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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

�यव�थापन पिरषदे�या 92 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.२8 जून, २०१6 दुपारी ०१:०० वा. 

�यव�थापन पिरषदेची 92 वी बठैक मंगळवार, िद.२8 जून, २०१6 रोजी दुपारी ०१:०० वाजता 

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

होती.

बठैकीस खालील�माणे उप��थती होती.

अ.� . सद�याचे नांव पद

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

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

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

सद�य

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

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

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

6) डॉ. िम� ा डी. एन., कुलसिचव सिचव

�वागत:

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

कॉ� ेस मंुबई यांनी "जगातील १०० �भावशाली कुलगु� " म�ये सोलापरू िव� ापीठाच ेमा. कुलगु�  �ा. डॉ. 

एन. एन. मालदार यांची िनवड के�यामूळे मा. कुलगु�ं च ेअिभनंदन कर�यात आले.

अनुप��थती: 

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

पणेु मा. संचालक (तं�  िश� ण) यांच े �ितिनधी व 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 ] २4 मे, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू कायम 

करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे. 

ठराव: २4 मे, 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.12/05/2016 पासून िद.17/06/2016 पय�तचा आढावा अहवालाची 

न�द घे�यात आली.
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[ 0३ ] शासन िनण�य � .सकंीण�-2715 / �. � . / 100 / 13, िद.08 जानेवारी, 2016 नुसार 

िवशेष काय�सन अिधकारी (अिभयांि� की िवभाग), िवशेष काय�सन अिधकारी (� सा व इतर 

अनुदान सं�था) व मानसेवी लखेिनक (आ�थापना िवभाग) यांना मा. कुलगु� महोदयांनी 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने मािसक पािर� िमक िद�याची �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

केल�ेया काय�वाहीची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: शासन िनण�य � .सकंीण�-2718 / �. � . / 100 /13, िद.08 जानेवारी, 2016 

नुसार िविवि� त कामासाठी कं� ाटी प�दतीने िवशेष काय�सन अिधकारी (अिभयांि� की 

िवभाग), िवशेष काय�सन अिधकारी (िव�  व लेखा िवभाग) या पदासाठी मुलाखत घेवून, 

िनवड सिमतीचा अहवाल ��वका� न िद.12/04/2016 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेने 

मा�यता िदली आहे. �या अनुषंगाने � ी. नारकर एस. ए. व � ी. इनामदार आय. ए. यांची 

अनु� मे � सा व इतर अनुदान सं�था आिण अिभयांि� की िवभागासाठी िद.13/04/2016 

रोजी�या िनय�ुती आदेशा�वये िवशेष काय�सन अिधकारी �हणनू िनयु�ती कर�यात 

आली आहे. 

उ�त शासन िनण�यानुसार � ी. नारकर एस. ए. यांना � पये 40,000/- इतके 

मािसक पािर� िमक देय होते. तर � ी. इनामदार आय. ए. यांना � पये 23,287/- इतके 

पािर� िमक देय होत आहे. परंतु अिभयांि� की िवभागातील कामाचे �व� प व �यांचा अनुभव 

पाहता �यांना � पये 25,000/- दरमहा मािसक पािर� िमक आदा कर�यास व यापवू� पासनू 

आ�थापना िवभागात मानसेवी लेखिनक �हणनू एकि� त मानधनावर काय�रत असलेले � ी. 

शेख एम. एम. यांना � पये 11,000/- ऐवजी िद.08/01/2016 �या शासन िनण�यानुसार 

� पये 15,000/- मािसक पािर� िमक देय होत आहे.

सदरची बाब धोरणा�मक िनण�य अस�याने व निजक�या काळात �यव�थापन 

पिरषदेची बठैक आयोिजत नस�याने िद.23/05/2016 रोजी�या िटपणी�वये वरील�माणे 

� ी. नारकर एस. ए., िवशेष काय�सन अिधकारी (� सा व इतर अनुदान सं�था), � ी. 

इनामदार आय ए. (अिभयांि� की िवभाग) व � ी. शेख एम. एम. मानसेवी लेखिनक यांना 

अनु� मे � .40,000/-, � .25,000/- व � .15,000/- मािसक पािर� िमक आदा कर�यास 

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

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता िदली 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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[ 04 ] सोलापरू िव� ापीठात िनयिमत एम.ए�सी. भशूा�  या िवषयामधून �थम येणा�या िव� ाथ�/

िव� ा�थिनस सन 2015-16 पासून ��येक वष� "Prof. K.B. Powar memorial gold medal"

या नावाने सुवण�पदक दे�यास व �याकिरता `1,00,000/- �ा�त देणगी ��वकार�यास

म. िव. कायदा 1994 कलम 14(7) 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. नारायणपेठकर यांनी 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.27/05/2016 रोजी�या प� ासोबत

`1,00,000/- (अ� री एक लाख फ�त) ची देणगी िव� ापीठास रोखीने िदली आहे. सदर 

र�कमे�या �याजातून �ितवष� उपरो�त नमूद नावाने सुवण�पदक दे�यासाठीचा मानस 

िव� ापीठास कळिवला होता. परंतू दर�यान�या कालावधीम�ये �यव�थापन पिरषद 

बठैकीची तारीख िनि� त नस�याने डॉ. पी. �भाकर, डॉ. पी. टी. सावतं व डॉ. ए. बी. 

नारायणपेठकर यां�याकडून सुवण�पदकासाठी `1,00,000/- (अ� री एक लाख) इतकी 

र�कम देणगी �हणनू रोखीने ��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. सदर मा�यतेनुसार देणगीदारांनी  `1,00,000/- इतकी र�कम िव�  व लेखा 

िवभागाम�ये जमा क� न �याची पावती अ�यासमंडळे िवभागाकडे जमा केली आहे.  

          सबब, मा. कुलगु� महोदयांनी वरील�माणे 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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[ 05 ] सोलापरू िव� ापीठात िनयिमत एम.ए�सी. इल�े� ॉिनक साय�स या िवषयामधून �थम 

येणा�या िव� ाथ�/ िव� ा�थनीस सन 2015-16 पासून ��येक वष� "�ा. � ी. ना. गोडबोले

�मृती � ीलीला" या नावाने सुवण�पदक व रोख र�कम `1,000/- दे�याकिरता

`1,15,000/- �ा�त देणगी ��वकार�यास म. िव. कायदा 1994 कलम 14(7) नुसार 

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

(िटपणी: �ा. � ीमती सुलभा शरद िपशवीकर यांनी सोलापरू िव� ापीठात िनयिमत

एम. ए�सी. इले�� ॉिनक साय�स या िवषयामधून �थम येणा�या िव� ाथ�/ िव� ा�थनीस सन

2015-16 पासून ��येक वष�"�ा. � ी. ना. गोडबोले �मृती � ीलीला" या नावाने सुवण�पदक

व `1,000/- रोखीने दे�यासाठी िद.07/06/2016 रोजी�या प� ासोबत `1,15,000/-

(अ� री एक लाख पंधरा 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 सुलभा शरद िपशवीकर यां�याकडून सुवण�पदकासाठी

`1,15,000/- (अ� री एक लाख पंधरा हजार 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 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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[ 06 ] सोलापरू िव� ापीठ व संल��नत महािव� ालयातून एम. ए. भाग 1 व 2 इितहास या

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

"सौ. शांताबाई िनवृ� ी गायकवाड (�वकुळसाळी) सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक

दे�याकिरता `1,00,000/- �ा�त देणगी ��वकार�यास म. िव. कायदा 1994 कलम 14(7) 

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

मािहती�तव.

(िटपणी: सौ. शांताबाई िनवृती गायकवाड (�वकुळसाळी) यांनी सोलापरू िव� ापीठ व

संल��नत महािव� ालयातून एम. ए. भाग 1 व 2 इितहास या िवषयामधून �थम येणा�या 

िव� ाथ�/ िव� ा�थनीस सन 2015-16 पासून ��येक वष�"सौ. शांताबाई िनवृ� ी गायकवाड 

(�वकुळसाळी) सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी िद.10/06/2016 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 �याजातनू �ि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 सौ. शांताबाई िनवृ� ी गायकवाड (�वकुळसाळी) 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 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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[ 07 ] िव� ापीठा�या िविवध अिधकारमंडळा�या माहे मे, 2016 ते एि�ल, 2017 दर�यान 

�यावया�या बैठका�ंया ��तािवत तारखाचंे वळेाप� काला मा. कुलगु�ं नी िदल�ेया 

�शासकीय मा�यता मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठा�या िविवध अिधकारमंडळा�या बठैका महारा��  िव� ापीठे कायदा 1994 

व �यानुषंिगक पिरिनयमातील तरतूदीनुसार �या �या िवभागाकडून घे�यात येतात. या 

बठैका घेत असताना, एकस�ू ता यावी व �शासकीय कामकाज सटुसुटीत व गितमान 

हो�या�या ��टीने मा.कुलगु� महोदयां�या माग�दश�नानुसार िव� ापीठा�या िविवध 

अिधकारमंडळा�या शै� िणक वष� 2016-17 दर�यान �यावया�या बठैकांच े ��तािवत 

वळेाप� क तयार कर�यात आले आहे. 

