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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या 99 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

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

�यव�थापन पिरषदेची 99 वी बठैक मंगळवार, िद.२7 िडस�बर, २०१6 रोजी दुपारी ०१:०० 

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

आली होती.

बठैकीस खालील�माणे उप��थती होती.

अ.� . सद�याचे नांव पद

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

2) अवर मु�य सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय िव�तार भवन 

मंुबई यां�या वतीने व मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण) पणेु यांच े

�ितिनधी डॉ. देशपांडे एस. एम., िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू 

िवभाग, सोलापरू

सद�य 

3) डॉ. घनवट ए. ए. सद�य

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

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

6)
� ी. पाटील बी. पी., परी� ा िनयं� क तथा I/C कुलसिचव

कायम िनमंि� त 

तथा सिचव 

�वागत:

मा. I/C 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.
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सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े  

[ 01 ] 29 नो�ह�बर, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

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

ठराव : २9 नो�ह�बर, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ांतात

खालील दु� �तीसह वाचनू सव�नुमते कायम कर�यात आला व काय�वाही 

अहवालाची न�द घे�यात आली.

उप��थती कॉलमम�ये अ.� .२) नंतर अ.� .३) म�ये "डॉ. घनवट ए. ए." या श�दाचंा 

समावशे कर�यात आला.
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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�  

याचंा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर करणे आव�यक आहे. �यानुसार 

मा.कुलगु�  याचंा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर).

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

केल�ेया िद.१7/11/2016 पासून िद.१३/१२/2016 पय�त�या आढावा अहवालाची 

न�द घे�यात आली.
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[ 0३ ] सन 2015-16 पासून ��येक वष� "Prof. K. B. Powar memorial gold medal" हे

सुवण�पदक सोलापरू िव� ापीठात िनयिमत एम. ए�सी. भशूा�  या िवषयामधून �थम

येणा�या िव� ाथ� / िव� ा�थिनस दे�याऐवजी िनयिमत M. Sc. Applied Geology या 

िवषयातून सोलापरू िव� ापीठात �थम येणा�या िव� ाथ� / िव� ा�थिनस दे�याबाबत

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

वतीने केललेी काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: �ा. डॉ. पी. �भाकर, डॉ. पी. टी. सावतं व डॉ. ए. बी. नारायणपठेकर यां�या 

िद.27/05/2016 रोजी�या प� ास अनुस� न सोलापरू िव� ापीठात िनयिमत एम. ए�सी. 

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

वष� "Prof. K. B. Powar memorial gold medal" या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी 

िद.28 जून, २०१६ रोजी संप�  झाले�या बठैकीम�ये �यव�थापन पिरषदेने मा�यता िदलेली 

आहे. 

�ा. डॉ. पी. �भाकर यांनी िद.07/12/2016 रोजी�या प� ानुसार सदरच े

सुवण�पदक हे M. Sc. Geology या िवषयातून न देता M. Sc. Applied Geology या 

िवषयात दे�यासंदभ�त कळिवले होते. सदर प� ा�या अनुषंगाने काय�वाही करणेसाठी 

�यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक होते परंत ूनिजक�या काळात �यव�थापन 

पिरषदेची बठैक �ायोिजत नस�याने तातडीची बाब �हणनू उपरो�त�माणे सुवण�पदका�या 

िवषयाम�ये बदल कर�यासाठी िद.07/12/2016 रोजी�या िटपणी�वये मा. 

