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सोलापूि रवद्यापीठ, सोलापूि 
व्यवस्थापन परिषदेच्या 7८ व्या (तातडीची) बैठकीचा काययवृत्ाांत 

शुक्रवाि, रद.३1 जुलै, २015 सकाळी 1१:00 वा. 

 

 

व्यवस्थापन परिषदेची 7८ वी (तातडीची) बैठक शुक्रवार, रद.३१ जुलै, २०१५ िोजी सकाळी 
११:00 वाजता व्यवस्थापन परिषद सभागृहात मा. कुलगुरुमहोदय याांच्या अध्यक्षतेखाली आयोरजत 
किण्यात आली होती. 

बठैकीस खालीलप्रमाणे उपस्स्थती होती.   
अ.क्र. सदस्याचे नाांव पद 

1) मा. प्रा. डॉ. मालदाि एन. एन. - कुलगुरु अध्यक्ष 
2) डॉ. घुटे व्ही. बी. सदस्य 
3) प्राचायय श्री. पाटील आि. वाय. सांचालक, म. व रव. रव. मां.  सदस्य 
4) प्राचायय श्री. पवाि एस. के. सदस्य 
5) प्राचायय श्री. धुत्िगाव एस. सी.  सदस्य 
6) प्रा. डॉ. सुययवांशी एस. एस. सदस्य 
7) डॉ. रशळीमकि टी. एन.  सदस्य 
8) डॉ. श्रीमती याजमान्य एस. आि. सदस्या 
9) ॲड. श्री. सलगि बी. एस.  सदस्य 

10) डॉ. देशमुख एम. एस.  सदस्य 
11) डॉ. किचे बी. आि.  सदस्य 
12) डॉ. शेख ए. ए.  सदस्य  
13) श्री. गायकवाड बी. आि. सदस्य  
14) श्री. पाटील बी. पी., पिीक्षा रनयांत्रक  कायम रनमांरत्रत 
15) श्री. नािकि एस. ए., रवत् व लेखा अरधकािी  कायम रनमांरत्रत 
16) श्री. माळी एस. के., कुलसरचव  सरचव 

 

भािताचे माजी िाष्ट्र्पती तथा थोि शास्त्रज्ञ डॉ. ए. पी. ज.े अब्दुल कलाम याांचे 
रद.27/07/2015 िोजी रनधन झाल्याने तयाांना दोन रमरनटे स्तब्ध िाहून श्रध्दाांजली वाहण्यात आली.  
 

स्वागत: 
 मा.कुलसरचव याांनी मा. अध्यक्ष व सवय सन्माननीय सदस्याांचे स्वागत केले.  
 

अनुपस्स्थती:  
 व्यवस्थापन परिषदेच्या या बठैकीस सौ. मोरहते-पाटील पी. पी. याांनी पत्राद्वारे अनुपस्स्थती 
कळरवली. तयाांच्या अनुपस्स्थतीची नोंद घेवून मान्यता देण्यात आली. प्रा. डॉ. पाटील टी. आि., अवि 
मुख्य सरचव, उच्च व तांत्र रशक्षण रवभाग, मांत्रालय, मुांबई, प्र. सहसांचालक (तां. रश.), तांत्र रशक्षण 
सांचालक याांचे प्ररतरनधी व रवभागीय सहसांचारलका (उच्च रशक्षण), सोलापिू रवभाग हे सदस्य 
व्यवस्थापन परिषदेच्या या बठैकीस अनुपस्स्थत होते. 
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सदि बैठकीत खालील प्रमाणे कामकाज झाले. 
  
[  01  ] २३ जून, २०१५ िोजीच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीचा काययवृत्ाांत वाचून 

कायम किणे.  
 

ठिाव :  रद.2३ जून, २०१५ िोजीच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीचा काययवृत्ाांत वाचून 
सवानुमते कायम किण्यात आला.  

  



व्यवस्थापन परिषदेची 78 वी (तातडीची) बैठक शुक्रवाि, रद.३१ जुलै, 2015 काययवृत्ाांत  3/10 

 
[  0२  ] रद.29/07/2015 िोजी झालेल्या बाांधकाम सरमतीचा काययवृत्ाांत व्यवस्थापन 

परिषदेच्या मान्यतेस्तव.  
 

 (रटपणी: बाांधकाम सरमतीची बठैक रद.29/07/2015 िोजी आयोरजत किण्यात आली 

होती. सदि सरमतीचा काययवृत्ाांत सोबत जोडला आहे. परिरनयम 339 (f) ची तितूद 

खालीलप्रमाणे आहे. 

 339 (f) 

After the meeting, the minutes shall be drawn by the Member Secretary 

who shall get them approved from the Chairman. The recommendations of 

the Building and Works Committee shall be placed before the Management 

Council for its approval. 

  सबब, रद.29/07/2015 िोजीच्या बाांधकाम सरमतीचा काययवृत्ाांत मान्यतेस्तव). 

  
ठिाव: रद.29/07/2015 िोजी झालेल्या बाांधकाम सरमतीच्या काययवृत्ाांतातील रवषय 

वाचून प्रतयेक रवषयावि साधक बाधक चचा करुन तयास मान्यता देण्यात आली 
आरण तयानुसाि रवषय क्र.2 ते 10(५) वि बाांधकाम सरमतीच्या रनणययानुसाि  
काययवाही किण्यास सवानुमते मान्यता देण्यात आली.  
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[  03  ] प्रस्तुत रवद्यापीठ परिसिातील सांकुलात काययित असलेल्या रनयरमत रशक्षकीय 
पदातून प्रतयेक वषी एका पात्र रशक्षकास गुणवांत रशक्षक पुिस्काि देण्यासाठीच्या 
पुिस्कािाच्या स्वरुपामधील रनयमावलीत बदल किणेची बाब रवचािाथय. 

