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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

�यव�थापन पिरषदे�या 96 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.२7 स�ट�बर, २०१6 दुपारी ०१:०० वा. 

�यव�थापन पिरषदेची 96 वी बठैक मंगळवार, िद.२7 स�ट�बर, 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) �ाचाय� � ी. पाटील आर. वाय. सचंालक, म. व िव. िव. मं. सद�य

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

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

6) डॉ. िम� ा डी. एन., कुलसिचव सिचव

�वागत:

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

अनुप��थती: 

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

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

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

िवभाग, मं� ालय, मंुबई हे �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.

अिभनंदनाचा ठराव:

1) � ी. बी. सी. शेवाळे, िव�  व लेखा अिधकारी यांची पीएच. डी. पणू� झा�याब�ल मा. कुलसिचवांनी 

अिभनंदनाचा ठराव मांडला �यावर डॉ. देशपांडे एस. एम., िवभागीय सहसचंालक, सोलापरू 

िवभाग, सोलापरू मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण) पणेु यांचे �ितिनधी यांनी अनुमोदन िदले.

2) � ी. पाटील बी. पी., परी� ा िनयं� क यांना "सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू येथे परी� े�या केले�या 

उ� ेखनीय कामासाठी Indus Faundation, Mumbai" यां�याकडून परु�कार िमळा�याब�ल

मा. कुलसिचवांनी अिभनंदनाचा ठराव मांडला �यावर डॉ. देशपांडे एस. एम., िवभागीय 

सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण) पणेु यांचे �ितिनधी 

यांनी अनुमोदन िदले.
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सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े  

[ 01 ] • 16 ऑग�ट, २०१६ रोजी झाल�ेया �यव�थापन पिरषदे�या बैठकी�या 

काय�वृ� ातंावर केल�ेया काय�वाही अहवालाची न�द घेणे.

• 23 ऑग�ट, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं 

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

ठराव: • 16 ऑग�ट, २०१६ रोजी झाललेया �यव�थापन पिरषदे�या बैठकी�या 

काय�वृ� ातंावर केल�ेया काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली. 

• २३ ऑग�ट, 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.05/08/2016 पासून िद.14/09/2016 पय�त�या आढावा अहवालाची 

न�द घे�यात आली.
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[ 03 ] सोलापरू िव� ापीठ संकुल तसेच संल��नत महािव� ालयातून िनयिमत बी. ए�सी.

माय� ोबायोलॉजी या िवषयामधून �थम येणा�या िव� ाथ� / िव� ा�थनीस सन २०१५-16 

पासून ��येक वष�"�व. कु. अजंली वसंतराव बनसुडे सवुण�पदक" या नावाने सुवण�पदक

दे�याकिरता � .1,06,000/- �ा�त देणगी ��वकार�यास म. िव. कायदा 1994 कलम 

14(७) नुसार मा. कुलगु�  महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही

मािहती�तव.

(िटपणी: डॉ. वसंतराव गणपत बनसुडे, माजी �ाचाय�, डी. ए. �ही. वलेणकर वािण�य 

महािव� ालय, सोलापरू यांनी सोलापरू िव� ापीठ संकुल तसेच संल��नत महािव� ालयातनू 

िनयिमत बी. ए�सी. माय� ोबायोलॉजी या िवषयामधून �थम येणा�या िव� ाथ� / 

िव� ा�थनीस सन 2015-16 पासनू ��येक वष� "�व. कु. अजंली वसंतराव बनसडेु 

सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी िद.03/08/2016 रोजी�या प� ासोबत 

� .1,06,000/- (अ� री एक लाख सहा हजार फ�त) इतकी देणगी िव� ापीठास 

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

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

डॉ. वसंतराव गणपत बनसडेु यां�याकडून सुवण�पदकासाठी � .1,06,000/-

(अ� री एक लाख सहा हजार फ�त) इतकी र�कम देणगी �हणनू धनादेशा� ारे 

��वकार�यास महारा��  ्िव� ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 14(७) अ�वये �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िदली आहे. �यानुसार �ा�त झालेला 

धनादेश िव�  व लेखा िवभागास जमा कर�यात आला असून � .1,06,000/- इत�या 

र�कमेची पावती � .10709, िद.08/09/2016 अ�वये िव�  व लेखा िवभागाने 

अ�यासमंडळे िवभागाकडे जमा केलेली आहे. 

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

पिरषदे�या मािहती�तव).

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

काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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[ 04 ] सोलापरू िव� ापीठ संकुल तसेच संल��नत महािव� ालयातून िनयिमत एम. कॉम. या

परी� ेमधून �थम येणा�या िव� ा�थनीस सन 2015-16 पासून ��येक वष� "�ाचाय�

डॉ. वसंतराव गणपत बनसुडे" या नावाने सुवण�पदक दे�याकिरता � .1,06,000/- �ा�त

देणगी ��वकार�यास म. िव. कायदा १९९४ कलम १४(७) नुसार मा. कुलगु�  महोदयांनी 

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

(िटपणी: �ा. रंजना वसंत बनसुडे यांनी सोलापरू िव� ापीठ सकुंल तसेच संल��नत 

महािव� ालयातून िनयिमत एम. कॉम. या परी� ेमधून �थम येणा�या िव� ा�थनीस सन 

2015-16 पासून ��येक वष� "�ाचाय� डॉ. वसंतराव गणपत बनसुडे सुवण�पदक" या नावाने 

सुवण�पदक दे�यासाठी िद.01/09/2016 रोजी�या प� ासोबत � .1,06,000/- (अ� री एक 

लाख सहा हजार � पये 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.

�ा. रंजना वसतं बनसुडे यां�याकडून सुवण�पदकासाठी � .1,06,000/- (अ� री 

एक लाख सहा हजार � पये फ�त) इतकी र�कम देणगी �हणनू धनादेशा� ारे ��वकार�यास 

महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 14(७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

मा. कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िदली आहे. �यानुसार �ा�त झालेला धनादेश िव�  व लेखा 

िवभागास जमा कर�यात आला असनू, � .1,06,000/- इत�या र�कमेची पावती 

� .10710, िद.08/09/2016 अ�वये िव�  व लेखा िवभागाने अ�यासमंडळे िवभागाकडे 

जमा केलेली आहे. 

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

पिरषदे�या मािहती�तव).

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

काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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[ 05 ] महारा�� शासनाने िद.01 स�ट�बर, २०१६ �या शासन िनण�या�वये सुधािरत

वतेनसंरचनेतील मूळ वतेनावरील (वतेनबँडमधील वतेन अिधक � ेड वतेन) अनु� ये

महागाई भ�याचा दर िद.०१ जानेवारी, २०१६ पासून ११९ ट��याव� न १२५ ट�के

के�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: महारा�� ् शासन, िव�  िवभागाच े शासन िनण�य � .मभवा-२०१६ / �. � .४४ / 

सेवा-9, िद.०१ स�ट�बर, २०१६ म�ये खालील�माणे नमूद केले आहे.

"शासन असे आदेश देत आहे की, िद.०१ जानेवारी, २०१६ पासून सधुािरत वतेन 

संरचनेतील मूळ वतेनावरील (वतेनबडँमधील वतेन अिधक � ेड वतेन) अनु� ये महागाई 

भ�याचा दर ११९% व� न १२५% कर�यात यावा व िद.०१ स�ट�बर, २०१६ पासून सदर 

महागाई भ�या�या वाढीची र�कम रोखीने दे�यात यावी". तसेच िद.०१ जानेवारी, २०१६ ते 

िद.३१ ऑग�ट, २०१६ या कालावधीतील थकबाकीबाबत �वतं� पणे आदेश िनग�िमत 

कर�यात येतील.

