती.

हॉटेल िशवनेरी ॲ�ड मेस, सोलापूर व � ी वासुदेव महाराज उपहारगृह, सोलापूर या दो�ही फम�नी

आणल�ेया खा� पदा�य�ची गुणव� ा (चव) चांगली असून िनिवदेतील दर व अनुभव पाहुन 

उपहारगृह चालिवणेकरीता दे�याकरीता िशफारस करीत आहे असे नमुद केले आहे. सदरचा 

अहवाल सोबत जोडलेला आहे. 

सबब, सन 2016-17 करीता िव� ापीठ पिरसरातील उपहारगृह चालिवणेकामी पा�

झाले�या िनिवदा मधील सव�त कमी दर असलेले फम�ची िनिवदा व अ� पदाथ�ची तपासणी 

करणेकामी िनयु�त केले�या सिमतीचा अहवाल अवलोकनी घेऊन सन 2016-17 करीता पुढील 

11 मिह�याकरीता उपहारगृह चालिवणेकामी काय�रंभ दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील उपहारगृह चालिवणेकामी पा� झाल�ेया िनिवदा व अ� पदाथ�ची

तपासणी करणेकामी िनयु�त केल�ेया सिमतीचा अहवाल अवलोकनी घेऊन तसेच मागील 

िदल�ेया समाधानकारक सवेा ल� ात घेता सन 2016-17 करीता � ी वासुदेव महाराज 

उपहारगृह, सोलापरू यांना पढुील 11 मिह�याकरीता करार प�दतीने दे�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[8(12)] िव� ापीठ पिरसरातील मुल��या वसितगृहातील मेस चालिवणे या कामाची िनिवदा मागवून

केल�ेया �ि� येची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील मुल��या वसितगृहातील मेस चालिव�याची 11 मिह�याची 

मुदत िद.30/06/2016 रोजी सपंलेली असनू सन 2016-17 करीता मुल��या 

वसितगृहातील मेस चालिवणेकरीता िद.15/6/2016 रोजी�या दै.प�ुयानगरी म�ये 

िनिवदेची सचुना देऊन िनिवदा सादर करणेकामी सुचना �िस�द कर�यात आलेली होती. 

सदरकामी खालील�माणे एकुण चार िनिवदा �ा�त झालेले होते.

1. हॉटेल िशवनेरी ॲ�ड मेस, सोलापरू.

2. तुळजाभवानी भोजनालय, सोलापरू. 

3. वासुदेव महाराज भोजनालय, सोलापरू. 

4. महाल�मी मिहला सं�था, सोलापरू.

उपरो�त�माणे �ा�त िनिवदा उघड�याकरीता असले�या सिमतीसमोर 

(मा.कुलसिचव, मा.सचंालक, म.िव.िव.मं., मा.परी� ा िनयं� क, मा. िव�  व लेखािधकारी) 

िद.12/7/2016 रोजी सव� तांि� क िनिवदा उघडले असता उ�त यादीतील चारही फम�च े

िनिवदा हे पा�  झालेले आहेत. त� नंतर पा�  एकुण चार िनिवदा धारकांच ेदरप� के �याच 

वळेी उघडले असता सव�त कमी दर हे मे.तुळजाभवानी भोजनालय, सोलापरू यांच े

अस�याच ेिनदश�नास आलेले आहे. सोबत दराचा तुलना�मक त�ता जोडलेला आहे.

उपरो�त चारही िनिवदा धारकांचे दरप� के उघड�यानंतर िव� ा�य�◌ं�या

अरो�या�या ��टीने फ�त पदाथ�चे दर ल� ात न घेता अ�  पदाथ�ची गुणव� चेी पाहणी 

करणेही अ�यंत गरजचे े अस�यामुळे मा.कुलगु�  महोदय यां�या आदेशा�वये 

डॉ.ए.ए.घनवट व डॉ.आर.एस.म�ते या दोघं◌ाची सिमती िनयु�त क� न मुल��या 

वसितगृहातील मेसम�ये दे�यात येणा-या जवेणातील पदाथ��या दज�ची तपासणी क� न 

अहवाल सादर करणेबाबत कळिव�यात आलेले होते. सदर सिमती िद.25/7/2016 रोजी 

िव� ापीठातील मुलांच ेमेस � . 1 म�ये उ�त�माणे पा�  झाले�या चारही िनिवदाधारकांच े

अ�  पदाथ�ची तपासणी केलेले असनू तपासणी सिमतीने वरील चारही फम��या जवेणाची 

चव चांगली असन �यांच े िनिवदेतील दर व अनुभव पाहुन मुल��या वसितगृहातील मेस 

चालिव�यास दे�याकरीता िशफारस करीत आहे. अस ेनमुद केलेले आहे. सदरचा अहवाल 

सोबत जोडलेला आहे. 