या ��तािवत वळेाप� काची �त सव� संवधैािनक अिधका�यांना प�  जा.� . सोिवसो

/ सिनिव / 3196, िद.28/03/2016 अ�वये दे�यात येवून या तारखांम�ये काही दु� �ती 

अथवा बदल आव�यक अस�यास िद.11/04/2016 पय�त पाठिव�याबाबत कळिव�यात 

आले होते.

या ��तािवत तारखांम�ये परी� ा िवभागाने िद.13/04/2016 रोजी�या प� ानुसार, 

� ंथालय िवभागने िद.05/04/2016 रोजी�या अंतग�त काय�लयीन िटपणीनुसार, कुलगु�  

काय�लयाने िद.02/04/2016 रोजी�या अतंग�त काय�लयीन िटपणी�वये व � ीडा 

िवभागा�या अतंग�त काय�लयीन िटपणीनुसार बठैकां�या तारखांम�ये बदल सुचिवले होते. 

या सुचिव�यात आले�या तारखांची ��तािवत वळेाप� काम�ये न�द घे�यात आली आहे.  

सबब, माहे मे, 2016 ते एि�ल, 2017 दर�यान �यावया�या िव� ापीठा�या िविवध 

अिधकारमंडळा�या तारखांबाबतच े िनयोिजत वळेाप� काला मा. कुलगु�ं नी िदले�या 

�शासकीय मा�यता मािहती�तव). 

ठराव: िव� ापीठा�या िविवध अिधकारमंडळा�या माहे मे, 2016 ते एि�ल, 2017 दर�यान 

�यावया�या बैठका�ंया ��तािवत तारखा�ंया वळेाप� काला मा. कुलगु�ं नी 

िदल�ेया �शासकीय मा�यतेची सव�नुमते न�द घे�यात आली.
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[ 08 ] िव� ापीठ मनु�यबळ पुरवठा करणारे मे. िवशाल ए�सपट� स��हसेस �ा. िल., पुणे या 

खाजगी कं� ाटदाराकडून मनु�यबळ वाढिव�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या 

मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठास िद.01/04/2016 ते िद.31/03/2017 पय�त मे. िवशाल ए�सपट� 

स��हसेस �ा. िल., पणेु या खाजगी कं� ाटदारामाफ�त मनु�यबळ घे�यासाठी 

मा. कुलगु� महोदयांनी िद.२८/03/2016 रोजी�या िटपणी�वये मा�यता िदली आहे. 

�यानुसार संबिंधत कं� ाटदारास खालील�माणे मनु�यबळ परुिव�याबाबत 

िद.31/03/2016 रोजी�या परुवठा आदेशा�वये कळिव�यात आले आहे. �यानुसार 

संबिंधतांनी िव� ापीठास मनु�यबळ परुवठा करत आहेत.

अ.� . िवभागाचे नाव एकूण सं�या

1) संगणक लेखिनक (एकि� त वतेन) 01

2) संगणक लेखिनक (एकि� त वतेन) 02

३) संगणक लेखिनक 62

४) �योगशाळा सहायक 02

5) डाटा ऑपरेटर 10

6) इंटरनेट ए�सपट� 02

7) वाहनचालक 09

8) �योगशाळा पिरचर 03

9) िशपाई 28

10) माळी 11

िद12/05/2016 रोजी मा. कुलगु� महोदयां�या अ�य� तेखाली झाले�या आढावा 

बठैकीत खालील�माणे ठरले.

"आ�थापना िवभागामाफ�त 09 कम�चा�यांची मागणीची िटपणी सादर क� न यातील 05 

कम�चारी म. िव. िव. मं. िवभागास व 04 कम�चारी िव�  व लेखा िवभागास � ावते."

�यानुसार िद.24/05/2016 रोजी आ�थापना िवभागामाफ�त िटपणी सादर केली 

असता मा. कुलगु� महोदयांनी खालील िवभागासाठी मे. िवशाल ए�सपट� स��हसेस

�ा. िल., पणेु या खाजगी कं� ाटदारामाफ�त संगणक लेखिनक घे�यास मा�यता िदली आहे.

अ.� . िवभागाचे नाव एकूण सं�या

1) महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळ 05

2) िव�  व लेखा िवभाग 04

सबब, खाजगी कं� ाटदारामाफ�त घे�याची सं�या 09 ने वाढली अस�याने सदरची 

बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: िव� ापीठ मनु�यबळ पुरवठा करणारे मे. िवशाल ए�सपट� स��हसेस �ा. िल., पुणे 

या खाजगी कं� ाटदाराकडून मनु�यबळ वाढिव�या�या बाबीची सव�नुमते न�द 

घे�यात आली. 
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[ 09 ] देखरेख सिमती िद.29/04/2016 रोजी�या ठराव � .2 अ�वये �यव�थापन पिरषदेस 

केल�ेया िशफारशी नुसार वग� ३ व ४ संवग�तील भरती �ि� या लवकरात लवकर 

संपिव�या�या उ�ेशाने मॅ�यअुल �� ू िटनी कर�याऐवजी �ा�त अज�ची संगणका� ारे छाननी

क� न पा�  व अपा�  यादी संकेत�थळावर �िस�द कर�यास मा. कुलगु� महोदयांनी 

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: देखरेख सिमती�या िद.29/04/2016 �या बठैकीतील ठराव � .२ अ�वये भरती 

�ि� या लवकरात लवकर संपिव�या�या उ�ेशाने मॅ�यअुल �� ू िटनी कर�याऐवजी वर 

नमूद केले�या अटीनुसार पनु� : छाननी कर�याबाबत बिह�थ: एज�सीला कळिव�यात 

याव.े �यानुसार बिह�थ: एज�सीकडून छाननी होऊन �ा�त झाले�या पा�  व अपा�  या� ा 

िव� ापीठा�या सकेंत�थळावर �िस�द करा�यात व �याबाबत जर एखा� ा उमेदवाराने 

हरकत घेतली तर केवळ अशा उमेदवाराचा अज� मॅ�युअल प�दतीने तपास�यात यावा, अशी 

िशफारस �यव�थापन पिरषदेस कर�यात आली आहे.

सदर या� ा िव� ापीठ संकेत�थळावर िद.16/06/2016 रोजी टाकणे अिनवाय� 

अस�याने व निजक�या काळात �यव�थापन पिरषदेची बठैक आयोिजत नस�याने 

तातडीची बाब िवचारात घेता, महारा��  ् िव� ापीठ अिधिनयम 1994 मधील कलम 14(७) 

अ�वये मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता िदली 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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[ 10 ] देखरेख सिमती िद.29/04/2016 रोजी�या ठराव � .2 अ�वये �यव�थापन पिरषदेस 

केल�ेया िशफारशी नुसार वग� ३ व ४ संवग�तील भरती �ि� येमधील उमेदवारा�या 

वयोमय�देसंदभ�त मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केल�ेया 

काय�वाहीची बाब मािहती�तव.

(िटपणी:"िद.02/06/2015 रोजी �िस�द केले�या जािहरातीस अनुस� न आवदेनप�  

सादर केले�या उमेदवारांसाठी �या �या जािहरातीनुसार आवदेनप�  सादर कर�या�या 

शेवट�या तारखेस िकमान व कमाल वयोमय�देची गणना कर�यात येईल. तसेच शासकीय, 

िनमशासकीय, िव� ापीठ व अनुदािनत महािव� ालया�या सेवते असले�या कम�चा�यांना 

कमाल वयोमय�देची अट लागू राहणार नाही." अस े नमूद आहे. तथािप, यापवू� 

िद.21/04/2012, िद.07/05/2012 व िद.04/06/2012 रोजी �िस�द केले�या 

जािहरातीम�ये िनयिमत �शासकीय पदां�या भरतीकिरता अज�दारासाठी सूचना याम�ये 

सूचना � .७ क म�ये "जािहरातीत नमूद केले�या ��येक पदाची िकमान व कमाल 

वयोमय�दा जािहरात �िस�द झाले�या तारखेिदवशी साप�े  समज�यात येईल." अस ेनमूद 

आहे. या�तव िद.29/04/2016 रोजी�या देखरेख सिमती�या बठैकीम�ये ठराव � .२ नुसार 

पवू��या जािहरातीस अनुस� न �ा�त झाले�या गुणव� ा यादीनुसार नेमणकूीसाठी पा�  

ठरले आिण ते आजिमतीस वयोमय�दे�या बाहेर असतील तर �यांना नेमणकू आदेश देताना 

शासनाची मा�यता �यावी अशी िशफारस �यव�थापन पिरषदेस कर�यात आली.