��तूत िव� ापीठातील िश� क, �शासकीय अिधकारी व कम�चा�यांना वरील शासन 

िनण�या�माणे महागाई भ� ा िद.०१/09/2016 पासनू ११९% व� न १२५% �माणे आदा 

कर�याबाबत लेखा िवभागास कळिव�यात आली आहे.

सदरची बाब व िद.०१ स�ट�बर, २०१६ रोजीच े शासन िनण�य �यव�थापन 

पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: महारा�� शासनाने िद.01 स�ट�बर, २०१६ �या शासन िनण�या�वये सुधािरत वतेन

संरचनेतील मूळ वतेनावरील (वतेनबँडमधील वतेन अिधक � ेड वतेन) अनु� ये

महागाई भ�याचा दर िद.०१ जानेवारी, २०१६ पासून ११९% व� न १२५% 

के�याबाबतची न�द घे�यात आली. 
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[ 06 ] � ंथालय सिमती�या िद.31/08/2016 रोजी झाल�ेया बैठकीचा काय�वृ� ांत

�यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव.

(िटपणी: � ंथालय सिमतीची िद.31/08/2016 रोजी बठैक झाली. िवषय पि� केवर � ंथ व 

िनयतकािलके खरेदी करणे, UGC 12th अनुदानामधून प�ुतके खरेदी करणे, RUSA

अंतग�त ई ब�ु�  व ��ट जन���  खरेदीबाबत, सन १९९० पवू�ची जुनी व जीण� झाले�या 

प�ुतकांची छाननीबाबत, एक िव� ाथ� व िव� ा�थनी यांना उ�कृ�ट वाचक �हणनू 

पािरतोिषक दे�याबाबत, अ�यािसकेत िव� ा�य�किरता प�ुतके उपल�ध क� न दे�याबाबत 

इ. िवषय िवचाराथ� होते. 

सबब, � ंथालय सिमती�या बठैकीचा काय�वृ� ांत महारा��  िव� ापीठ कायदा १९९४ 

मधील कलम 75(१) (ग) (तीन) व (चार) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव).

ठराव: � ंथालय सिमती�या िद.31/08/2016 रोजी झाल�ेया बैठकी�या काय�वृ� ातंास

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 07 ] िद.08/09/2016 रोजी संप� झाल�ेया िव� व लखेा सिमतीने िशफारस केललेी

िद.03/09/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या

िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.03/09/2016 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.08/09/2016 रोजी संप�  झाले�या िव�  व लेखा 

सिमतीने िशफारस केलेला िद.03/09/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत (िवषय 

� .६ व ७(१) वगळून) �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िद.03/09/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांताबाबत (िवषय � .6 व 7(१)

वगळून) िव�  व लखेा सिमतीने िद.08/09/2016 �या बैठकीत केललेी िशफारस 

��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 08 ] इतर िव� ापीठातील िव� ा�य�ना सोलापूर िव� ापीठातंग�त महािव� ालयात �वशे

दे�यासाठी तयार केल�ेया अ� ावत िनयमावलीची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.24/08/2015 रोजी िव� ापीठा�या सव� िव� ाशाखे�या अिध�ठातांनी इतर 

िव� ापीठातील िव� ा�य�ना सोलापरू िव� ापीठातंग�त �वशे दे�यासाठी िनयमावली तयार 

क� न िव� ापीठास सादर केली होती. परंतु सदर िनयमावलीनुसार िव� ा�य�चे िनकाल 

तयार करताना येणा�या अडचणी परी� ा िवभागाकडून िद.09/06/2016 रोजी�या 

िटपणी�वये पा� ता िवभागास कळिव�यात आ�या हो�या.

याबाबत कोणती काय�वाही करावी याब�ल मा. कुलगु�  महोदयांना 

िद.02/07/2016 रोजी िटपणी सादर केली असता, मा. कुलगु�  महोदयांनी सव� 

िव� ाशाखेचे सम�वयक, परी� ा िनयं� क व यं� णा िव� षेण यांची सिमती गठीत क� न 

अ� ावत िनयमावली तयार कर�याच ेआदेश िदले.

�या अनुषंगाने सव� िव� ाशाखेचे सम�वयक, परी� ा िनयं� क व यं� णा िव� ेषण 

यां�या सिमतीने िद.05/07/2016 रोजी बठैक घेवून इतर िव� ापीठातील िव� ा�य�ना 

सोलापरू िव� ापीठातंग�त महािव� ालयात �वशे दे�यासाठी अ� ावत िनयमावली तयार 

क� न िव� ापीठास सादर केली आहे.

सबब, सदर िनयमावली�या मा�यतेची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: इतर िव� ापीठातील िव� ा�य�ना सोलापूर िव� ापीठातंग�त महािव� ालयात �वशे

दे�यासाठी तयार केल�ेया अ� ावत िनयमावलीस सव�नुमते मा�यता देवून 

िव� ा पिरषदेकडे िशफारस कर�यात आली. 
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[ 09 ] परी� ा िवभागाकडील Examination Rusult Processing Software म�ये

Upgradation या कामाकिरता M/s Core Info Solutions Pvt. Ltd. Kolhapur 

या फम�सोबत AMC (Maintenance agreement) नूतनीकरणाची बाब �यव�थापन

पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: परी� ा िवभागाकडे असले�या Examinatioin Rusult Processing Software

म�ये Upgradatioin या कामाकिरता M/s Core Info Solutions Pvt. Ltd, Kolhapur या 

फम�सोबत करार कर�यात आला होता. कराराचा कालावधी सन 2011-12, सन 

2012-13, सन 2013-14, सन 2014-15 व सन 2015-16 असा होता. कराराचा 

कालावधी संप�याने Examination Rusult Processing Software म�ये Upgradation

या कामाकिरता Online Core Software ची AMC करणे गरजचेे होते. 

M/s Core Info Solutions Pvt. Ltd, Kolhapur या फम�सोबत AMC

कर�याकिरता िद.20/08/2016 रोजी�या िटपणी�वये मा. कुलगु�  महोदय यांनी मा�यता 

िदलेली असून सदर मा�यतेस अनुस� न वरील फम�सोबत एका वष�साठी AMC कर�यात 

आला असनू एका वष�साठी AMC कर�याकिरता `1,98,375/- (अ� री एक लाख 

अ� ानऊ हजार ितनशे पं�याह� र � पये फ�त) सव� करासह इतका खच� होणार असनू 

सदरचा खच� XII Plan Allocation (UGC) Annual Maintenance Contract या 

अंदाजप� कीय िशष�कातनू खच� टाकावा लागणार आहे.

सदरचा िवषय समान लेखासंिहता २०१२ व महारा�� ् िव� ापीठ कायदा 1994 

मधील तरतूदीनुसार � . एक लाखापढुील खरेदी / कामासाठी�या खच�स खरेदी सिमती,

िव�  व लेखा सिमती व �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक आहे.परंत ुउपरो�त 

बाब ही सेव�ेया अनुषंगाने अस�याने फ�त �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक 

आहे. तथािप, सदरची सेवा खंडीत न हो�यासाठी व ही कामे अ�यंत तातडीची बाब 

अस�याने यास मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 �या कलम 

14(७) नुसार, मा�यता िदली आहे.

सबब, M/s Core Info Solutions Pvt. Ltd, Kolhapur यां�यासोबत AMC

(Maintenance agreement) नूतनीकरणाबाबत मा. कुलगु�  महोदयांनी केलेली 

काय�वाही मािहती�तव).