सबब, सन 2016-17 करीता िव� ापीठ पिरसरातील मुल��या वसितगृहातील मेस 

चालिवणेकामी पा�  झालेले िनिवदा मधील सव�त कमी दर असलेले फम�ची िनिवदा व अ�

पदाथ�ची तपासणी करणेकामी िनयु�त केले�या सिमतीचा अहवाल अवलोकनी घेऊन सन 

2016-17 करीता पढुील 11 मिह�याकरीता मुल��या वसितगृहातील मेस चालिवणेकामी 

काय�रंभ दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील मुल��या वसितगृहातील मेस चालिवणेकामी पा� झाललेे िनिवदा

व अ� पदाथ�ची तपासणी करणेकामी िनय�ुत केल�ेया सिमतीचा अहवाल अवलोकनी 

घेऊन तसेच मागील िदल�ेया समाधानकारक सेवा ल� ात घेता सन 2016-17 करीता 

महाल�मी मिहला सं�था, सोलापरू यांना पढुील 11 मिह�याकरीता करार प�दतीने दे�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[8(1३)] िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या वसितगृहातील मेस � . 1 चालिवणे या कामाची िनिवदा

मागवून केल�ेया �ि� येची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या वसितगृहातील मेस � .1 चालिव�याची 11 मिह�याची 

मुदत िद.30/06/2016 रोजी संपलेली असून सन 2016-17 करीता मुलां�या वसितगृहातील मेस 

� .1 चालिवणेकरीता िद.15/6/2016 रोजी�या दै.पु�यानगरी म�ये िनिवदेची सुचना देऊन िनिवदा 

सादर करणेकामी सुचना �िस�द कर�यात आलेली होती. तथािप, सदरकामी एकही िनिवदा �ा�त 

झालेले न�हते. �यामुळे मा.कुलगु�  महोदयां�या आदेशा�वये िद.12/7/2016 रोजी�या 

दै.पु�यानगरी म�ये उपरो�त कामी पिहली मुदतवाढीबाबत सुचना �िस�द केली असता 

खालील�माणे एकुण तीन िनिवदा �ा�त झालेले होते.

1. साई उपहारगृह, सोलापूर. 

2. वासुदेव महाराज भोजनालय, सोलापूर. 

3. ओंकार उपहारगृह, सोलापूर. 

उपरो�त�माणे �ा�त िनिवदा उघड�याकरीता असले�या सिमतीसमोर (मा.कुलसिचव, 

मा.संचालक, म.िव.िव.मं., मा.परी� ा िनयं� क, मा. िव�  व लेखािधकारी) िद.20/7/2016 रोजी सव� 

तांि� क िनिवदा उघडले असता उ�त यादीतील साई उपहारगृह, सोलापूर या फम�ची िनिवदा अपा�  

झालेली असून बाकीच ेदो�ही फम�चे िनिवदा हे पा� झालेले आहेत. त� नंतर पा�  एकुण दोन िनिवदा 

धारकांच े दरप� के हे िद.22/7/2016 रोजी उघडले असता सव�त कमी दर हे मे. ओंकार 

उपहारगृह, सोलापूर यांच ेअस�याच ेिनदश�नास आलेले आहेत. सोबत दराचा तुलना�मक त�ता 

जोडलेला आहे. 

उपरो�त दो�ही िनिवदा धारकांच ेदरप� के उघड�यानंतर िव� ा�य�च ेअरो�या�या ��टीने 

फ�त पदाथ�च े दर ल� ात न घेता अ�  पदा�य�ची गुणव� ेची पाहणी करणेही अ�यंत गरजेच े

अस�यामुळे मा.कुलगु�  महोदय यां�या आदेशा�वये डॉ.ए.ए.घनवट व डॉ.आर.एस.म�ते या 

दोघं◌ाची सिमती िनयु�त क� न मेसम�ये िव� ीकरीता ठेवावया�या सव� पदाथ��या दज�ची तपासणी 

क� न अहवाल सादर करणेबाबत कळिव�यात आलेले होते. िद.25/7/2016 रोजी िव� ापीठातील 

मुलांचे मेस � . 1 म�ये मेस चालिवणेकामी पा�  झाले�या दो�ही िनिवदाधारकांच ेअ�  पदाथ�ची 

तपासणी कर�याकरीता �यांच े अ�  पदाथ� सिमतीसमोर सादर करणेकामी बोलािव�यात आलेल े

होते. उ�त सिमतीने पा�  झाले�या दो�ही फम�नी सादर केले�या पदाथ�ची तपासणी क� न �यांचा 

अहवाल सादर केलेला असून सदर सिमतीने वासुदेव महाराज भोजनालय, सोलापूर व ओकंार 

उपहारगृह, सोलापूरया दोन फम�पैकी ओंकार उपहारगृह, सोलापूर यां�या पदा�य�ची गुणव� ा

चांगली होती. �यामुळे गुणव� े�या आधारे ओकंार उपहारगृह, सोलापूर यांची मुलां�या

वसितगृहातील मेस � .1 चालिव�यास दे�याकरीता िशफारस करीत आहे. असे नमुद केले आहे. 