कुलगु� महोदयांनी महारा��  ् िव� ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 14(७) अ�वये 

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

सबब, मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने वरील�माणे केलेली 

काय�वाही मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु�  महोदयानंी महारा��  िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम १४(7) अ�वये 

केललेी काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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[ 04 ] िव� ापीठ अनुदान आयोग व अिखल भारतीय तं� िश� ण पिरषदे�या

िशफारशीनुसार रा�यात उ�च तं� िश� ण � �े ात काय�रत पदवी, पद�यु� र व 

पदिवका सं�था तसेच अकृिष िव� ापीठे, तं� शा� िव� ापीठ यातील �ाचाय��या

िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ� ी�या वयोमय�दा वाढ कर�याबाबत�या शासन 

िनण�या�वये केल�ेया काय�वाहीची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: सदर शासन शु�दीप� का�वये रा�यातील अशासकीय अनुदािनत 

महािव� ालयातील �ाचाय�च ेवय ६० व� न ६५ वष� वाढ कर�या�या िनण�याचा फेरिवचार 

क� न संदभ�धील � .१० येथील िद.१२ जुलै, २०१६ रोजी�या शासन िनण�य िनग�िमत 

कर�यात आलेला आहे. �याम�ये पिर�छेद � .२(२) (आ) म�ये पिरिश�ट १ म�ये दश�िव�यात 

आले�या पणू�गट तालु�यांमधील व पिरिश�ट � . २ म�ये दश�िव�यात आले�या गावांमधील 

अकृिष िव� ापीठे / शासकीय सं�था / महारा��  ् रा�य तं�  िश� ण मंडळाशी संल��नत 

शासकीय तं�  महािव� ालये / पदिवका सं�था / महािव� ालये / अशासकीय अनुदािनत 

महािव� ालये ड�गराळ � े� ातील समज�यात यावी. तसेच सदर िनण�याम�ये खालील 

तरतूदी समािव�ट कर�यात आले�या आहेत.

३. संदभ�धीन शासन िनण�यातील � .८ वरील िद.09/03/1990 रोजीचा अिधवास िवकास 

िवभागाचा व � .9 वरील िद.18/01/2010 रोजीचा िनयोजन िवभाग यांचा शासन 

िनण�या�या अनुषंगाने अिदवासी व ड�गराळ � �े ातील तालूके / गावांम�ये वळेोवळेी िनग�िमत 

कर�यात येणा�या शासन िनण�या�वये केलेले बदल �या �या वळेी लागू राहतील, अस े

कळिवले आहे. �यानूसार या काय�लयाच े पिरप� क सोिवसो/मिविवमं/िशमा/२०१6-17 

/10942, िद.02/12/2016 रोजी�या पिरप� का�वये सव� संल��नत महािव� ालयांना 

कळिव�याबाबत वबेसाईटवर �िस�द के�याची बाब मािहती�तव).

ठराव: िव� ापीठ अनुदान आयोग व अिखल भारतीय तं� िश� ण पिरषदे�या

िशफारशीनुसार रा�यात उ�च तं� िश� ण � �े ात काय�रत पदवी, पद�यु� र व 

पदिवका सं�था तसेच अकृिष िव� ापीठे, तं� शा� िव� ापीठ यातील �ाचाय��या

िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ� ी�या वयोमय�दा वाढ कर�याबाबत�या

िद.12 जुल,ै २०१६ रोजी�या शासन िनण�याची न�द घे�यात आली.
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[ 05 ] "Centre for Foresight Studies" साठी Budget Reappropriation कर�याची

बाब मा�यते�तव.

(िटपणी: सामािजकशा� े सकूंलाम�ये, सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू व यु�न�हिसटी ऑफ 

तुक�, िफनलँड 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 िदलेली आहे.

सामािजकशा�  ेसकूंलांतग�त Centre for Rural Development and Foresight

Studies हे Centre सु�  कर�यास �यव�थापन पिरषदेने िद.24/06/2014 �या बठैकीत 

िवषय � .08 अ�वये मा�यता िदलेली आहे. �यानुसार िद.27/10/2016 रोजी "Centre for

Foresight Studies" चे उदघाटन कर�यात आले.

सामािजकशा� े सकूंला�या िद.24/11/2016 रोजी�या �शासकीय िटपणीवरील 

मा. कुलगु� महोदयांनी िदले�या आदेशानुसार सदर स�टर�या �वतं�  बजटे हेड साठी 

आ�थक वष� 2017-18 म�ये तरतूद कर�यासाठी मा. िव�  व लेखा िवभागाकडे या संकूलाच े

बजटे पाठिव�यात आले आहे. आ�थक वष� 2016-17 साठी सकूंलातील "Centre for 

Foresight Studies" साठी नवीन बजटेची िन�मती क� न Reappropriation करावयाच े

आहे. या�तव अंदाजप� कीय िशष�क व Reappropriation नंतरची तरतूद 2016-17 

खालील�माणे:

Sr.