ठराव: परी� ा िवभागाकडील Examination Rusult Processing Software म�ये

Upgradation या कामाकिरता M/s Core Info Solutions Pvt. Ltd., Kolhapur 

या फम�सोबत AMC (Maintenance agreement) नूतनीकरणाबाबत 

मा. कुलगु�  महोदयानंी केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 10 ] आरो�य क�� ात िविवध त� डॉ�टरा�ंया सेवा �हीजी�टग त�वावर चालू कर�याची

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ सकुंलातील तसचे वसितगृहातील िव� ाथ�, िव� ापीठातील िनयिमत व 

कं� ाटी िश� क व िश� केतर कम�चारी यां�याकिरता आरो�य क�� ात त�  डॉ�टरां�या सवेा 

उपल�ध क� न दे�याचा िव� ापीठाचा मानस आहे. सदर बाब िव� ापीठ आरो�य क�� ा�या 

�हीजन २०२० काय�� माम�ये समािव�ट आहे. याचाच भाग �हणनू िव� ापीठात िफिजिशयन 

व ने� रोगत�  यां�या सेवा उपल�ध क� न दे�यात या�यात व �यासाठी सदर त�  

डॉ�टरां�या खाली नमूद के�या�माणे सेवा घे�यात या�यात.

त�  डॉ�टरांचे

�व� प

शै� िणक अह�ता �ित मिहना 

अपेि� त �हीजीट 

�ित �हीजीट 

अपेि� त सेवा 

ने� रोग त� MS / DNB Ophthalmology / DOMS 1 1 तास

िफिजिशयन MD / DNB / FCPS Medicine 2 1 तास

तसेच सदर त�  डॉ�टरांना �ित �हीजीट � .२,०००/- इतकी र�कम मानधन 

�हणनू दे�यात याव.े

सबब, िव� ापीठ सकुंलातील िव� ाथ�, वसितगृहातील िव� ाथ� तसेच 

िव� ापीठातील सव� िश� क व िश� केतर कम�चारी यांना त�  डॉ�टरां�या सेवा परुिव�या�या

��टीने ने� त�  व िफिजिशयन यां�या सेवा �हीजी�टग त�वावर तथ िनध�िरत मानधनावर 

चालू कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: आरो�य क�� ात त� डॉ�टरा�ंया खाली नमूद के�या�माणे सेवा घे�यास व त�

डॉ�टरानंा � ित �हीजीट `2,000/- इतकी र�कम मानधन �हणनू दे�यास

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  

त�  डॉ�टरांचे

�व� प

शै� िणक अह�ता �ित मिहना 

अपेि� त �हीजीट 

�ित �हीजीट 

अपेि� त सेवा 

ने� रोग त� MS / DNB Ophthalmology / DOMS 1 1 तास

िफिजिशयन MD / DNB / FCPS Medicine 2 1 तास
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[ 11 ] व�ै कीय खच��ितपूत� योजने अतंग�त कॅशलसे व�ै कीय सुिवधा उपल�ध क� न

दे�यासाठी िविवध हॉ��पट�स सोबत MoU कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: उपरो�त िवषयास अनुस� न िव� ापीठ िश� क व िश� केतर कम�चायांना व�ै कीय 

खच��ितपतू� योजनेअंतग�त शहरातील खाजगी �पेशािलटी हॉ��पट�सम�ये कॅशलेस 

मेिडकल सुिवधा उपल�ध हो�या�या ��टीने िविवध �पेशािलटी हॉ��पट�स सोबत 

प� �यवहार कर�यास मा. कुलगु�  महोदय यांनी िद.28/06/2016 रोजी मा�यता िदलेली 

होती. �या अनुषंगाने शहरातील िविवध खाजगी �पेशािलटी हॉ��पट�स सोबत प� �यवहार 

केलेला असनू �यापकैी खाली नमूद केले�या हॉ��पट�सनी िव� ापीठासोबत MoU क� न 

िव� ापीठातील िनयिमत कम�चा�यांना कॅशलेस मेिडकल सुिवधा दे�याकिरता होकार 

कळिवला आहे. तसेच �यांनी �यां�या � �णालयातील सुिवधा व दरप� क पाठिवले आहे.

Sr. No. Name of the Hospital Type of Hospital

1) Chidgupkar Hospital Pvt. Ltd Orthopedic & Multispecialty Hospital

2) SPAN Hospital Tertiary care high End Pediatric Hospital

3) Gangamai Hospital Tertiary Neurology and Trauma Hospital

4) Yashodhara Super Specialty Hospital High End Nephrology and Super Specialty
Hospital

5) Ashwini Rural medical College &
Reserach Centre, Kumbhari

Multispecialty Hospital

6) Ashwini Sahkari Rugnalay and
Sanshodhan Kendra N. Sadar Bazar,
Solapur

Tertiary Care Centre

उपिन�द�ट यादीतील सव� हॉ��पट�स ही नामांिकत � �णालये असून सदर 

� �णालयामधून चांग�या �कार�या व�ै कीय सेवा िव� ापीठातील िश� क व िश� केतर 

कम�चा�यांना उपल�ध क� न देता येईल.

सबब, उपिन�द�ट सव� � �णालयांशी व�ै कीय खच� �ितपतू� योजने अंतग�त 

कॅशलेस व�ै कीय सुिवधेसाठी MoU कर�याबाबत�या बाबीचा मसूदा मा�यते�तव सादर).

ठराव: व�ै कीय खच��ितपूत� योजने अतंग�त कॅशलसे व�ै कीय सुिवधा उपल�ध क� न

दे�यासाठी खालील िदल�ेया हॉ��पट�स सोबत MoU कर�यास सव�नुमते

मा�यता दे�यात आली. 

Sr. No. Name of the Hospital Type of Hospital

1) Chidgupkar Hospital Pvt. Ltd Orthopedic & Multispecialty Hospital

2) SPAN Hospital Tertiary care high End Pediatric Hospital

3) Gangamai Hospital Tertiary Neurology and Trauma Hospital

4) Yashodhara Super Specialty Hospital High End Nephrology and Super Specialty
Hospital

5) Ashwini Rural medical College &
Reserach Centre, Kumbhari

Multispecialty Hospital

6) Ashwini Sahkari Rugnalay and
Sanshodhan Kendra N. Sadar Bazar,
Solapur

Tertiary Care Centre
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[ 12 ] डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे या िव� ापीठास सोलापूर 

िव� ापीठाची Working Space ता�पुर�या �व� पात दे�याची बाब िवचाराथ� 

(िटपणी: डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे या िव� ापीठाच ेएक मु�य 

क�� , 04 िवभागीय क��  (मंुबई, पणेु, औरंगाबाद, नागपरू) व 05 उपिवभागीय क��  (अमरावती, 

नांदेड, जळगाव, सोलापरू व को�हापरू) येथे �थापन कर�यात येणार असनू मा. कुलगु� , 

डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे यांनी िद.05/08/2016 रोजी�या 

प� ा�वये अस ेकळिवले आहे की, डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे हे 

िव� ापीठ शै.वष� 2017-18 साठी िद. 01/10/2016 पासून अिभयांि� की महािव� ालय, 

फाम�सी महािव� ालय, आ�कटे�चर महािव� ालय या तांि� क महािव� ालयांना संल��नता 

दे�याचे काम सु�  करणार आहे. �यासाठी सोलापरू येथे उपिवभागीय क��  सु�  कर�यासाठी 

सोलापरू िव� ापीठाची Working Space ता�परु�या �व� पात उपल�ध क� न दे�याची 

िवनंती केली आहे.  