सदरची बाब धोरणा�मक िनण�य अस�याने व नजीक�या काळात �यव�थापन 

पिरषदेची बठैक आयोिजत नस�याने तातडीची बाब िवचारात घेता, महारा��  ् िव� ापीठ 

अिधिनयम 1994 मधील कलम 14(७) अ�वये मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने मा�यता िदली 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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[ 11 ] देखरेख सिमती िद.29/04/2016 रोजी�या ठराव � .३ अ�वये �यव�थापन पिरषदेस 

केल�ेया िशफारशी नुसार वग� ३ व ४ संवग�तील भरती �ि� येसंदभ�त सव�च �ा�त अज�ची

मॅ�युअली छाननीबाबत मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केल�ेया 

काय�वाहीची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: िद.15/04/2016 रोजी कुलसिचव यांनी सादर केले�या िटपणीतील मु�ा � .१ 

�या संदभ�त िद.29/04/2016 रोजी�या देखरेख सिमती�या बठैकीतील ठराव � .३ म�ये 

खालील�माणे नमूद केले आहे.

भरती�ि� या लवकरात लवकर संपव�या�या उ�ेशाने मॅ�यअुल �� ू िटनी 

कर�याऐवजी वर नमूद केले�या अटीनुसार पनु� : छाननी कर�याबाबत बिह�थ: 

एज�सीला कळिव�यात याव.े यानुसार बिह�थ: एज�सीकडून छाननी होवून �ा�त झाले�या 

पा�  व आप�  या� ा िव� ापीठा�या सकेंत�थळावर �िस�द करा�यात व �यााबाबत एखा� ा 

उमेदवाराने हरकत घेतली तर केवळ अशा उमेदवारांचा अज� मॅ�यअुल प�दतीने 

तपास�यात यावा, अशी िशफारस �यव�थापन पिरषदेकडे केलेली आहे.

सदरची बाब सेवा�वशेाची िनगडीत अस�याने व सदर या� ा िव� ापीठ 

संकेत�थळावर िद.16/06/2016 रोजी टाकणे अिनवाय� अस�याने, निजक�या काळात 

�यव�थापन पिरषदेची बठैक आयोिजत नस�याने तातडीची बाब िवचारात घेता, महारा��  ्

िव� ापीठ अिधिनयम 1994 मधील कलम 14(७) अ�वये मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने मा�यता िदली 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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[ 12 ] देखरेख सिमती िद.06/04/2016 रोजी�या ठराव � .5 अ�वये �यव�थापन पिरषदेस 

केल�ेया िशफारशी नुसार वग� ३ व ४ संवग�तील �शासकीय सेवकां�या भरती �ि� ये

संदभ�तील मह�वा�या सचूनास मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

केल�ेया काय�वाहीची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: देखरेख सिमती�या िद.06/04/2016 �या बठैकीतील िवषय � .5 अ�वये 

�शासकीय भरती �ि� येसंदभ�तील मह�वा�या सूचनाम�ये पदिनहाय परी� ेच ेवग�करण क

व ड संवग��या लेखी परी� सेाठी िवषयवार �� , गुण व परी� ेचे �व� प आिण सव�साधारण 

सूचना मािहती�तव सादर केली असता, �यावर खालील�माणे ठराव पािरत झालेला आहे.

ठराव: लेखी परी� ेबाबत तयार केले�या िनयमावल�ची न�द घे�यात आली. तथािप, 

सेवा�वशे िनयमासंदभ�तील � ा महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 �या कलम 28 

(टी) नुसार पिरिनयमा�वये तयार करणे आव�यक आहे. मा�  यासंदभ�त कोणतेही 

पिरिनयम अ��त�वात नस�याने मा. कुलगु�ं नी �यांना महारा�� ् िव� ापीठ कायदा 

1994 �या कलम 14(८) अ�वये �ा�त अिधकारात आदेश िनग�िमत करावते असे 

सव�नुमते ठरले.

उ�त बाब सेवा�वशे िनयमाशी िनगडीत अस�याने महारा��  िव� ापीठ कायदा 

1994 कलम 28(टी) नुसार �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस केलेली आहे.

सदरची बाब सेवा �वशेाशी िनगडीत अस�याने व नजीक�या काळात �यव�थापन 

पिरषदेची बठैक आयोिजत नस�याने तातडीची बाब िवचारात घेता, महारा��  ् िव� ापीठ 

अिधिनयम 1994 मधील कलम 14(७) अ�वये मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने मा�यता िदली 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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[ 13 ] िद.19 स�ट�बर, 1991 ते 23 ऑ�टोबर, 1992 दर�यान िनयु�त झाल�ेया िबगर नेट / सटे 

अह�ताधारक िश� कांना यापवू� तदथ� (Ad-hoc) अशी मा�यता िदल�ेया िश� कांना शासन 

िनण�य व िश� ण सचंालनालय यांच ेपिरप� कातील अनुपालन करावयाचे बाबी � .१ ते १० 

नुसार सोबत जोडल�ेया त�यातील रकाना � .०५ �माणे ि� सद�यीय सिमतीचे िशफारशी 

महािव� ालयास कळिव�यास तसचे � ीमती शु�ला आर. ए., िवषय �हदी, ए. आर. बलु� 

मिहला विर�ठ महािव� ालय, सोलापरू यांना तदथ� (Ad-hoc) ऐवजी िनयिमत मा�यता 

(Regular Approval) दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: शासन िनण�य िद.२७ जून, २०१३, मा. िश� ण सचंालक, उ�च िश� ण, पणेु यांच े

िद.११ स�ट�बर, २०१३ व िद.२४ माच�, २०१४ रोजीच ेपिरप� क सोबत जोडले असनू, कृपया 

अवलोकनी �याव.े

रा�यातील अकृषी िव� ापीठातील संल��नत अशासकीय अनुदािनत 

महािव� ालयातील िबगर नेट / सटे अ�यापकां�या सेवा िनयिमत क� न �यांना अनुषंिगक 

लाभ दे�याबाबत िद.27 जून, 2013 रोजी�या शासन िनण�या�माणे काय�वाही करावी, अस े

कळिवले आहे. 

िद.19 स�ट�बर, 1991 ते २३ ऑ�टोबर, 1992 दर�यान िनयु�त झाले�या िबगर 

नेट / सटे अह�ताधारक िश� कांना यापवू� तदथ� (Ad-hoc) अशी मा�यता िदलेली आहे. 

सोबत जोडले�या यादीतील १२ िबगर नेट / सटे िश� कांचे ��ताव ि� सद�यीय सिमतीने 

पडताळणी केले असता शासन िनण�य व िश� क सचंालनालय यांच े पिरप� कातील 

अनुपालन करावयाचे बाब � .१ ते १० नुसार अ.� .१ ते ११ िश� कांना अपा�  व अ.� .१२ 

� ीमती शु�ला आर. ए. यांना पा�  ठरिव�यात आले आहे. 

सबब, सोबत जोडले�या त��यातील रकाना � .०५ �माणे ि� सद�यीय सिमती�या 

िशफारशी महािव� ालयास कळिव�यास तसेच � ीमती शु�ला आर. ए., िवषय �हदी, 

ए. आर. बलु� मिहला विर�ठ महािव� ालय, सोलापरू यांना तदथ� (Ad-hoc) ऐवजी िनयिमत 

मा�यता (Regular Approval) दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िद.19 स�ट�बर, 1991 ते 23 ऑ�टोबर, 1992 दर�यान िनयु�त झाल�ेया िबगर नेट / सटे 

अह�ताधारक िश� कांना यापवू� तदथ� (Ad-hoc) अशी मा�यता िदल�ेया िश� कांना शासन 

िनण�य व िश� ण संचालनालय यांच ेपिरप� कातील अनुपालन करावया�या बाबी � .१ ते१० 

नुसार त�यातील रकाना � .०५ �माणे ि� सद�यीय सिमतीचे िशफारशी महािव� ालयास 

कळिव�यास तसेच � ीमती शु�ला आर. ए., िवषय �हदी, ए. आर. बलु� मिहला विर�ठ 

महािव� ालय, सोलापरू यांना तदथ� (Ad-hoc) ऐवजी िनयिमत मा�यता (Regular

Approval) दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 14 ] M/s. Lipi Data Systems Pvt. Ltd. या फम�सोबत िवभागाकडे असलले े िलपी 

���टर�या देखभाल / दु� �तीसाठी AMC (Maintenance Agreement) कर�याची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िवभागाकडे असलेले तीन 1) Lipi Printer T-6100 Line matrix Sr.No.

T10JTFQ2683, 2) Lipi Printer T-6312Line matrix Sr. No. 6312MPDUH2265

3) Lipi Printer T-6610 Line matrix Sr. No. 6610SNBSH1786 या ���टर�या देखभाल / 

दु� �तीसाठी M/s. Lipi Data Systerms Pvt. Ltd या फम�सोबत एका वष�साठी वॉरंटी 

कालावधी घेणे गरजचेे आहे. सदर कामासाठी शासकीय िनयमा�माणे होणारे इतर टॅ�सेस 

वगळता � .95,000/- इतका होणार असनू सदर कामासाठी होणारा खच� � .एक लाखा�या

पढेु होणार आहे. उपरो�त सव� ���टर हे Lipi या कंपनीचे असून �यांची AMC Lipi याच 

कंपनीशी करणे अ�याव�यक आहे. सदर कंपनी बरोबर AMC कर�याकिरता 

िद.07/05/2016 रोजी�या िटपणीस मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदलेली आहे.