सदरचा अहवाल सोबत जोडलेला आहे. 

सबब, सन 2016-17 करीता िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या वसितगृहातील मेस � .1

चालिवणेकामी पा�  झालेले िनिवदा मधील सव�त कमी दर असलेले फम�ची िनिवदा व अ� पदाथ�ची

तपासणी करणेकामी िनयु�त केले�या सिमतीचा अहवाल अवलोकनी घेऊन सन 2016-17 करीता 

पुढील 11 मिह�याकरीता मुलां�या वसितगृहातील मेस � .1 चालिवणेकामी काय�रंभ दे�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या वसितगृहातील मेस � .1 चालिवणेकामी पा� झाल�ेया

िनिवदा मधील सव�त कमी दर असललेे फम�ची िनिवदा व अ� पदाथ�ची तपासणी 

करणेकामी िनयु�त केल�ेया सिमतीचा अहवाल अवलोकनी घेऊन सन 2016-17 करीता 

पढुील 11 मिह�याकरीता मे ओकंार उपहारगृह, सोलापरू यांना दे�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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[8(14)] िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या वसितगृहातील मेस � . 2 चालिवणे या कामाची िनिवदा मागवून

केल�ेया �ि� येची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या वसितगृहातील मेस � .2 चालिव�याची 11 मिह�याची 

मुदत िद.30/06/2016 रोजी संपलेली असून सन 2016-17 करीता मुलां�या वसितगृहातील 

मेस � .2 चालिवणेकरीता िद.15/6/2016 रोजी�या दै.पु�यानगरी म�ये िनिवदेची सुचना देऊन 

िनिवदा सादर करणेकामी सुचना �िस�द कर�यात आलेली होती. सदरकामी खालील�माणे एकुण 

दोन िनिवदा �ा�त झालेले होते.

1. हॉटेल िशवनेरी ॲ�ड मेस, सोलापूर.

2. ितथ�राज केटरस�, सोलापूर.

मुलांचे मेस � . 2 चालिवणेकरीता उपरो�त�माणे फ�त 02 िनिवदा �ा�त झालेले होते. 

तथािप, सदरच ेकाम कर�यास एकुण तीन िनिवदा �ा�त होणे गरजेच ेहोते. तथािप स�य��थतीम�ये 

मुलांची एकही मेस चालु नस�याने �विेशत िव� ा�य�ची गैरसोय होत अस�यामुळे मेस � .2 करीता 

�ा�त 02 िनिवदा उघडुन पुढील काय�वाही करणेकामी मा.कुलगु�  महोदयांची िद.04/07/2016 

रोजी�या िटपणीअ�वये मा�यता घे�यात आलेली होती. 

उपरो�त मा�यतेस अनुस� न �ा�त दो�ही िनिवदा उघड�याकरीता असले�या 

सिमतीसमोर (मा.कुलसिचव, मा.संचालक, म.िव.िव.मं., मा.परी� ा िनयं� क, मा. िव�  व 

लेखािधकारी) िद.12/7/2016 रोजी तांि� क िनिवदा उघडले असता उ�त यादीतील दो�ही फम�च े

िनिवदा हे पा�  झालेले होते. त� नंतर पा�  एकुण दोन िनिवदा धारकांच ेदरप� के �याच वळेी उघडल े

असता उपरो�त दो�ही फम�च े दर हे समान अस�याच े िनदश�नास आलेले होते. त� नंतर उ�त 

िनिवदा उघडणा�या सिमतीने दो�ही पा�  फम�ना पुन:�  एकदा दरप� के सादर करणेबाबत सुिचत 

केली असता दो�ही फम�नी पुन:�  एकदा दरप� के सादर केले. सदर�माणे पुन:�  �ा�त झालेल े

सुधारीत दरप� के उघडले असता सव�त कमी दर हे मे.ितथ�राज केटरस�, सोलापूर यांच ेअस�याच े

िनदश�नास आलेले आहे. सोबत दराचा तुलना�मक त�ता जोडलेला आहे.