याबाबत सादर कर�यात येते की, सोलापरू िव� ापीठ हे न�याने �थापन झालेले 

असून स� ��थतीत िव� ापीठाचा काय�कारी पिरसर हा फार कमी व अपरुा असनू �याम�ये 

�शासकीय इमारत, परी� ा िवभाग, सव� शै� िणक सकुंले, मुलांचे व मुल�चे वसितगृह, 

अितथी गृह इ�यादी इमारती आहेत. �यामुळे डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर तं� शा�  िव� ापीठ, 

लोणेरे या िव� ापीठा�या सोलापरू येथील उपक�� ासाठी इमारतीमधील Working Space

ता�परु�या �व� पात दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सोलापूर िव� ापीठा�या �यव�थापन पिरषदेने डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर तं� शा�  

िव� ापीठ, लोणेरे यानंा ५ एकर जागा दे�यास यापूव�च मा�यता िदललेी आहे. स�या 

सोलापूर िव� ापीठाचे �शासकीय काय�लय � ंथालय इमारतीत सु�  आहे. 

िव� ापीठाचे १७ अिधिवभाग उपल�ध ५ संकुला�या इमारतीम�ये काय�रत असून 

�यानंाही जागा अपुरी पडत आहे. िव� ापीठाला �ा�त 482 एकर�या पिरसरात 

इमारती बाधूंन िवकास हो�यास वळे लागणार आहे. �यामूळे स� पिर��थतीत 

डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे यानंा सोलापूर येथे 

उपिवभागीय क��  सु�  कर�यासाठी Working Space दे�यास असमथ�ता 

दश�िव�यात आली व तसे डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे यांना 

कळिव�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 13 ] ��तूत िव� ापीठामाफ�त "सोलापरू जीवनगौरव परु�कार" दे�यासाठी तयार कर�यात 

आल�ेया िनयमावलीमधील िनयम �  2 (वयाची मय�दा) व 4 (नामिनद�शन प�दत) याम�ये 

दु� �ती व सधुािरत िनयमावली लागू कर�याची बाब िवचाराथ� 

(िटपणी: सोलापूर िव� ापीठामाफ�त सन 2015 पासून "सोलापूर जीवनगौरव पुर�कार" सु�  कर�यात 

आलेला आहे. �यासाठी 05 सद�यीय सिमती गठीत क� न िनयमावली व अज� (Application Form)

तयार कर�यात आली आहे. सदर िनयमावलीतील िनयम � .2 पुर�कारासाठी िनवड कर�यात 

येणा�या/नामिनद�िशत कर�यात येणा�या हयात �य�तीच ेिकमान वय 62 वष�पे� ा कमी नसाव ेयाम�ये 

बदल करणे आव�यक आहे. तसेच िनयम � .4 नामिनद�शन प�दत, याम�ये सदरील पुर�कारासाठी 

�ा�त झाले�या अज�तून मा. �यव�थापन पिरषदेकडून 05 नावांची िशफारस करावयाची आहे. 

पुर�कारासाठी �ा�त झाले�या ��तावांची �यव�थापन पिरषदे�या सव� सद�यांकडून छाननी करणे व 

िवचार कर�यासाठी बराच वेळ �यय होत आहे. �यासाठी सदर िनयमांम�येही आंशीक बदल करणे 

आव�यक आहे. 

सबब, स� ाचा िनयम � .2 व 4 आिण �याम�ये खालील�माणे बदल करणे यो�य वाटत आहे. 

स� ाचा 

िनयम � . 2

पुर�कारासाठी िनवड कर�यात येणा�या/नामिनद�िशत कर�यात येणा�या हयात 

�य�तीच ेिकमान वय 62 वष�पे� ा कमी नसाव.े

सुधािरत 

िनयम � . 2

पुर�कारासाठी िनवड कर�यात येणा�या/नामिनद�िशत कर�यात येणा�या हयात 

�य�तीच ेिकमान वय 62 वष�पे� ा कमी नसाव.े तथािप यश�वी यो�य �य�ती�या 

बाबत सदर वय मय�दाची अट िशिथल कर�यात येईल.

स� ाचा 

िनयम � . 4

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

नामिनद�शन केले�या पाच नावामधून एका �य�तीची या पुर�कारासाठी िनवड 

कर�यासाठी ि� सद�यीय सिमतीच े 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�त 

केलेले एक सद�य हे सदर सिमतीच े सद�य असतील. पुर�काराकरीता �ा�त 

झाले�या अज�ची छाननी क� न �यव�थापन पिरषद 5 अज�ची िशफारस उपरो�त 

सिमतीकडे करेल..   

सुधािरत 

िनयम � . 4

नामिनद�शन प�दत: सदरील पुर�कारासाठी �ा�त अज�मधून एका �य�तीची या 

पुर�कारासाठी िनवड कर�यासाठी ि� सद�यीय सिमतीचे गठण केले जाईल. 

सदर ि� सद�यीय सिमतीचे 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 झाल�ेया अज�ची छाननी  मा.�यव�थापन पिरषदेच े 03 

सद�यीय उपसिमती � ारे क� न 05 अज�ची िशफारस उपरो�त सिमतीकडे अिंतम 

िनण�यासाठी करेल.

सबब, ��तूत िव� ापीठामाफ�त "सोलापूर जीवनगौरव पुर�कार" दे�यासाठी तयार 

कर�यात आले�या िनयमावलीमधील िनयम �  2 (वयाची मय�दा) व 4 (नामिनद�शन प�दत) याम�ये 

दु� �ती व सुधािरत िनयमावली लागु कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ��तूत िव� ापीठामाफ�त "सोलापरू जीवनगौरव परु�कार" दे�यासाठी तयार कर�यात 

आल�ेया िनयमावलीमधील िनयम �  2 (वयाची मय�दा) व 4 (नामिनद�शन प�दत) याम�ये 

वरील ��तािवत �माणे दु� �ती व सुधािरत िनयमावली लागू कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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मा. कुलगु�  तथा अ�य�  महोदया�ंया परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय: 

[14(1)] िद.17/09/2016 रोजी�या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ांतास महारा��  िव� ापीठ 

कायदा 1994 मधील कलम 14(७) नुसार िव�  व लखेा सिमती�या वतीने 

मा. कुलगु�  यानंी केल�ेया मा�यतेची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.17/09/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला आहे. 

तो िव� ापीठ पिरिनयम ३२४ नुसार िव�  व लेखा सिमतीस तसेच �यव�थापन पिरषदेस 

मा�यतेसाठी ठेवणे आव�यक आहे. �यानुसार खरेदी सिमतीने काय�वृ� ांतास मा�यता 

िदलेली आहे. सदर बठैकी�या काय�वृ� ांतावर तातडीने काय�वाही करावयाची अस�याने 

�यास महारा��  ्िव� ापीठ कायदा १९९४ मधील कलम १४(७) नुसार मा. कुलगु�  यांनी 

िव�  व लेखा सिमती�या वतीने मा�यता िदलेली आहे. पिरिनयम ३२४ नुसार सदर 

खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदेसमोर मा�यतेसाठी सादर कराव 

लागणार आहे.

सबब, िद.17/09/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िद.17/09/2016 रोजी�या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ांतास महारा��  िव� ापीठ 

कायदा 1994 मधील कलम 14(७) नुसार िव�  व लखेा सिमती�या वतीने 

मा. कुलगु�  यानंी केल�ेया मा�यतेची िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.