No.

Classification Budget Estimate

2016-17

Provision after

Reappropriation

2016-17

2 Teaching Aid `1,30,000/- `55,000/-

17 CFS Activities

(Centre for Foresight Studies)

- `75,000/-

सबब, वरील�माणे बजटेचे Reappropriation कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: "Centre for Foresight Studies" साठी खालील�माणे Budget

Reappropriation कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

Sr.

No.

Classification Budget Estimate

2016-17

Provision after

Reappropriation

2016-17

2 Teaching Aid `1,30,000/- `55,000/-

17 CFS Activities

(Centre for Foresight Studies)

- `75,000/-
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[ 06 ] �ाचाय�राज�ष शाहू लॉ कॉलजे, बाश� यानंी शै� िणक वष�2016-17 किरता

बी. ए. एल. एल. बी. भाग-१ व एल. एल. बी. भाग-1 या अ�यास� माकिरता �विेशत

एकूण ७८ िव� ा�य�ना लागू होणा�या पा� ता िवलबं शु�कापैकी (`18,550/- िवलबं 

शु�क) `15,600/- इतके पा� ता िवलबं शु�क माफ कर�याबाबत केललेी िवनंती 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: १) िद.२४/११/२०१६ रोजी�या प�  � .आरएलबी/१६२ अ�वये �ाचाय� राज�ष शाहू 

लॉ कॉलेज, बाश� यांनी शै. वष� 2016-17 किरता �यां�या महािव� ालयात बी. ए. एल. एल. 

बी. व एल. एल. बी. या अ�यास� मास �विेशत िव� ा�य�ना झालेला पा� ता िवलंब शु�क 

पोटीचा पणू� दंड माफ कर�याबाबत िव� ापीठास िवनंती केली होती.

2) सदर प� ा�या अनुषंगाने मा. कुलगु� महोदयां�या आदेशा�वये िद.05/12/2016 

रोजी�या प� ा�वये महािव� ालयाने केलेली िवनंती अमा�य के�याच ेकळवून पा� ता व इतर 

शु�क िव� ापीठाकडे जमा कर�याबाबत सूिचत केले होते.

३) परंतू महािव� ालयाने िद.०८/१२/२०१६ रोजी�या प�  � .आरएलबी.१७७ अ�वये 

पनु� : एकदा िव� ा�य�ना झालेला पा� ता िवलंब शु�कापकैी `१५,६००/- माफ 

कर�यािवषयी िवनंती केली आहे. 

४) सदर महािव� ालयास झालेला पा� ता िवलंब शु�कापोटी�या दंडाचा तपशील 

खालील�माणे आहे.

वग� एकूण 

िव� ाथ�

सं�या

िनयिमत शु�क 

१७/११/२०१६ 

िवलंब शु�क 

२1/११/२०१६ 

िवशेष िवलंब 

शु�क 

24/11/2016

महािव� ालयांनी 

भरणा केलेली 

र�कम

महािव� ालयांनी 

भरणा करावयाची 

र�कम

बी. ए. 

एल.एल.बी.  

भाग - १ 

18 `100/- `50/- `200/- िवलंब शु�क �माणे 

भरणा केलेली 

र�कम 

`150 x `18

= `2,700/-

िवशेष िवलंब 

शु�क �माणे 

`350 X `18

= `6,300/-

-2,700/-

`3,600/-

एल.एल.बी.