सदरचा िवषय समान लेखा संिहता २०१२ या 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. तथािप, 

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

आहे. 

M/s. Lipi Data Systems, Pvt. Ltd या फम�सोबत करावयाचा दरकरार व �या 

अनुषंगाने होणारा खच� शासकीय िनयमा�माणे होणारे इतर टॅ�ससे वगळता � .95,000/-

इतका असनू सदरचा खच� िवभागाकडील AMC Charges Hardware & Software या 

अंदाजप� कीय िशष�कामधून करावा लागणार आहे. सदर कामासाठी होणारा खच� � . एक 

लाखा�या पढेु अस�याने व सदरचे काम हे सेवा �कारात मोडत अस�याने सदरचा िवषय 

�यव�थापन पिरषदेसमोर ठेवणे गरजचेे आहे. 

सबब, M/s. Lipi Data Systems Pvt. Ltd यां�यासोबत AMC (Maintenance

Agreement) क� न �यांना कामाचे आदेश दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: M/s. Lipi Data Systems Pvt. Ltd. या फम�सोबत िवभागाकडे असलले े िलपी 

���टर�या देखभाल / दु� �तीसाठी AMC (Maintenance Agreement) क� न �यांना 

कामाचे आदेश दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 15 ] परी� ा िवभाग, काय�लय आिण िव� ाथ� या�ंयाकिरता झेरॉ��सग�या कामाच े

वा�षक दरकरार कर�याबाबत व मे. अजू�न स��हसेस, सोलापूर या�ंयासोबत 

A-4 साईज एकबाजू व पाठपोठ झेरॉ��सग�या कामाचा करारनामा क� न कामाच े

आदेश दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: परी� ा िवभाग, काय�लय आिण िव� ाथ� यां�याकिरता झेरॉ�सचे कामाकिरता 

वा�षक दरकरार कर�याबाबत िवभागाकडून िद.05/04/2016 रोजी�या मा�यतेने 

ई-िनिवदा मागिव�यासाठी दै. लोकमत व दै. िद�य मराठी या वत�मानप� ाम�ये जािहरात 

दे�यात आली होती. िनिवदा दाखल कर�याची मुदत िद.12/05/2016 रोजी सायं.5 

वाजपेय�त होती. िवभागाने िदले�या िवहीत वळेेत व मुदतीत एकूण चार िनिवदा �ा�त 

झा�या हो�या. �ा�त झाले�या चार िनिवदां�या तांि� क िनिवदा िद.17/05/2016 रोजी 

िनिवदा उघडणे सिमती सम�  उघडून तौलिनक त�ता तयार केला असता तांि� क��� ा 

पा�  / अपा�  ठर�याचा तपशील खालील�माणे

अ.� . िनिवदाधारकांच ेनाव पा�  / अपा�  

1) मे. सनशाईन स��हसेस, �लॉट नं.१ काडादी नगर, िकनारा 

हॉटेल समोर, सोलापरू  

पा�

२) मे. अजू�न स��हससे, २१५ अ-े269, क�णक नगर, सोलापरू पा�

३) मे. एस. के. एंटर�ाईझेस, पणेु पा�

४) मे. िवलास िव� ल कुलकण�, सोलापरू अपा�

उपरो�त�माणे पा�  ठरले�या अ.� .१ ते ३ िनिवदाधारकां�या दरा�या िनिवदा 

िद.27/05/2016 रोजी िनिवदा उघडणे सिमती सम�  उघडून दारचा तौलिनक त�ता 

तयार केला असता मे. अजू�न स��हसेस, सोलापरू या फम�च ेदर �यूनतम असनू सदर फम�ने 

िदलेले दर खालील�माणे आहेत.

Sr. No. Particular Rate Per Page

1) A-4 Size Paper (Single Side) Rs.0.48 Paisa

2) A-4 Size paper (Both Side) Rs.0.63 Paisa

मे. अजू�न स��हसेस, सोलापरू यांनी िदलेले दर वरील�माणे असून सदर 

कामासाठी येणारा खच� अंदाज े `5,00,000/- (� पये पाच लाख फ�त) इतका आहे. 

सदरचा खच� िवभागाकडील Photocopy Charges या अंदाजप� कीय िशष�कामधून करावा 

लागणार आहे. सदर कामासाठी होणारा खच� � पये एक लाखा�या पढेु अस�याने व सदरच े

काम हे सेवा �कारात मोडत अस�याने सदरचा िवषय �यव�थापन पिरषदेसमोर ठेवणे 

गरजचेे आहे.  

सबब, मे. अजू�न स��हससे, सोलापरू यां�यासोबत वा�षक दरकरार क� न �यांना 

झेरॉ�स कर�यासाठी�या कामाचे आदेश दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: परी� ा िवभाग, काय�लय आिण िव� ाथ� या�ंयाकिरता झेरॉ��सग�या कामाच े

वा�षक दरकरार कर�याबाबत व मे. अजू�न स��हसेस, सोलापूर या�ंयासोबत 

A-4 साईज एकबाजू व पाठपोठ झेरॉ��सग�या कामाचा करारनामा क� न कामाच े

आदेश दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 16 ] िव� ापीठातील िविवध �शासकीय िवभागाअतंग�त �थायी �व� पाचे �शासकीय 

द�ताऐवजचे िव� ापीठ दंडकानुसार सरंि� त कर�याचे Digitization चे काम Science and

Technology Park, Savitribai Phule Pune University Campus, Pune यां�या कडून क� न 

घे�याऐवजी पय�यी माग� शोध�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठातील िविवध �शासकीय िवभागाअंतग�त �थायी �व� पाच े �शासकीय 

द�तऐवजांचे Digitization करणे, तसेच िव� ापीठ काय�� �े ातील संल��नत महािव� ालय 

�थापनेपासनू आजआखेरच े�थायी �व� पाच ेद�ताऐवज िव� ापीठ दंडकानुसार सरंि� त 

करणे अिनवाय� आहे. िव� ापीठाती िविवध �शासकीय िवभागाअंतग�त �थायी �व� पाच े

�शासकीय द�तऐवजांची स�ंया अंदाज े13,00,000 इतकी आहे.  

�यानुषंगाने ��ततू िव� ापीठातील िविवध �शासकीय िवभागाअंतग�त �थायी 

�व� पा�या द�ताऐवजांचे Digitization चे काम Science and Technology Park, Pune

University Campus, Pune यां�याकडून क� न घे�यास िद. 24/05/2016 रोजी�या 

�यव�थापन पिरषदेतील िवषय � . 3 �या ठरावा�वये �शासकीय मा�यता दे�यात आली 

होती.  

�यानुसार कुलसिचव काय�लयाने प�  � .SUS/R-Office/5465, Date: 13/06/2016

अ�वये Science and Technology Park, Savitribai Phule Pune University Campus, Pune

यांना ��ततू िव� ापीठा�या �थायी �व� पा�या द�तऐवजां�या Digitization कर�याकिरता 

प�  पाठवून अंदाज ेखच� िवचारला असता, �यांनी we sincerely regret our inability to

provide Digitization Services, since such provisions are not in our current scope of

services provided असे कळवून याबाबत असमथ�ता दश�िवली आहे. 

सबब, िव� ापीठातील िविवध �शासकीय िवभागाअतंग�त �थायी �व� पाच े

�शासकीय द�ताऐवजच े िव� ापीठ दंडकानुसार संरि� त कर�याच ेDigitization चे काम 

Science and Technology Park, Savitribai Phule Pune University Campus, Pune यां�या 

कडून क� न घे�याऐवजी पय�यी माग� शोध�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठातील िविवध �शासकीय िवभागाअतंग�त �थायी �व� पाचे �शासकीय 

द�ताऐवजचे िव� ापीठ दंडकानुसार सरंि� त कर�याच े Digitization चे काम शासन 

िनयमानुसार ईट�डर �ि� या क� न काय�वाही करावी अस ेठरल.े 
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[ 17 ] "Seed Money for Research" किरताची िनयमावली व proforma �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठा�या �वयं:मू�यिनध�रण अहवालाम�ये Criteria No.3.1.3 "Seed Money

for Research" बाबत नमूद केले आहे. 