�यव�थापन पिरषदेची 96 वी बैठक मंगळवार, िद.27 स�ट�बर, 2016 काय�वृ� ांत 16/27

[14(2)] महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ कलम 8(२) ङ (एक) नुसार अिभयांि� की 

िवभागासाठी एक टे��नकल आय. टी. आय. झालेला टे��नकल अिस�टंट, एक 

B. E. िस�हील झाललेा �युिनअर इिंजिनअर पदभरती केललेी काय�वाही 

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठातील अिभयांि� की िवभागाकडे RUSA अतंग�त असलेली कामे 

व िव� ापीठातील इतर ट�डर व दरप� काची कामे, िविवध अंदाजप� क तयार करणे, 

मोजमाप व इतर तांि� क कामे करणेकिरता टे��नकल अिस�टंट व �युिनअर इंिजिनअर 

ही पदे महारा�� ् िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 8(२) ङ (एफ) नुसार भर�यासाठी 

महारा�� ् िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम 14(७) अ�वये मा�यता घे�यात आली आहे. 

�यानुसार सदरची पदे भर�याकिरता िद.09/09/2016 रोजी Walk in Interview � ारे 

मुलाखती घे�यात आ�या आहेत. िनवड सिमती�या िशफारशीनुसार िनवड झाले�या 

उमेदवारांना टे��नकल अिस�टंट, �युिनअर इंिजिनअर व संगणक हाड�वअेर, 

सॉ�टवअेर ॲ�ड नेटवक� ए�सपट� या पदावर एकि� त वतेनावर िनय�ुती आदेश पािरत 

कर�यात आले आहेत. सदरची पदभरती �ि� या पणू� कर�यात आलेली आहे.

सबब, सदरची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ कलम 8(२) ङ (एक) नुसार अिभयांि� की 

िवभागासाठी एक टे��नकल आय. टी. आय. झालेला टे��नकल अिस�टंट, एक 

B. E. िस�हील झाललेा �युिनअर इंिजिनअर आिण एक संगणक हाड�वअेर, 

सॉ�टवअेर ॲ�ड नेटवक� ए�सपट�पदभरती केल�ेया काय�वाहीची न�द घे�यात 

आली. 
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[14(३)] सोलापरू िव� ापीठ संकुल तसेच संल��नत महािव� ालयातून िनयिमत बी. ए. भाग- ३ 

रा�यशा�  (�पेशल) या परी� ेमधून �थम � मांक येणा�या मागासवग�य िव� ाथ� / 

िव� ा�थनीस सन २०१५-१६ पासून ��येक वष� "� ी. सुशीलकुमारजी �शदे सुवण�पदक" 

या नावाने सुवण�पदक दे�याकिरता `१,०८,०००/- �ा�त देणगी ��वकार�यास म. िव. 

कायदा 1994 कलम 14(७) नुसार मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

केललेी काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: � ी. सशुीलकुमार संभाजीराव �शदे यांनी सोलापरू िव� ापीठ सकुंल तसचे 

संल��नत महािव� ालयातनू िनयिमत बी. ए. भाग- ३ रा�यशा�  (�पेशल) या परी� ेमधून 

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

"� ी. सुशीलकुमारजी �शदे सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी 

िद.15/09/2016 रोजी�या प� ासोबत `1,08,000/- (अ� री एक लाख आठ हजार 

� पये 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.

� ी. सुशीलकुमार संभाजीराव �शदे यां�याकडून सुवण�पदकासाठी 

`1,08,000/- (अ� री एक लाख आठ हजार � पये फ�त) इतकी र�कम देणगी �हणनू 

धनादेशा� ारे ��वकार�यास महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 14(७) 

अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदली आहे. 

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

`1,08,000/- इत�या र�कमेची पावती � .११574, िद.20/09/2016 अ�वये िव�  व 

लेखा िवभागाने अ�यासमंडळे िवभागाकडे जमा केलेली आहे.

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

पिरषदे�या मािहती�तव). 

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

काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[14(4)] M/s Kalpak Computers, Solapur या�ंया CCTV with Accessories

बसिव�या�या वाढीव कामा�या देयकाची र�कम आदा कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: M/s. Kalpak Computers, Solapur यांना संगणकशा�  संकुला�या इमारती 

म�ये CCTV with Accessories बसिव�याच ेकाम िद.15/06/2016 रोजी�या खरेदी 

सिमती�या बठैकीत ठराव � .४ अ�वये िव�  व लेखा सिमती�या िशफारशीने 

िद.28/06/2016 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेने ठराव � .२० अ�वये मा�यतेने 

`2,03,420/- (सव� करासहीत) इत�या र�कमेस दे�यात आलेली आहे. सदर फम�ला 

परुवठा देताना ५०० िमटर Cabling copper wire and capping �ित िमटर `45/-

�माणे दे�यात आली होती. तथािप ��य�  काम पणू� कर�यासाठी एकूण 1226 िमटर 

Cabling copper wire and capping लागली आहे. ७२६ िमटर जादा लागलेली केबल 

वायरच े`21,670/- इतके र�कम होते. मा. कुलगु�  यांनी िनयु�त केले�या पडताळणी 

सिमतीनेही तसा अहवालही िदलेला आहे. सोबत परुवठा आदेश व पडताळणी अहवाल 

जोडला आहे.

M/s. Kalpak Computers, Solapur यांना उपरो�त कामासाठी लागले�या 

जादा केबल वायर�या देयकाची र�कम `32,670/- आदा करावी लागणार आहे. 

सदरचा खच� हा Development Budget- School of Computational Sciences

तरतूद `५ लाख मधून होणार आहे. 

सबब, M/s. Kalpak Computers, Solapur यां�या Cabling copper wire

and capping �या वाढीव झाले�या कामा�या देयकाची र�कम आदा कर�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: M/s Kalpak Computers, Solapur या�ंया CCTV with Accessories

बसिव�या�या वाढीव कामा�या देयकाची र�कम `32,670/- आदा कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[14(5)] शै. वष� 2016-17 मधील १२ वी पुरवणी परी� मे�ये जे िव� ाथ� उ� ीण� होवून 

��तूत िव� ापीठा�या पदवी अ�यास� मा�या �थम वष�स �विेशत झाल ेआहेत 

अशा िव� ा�य�ची �थम स� ाची 25% पे� ा जा�त अनुप��थती माफ कर�याची 

बाब िवचाराथ�. 

(िटपणी: उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, महारा��  शासन यांनी िद.26/08/2016 रोजी�या 

प�  � .सकंीण� २०१६ / �. � ./(482/16) िविश-३ अ�वये १२ वी परुवणी परी� ते उ� ीण�

झाले�या िव� ा�य�च ेशै� िणक नुकसान होवू नये यासाठी सव� अकृिष िव� ापीठांनी पदवी 

�थम वष� �वशे �ि� या िद.10/09/2016 पय�त वाढिव�याबाबतची काय�वाही 

कर�याबाबत िनद�िशत केले होते. तसेच या सव� िव� ा�य�बाबत िव� ापीठ अनुदान 

आयोगा�या माग�दश�क त�वानुसार १८० शै� िणक िदवस भरतील याची द� ता 

घे�याबाबत िनद�िशत केले होते.

या अनुषंगाने सव� संल��नत महािव� ालयांना �थम वष� �वशे �ि� या 

िद.10/09/2016 पय�त वाढिव�याच े व सदर िव� ा�य�च े 180 शै� िणक िदवस 

भर�याबाबतच ेिनद�श िद.31/08/2016 रोजी�या प� ा�वये प�  � .सोिवसो / पीजी �वशे 

िवभाग /2016-17 / 8362 अ�वये दे�यात आले आहेत.

परंतु िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या माग�दश�क त�वानुसार १८० िदवस �हणज े

�थम स�  90 व ि� तीय स�  90 अस ेगृहीत धरले तर, �थम स� ासाठी सदर िव� ा�य�चे

90 िदवस भरणे श�य नाही. परंतु िव� ापीठ अ�यादेश ३२ �माणे जर �यव�थापन 

पिरषदेस यो�य वाटत असेल तर �यव�थापन पिरषद 25% जा�त अनुप��थती असेल तर 

अशा िव� ा�य�स अनुप��थती िवषयी condonation (सूट) देता येईल अशी तरतूद आहे. 