भाग - 1 

60 `100/- `50/- `200/- िनयिमत 

शु�का�माणे भरणा 

केलेली र�कम 

`100 X `59

= `5,900/-

िवलंब शु�का�माणे 

भरणा केलेली 

र�कम 

1 X 150 = 150/-

एकूण  

`5,900 + `150

= `6,050/-

िवशेष िवलंब 

शु�का�माणे 

`350 X `60

= `21,000

-6,050

= `14,950/-

एकूण 78 `100/- `50/- `200/- 2,700 + 6,050

= `8,750/-

3,600+ 14,950

=`18,550/-
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उपरो�त �माणे राज�ष शाहू लॉ कॉलेज, बाश� यांनी महािव� ालयाम�ये शै.वष� 

2016-17 म�ये बी. ए. एल. एल. बी. भाग-१ या अ�यास� मास �विेशत एकूण ७८ 

िव� ा�य�ना पा� ता िवलंब शु�कापोटी झाले�या दंडापकैी (`१८,५५०/-) ̀ 15,600/- इतका 

दंड माफ कर�याबाबतची केलेली िवनंतीची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�). 

ठराव: �ाचाय�राज�ष शाहू लॉ कॉलजे, बाश� यानंी शै� िणक वष�2016-17 किरता

बी. ए. एल. एल. बी. भाग-१ व एल. एल. बी. भाग-1 या अ�यास� माकिरता �विेशत

एकूण ७८ िव� ा�य�ना लागू होणा�या `18,550/- पा� ता िवलबं शु�कापैकी

`15,600/- इतके पा� ता िवलबं शु�क �थमत: राबिव�यात आल�ेया क�� ीभतू �वशे

�ि� येस िवलबं झा�यामूळे िवशेष बाब �हणनू माफ कर�यास सव�नुमते मा�यता

दे�यात आली.  
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[ 07 ] िव� ापीठ पिरसराम�ये न�याने बाधंकाम कर�यात आल�ेया �ही. �ही. आय. पी.

अितिथगृह हे िव� ापीठ पिरसराम�ये कुलगु�  िनवासाचे बाधंकाम होईपय�त कुलगु�

िनवास �हणनू वापर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठा�या मा. कुलगु�  महोदयांकिरता िव� ापीठ पिरसराम�ये 

िनवासाची सोय नस�यामूळे िव� ापीठाने सोलापरू शहरातील भाडेत�वावर करार क� न 

िनवास घे�यात आलेला आहे. स� ��थतीत मा. कुलगु� महोदय यांची राह�याची सोय ही 

सोलापरू शहरातील जय जलाराम नगर येथील सौ. कलावती � ीशैल वािलकर यांच े

िनवास भाडे�वावर घेवून कर�यात आलेली आहे. सदर भाडेकरार हे िद.01/01/2016 ते 

िद.31/12/2016 या एका वष��या कालावधीकिरता मिहना � .24,200/- इत�या 

भाडेत�वावर कर�यात आलेला आहे. सदर भाडेकराराची मुदत ही चालू मिह�या�या 

३१ तारखेला �हणजचे ३१ िडस�बर, २०१६ रोजी संपत आहे. 

��तूत िव� ापीठा�या पिरसराम�ये �ही. �ही. आय. पी. अितथीगृहा�या बांधकामाचे

काम सु�  आहे. सदर�या इमारतीच ेबांधकाम हे अंितम ट��यात असनू सदर इमारतीचे सव� 

�कारच ेकामे हे िद.३१/१२/२०१६ पवू�च पणू� होणार आहेत.

वरील दो�ही गो�टी अवलोकनी घेता, मा. कुलगु� महोदयां�या िनवासाकिरता 

कर�यात आले�या कराराची मुदत ही िद.३१/१२/२०१६ रोजी संपत अस�यामूळे सदर 

िनवासाची पढुील वष�किरता पनु� : करार कर�यापे� ा िव� ापीठ पिरसराम�ये 

मा. कुलगु�  महोदयांकिरता न�याने िनवासाच ेबांधकाम होईपय�त सदरच े�ही. �ही. आय. 

पी. अितथीगृह मा. कुलगु� महोदयांना �यांचे िनवास �हणनू वापर कर�यास � ावयाचे आहे.