उपरो�त दो�ही िनिवदा धारकांच ेदरप� के उघड�यानंतर िव� ा�य�च ेअरो�या�या ��टीने 

फ�त पदाथ�च े दर ल� ात न घेता अ�  पदा�य�ची गुणव� ेची पाहणी करणेही अ�यंत गरजेच े

अस�यामुळे मा.कुलगु�  महोदय यां�या आदेशा�वये डॉ. ए. ए. घनवट व डॉ.आर.एस.म�ते या 

दोघं◌ाची सिमती िनयु�त क� न मुलां�या वसितगृहातील मेस � .2 म�ये दे�यात येणा�या जेवणातील 

पदाथ��या दज�ची तपासणी क� न अहवाल सादर करणेबाबत कळिव�यात आलेले होते. 

िद.25/7/2016 रोजी िव� ापीठातील मुलांच े मेस � . 1 म�ये उ�तकामी पा�  झाले�या दो�ही 

िनिवदाधारकां�या अ�  पदाथ�ची तपासणी केलेले असून सदर सिमतीने हॉटेल िशवनेरी ॲ�ड मेस, 

सोलापूर व ितथ�राज केटरस�, सोलापूर या दोन फम�पैकी हॉटेल िशवनेरी ॲ�ड मेस, सोलापूर यां�या

पदा�य�ची गुणव� ा चांगली होती. �यामुळे गुणव� �ेया आधारे हॉटेल िशवनेरी ॲ�ड मेस, सोलापरू 

यांची मुलां�या वसितगृहातील मेस � .2 चालिव�यास दे�याकरीता िशफारस करीत आहे. अस े

अनुदा केलेले आहे. सदरचा अहवाल सोबत जोडलेला आहे. 

सबब, सन 2016-17 करीता िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या वसितगृहातील मेस � . 2

चालिवणेकामी पा�  झालेले िनिवदा मधील सव�त कमी दर असलेले फम�ची िनिवदा व अ� पदाथ�ची

तपासणी करणेकामी िनयु�त केले�या सिमतीचा अहवाल अवलोकनी घेऊन सन 2016-17 करीता 

पुढील 11 मिह�याकरीता मुलां�या वसितगृहातील मेस � .2 चालिवणेकामी काय�रंभ दे�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील मुलां�या वसितगृहातील मेस � . 2 चालिवणेकामी पा� झाललेे िनिवदा

मधील सव�त कमी दर असललेे फम�ची िनिवदा व अ� पदाथ�ची तपासणी करणेकामी िनयु�त

केल�ेया सिमतीचा अहवाल अवलोकनी घेऊन सन 2016-17 करीता पुढील 11 मिह�याकरीता

हॉटेल िशवनेरी ॲ�ड मेस, सोलापूर यांना दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[8(15)] िव� ापीठाम�ये संगणक हाड�वअेर, सॉ�टवअेर आिण नेटवक� कामाकिरता एक 

ए�सपट� िनयु�त कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठात �शासकीय काय�लय, सकुंले, हॉ�टेल आिण इतर सव� िवभागाम�ये 

असले�या संगणकाबाबत वळेोवळेी होत असले�या हाड�वअेर, सॉ�टवअेर आिण नेटवक� 

बाबत�या अडचणी ल� ात घेता या कामाकिरता �या �या वळेी �वरीत ल�  घालणे आव�यक 

�या दु� �तीसह �या िवभागाला सेवा परुिव�याकिरता िव� ापीठा�या अिभयांि� की 

िवभागाम�ये एक कुशल संगणक हाड�वअेर, सॉ�टवअेर व नेटवक� ए�सपट�ची एकि� त 

वतेनावर िनय�ुत करणे अ�यंत आव�यक आहे.

य� िप िव� ापीठातफ� संगणकाकिरता वा�षक दु� �ती व देखभालीसाठी संबिंधत 

िवभागाम�ये बा�  एज�ंसी िनयु�त कर�यात येत आहे, तथािप �यां�याकडून सव� �कारची 

हाड�वअेर, सॉ�टवअेर आिण नेटवक�चे िबघडलेले काम �वरीत िनरसन केले जात नाही. 

�यामूळे एक कुशल संगणक हाड�वअेर, सॉ�टवअेर नेटवक� ए�सपट� या पदावर अ�थायी 

�व� पात मनु�यबळ मािसक � .10,000/- ते  15,000/- पय�त एकि� त वतेनावर िनय�ुत 

कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाम�ये संगणक हाड�वअेर, सॉ�टवअेर आिण नेटवक� कामाकिरता एक 

ए�सपट� िनयु�त 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