आजतागायत १२ वी परुवणी परी� ेतील उ� ीण� १३० ते १५० इत�या िव� ा�य�ने 

िव� ापीठा�या िविवध अ�यास� मा�या �थम वष�स �वशेासाठी आवदेन प�  सादर केलेले

आहेत. (यादी सोबत जोडलेली आहे.) 

सबब, सदर परुवणी परी� तेील उ� ीण� पदवी अ�यास� मा�या �थम वष�स 

�विेशत िव� ा�य�ची �थम स� ाची 25% पे� ा जा�त अनुप��थती माफ कर�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: शै. वष� 2016-17 मधील १२ वी पुरवणी परी� मे�ये जे िव� ाथ� उ� ीण� होवून 

��तूत िव� ापीठा�या पदवी अ�यास� मा�या �थम वष�स �विेशत झाल ेआहेत 

अशा िव� ा�य�ची �थम स� ाची 25% पे� ा जा�त अनुप��थती माफ कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[14(6)] िव� ापीठासाठी सन २०१6-17 किरता कुिरअर सेवा वा�षक दरकरार कर�याची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी:िव� ापीठास टपालाची सेवा परुिव�यासाठी सन 2016-17 किरता कुिरअर सेवा 

वा�षक दरकरार करणे या कामाकिरता संबिंधताकडून दरप� के मागवून तसेच 

िव� ापीठा�या संकेत�थळावर िद.12/08/2016 रोजी िनिवदा �िस�द कर�यात आली 

होती. िनिवदा ��वकृतीची अंितम तारीख िद.22/08/2016 या तारखेपय�त होती. एकूण 

५ (पाच) कुिरअर फम�धारकाकडून िनिवदा �ा�त झा�या हो�या. तांि� क िनिवदा व दराची 

िनिवदा िद.23/08/2016 रोजी फम��या �ितिनधीसमोर उघड�यात आ�या असता 

�याम�ये ०५ फम�धारकाची िनिवदा पा�  झा�या.

ि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 ५ (पाच) िनिवदाधारकांनी सहभाग 

न�दिवला असनू �यापकैी पाच िनिवदा पा�  झा�या आहेत. उपरो�त व�तु��थती िवचारात 

घेऊन पा�  झालेली िनिवदा ��वका� न पढुील काय�वाही कर�यास मा. कुलगु�

महोदयांनी समान लेखा संिहतेमधील तरतूद TAPPENDEX I DP-SR-6 (v-i) (b-i) 

नुसार मा�यता िदलेली आहे. �या अनुषंगाने मधूर ए�स�से कुिरअर स��हस, ४०२ चाटी 

ग� ी, सोलापरू यांची दराची िनिवदा खरेदी सिमतीच ेसद�य यां�यासमोर उघड�यात 

आली असून, दराचा त�ता सोबत जोडला आहे. �यानुसार िव� ापीठाला मधुर ए�स�से 

कुिरअर स��हस सेवा घे�याकिरता सन 2016-17 किरता वा�षक दर करार कर�याची 

बाब िवचाराथ�). 

ठराव: सन 2016-17 या वष�किरता िव� ापीठास कुिरअर सेवा घे�यासाठी तौलोिनक 

त��यातील �यूनतम दर असलले े मधुर ए�स� ेस कुिरअर स��हस, सोलापूर 

या�ंयासमवते वा�षक दरकरार कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  
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[14(7)] सोलापरू िव� ापीठ सकुंल तसेच संल��नत महािव� ालयातून िनयिमत बी. ए. �हदी 

(�पेशल) या परी� ेमधून �थम � मांक येणा�या िव� ाथ� / िव� ा�थनीस सन 2015-16

पासून ��येक वष� "कै. �भाकर िदगंबर िशरवळकर सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक 

दे�याकिरता `1,08,000/- �ा�त देणगी ��वकार�यास म. िव. कायदा 1994 कलम 

14(७) नुसार मा. कुलगु�  महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही 

मािहती�तव.

(िटपणी: � ी. सदािशव िदगंबर िशरवळकर यांनी सोलापरू िव� ापीठ सकुंल तसचे 

संल��नत िव� ाथ� / िव� ा�थनीस सन 2015-16 पासून ��येक वष� "कै. �भाकर िदगंबर

िशरवळकर सुवण�पदक" या नावने सुवण�पदक दे�यासाठी िद.20/09/2016 रोजी�या 

प� ासोबत `1,08,000/- (अ� री एक लाख आठ हजार � पये फ�त) इतकी र�कम 

देणगी �हणनू धनादेशा� ारे िदली आहे. सदर र�कमे�या �याजातनू �ितवष� उपरो�त 

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

� ी. सदािशव िदगंबर िशरवळकर यां�याकडून सुवण�पदकासाठी `1,08,00/-

(अ� री एक लाख आठ हजार � पये फ�त) इतकी र�कम देणगी �हणनू धनादेशा� ारे 

��वकार�यास महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 14(७) अ�वये �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने मा. कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िदली आहे. �यानुसार �ा�त झालेला 

धनादेश िव�  व लेखा िवभागास जमा कर�यात आला असून `1,08,000/- इत�या 

र�कमेची पावती � .11484, िद.23/09/2016 अ�वये िव�  व लेखा िवभागाने 

अ�यासमंडळे िवभागाकडे जमा केलेली आहे.

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

पिरषदे�या मािहती�तव).

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

काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[14(8)] NMEICT �या Centrally Sponsored Plan Scheme अतंग�त िव� ापीठ पिरसरात 

Wi-Fi सुिवधा काय���वत कर�यासाठी Advisor �हणनू �ा. आय. आय. काझी, CSE

Dept., एन. बी. नवल े �सहगड कॉलजे ऑफ इिंजिनअर�ग, सोलापरू यांची िनय�ुत 

कर�याबाबत व �यांना अदंािजत खच��या २% क�सलटेशन चाज� दे�याची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: NMEICT �या Centrally Sponsored Plan Scheme अंतग�त माच� २०१६ म�ये 

� .१३ लाख िनधी मंजूर झाला असून यापैकी ११.७० लाख िनधी िव� ापीठास �ा�त 

झालेला आहे.

सदर �ा�त िनधीतून िव� ापीठ पिरसरात Wi-Fi सुिवधा काय���वत कर�यासाठी 

आव�यक ट�डर मागिव�याची �ि� या पणू� करणे व संपणू�पणे Wi-Fi सुिवधा काय���वत 

करेपय�तची अनुषंिगक काय�वाही कर�यासाठी एक त� ाचे नामिनद�शन कर�याची बाब 

िद.16/08/2016 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीस ठेवला असता, NMEICT 

�क�पातंग�त िव� ापीठ पिरसरात वाय-फाय सुिवधा काय���वत कर�यासाठी आव�यक 

ट�डर मागिव�याची �ि� या पणू� करणे व संपणू�पणे वाय-फाय सुिवधा काय���वत 

करेपय�तची सव� अनुषंिगक काय�वाही कर�यासाठी एका त� ाचे नामिनद�शन कर�यास 

सुव�नुमते मा�यता दे�याची आली. �यावर असा ठराव झाला आहे.

�यानुसार �ा. एस. एस. सुय�वशंी, सचंालक, पदाथ�िव� ान संकुल यांनी 

िद.08/09/2016 रोजी�या प� ा�वये �ा. आय. आय. काझी, CSE Dept., एन. बी. नवले 

�सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, सोलापरू यांना Advisor �हणनू िनय�ुत कराव ेव 

अंदाजीत खच��या 2-3% क�सलटेशन चाज� दे�यात यावा, अस ेसूचिवले आहे.