सबब, उपरो�त सव� बाबी अवलोकनी घेता, िव� ापीठ पिरसराम�ये न�याने 

बांधकाम कर�यात आले�या �ही. �ही. आय. पी. अितथीगृह हे िव� ापीठ पिरसराम�ये 

कुलगु�  िनवासाच ेबांधकाम होईपय�त कुलगु�  िनवास �हणनू वापर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसराम�ये न�याने बाधंकाम कर�यात आललेे �ही. �ही. आय. पी.

अितिथगृह हे िव� ापीठ पिरसराम�ये कुलगु�  िनवासाचे बाधंकाम होईपय�त कुलगु�

िनवास �हणनू वापर�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: 

[8(1)] िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी याचंी िद.११ जुल,ै २०१६ रोजीची 

(4th Amendment, Regulations, 2016) अिधसूचना िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी यांची िद.११ जुलै, २०१६ रोजी (4th

Amendment, Regulations, 2016) अिधसचूना �ा�त झालेली आहे.

िव� ापीठ अनुदान आयोग अिधसचूना, २०१० मधील ३.४.१, ८.२.१, ५.१.6 व 

6.0.5 (i) बाबत दु� �ती केलेली आहे. िव� ापीठ अनुदान आयोग अिधसूचना २०१० मधील 

सरळ सेवनेे सहयोगी �ा�यापक आिण �ा�यापक िनय�ुती किरता आव�यक एपीआय बाबत 

तसेच CAS अतंग�त सहा�यक �ा�यापक, सहयोगी �ा�यापक, �ा�यापक पदो� तीकिरता 

आव�यक एपीआय बाबत Appendix- III : Table I, II (A), II (B), III, IV, V(A), V(B), VI,

VII, VIII(A), VIII(B) आिण IX म�ये दु� �ती क� न िद.११ जुलै, २०१६ रोजीची अिधसचूना 

िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी यांनी संकेत�थळावर �िस�द केली आहे. सदरची 

अिधसूचना महारा��  ् शासनाने �वीका� न �याची अंमलबजावणी करणेबाबत शासन 

िनण�य िनग�िमत होणे आव�यक आहे. परंतू सदर अिधसूचनेबाबत आजतागायत कोणताही 

शासन िनण�य �ा�त झोलला नाही.  

��तूत िव� ापीठाशी संल��नत असले�या सं�थे�या / महािव� ालया�या सेवते 

काय�रत असले�या �ाचाय� / संचालक व िश� कांना िद.११ जुलै, २०१६ रोजीची 

अिधसूचना पिरप� का�वये कळिव�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी या�ंया िद.११ जुलै, २०१६ रोजी�या

(4th Amendment, Regulations, 2016) अिधसूचनेची न�द घे�यात आली. 
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[8(२)] सोलापूर िव� ापीठ संकूल तसेच संल��नत महािव� ालयातून िनयिमत एम. बी. ए. 

भाग- 2 (� ूमन िरसोस� मॅनेजम�ट) (H. R. M.) या िवषयातून �थम येणा�या िव� ाथ� 

/ िव� ा�थनीस सन 2015-16 पासून ��येक वष� "� ी. िव� ास िवनायक काकडे 

सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक दे�याकिरता `१,००,०००/- �ा�त देणगी 

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

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

(िटपणी: � ीमती अलका काकडे यांनी सोलापरू िव� ापीठ संकूल तसेच संल��नत 

महािव� ालयातून िनयिमत एम. बी. ए. भाग-२ (� ूमन िरसोस� मॅनेजम�ट) (H. R. M.) या 

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

"� ी. िव� ास िवनायक काकडे सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी 

िद.१४/१२/२०१६ रोजी�या प� ासोबत `1,09,000/- (अ� री एक लाख नऊ हजार � पये 

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. 