िव� ापीठा�या िविवध सकुंलातील व संल��नत महािव� ालयातील िविवध 

िव� ाशाखांतग�त िश� कांना संशोधनासाठी िव� ापीठामाफ�त िव� ीय सहा�य दे�याकिरता 

"Seed Money for Research" ची िनयमावली व proforma ि� सद�यीय सिमतीने तयार 

केलेला आहे. तसेच सदर सिमती�या िशफारशीनुसार सन 2016-17 �या वा�षक 

अंदाजप� कात `15,00,000/- (� पये पधंरा लाख) इतकी तरतूद कर�यात 

आलेली आहे. 

सबब, "Seed Money for Research" यासाठी सिमतीने तयार केलेली िनयमावली 

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

ठराव: "Seed Money for Research" यासाठी सिमतीने तयार केल�ेया िनयमावली व 

proforma यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 18 ] कायदा अिधकारी यानंा �यायालयीन �करणासाठी वारंवार � मण�वनी� ारे 

संबंिधताशंी संपक� साधणे आव�यक अस�याने िद.01/04/2009 पासून दरमहा 

`200/- � मण�वनी खच� दे�यात येत अस�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या 

मा�यते�तव.

(िटपणी: कायदा अिधकारी यांना िद.05/03/2009 रोजी�या सादरीकरणावर �यायालयीन 

�करणासाठी � मण�वनी� ारे वारंवार संबिंधतांशी संपक� साधणे आव�यक अस�याने, 

याकिरता दर महा � मण�वनी खच�पोटी `200/- इतकी र�कम देयक सादर के�यानंतर 

आदा कर�यास त�कालीन मा. कुलगु�  यांनी मा�यता िदलेली आहे. 

सबब, सदर मा�यते�या अनुषंगाने कायदा अिधकारी यांना वर नमूद कारणा�तव 

िद.01/04/2009 पासून दरमहा `200/- � मण�वनी खच�पोटी देयक ��वका� न र�कम 

आदा केलेली आहे. नजर चकुीने सदर मा�यतेस �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घे�याच े

राहून गेले आहे. तरी त�कालीन कुलगु�  यांनी िद.05/03/2009 �या िटपणी�वये िदलेली 

मा�यता �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव).

ठराव: कायदा अिधकारी यानंा �यायालयीन �करणासाठी वारंवार � मण�वनी� ारे 

संबंिधताशंी संपक� साधणे आव�यक अस�याने िद.01/04/2009 पासून दरमहा 

`200/- � मण�वनी खच� दे�यात येत अस�या�या बाबीस सव�नमुते मा�यता दे�यात 

आली. 
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[ 19 ] रसायनशा� संकुल, सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर व वामसी ल�ॅस िल., एम. 

आय. डी. सी. एिरया, �चचोळी, सोलापूर या�ंया समवते Chemicals and

Pharmaceuticals संबंधीचा सामंज�य करार (MoU) कर�याची बाब �यव�थापन

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: रसायनशा�  संकुल, सोलापरू िव� ापीठ व वामसी लॅ�स िल., एम. आय. डी. 

सी. एिरया, �चचोळी, सोलापरू या दो�ही स�ंथांना Chemicals and Pharmaceuticals या 

� े� ात Project and Development work बाबत �वार�य आहे.

या सामंज�य करारामुळे रसायनशा�  सकुंलातील िव� ा�य�ना वामसी लॅ�स िल. 

सोलापरू या स�ंथेत Project कर�यास सधंी िमळेल. वामसी लॅ�स िल. साठी रसायनशा�  

संकुलाम�ये �यांनी तयार केले�या रसायनांचे Analysis करता येईल. तसचे नवीन 

Chemical Reaction सकुंलामाफ�त design क� न देता येईल.

रसायनशा�  सकुंल, सोलापरू िव� ापीठ व वामसी लॅ�स िल., एम. आय. डी. 

सी. एिरया, �चचोळी, सोलापरू यां�या समवते Chemicals and Pharmaceuticals संबधंीचा 

Project and Development work बाबत सामंज�य करार (MoU) कर�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�). 

ठराव: रसायनशा� संकुल, सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर व वामसी ल�ॅस िल., एम. आय. 

डी. सी. एिरया, �चचोळी, सोलापूर या�ंया समवते Chemicals and Pharmaceuticals

संबंधीचा सामंज�य करार (MoU) कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 20 ] िद.18/06/2016 रोजी सपं�  झाल�ेया िव�  व लखेा सिमतीने िशफारस केललेी 

िद.15/06/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.15/06/2016 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.18/06/2016 रोजी संप�  झाले�या 

िव�  व लेखा सिमतीने िशफारस केलेली िद.15/06/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा 

काय�वृ� ांत �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िद.15/06/2016 रोजी झाल�ेया खरेदी सिमती�या काय�वृ� ातंाबाबत िव�  व लखेा 

सिमतीने िद.18/06/2016 �या बैठकीत केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 21 ] िव� ापीठ पिरसरातील िविवध बाधंकाम करणे या कामाकिरता िद.16/06/2016 

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

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरात करावया�या बांधकामाबाबत बांधकाम सिमतीची बठैक 

िद.16/06/2016 रोजी आयोिजत कर�यात आली होती. सदर बठैकीस िवषय � .1 ते 9 

व आय�या वळेेच े िवषय � .10(१) व 10(२) सादर कर�यात आले असता, बांधकाम 

सिमती�या बठैकीतील ठराव � . 02 ते 09 व ठराव � .10(१) व 10(२) नुसार �यव�थापन 

पिरषदेस मा�यते�तव िशफारस कर�यात आली आहे.

सबब, िव� ापीठ पिरिनयम S.339(f) नुसार िद.16/06/2016 रोजी�या बांधकाम 

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

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील िविवध बांधकाम करणे या कामाकिरता िद.16/06/2016 रोजी�या 

बांधकाम सिमती�या बठैकी�या काय�वृ� ांतामधील ठराव � .2, 3, 4, 5 व 8 म�ये

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

अ.� . ठराव � . तपशील

1) 1 ---

2) 2 पिरिनयम S.341 म�ये नमूद केल�ेया मायनर कामाची (minor

works) मय�दा २५ लाखाऐवजी 7 कोटी कर�यास व पिरिनयम S.341

म�ये दु� �ती कर�याबाबत अिधसभेस मा�यतेची िशफारस कर�यात 

आली.  

3) 3 ठराव � .3, 4 व ५ मधील अ.� .२ नंतर खालील�माणे:

3. Deccan Enviremental Consultant Pvt. Ltd, Plot No.403,
Pantala Appartment, Solapur

4. Yogiraja Industrial Consultant, Sr.40/1, Samay Apartment,
Bhauwadi road, Bopodi, Pune 411020

5. Urjal Consultants, Pvt. Ltd, Pune यांचा समावशे कर�यात 

आला.

4) 4

5) 5

6) 6 मा�यता दे�यात आली.

7) 7 मा�यता दे�यात आली.

8) 8 ठराव � .मधील अ.� .२ नंतर खालील�माणे:

3. Deccan Enviremental Consultant Pvt. Ltd, Plot No.403,
Pantala Appartment, Solapur

4. Yogiraja Industrial Consultant, Sr.40/1, Samay Apartment,
Bhauwadi road, Bopodi, Pune 411020

5. Urjal Consultants, Pvt. Ltd, Pune यांचा समावशे कर�यात 

आला.

9) 9 मा�यता दे�यात आली.

10) 10(१) मा�यता दे�यात आली.

11) 10(२) मा�यता दे�यात आली.
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मा. कुलगु� तथा अ�य�  महोदया�ंया परवानगीने येणारे आय�या वळेचे िवषय: 

[22(१)] मा. िवभागीय सहसंचालक, को�हापरू िवभाग, को�हापरू यांचे िद.01/06/2006 रोजी�या 

आदेश, मा. उ�च �यायालय, मंुबई येथील यािचका � .4042/2016 वरील 

िद.11/04/2016 रोजी�या िनकाला�या अनुषंगाने च�िजस-इन-�टाफ एक सद�यीय 

सिमतीने � ी. िबिचतकर भारत बाप ूयांना � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� येथील � जू 

िद.01/04/2009 पासून (Ad-hoc) मा�यता दे�याकिरता िशफारस केललेी आहे. सदर 

िशफारश�ना दंडक 65 अ�वये मा�यतेची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िशवाजी िव� ापीठ, को�हापरू यांचे जा. � .आय / टी / फा.१०८ / एसजकेे / ९६६, 

िद.२५/०१/२००० रोजी�या प� ा�वये � ी. िबिचतकर भारत बाप ूयांना िश� ण �सारक मंडळ 

(दिलत िम�  कदम गु� जी महािव� ालय, मंगळवढेा) येथे एक ओपन जागेवर ओपन 

उमेदवार असा "इितहास" पणू�वळे, पदाकिरता �थम � मांकावर नेट / सेट उ� ीण� 

हो�या�या अटीवर "तदथ�" मा�यता दे�यात आली होती.