त� नंतर िद.20/09/2016 रोजी�या िटपणी�वये मा. कुलगु� महोदयांचे �ा. 

आय. आय. काझी, CSE Dept., एन. बी. नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, 

सोलापरू यांना Advisor �हणनू िनयु�त कर�यास व �यांना अंदािजत खच��या २% 

क�सलटेशन चाज� दे�याच ेआदेश �ा�त झालेले आहेत.

सबब, NMEICT �या Centrally Sponsored Plan Scheme अंतग�त िव� ापीठ 

पिरसरात Wi-Fi सुिवधा काय���वत कर�यासाठी Advisor �हणनू �ा. आय. आय. काझी, 

CSE Dept., एन. बी. नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, सोलापरू यांची िनय�ुत 

कर�याबाबत व �यांना एकूण अंदािजत खच��या २% क�सलटेशन चाज� दे�याची बाब 

िवचाराथ�). 

ठराव: NMEICT �या Centrally Sponsored Plan Scheme अतंग�त िव� ापीठ पिरसरात 

Wi-Fi सुिवधा काय���वत कर�यासाठी Advisor �हणनू �ा. आय. आय. काझी, CSE

Dept., एन. बी. नवल े �सहगड कॉलजे ऑफ इिंजिनअर�ग, सोलापरू यांची िनय�ुत 

कर�याबाबत व �यांना अदंािजत खच��या २% क�सलटेशन चाज� दे�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 
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[14(9)] शाहीर अमर शेख अ�यासन क��  सु�  कर�याबाबतचा ��ताव मा. कुलगु�

महोदयांनी महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 14(७) नुसार िव� ा 

पिरषदे�या वतीने ��वका� न शासनास पाठिव�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. � ी. संजय वामन सावकारे भसुावळ िवधानसभा सद�य यांनी 

िद.08 जानेवारी, 2015 रोजी�या प� ानुसार शाहीर अमर शेख यां�या ज�माला या वष� 

शंभर वष� पणू� होत आहेत. सयंु�त महारा�� ा�या ल� ामधील शाहीर कै. अमर शेख यांच े

योगदान अतु�य आहे. आज महारा�� ात शािहरी परंपरा अखेरचा � ास घेत आहे. 

हाता�या बोटावर मोजता येतील इतके जीव ही लोककला िजवतं ठेव�यासाठी 

�य�नशील आहेत. कै. शाहीर अमर शेख यां�या काय�कृ�वाची महारा�� ातील शाहीरी 

परंपरेची ओळख नवीन िपढीला क� न दे�यासाठी शाहीर अमर शेख यां�या शंभरा�या 

जयंती िनिम�  महारा��  शासना�या वतीने िविवध काय�� मांच े आयोजन क� न 

महारा�� ा�या �वािभमानासाठी लढणा�या या महान लोककलावतंाला आदरांजली अप�ण 

करावी. तसचे सोलापरू िव� ापीठात शाहीर अमर शेख यां�या नावाने अ�यासन क��  सु�  

कर�याची �यांनी मागणी केली आहे.

तसेच मा. नामदार िवनोद तावडेजी यांनी एि�ल, २०१५ रोजी�या प� ानुसार 

महारा�� ातील िविवध अकृिष िव� ापीठाकडून अ�यासन िनम�ण कर�याबाबत वाढती 

मागणी िवचारात घेवून अ�यासनासंदभ�त िनि� त धोरण तयार कर�याची काय�वाही 

शासन �तरावर सु�  आहे. यासंदभ�त धोरणा�मक िनण�य झा�यावर अ�यासन िन�मतीचा 

िवचार करणे श�य होईल, असे कळिवले आहे.

उ�त प� ानुसार तसचे शाहीर अमर शेख यां�या ज�मशता�दी वष�चे औिच�य 

साधून मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 14(७) अ�वये 

तातडीची बाब �हणनू िव� ा पिरषदे�या वतीने ��वका� न शाहीर अमर शेख अ�यासन 

क�� ा�या सव�कष ��ताव शासनास पाठिव�यास मा�यता िद�याची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: शाहीर अमर शेख अ�यासन क��  सु�  कर�याबाबतचा ��ताव मा. कुलगु�  

महोदयांनी महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 14(७) नुसार िव� ा 

पिरषदे�या वतीने ��वका� न शासनास पाठिव�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.  
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[14(10)] CSIR-Central Electronics Engineering Research Institute (CEERI),

Pilani, Rajasthan व सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर (मु�यत: पदाथ�िव� ान संकुल) 

या�ंयाम�ये करावया�या सामंज�य कराराचा मसूदा �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. सचंालक, पदाथ�िव� ान सकुंल यांनी िद.23/09/2016 रोजी�या प� ा�वये 

CSIR-Central Electronics Engineering Research Institute (CEERI), Pilani,

Rajasthan व सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू (पदाथ�िव� ान सकुंल) या दोन सं�थाम�ये 

संशोधक िव� ाथ�, सशंोधक माग�दश�क, शा� �  इ�याद�साठी मूलभतू व अ�याव�यक 

संशोधन सुिवधा, शै� िणक व संशोधन बाबीवरील चच�, क�पना, �िश� ण काय�� म आिण 

संशोधन िवकास �क�प (Mutual Research Projects), चच�स� , काय�शाळा यांच े

आयोजन करणे, इ. सदर सामंज�य करारानुसार संशोधक, िव� ाथ� व िश� क संबिंधत 

दो�हीही स�ंथांना भेटी देवून िवचारांची  आदान �दान करणे यासाठी सामंज�य करार 

(MoU) कर�याबाबत िवनंती केली आहे.

सबब, सदर सामंज�य कराराचा मसूदा (Memorandum of Understanding)

�यव�थापन पिरषदे�या अवलोकनाथ� व िवचाराथ�).

ठराव: CSIR-Central Electronics Engineering Research Institute (CEERI),

Pilani, Rajasthan व सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर (मु�यत: पदाथ�िव� ान संकुल) 

या�ंयाम�ये सामंज�य करार ��तािवत मसू� ा�माणे कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.  
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[14(1१)] M.Sc., M. C. A. (Sci) या अ�यास� माकिरता ऑनलाईन �� पि� का िवतरण 

�णालीची �ायोिगक त�वावर अमंलबजावणी कर�याची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: राजशे अ� वाल सिमती�या िशफारशीबाबत शासनाची असलेली गंभीरता व 

सततचा पाठपरुावा याचा िवचार करता Secure Delivery of Examination Papers ही 

िशफारस ट�याट�याने पणू� कर�याकिरता या पढुील ट�पा �हणनू �यावसाियक 

अ�यास� माबरोबरच इतर पद�यु� र अ�यास� मास (उदा.एम. ए, एम. कॉम, एम.ए�सी, 

एल. एल. एम, व एम. एस. ड��यू) या अ�यास� मां�या �� पि� काही Online प�दतीने 

िवतरण कर�याची बाब परी� ा मंडळा�या िद.23/08/2016 �या बठैकीतील 

आय�यावळेेचा 12(२) अ�वये िवचाराथ� ठेव�यात आला असता �यावर खालील�माणे 

ठराव झालेला आहे.

ठराव: M. A, M. Com, M.Sc, LL.M and M.S.W. इ. अ�या� माकिरता Secure Delivery

of Examination Papers प�दत एकाच गोपनीय � ेसकडून �� पि� केच े टायप�ग 

(DTP) व Upload करणे व सव� परी� ा क�� ाना Online पाठिवणे इ. कामे क� न घे�याची 

सदरची ऑनलाईन �� पि� का िवतरण �णालीची �ायोिगक त�वावर अंमलबजावणी 

कर�यास मा�यता दे�यात आली. 