� ीमती अलका काकडे यां�याकडून सुवण�पदकासाठी ̀ १,०९,०००/- (अ� री एक 

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

महारा�� ् िव� ापीठ कायदा १९९४ मधील कलम १४(७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या 

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

व लेखा िवभागास जमा कर�यात आला असून `1,09,000/- इत�या र�कमेची पावती 

� .15166, िद.19/12/2016 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 १९९४ कलम १४(7) अ�वये 

केललेी काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[8(३)] "Anil Vasantrao Pandhe Gold Medal" हे सुवण�पदक सोलापूर िव� ापीठात 

बी. ई. िस�हील (�� �चरल िडझाईन�ग) या िवषयामधून �थम येणा�या िव� ाथ� / 

िव� ा�थनीस �दान कर�यासाठी डॉ. एस. ए. हलकुडे यानंी तयार केल�ेया 

िनयमावलीस महारा��  ् िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम १४(७) नुसार 

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

मािहती�तव.

(िटपणी: � ीमती रोिहणी अिनल पधें, Pandhe INFRACONS Pvt. Ltd., यां�या 

िद.३०/०६/२०१६ रोजी�या प� ास अनुस� � सोलापरू िव� ापीठाशी संल��नत 

महािव� ालयातून 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 सु�  कर�यासाठी िद.२६ जुलै, २०१६ रोजी झाले�या 

�यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत ठराव � .०३ अ�वये मा�यता िदलेली आहे.

परंत ू परी� ा िवभागाने याबाबतीत बी. ई. िस�हील या अ�यास� मास 

Specialization नस�याने �� ��चरल िडझाईन�ग या िवषयाम�ये �थम येणारा िव� ाथ� 

कसा िनवडावा याबाबत शंका उप��थत के�याने व यापवू�च एक सुवण�पदक बी. ई. 

िस�हील या िवषयामधून �थम येणा�या िव� ा�य�स जािहर के�याने सदरचे सुवण�पदक हे 

कोण�या िवषयातून दे�यात याव ेअस े�प�ट होत नस�याने डॉ. एस. ए. हलकुडे यांना 

िवचारणा केली असता, �यांनी सुवण�पदक �दान कर�याबाबतची िनयमावली तयार क� न  

िदलेली असनू �याच ेिववचेन खालील�माणे सादर केले आहे.                         

Sr.
No.

Semester Subject Marks secured

T. E. Civil Part- I Design of Steel Structures X

B. E. Civil Part- I Design of Concrete Structures - I Y

B. E. Civil Part- II Design of Concrete Structures - I Z

Note: Prize be awarded to the student passing B. E. Civil Part-I & II Examinations,
with highest "Total" Marks as calculated above.

सदर िनयमावलीस �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक होते. परंत ू

�यव�थापन पिरषदेची बठैक निजक�या काळात �ायोिजत नस�याने सदर िनयमावलीस 

तातडीची बाब �हणनू महारा�� ् िव� ापीठ कायदा १९९४ मधील कलम १४(७) अ�वये 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता िदली आहे.

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

पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा��  िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम १४(7) अ�वये 

केललेी काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[8(4)] शासकीय िवभागानंी करावया�या काय�लयीन खरेदीसाठी�या काय�प�दतीची 

सुधािरत िनयमपु��तका िवचाराथ�.

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठातंग�त येणा�या िविवध िवभाग व सकूंले यांना वळेोवळेी िविवध 

साधन सामु� ी / उपकरणे / फ�नचर / इतर आवत� व अनावत� �व� पाचे सािह�य खरेदी 

करताना महारा��  ्शासन उ� ोग, ऊज� व कामगार िवभाग यांचा शासन िनण�य � मांक: 

भांखस-२०१४ / �.� .८२ / भाग -III / उ� ोग- ४, िद.30 ऑ�टोबर, 2015 अ�वये 

शासकीय िवभागांनी करावयाचे काय�लयीन खरेदीसाठी काय�प�दती िदली असनू, 

�यानुसार या िव� ापीठातील खरेदी �ि� या कर�यासाठी शासन िनण�यातील सव� िनयम 

व तरतूदी ��वकार�याची बाब िद.20/01/2016 �या �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ� 

ठेवला असता, �यास �यव�थापन पिरषदेने ठराव � .7(४) अ�वये मा�यता िदली आहे. 