त� नंतर मा. िवभागीय सहसंचालक, को�हापरू िवभाग, को�हापरू यांच े

िद.01/06/2006 रोजी�या आदेशा�वये िश� ण �सारक मंडळ, मंगळवढेा (दिलतिम�  

कदम गु� जी महािव� ालय, मंगळवढेा) येथून िद.31/03/2009 रोजी�या प� ा�वये 

काय�मु�त झाले, नंतर � ी. िबिचतकर भारत बाप,ू अिध�या�याता िवषय-इितहास या 

पदावर िद.01/04/2009 रोजी � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� येथे � जू झाले आहेत.

मा. उ�च �यायालय, मंुबई येथील यािचका � .4041/2016 वरील 

िद.11/04/2016 रोजी�या िनकाला�या अनुषंगाने एक सद�यीय च�िजस-इन-�टाफ 

सिमतीने सोबत जोड�या�माणे च�िजस-इन-�टाफ मा�यता दे�याबाबत िशफारस केली 

आहे. सदर च�िजस-इन-�टाफ सिमतीची िशफारस दंडक ६५ अ�वये �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: मा. िवभागीय सहसंचालक, को�हापरू िवभाग, को�हापरू यांचे िद.01/06/2006 रोजी�या 

आदेश, मा. उ�च �यायालय, मंुबई येथील यािचका � .4042/2016 वरील 

िद.11/04/2016 रोजी�या िनकाला�या अनुषंगाने च�िजस-इन-�टाफ एक सद�यीय 

सिमतीने � ी. िबिचतकर भारत बाप ूयांना � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� येथील � जू 

िद.01/04/2009 पासनू (Ad-hoc) मा�यता दे�याकिरता केललेी िशफारस ��वका� न 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[22(2)] रेकॉड� कीपर-िन-िलिपक या पदा�या भरती �ि� येसंदभ�त देखरेख सिमतीने 

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

(िटपणी: िव� ापीठातील िर�त असले�या रेकॉड� कीपर-िन-िलिपक या पदाची जािहरात 

�िस�द कर�यात आलेली आहे. सदर पदावर काय�रत असलेले कम�चारी � ी. शरद एस. 

पवार यां�या सेवा समा�त के�यानंतर �यांनी मा. उ�च �यायालयात यािचका सादर केली 

होती. सदर यािचकेचा िनकाल �यां�या बाजूने लाग�यानंतर िव� ापीठाने �यां�या िवरोधात 

एलपीए 5410 / 2011 दाखल केलेली आहे. सदर एलपीए मधील अंतिरम आदेशानुसार 

�या पदावर � ी. र�व�  कोरे यांची उ�त एलपीए �या अंितम िनण�या�या अिधन राहून नेमणकू 

कर�यात आली होती. � ी. र�व�  कोरे यांनी राजीनामा िदला असून, तो मंजूर कर�यात 

आलेला आहे. सदरचा राजीनामा परत घे�याबाबत �यांनी िवनंती केली असता, िव� ापीठाने 

�यांची िवनंती अमा�य के�याने �यांनी मा. उ�च िश� ण मं� ी यांचकेडे िवनंती अज� व 

मा. उ�च �यायालयात यािचका दाखल केली होती. सदर यािचका मा. उ�च �यायालयाने 

िद.25/04/2016 रोजी फेटाळली आहे. मा. मं� ी महोदयांकडील त� ार अज�संबधंात 

मा. मं� ी महोदयां�या प� ानुसार मा.कुलगु�  महोदयांनी �वत: सुनावणी घेवून मं� ालयात 

अहवाल पाठिवला आहे.  सदर �करणात मा.मं� ी महोदयांचे िवशेष काय�कारी अिधकारी 

� ी. खानिवलकर यांनी कुलसिचव यांना दोन तीन वळेा फोन क� न मा.कुलगु�ं नी सादर 

केले�या अहवालावर मा. मं� ी महोदय लवकरच िनण�य घेणार आहेत, �यामुळे सदर पदाची 

लेखी परी� ा घेऊ नये अस ेसांिगतले आहे. 

उ�त िवषय देखरेख सिमती�या िदनांक 29/04/2016 �या बठैकीत ठेवला 

असता, �यावर देखरेख सिमतीने खालील �माणे िनण�य घेतलेला आहे.

“� ी. आर. एम. कोरे यां�या �करणात मा.उ�च �यायालयाने यािचका फेटाळली असली 

तरी �यांचे �करण मा. मं� ी महोदयांकडे �लंिबत आहे. िशवाय �यांची मूळ िनय�ुती ही 

एलपीए 5410 / 2011 �या अिधन राहून केलेली आहे. �यामुळे सदर पदाची िनवड �ि� या 

करावी मा�  पा�  उमेदवारांना िनयु�ती आदेश देताना वरील�माणे चालू असले�या 

�करणां�या अंितम िनण�या�या अिधन राहून िनय�ुतीच े आदेश पािरत करावते.  वरील 

�माणे काय�वाहीची �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात येत आहे.” 

सबब, रेकॉड� कीपर-िन-िलिपक या पदा�या भरती �ि� येसंदभ�त देखरेख 

सिमतीने केलेली िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: रेकॉड� कीपर-िन-िलिपक या पदा�या भरती �ि� येसंदभ�त देखरेख सिमतीने 

केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[22(३)] मा.पीठासन अिधकारी, महािव� ालय व िव� ापीठ �यायािधकरण, पणेु यांनी

िद.26/04/2016 रोजी पािरत केल�ेया आदेशास अनुस� न काय�वाही कर�यासंदभ�त

देखरेख सिमतीने िशफारस केललेी बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठात यापूव� करार प�दतीने िलिपक पदावर काय�रत असले�या व गे�या िनवड 

�ि� ये�या वळेी डावल�यात आले�या उमेदवारांनी आिण वाहन चालक � ी. महेश पवार यां�या 

नेमणकू आदेशातील अटी�या अनुषंगाने �यांना िव� ापीठाने कमी के�याने, �यांनी महािव� ालय व

िव� ापीठ �यायािधकरण, पुणे येथे दाखल केले�या अिपलाची सुनावणी िद.26/04/2016 रोजी 

झालेली असून, या ित�ही �करणांत �यायािधकरणाने खालील �माणे अंतिरम आदेश िदलेले आहेत.

“If any appointment is made on the post on which the appellant was working the
same shall be subject to decision of this appeal, so that in case the appeal is allowed
the person who will be appointed on said post will have to go home, and it shall be
mentioned in the appointment order if the appointment is made before decision of
this appeal”

या संदभ�त देखरेख सिमतीने िदनांक 29/04/2016 रोजी�या बैठकीत खालील �माणे 

िनण�य घेतला आहे.

“उ�त सव� �करणातील मा. पीठासन अिधकारी, महािव� ालय व िव� ापीठ 

�यायािधकरण, पुणे यांच ेअंतिरम आदेश िवचारात घेता, संबंिधत पदा�या लेखी परी� ा �या�यात 

आिण �यात पा�  ठरले�या उमेदवारांना िनयु�ती आदेश देताना किन�ठ िलिपक पदासाठी गुणव� ा 

यादीत येणा�या शेवट�या दोन उमेदवारा�या िनयु�ती आदेशाम�ये व वाहन चालक पदासाठी�या 

गुणव� ा यादीतील दुस�या � मांकावर येणा�या उमेदवारा�या िनयु�ती आदेशाम�ये, मा. पीठासन 

अिधकारी यां�या वर नमूद केले�या अंतिरम आदेशाचा उ� ेख क� न �यां�या नेमणकूा � ा 

उ�त�माणे असले�या �यायािधकरणातील संबंिधत �करणा�या अंितम िनण�या�या अिधन राहतील 

असा �प�टपणे उ� ेख करावा. वरील�माणे काय�वाही कर�याबाबत �यव�थापन पिरषदेस िशफारस 

कर�यात आली.”

देखरेख सिमतीचा िनण�य वरील �माणे झालेला आहे.  तथािप, मा. पीठासन अिधकारी, 

महािव� ालय व िव� ापीठ �यायािधकरण, पुणे यांनी �यां�या िद.26/04/2016 रोजी�या अंतिरम 

आदेशात संबंिधत पदा�या (किन�ठ िलिपक, वाहन चालक व िशपाई) लेखी परी� ा �या�यात व �यात 

पा�  ठरले�या उमेदवारांना िनयु�ती आदेश देताना किन�ठ िलिपक पदासाठी�या गुणव� ा यादीत 

येणा�या शेवट�या उमेदवारा�या िनयु�ती आदेशाम�ये, वाहन चालक पदासाठी�या गुणव� ा यादीत 

शेवट�या दुस�या � मांकावर येणा�या व िशपाई पदासाठी�या गुणव� ा यादीत शेवट�या 

उमेदवारा�या िनयु�ती आदेशाम�ये अंतिरम आदेशाचा उ� ेख क� न �यां�या नेमणकूा � ा 

�यायािधकरणातील संबंिधत �करणा�या अंितम िनण�या�या अिधन राहतील असा �प�ट उ� ेख 

करावा, असा िनण�य िदलेला आहे.