उ�त ठरावानुसार आगामी ऑ�ट�बर / नो�ह�बर, 2016 �या परी� ा M.Sc,

MCA (Sci), अ�यास� माकिरता िज�� ातील जवळपास 09 परी� ाक�� ावर सदरील 

पद�यु� र अ�यास� माची परी� ा असते. या 09 परी� ाक�� ावर Secure Delivery of

Examination Papers प�दत एकाच गोपनीय �सेकडून �� पि� केचे टायप�ग (DTP) व 

Upload करणे व सव� परी� ा क�� ाना Online पाठिवणे बाबत काय�वाही कर�याकिरता 

आव�यक गोपनीय �ि� या पार पाडावी लागेल.

उपरो�त प�दतीने �� पि� का िवतरण �ायोिगक त�वावर ऑ�टोबर / नो�ह�बर, 

२016 �या परी� ा पासून M.Sc, MCA (Sci) या अ�यास� माकिरता कर�यास तसेच 

उ�त�माणे �� पि� केच ेटायप�ग (DTP) व Upload करणे व सव� परी� ा क�� ाना Online

पाठिवणे याकिरता एका गोपनीय फम�ने काम क� न दे�यासाठी तयारी दश�िवलेली आहे. 

सदरच े काम गोपनीय व संवदेनशील अस�याने सदर कंपनीकडून कामक� न 

घे�यासाठी आव�यक �ि� या, दर ठरवणे, ��य�  होणा�या खच�स इ. बाबीची सव� 

अिधकार मा. कुलगु� महोदयांकडे असावते याकिरता सदरचा िवषय �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: M.Sc., M. C. A. (Sci) या अ�यास� माकिरता ऑनलाईन �� पि� का िवतरण 

�णालीची �ायोिगक त�वावर अंमलबजावणी कर�यास व अ�यादेश O.39 �माणे 

काय�वाही कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[14(12)] िव� ापीठ वाहन � माकं एम. एच. 13 एसी 9988 हंुडाई वरेणा (िडझेल) व 

एम. एच. 13 बी 5966 (टाटा सुमो �पॅिसओ गो�ड) या वाहनाचंी िव� ी करताना 

जा�तीत जा�त �कमत �ा�त होईल �या�ंयाशी � ि� या कर�याची बाब �यव�थापन

परीषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: एम. एच. 13 एसी 9988 हंुडाई वरेणा व एम.एच. 13 बी 5966 टाटा समुो 

�पॅिसओ गो�ड या दोन वाहनांचा िललाव िद.10 ऑग�ट, 2016 रोजी दुपारी 3:00 

वाजता िव� ापीठ काय�लयात आयोिजत कर�यास व सदर वाहनांचा िललाव हा 

खालील�माणे Government Registered Valuator यांनी िदले�या �कमतीपासनू पढेु 

कर�यास मा. कुलगु� महोदयांनी िद.28 जुलै, 2016 रोजी मा�यता िदलेली होती.

Government Registered Valuator

यांनी काढलेली �कमत

एम. एच. १३ एसी 9988 `3,00,000/-

एम. एच. १३ बी 5966 `1,50,000/-

मा. कुलगु� महोदय यां�या आदेशानुसार िद.10 ऑग�ट, 2016 रोजी दुपारी 

3:00 वाजता िललाव घे�यात येवून मा. िव�  व लेखा अिधकारी, मा. परी� ा िनयं� क, 

मा. संचालक व मा. कुलसिचव यां�या सिमतीने एम. एच. १३ एसी 9988 हंुडाई वाहन 

िललावात सव�त जा�त बोली बोललेले � ी. रसलु जाफरसाब मुजावर यांना 

`3,00,100/- िव� ी कर�याची िशफारस केलेली होती. तसचे Government

Registered Valuator यांनी एम. एच. १३ बी 5966 टाटा सुमो �पॅिसओ गो�ड या 

वाहनाची `1,50,000/- �कमत काढलेली होती. परंतु � ी. रसुल जाफरसाब मुजावर 

यांनी सदर वाहनाची सव�त जा�त बोली ̀ 80,000/- बोल�यामूळे एम. एच. १३ बी 5966 

टाटा सुमो �पॅिसओ गो�ड हे वाहन िव� ी न कर�याबाबत सिमतीने केले�या िशफारशीस 

मा. कुलगु� महोदयांनी िद.16/08/2016 रोजी�या िटपणी�वये मा�यता िदलेली होती. 

उपरो�त िललावाम�ये � ी. रसूल जाफरसाब मुजावर यांना एम. एच. १३ एसी 

9988 हंुडाई वरेणा हे वाहन `3,00,100/- इत�या रकमेस मंजुर के�यानंतर सदर 

वाहनाची िव� ी �कमत ̀ 3,00,100/- �थमत: ��तूत िव� ापीठात भरणा के�यानंतर आर. 

टी. ओ. काय�लयाची काय�वाही आपण �वत: क� न वाहनाचा ताबा घे�याची काय�वाही प�  

पाठिव�यापासून १५ िदवसात कर�याबाबत � ी. मुजावर यांना संदभ� प�  � .सोिवसो/ 

अिभ.वाहनिवभाग/2016-17/7909, िद.18/08/2016 अ�वये कळिवले होते. सदर 

मुदतीत � ी. मुजावर यांनी वाहन ता�यात घे�याची कोणतीच काय�वाही केलेली नाही व 

�यासंदभ�त िव� ापीठाशी कोणताच संपक� साधलेला नाही. �या अनुषंगाने िव� ापीठाने 

मा. कुलगु� महोदय यां�या िद.07/09/2016 रोजी�या मा�यतेने � ी. मुजावर यांना 

`3,00,100/- ��तूत िव� ापीठात भरणा क� न एम. एच. १३ एसी 9988 वाहन ता�यात 
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घे�याची काय�वाही पनु� : सात िदवसांची मुदत िदलेली होती. तसेच सदर मुदतीतही 

� ी. मुजावर यांनी वाहन ता�यात घे�याची कोणतीच काय�वाही केली नाही तर �यांनी 

��तूत िव� ापीठाकडे पा. � .7884, िद.10/08/2016 भरणा केलेले ई. एम. डी. ज�त 

कर�यात येवून � ी. मुजावर यांना �लॅक िल�टम�ये टाक�यात येईल, असे संदभ� प�  � . 

सोिवसो / अिभ. वाहनिवभाग / 2016-17 / 8652, िद.12/09/2016 अ�वये कळिवले 

होते. परंत ु अ� ाप � ी. मुजावर यांनी सदर वाहन खरेदीसाठी िव� ापीठाशी सपंक� 

साधलेला नाही. 

उपरो�त बाब िवचारात घेता, िव� ापीठ वाहन � मांक एम. एच. १३ एसी 9988 

(हंुडाई वरेणा) व एम. एच. १३ बी 5966 (टाटा सुमो �पॅिसओ गो�ड) या वाहनांची िव� ी 

करताना जा�तीत जा�त �कमत �ा�त होईल �यां�याशी �ि� या कर�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ वाहन � माकं एम. एच. 13 एसी 9988 हंुडाई वरेणा (िडझेल) व 

एम. एच. 13 बी 5966 (टाटा सुमो �पॅिसओ गो�ड) या वाहनाचंी िव� ी करताना 

अपेि� त �कमत िमळत नस�याने जा�तीत जा�त �कमत �ा�त होईल �या�ंयाशी 

�ि� या 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