�यानूसार िव� ापीठाकडे सव� खरेदीची �ि� या कर�यात येत आहे.

तथािप, सदर खरेदी धोरणात काही अडचणी आ�यास �याम�ये सुधारणा 

करावया�या अस�यास ३ मिह�यानंतर मा. मु�य सिचव यांनी आढावा घेवून तसा ��ताव 

मं� ीमंडळापढेु ठेवावा असे िनद�श उपरो�त शासन िनण�यात िदले होते. �यानूसार सव�कष 

िवचार क� न व �ा�त झालेले अिभ�ाय / सूचना िवचारात घेवून मं� ीमंडळापढेु ��ताव 

सादर केला असता, मं� ीमंडळाने �याम�ये आणखी सधुारणा सचुवून ��तावास मा�यता 

िदली आहे. सदर बाब िवचारात घेवून िद.02/01/1992 व �या अनुषंगाने सव� शासन 

िनण�य / पिरप� के तसचे िद.30/10/2015 चा शासन िनण�य अिध� िमत क� न 

िद.01/12/2016 �या शासन िनण�या�वये शासकीय िवभागांनी करावया�या खरेदीसाठी 

काय�प�दतीची सधुािरत िनयमप�ु�तकेस मा�यता िदलेली आहे.

सबब, िद.01/12/2016 रोजी�या शासन िनण�यातील सव� तरतूदी व िनयम 

��वका� न �यानुसार खरेदी �ि� या िव� ापीठात कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�).

ठराव: शासकीय िवभागानंी करावया�या काय�लयीन खरेदीसाठी�या िद.०१/१२/२०१६ 

�या शासन िनण�यातील सव� तरतूदी व िनयम ��वका� न �यानुसार खरेदी �ि� या 

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[8(5)] �शासकीय िवभाग / संकुलाकडील संगणकाचा �पीड कमी झाल�ेया, नादु� �त 

संगणक व ��टर इतर सािह�याचे िनल�खन करावयाची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठाकडील िविवध �शासकीय िवभाग व संकुलेकडील संणकाचा �पीड 

कमी झाले�या, नादु� �त सगंणक व ��टर इ�यादी सािह�याच े िनल�खन कर�यासाठी 

खालील सकुंले / �शासकीय िवभागाकडून ��ताव �ा�त झालेले आहेत.

अ.� . संकुलाच ेनाव घसरा वजा जाता 

सािह�यांची �कमत (`)

१) पदाथ�िव� ान शा�  सकुंल `9,108/-

२) भशूा�  सकुंल `21,572/-

३) भशूा�  सकुंल `७,547/-

४) मा.कुलगु�  काय�लय `1२,5८०/-

५) मा.कुलसिचव काय�लय `4,553/-

६) महािव� ालये व िव� ापीठ िवकास मंडळ `7,871/-

7) सभा व िनवडणकूा िवभाग `3,058/-

8) आ�थापना िवभाग `27,115/-

९) िव�  व लेखा िवभाग `22,134/-

१०) िव�  व लेखा िवभाग `३,९८५/-

११) परी� ा िवभाग `८५,८१५/-

एकूण �कमत � पये (घसारा वजाजाता) `२,०५,३३८/-

सािह�याच े िनल�खन कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदेने िनय�ुत पडताळणी 

�शासकीय िवभाग / सकुंलाकडील संगणकाचा �पीड कमी झाले�या, नादु� �त संगणक 

व ��टर इतर सािह�याची ��य�  जागेवर जावून पडताळणी क� न सदर सािह�याच े

िनल�खन कर�याची िशफारस केली आहे. सोबत अहवाल जोडला आहे.

िनल�खन कर�यासाठी समान लेखा संिहता (Common Account Code) मधील 

Appendix-I म�ये Financial Delegation Power नुसार अिधकार िदले असून �यामधील 

I (xvi) & 2 (ii) नुसार �यव�थापन पिरषदेने िनल�खन िनयमावलीम�ये अना�वत बाबीसाठी 

`50,000/- वर अस�याने �यव�थापन पिरषदेस िनल�खन ��तावास मंजूरी दे�याचा 

अिधकार दे�यात आलेला आहे.