सबब, देखरेख सिमतीने केलेली िशफारस व मा. पीठासन अिधकारी, महािव� ालय व 

िव� ापीठ �यायािधकरण, पुणे यांनी िदलेला िनण�य �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: मा. पीठासन अिधकारी, महािव� ालय व िव� ापीठ �यायािधकरण, पुणे यांनी �यां�या 

िद.26/04/2016 रोजी�या अतंिरम आदेशात संबंिधत पदा�या (किन�ठ िलिपक, वाहन चालक व 

िशपाई) लखेी परी� ा �या�यात व �यात पा�  ठरल�ेया उमेदवारानंा िनयु�ती आदेश देताना किन�ठ 

िलिपक पदासाठी�या गुणव� ा यादीत येणा�या शेवट�या उमेदवारा�या िनयु�ती आदेशाम�ये, वाहन 

चालक पदासाठी�या गुणव� ा यादीत शेवट�या दुस�या � मांकावर येणा�या व िशपाई पदासाठी�या 

गुणव� ा यादीत शेवट�या उमेदवारा�या िनयु�ती आदेशाम�ये अतंिरम आदेशाचा उ� खे क� न 

�यां�या नेमणकूा � ा �यायािधकरणातील संबंिधत �करणा�या अिंतम िनण�या�या अिधन राहून 

दे�याबाबत देखरेख सिमतीने केललेी िशफारस ��वका� न मा�यता दे�यात आली. 
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[22(4)] सन 2016 किरता "सोलापूर िव� ापीठ जीवन गौरव पुर�कार" िनवड सिमतीवर 

एका सद�याचंे नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठा� ारे सन 2016 किरता "सोलापरू िव� ापीठ जीवन गौरव" 

परु�काराकिरता �थािनक वत�मान प� ात व िव� ापीठा�या संकेत�थळावर जािहर िनवदेन 

देवून ��ताव मागिव�यात आलेले आहेत. �यास अनुस� न "सोलापरू िव� ापीठ जीवन 

गौरव" किरता िवहीत मुदतीत एकूण 07 ��ताव �ा�त झालेले आहेत.

"सोलापरू िव� ापीठ जीवन गौरव" परु�काराकिरता�या िनयमावलीत िनयम 4 म�ये 

खालील�माणे तरतूद आहे.

िनयम 

� .4

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

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

कर�यासाठी ि� सद�यीय सिमतीच े गठण केले जाईल. सदर ि� सद�यीय 

सिमतीच े अ�य�  हे सोलापरू िव� ापीठाचे कुलगु�  असतील, अ�य िव� ापीठाच े

आजी �कवा माजी कुलगु�  व सोलापरू िव� ापीठ �यव�थापन पिरषदेने 

नामिनद�िशत केलेले एक सद�य हे सदर सिमतीचे सद�य असतील. 

परु�काराकिरता �ा�त झाले�या अज�ची छाननी क� न �यव�थापन पिरषद ५ 

अज�ची िशफारस उपरो�त सिमतीकडे करेल.

उ�त तरतूद िवचारात घेता, �यव�थापन पिरषदेकडून िशफारस होणा�या पाच 

अज�तून एका अज�ची िनवड कर�याकिरता ि� सद�यीय िनवड सिमती गठीत करणे 

आव�यक आहे. सदर सिमतीतील एक सद�य �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�शन 

करावयाचे आहे. 

सबब, सन 2016 किरता "सोलापरू िव� ापीठ जीवन गौरव परु�कार" िनवड 

सिमतीवर एका सद�यांचे नामिनद�शन कर�याची बाब िवचारारथ्). 

ठराव: सन 2016 किरता "सोलापूर िव� ापीठ जीवन गौरव पुर�कार" िनवड सिमतीवर 

� ी. द� ा गायकवाड, काय�वाह, िहराचंद नेमचंद � थंालय, सोलापूर नामिनद�शन 

कर�यात आल.े
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[22(5)] सन 2016 करीता “सोलापरू िव� ापीठ जीवन गौरव परु�कार” करीता �ा�त झाल�ेया

अज�ची छाननी क� न 05 ��तावांची िशफारस िनवड सिमतीकडे कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठा� ारे सन 2016 किरता "सोलापूर िव� ापीठ जीवन गौरव" पुर�काराकिरता 

�थािनक वत�मान प� ात व िव� ापीठा�या संकेत�थळावर जािहर िनवदेन देवून ��ताव मागिव�यात 

आलेले आहेत. �यास अनुस� न "सोलापूर िव� ापीठ जीवन गौरव" किरता िवहीत मुदतीत एकूण 07 

��ताव �ा�त झालेले आहेत. �याचा तपिशल खालील�माणे आहे.

अ.� . िशफारस क�य�च ेनाव �यांची सोलापूर िव� ापीठ जीवन गौरव पुर�कारा

किरता िशफारस केलेली आहे �या �य�तीच ेनाव

1) �ाचाय� डॉ. ए. एच. मािणकशेटे � ी. िवलास िशवलाल शहा

२) आ�क. सीमंितनी चाफळकर � ी. आनंद कंुभार

३) � ी. अंगत वाय. एन. डॉ. सुभाष � ानदेव कदम

४) � ी. पां. न. िनपाणीकर कवी �काश ग�हाणे

५) ॲड. भा�कर �यंकटेश नेल�कर �ा. डॉ. पुरणच�ं  पांडुरंग पुंजाल

६) �ा. डॉ. एस. �ही. लोणीकर �ा. गो. मा. पवार

७) � ी. �ही. एन. गायकवाड � ी. िस�दे� र बस�पा �हे� े

"सोलापूर िव� ापीठ जीवन गौरव" पुर�काराकिरता�या िनयमावलीत िनयम 4 म�ये 

खालील�माणे तरतूद आहे.

ि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 ेगुलगु� असतील. अ�य िव� ापीठाच ेआजी �कवा माजी कुलगु�  व सोलापूर 

िव� ापीठ �यव�थापन पिरषदेने नामिनद�िशत केलेले एक सद�य हे सदर सिमतीच ेसद�य 

असतील. पुर�काराकिरता �ा�त झाले�या अज�ची छाननी क� न �यव�थापन पिरषद 5 

अज�ची िशफारस उपरो�त सिमतीकडे करेल.

उ�त तरतूदीनुसार, सन 2016 किरता "सोलापूर िव� ापीठ जीवन गौरव पुर�कार" किरता 

वरील�माणे �ा�त झाले�या अज�ची छाननी क� न फ�त पाच ��तावांची िशफारस ि� सद�यीय 

िनवड सिमतीकडे करणे आव�यक आहे.

सबब, सन 2016 किरता "सोलापूर िव� ापीठ जीवन गौरव पुर�कार" किरता �ा�त 

झाले�या अज�ची छाननी क� न पाच ��तावांची िशफारस िनवड सिमतीकडे कर�याची बाब 

िवचाराथ�).

ठराव: सन 2016 करीता “सोलापरू िव� ापीठ जीवन गौरव परु�कार” करीता �ा�त झाल�ेया

अज�ची छाननी क� न 05 ��तावांची िशफारस खालील गठीत केल�ेया सिमतीसमोर 

ठेव�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

१) � ी. आनंद कंुभार

२) कवी �काश ग�हाणे

३) �ा. डॉ. पुरणच�ं  पांडुरंग पुंजाल

४) �ा. गो. मा. पवार

५) � ी. िस�दे� र बस�पा �हे� े
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[22(6)] अिभयािं� की िवभागासाठी एक टे�नीकल ITI झाललेा टे�नीकल अिस�टंट व एक 

िस��हल िड�लोमा झाललेा �यु. इिंजिनअर या�ंया वतेनाची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��ततू िव� ापीठातील अिभयांि� की िवभागाकडे स�या RUSA अंतग�त वगेवगेळे 

कामे सु�  असून स� ��थतीत िवभागातील असले�या कम�चा�यांवर मो� ा �माणावर ताण 

पडत आहे. सदर कामाचा �याप पाहता RUSA अंतग�त असलेली कामे व िव� ापीठातील 

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

घेणे व इतर तांि� क कामे करणेकिरता अिभयांि� की िवभागाकडे एक टे�नीकल अिस�टंट 

व एक िड�लोमा झालेला �यु. इंिजिनअर यांची अ�यंत आव�यकता आहे. सदर पदे ही 

कं� ाटी प�दतीने नेमणकू करणेबाबतचा वगेळा ��ताव मा. कुलगु� महोदयांनी मा�य केला 

आहे. रोजदंारीवर पदे भरताना आप�याकडे �चिलत दर � .346/- इतका आहे. तरी या 

दराम�ये वरील दो�ही पदासाठी कोणीही उमेदवार िमळत नस�याच ेिनदश�नास आले आहे.

�यामूळे टे�नीकल अिस�टंट या पदासाठी ITI झालेला उमेदवारास मिहना 

एकि� त वतेन � .10,000/- तसेच िस��हल िड�लोमा झालेला उमेदवारास मिहना एकि� त 

वतेन � .15,000/- िद�यास उमेदवार िमळ�याची श�यता आहे.

सबब, अिभयांि� की िवभागासाठी एक टे�नीकल ITI झालेला टे�नीकल अिस�टंट 

व एक िस��हल िड�लोमा झालेला �यु. इंिजिनअर यांची िनयु�ती व �यांना िदली जाणा�या 

वतेनाची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: अिभयािं� की िवभागासाठी एक टे�नीकल ITI झाललेा टे�नीकल अिस�टंट या 

उमेदवारास मिहना एकि� त वतेन � .10,000/- व एक िस��हल िड�लोमा झाल�ेया 

�यु. इिंजिनअर उमेदवारास मिहना एकि� त वतेन � .15,000/- दे�याबाबत 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[22(7)] सोलापूर िव� ापीठात सन 2017-18 � ीडा महो�सवाचे आयोजन कर�याची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा�� ातील सव� कृषी, अकृषी िव� ापीठात इं� धनु�य, अिव�कार, � ीडा 

महो�सव इ�यादी काय�� माचे आयोजन मा. कुलपती काय�लयामाफ�त दरवष� कर�यात 

येते. �यासाठी कुलपती काय�लयाकडून िव� ापीठांच ेनामिनद�िशत केले जाते.

सन 2017-18 साली सोलापरू िव� ापीठ येथे � ीडा महो�सवाचे आयोजन 

कर�याची बाब � ीडा महो�सवाचे यजमान पद िमळ�याकिरता मा. कुलपती काय�लयास 

िवनंती कर�यासाठी, �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत चच� होवून मा�यता िमळ�यास सदर 

��ताव िद.28/06/2016 रोजी होणा�या �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सोलापूर िव� ापीठात सन 2017-18 � ीडा महो�सवाचे आयोजन कर�यास 

मा�यता दे�यात आली. 
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[22(8)] सौ. दया लालासाहेब देशमुख, सोलापूर हे �याचंे 171 पुर�काचंा � ंथसं� ह 

िव� ापीठ � ंथालयास देणगी दाखल देत आहेत �याचा ��वकारणेबाबतचा ��ताव 

िवचाराथ�.

(िटपणी: सौ. दया लालासाहेब देशमुख, सोलापरू यां�या िद.17/06/2016 रोजी�या 

प� ानुसार �यांचे �य�तीगत 171 प�ुतकांचा � ंथसं� ह िव� ापीठ � ंथालयास देणगी दाखल 

दे�याची इ�छा �यांनी या प� ा� ारे �य�त केली आहे. सोबत �यांचे प�  व प�ुकांची यादी 

जोडली आहे. कृपया ती अवलोवनी �यावी. सदरचा देणगी दाखल दे�यात येणारा 

� ंथसं� ह / प�ुतके िव� ापीठ � ंथालयाकडील सव� �कार�या वाचकांसाठी उपयु�त आहे. 

�याकिरता हा � ंथसं� ह ��वकार�याबाबत महारा��  ् िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 

28(एच) �माणे हा िवषय �यव�थापन पिरषदेसमोर ठेवून �यास मा�यता घेणे आव�यक आहे.

सबब, सौ. दया लालासाहेब देशमुख यांचा �य�तीगत 171 प�ुतकांचा � ंथसं� ह 

��वकार�याबाबतचा ��ताव िवचाराथ�).

ठराव: सौ. दया लालासाहेब देशमुख, सोलापूर याचंा 171 पुर�काचंा � ंथसं� ह िव� ापीठ 

� ंथालयास देणगी दाखल ��वकार�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[22(9)] सांगोला महािव� ालय, सागंोला या महािव� ालयाने सन 2014-15 व 2015-16

या शै� िणक वष�म�ये बी. ए�सी. (ई. सी. एस.) भाग १ ते ३ या अ�यास� माकिरता 

मूळ �वशे� मतेपे� ा जादा िव� ा�य�ना �वशे िदलेला अस�याने सदर 

महािव� ालयावर दंडा�मक कारवाई कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सांगोला महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयाने बी. ए�सी. (ई. सी. एस.) या 

अ�यास� मास मूळ �वशे� मतेपे� ा जादा िव� ा�य�ना खालील�माणे �वशे िदलेला आहे.

अ.

� .

अ�यास� म मूळ 

�वशे� मता

�वशे� मतेपे� ा अितिर�त �वशे 

िदले�या िव� ाथ� सं�या

शै. वष� 2014-15 शै. वष� 2015-16

1) बी. ए�सी. (ई. सी. एस.) भाग १ 160 23 80

2) बी. ए�सी. (ई. सी. एस.) भाग २ 80 09 66

3) बी. ए�सी. (ई. सी. एस.) भाग 3 80 46 05

एकूण अितिर�त िव� ाथ� 78 151 = 229

सांगोला महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयाने सादर केलेली बी. ए�सी. 

(ई. सी. एस.) अ�यास� माची �विेशत िव� ा�य�ची मािहती पाहता महािव� ालयाने िव� ापीठ

मा�यता न घेता शै. वष� 2014-15 व 2015-16 चे असे िमळून एकूण 229 अितिर�त 

िव� ा�य�ना �वशे िद�याच ेिदसून येते.

जर एखा� ा महािव� ालयाने �यां�याकडील कोण�याही अ�यास� माला मूळ �वशे 

� मतेपे� ा जा�त िव� ा�य�ना �वशे िदला तर दंडक 44 अ�वये सबंिंधत महािव� ालयाला

आ�थक दंड कर�याची तरतदू आहे. (सोबत दंडकाची छायांिकत �त जोडलेली आहे.)

उ�त बाबीसंदभ�त िव� ापीठ दंडक O.44 (iii) म�ये खालील�माणे तरतूद आहे.

• A fine not less than the amount of annual tuition fees and not more than ten

times the annual tuition fees per students, for students admitted in excess of the

permitted strength for course / division or for admitting students in violation of

the rules of admission.

सबब, सांगोला महािव� ालय, सांगोला या महािव� ालयोन सन 2014-15 व 

2015-16 या शै� िणक वष�म�ये बी. ए�सी. (ई. सी. एस.) भाग १ ते ३ या अ�यास� माकिरता 

मूळ �वशे� मतेपे� ा अितिर�त िव� ा�य�ना �वशे िदलेला अस�याने सदर महािव� ालयावर 

दंडा�मक कारवाई कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सांगोला महािव� ालय, सागंोला या महािव� ालयाने सन 2014-15 व 2015-16

या शै� िणक वष�म�ये बी. ए�सी. (ई. सी. एस.) भाग १ ते ३ या अ�यास� माकिरता 

मूळ �वशे� मतेपे� ा जादा िव� ा�य�ना �वशे िदलेला अस�याने सदर 

महािव� ालयास A fine not less than the amount of annual tuition fees �माणे 

दंड आकार�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[22(10)] महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 77 अतंग�त Walk in Interview � ारे 

कं� ाटी िश� कीय पदे आवदेन प�  शु�कात इतर िव� ापीठातील आवदेन प� ाच े

शु�क िवचारात घेवून केललेी वाढ म. िव. अिधिनयम 1994, कलम 14(७) नुसार 

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

मािहती�तव.

(िटपणी: ��ततू िव� ापीठातील सव� संकुलांचा शै� िणक वष� 2016-17 साठीचा िनयिमत 

िश� कांचा काय�भार वगळून उव�िरत काय�भारानुसार महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994, 

कलम 77 अंतग�त कं� ाटी िश� कीय पदे भर�यासाठी मा. कुलगु� महोदयांनी एकूण 39 

िश� कांची पदे (संकुलिनहाय) िन�मत क� न मा�यता �दान केलेली आहे. सदर कं� ाटी 

�व� पातील पदे भर�याकिरता िद.28/06/2016 व िद.29/06/2016 रोजी मुलाखत�च े

(Walk in Interviews) आयोजन िव� ापीठ काय�लयात कर�यात आले आहे.

महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994, कलम 77 अंतग�त Walk in Interview � ारे 

कं� ाटी िश� कीय पदां�या आवदेन प�  शु�कात इतर िव� ापीठातील आवदेन प� ाच ेशु�क 

िवचारात घेवून शै� िणक वष� 2016-17 पासून आवदेन प�  शु�कात केलेली वाढ 

खालील�माणे:

अ. � . �वग� या पवू�च ेशु�क वाढीव शु�क

1) मागास �वग� � .200/- � .250/-

२) खुला �वग� � .200/- � .500/-

शै� िणक वष� 2016-17 तील �थम स�  िद.15/06/2016 रोजी �ारंभ झा�याने 

िनयिमत िश� कांचा काय�भार वगळून उव�िरत काय�भारानुसार कं� ाटी िश� क भरतीची 

�ि� या तातडीने करणे गरजचेे अस�याने महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 

14(७) मधील तरतूदीनुसार मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केलेली 

काय�वाही 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. 

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

                      सही/-                सही/- 

सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