सबब, �शासकीय िवभाग / संकुलाकडील संगणकाचा �पीड कमी झाले�या, 

नादु� �त संगणक व ��टर इतर सािह�याच े िनल�खन करावयाची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: �शासकीय िवभाग / संकुलाकडील संगणकाचा �पीड कमी झाल�ेया, नादु� �त 

संगणक व ��टर इतर सािह�याचे अ.� .१ ते 11 नुसार िनल�खन कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[8(6)] �ाचाय� कम�वीर औदंुबर पाटील िवधी महािव� ालय, पंढरपूर यानंी शै. वष� 

2016-17 किरता बी. ए. एल. एल. बी. भाग-१ व एल. एल. बी. भाग-१ या 

अ�यास� माकिरता �विेशत एकूण २१ िव� ा�य�ना लागू होणा�या पा� ता िवलबं 

शु�कापैकी (`40,450/- िवलबं शु�क) `17,850/- इतके पा� ता शु�क माफ 

कर�याबाबत केललेी िवनंती �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: १) िद.२९/११/२०१६ रोजी�या प�  � .KAPLL/3303/2016 अ�वये �ाचाय�नी 

शै.वष� 2016-17 किरता �यां�या महािव� ालयात बी. ए. एल. एल. बी. व एल. एल. बी. 

या अ�यास� मास �विेशत िव� ा�य�ना झालेला पा� ता िवलंब शु�कापैकी (`40,450/-

िवलंब शु�क) `17,850/- इतके पा� ता िवलंब शु�क माफ कर�याबाबत िव� ापीठास 

िवनंती केली होती. 

२) सदर महािव� ालयास झालेला पा� ता िवलंब शु�कापोटी�या दंडाचा तपशील 

खालील�माणे आहे.

वग� एकूण 

िव� ाथ�

सं�या

महािव� ालयांनी पिरप� कानुसार 

भरणा करावयाची र�कम 

िद.16/12/2016 

बी. ए. एल. एल. बी. भाग-१ 

व एल. एल. बी. भाग-1 

२१ महािव� ालयाने अितिर�त िवलंब व �ित 

िव� ाथ� �ित िदवस `50/- �माणे भरणा 

करावयाची पा� ता व िव� ापीठ इतर शु�क

20 x 1,113=`22,600/-

21 x 850 = `17,850/-

22,600 + 17,850 = `40,450/-

एकूण २१ 22,600 + 17,850 = `40,450/-

उपरो�त �माणे �ाचाय� कम�वीर औदंुबर पाटील िवधी महािव� ालय, पढंरपरू 

यांनी महािव� ालयाम�ये शै. वष� 2016-17 म�ये बी. ए. एल. एल. बी. भाग-१ व 

एल. एल. बी. भाग-१ या अ�यास� मास �विेशत एकूण २१ िव� ा�य�ना पा� ता िवलंब 

शु�कापोटी झाले�या दंडापकैी (`40,450/- िवलंब शु�क) `17,850/- इतका दंड माफ 

कर�याबाबतची केलेली िवनंतीची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: �ाचाय� कम�वीर औदंुबर पाटील िवधी महािव� ालय, पंढरपरू यांनी महािव� ालयाम�ये 

शै. वष� 2016-17 म�ये बी. ए. एल. एल. बी. भाग-१ व एल. एल. बी. भाग-१ या 

अ�यास� मास �विेशत एकूण २१ िव� ा�य�ना ̀ 40,450/- पा� ता िवलबं शु�कापोटी �ित

िदन िवलबं शु�क `17,850/- �थमत: राबिव�यात आल�ेया क�� ीभतू �वशे �ि� येस 

िवलबं झा�यामूळे िवशेष बाब �हणनू माफ कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

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

                     सही/-            सही/-

सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