 

 (रटपणी :-प्रस्तुत रवद्यापीठ सांकुलात काययित असलेल्या रनयरमत अध्यापकाांना प्रतयेक वषी गुणवांत 
रशक्षक पुिस्काि देण्यासाठी रनयमावली तयाि केली असून तयास रदनाांक 24/06/2014 िोजीच्या 
व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मान्यता रमळालेली आहे. याच धितीवि सवय सलांस्ननत 
महारवद्यालया मधून प्रतयेक वषी एका महारवद्यालयास उतकृष्ट्रठ महारवद्यालय, उतकष्ट्रठ प्राचायय व 
महारवद्यालयातील गुणवांत रशक्षक (शहिी व ग्रामीण) पुिस्काि देण्यात येणाि आहे. तयाांच्या 
पुिस्कािाच ेस्वरूप स्मृरतरचन्ह, शाल-श्रीफळ व रसलव्हि प्लेटेड साल्वि असे आहे. हा पुिस्काि 
रवद्यापीठाच्या वधापन रदनारदवशी उपस्स्थत असलेल्या प्रमुख पाहुण्याांच े शुभहस्ते बहाल केला 
जातो.  
             तयाच रदवशी रवद्यापीठ सांकुलात काययित असलेल्या रशक्षकाांमधून गुणवांत रशक्षक 
पुिस्कािही रदला जाणाि आहे व याच े रनयमावलीनुसाि स्वरुप पुढील प्रमाणे आहे, "रवद्यापीठ 
पदव्युत्ि रवभागातील गुणवांत रशक्षक म्हणनू गौिवास पात्र ठिणा-या रशक्षकास 10 बाय 6 इांच 
आकािाची अांडाकृती 200 गॅ्रम वजनाची एक चाांदीची थाळी रवद्यापीठातफे प्रदान केली जाईल. 
शाल व श्रीफळ रदले जाईल आरण सन्मानाथय प्रमाणपत्र देण्यात येईल. सांबांरधत रशक्षकाचा फोटो 
वार्षषक अहवालामध्ये छापण्यात येईल." 
             पिांतू एकाच रदवशी महारवद्यालयातील काययित रशक्षक व रवद्यापीठातील काययित रशक्षक 
याांना वगेवगेळे पुिस्कािाच े स्वरुप असणे उरचत ठिणाि नाही.  सबब, मा कुलगुरु महोदयाांनी 
सूरचत केल्यानुसाि उतकृष्ट्रठ महारवद्यालय, उतकृष्ट्रठ प्राचायय, महारवद्यालयामधील गुणवांत रशक्षक व 
रवद्यापीठामधील गुणवांत रशक्षक हे पुिस्काि प्रदान किाण्यासाठी पात्र ठिणा-या उतकृष्ट्रठ 
महारवद्यालय, प्राचायय व गुणवांत रशक्षकास रसलव्हि प्लेटेड साल्वि, स्मृती रचन्ह, शाल व श्रीफळ 
रदले जाईल आरण सन्मानाथय प्रमाणपत्र देण्यात येईल. सांबांरधत महारवद्यालयाचा व रशक्षकाचा 
फोटो वार्षषक अहवालामध्ये छापण्यात येईल, असा बदल रनयमावलीमध्ये करून घेणे उरचत 
ठिेल.   
          सबब, उक्त बाब रवचािात घेता रवद्यापीठ वधापन रदनारदवशी पुिस्काि प्रदान किाण्यासाठी 
पात्र ठिणा-या उतकृष्ट्रठ महारवद्यालय, प्राचायय व महारवद्यालय व रवद्यापीठातील गुणवांत रशक्षकास 
रसलव्हि प्लेटेड साल्वि, स्मृती रचन्ह, शाल व श्रीफळ रदले जाईल आरण सन्मानाथय प्रमाणपत्र 
देण्यात येईल. असा बदल रनयमावलीमध्ये करून घेण्याची बाब व्यवस्थापन परिषदेच्या रवचािाथय). 

  

ठिाव: प्रस्तुत रवद्यापीठ परिसिातील सांकुलात काययित असलेल्या रनयरमत रशक्षकीय पदातून 
प्रतयेक वषी एका पात्र रशक्षकास गुणवांत रशक्षक पुिस्काि देण्यासाठीच्या पुिस्कािाच्या 
स्वरुपामधील रनयमावलीत खालीलप्रमाणे बदल किण्यास सवानुमते मान्यता देण्यात 
आली.  
“रवद्यापीठ वधापन रदनारदवशी पुिस्काि प्रदान किाण्यासाठी पात्र ठिणाऱ्या उतकृष्ट्रठ 
महारवद्यालय, उतकृष्ट्रट प्राचायय, उतकृष्ट्रट महारवद्यालय व रशक्षक आरण रवद्यापीठातील 
गुणवांत रशक्षक व गुणवांत कमयचाऱ्यास रसलव्हि प्लेटेड साल्वि, स्मृती रचन्ह, शाल व 
श्रीफळ रदले जाईल आरण सन्मानाथय प्रमाणपत्र देण्यात येईल”. 
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[  04  ] रद.24/07/2015 िोजीच्या खिेदी सरमतीच्या काययवृत्ाांतास महािाष्ट्रर् रवद्यापीठ 

कायदा 1994 मधील कलम 14(७) नुसाि रवत् व लेखा सरमतीच्या वतीने  
मा. कुलगुरु याांनी केलेली मान्यतेची रशफािस व्यवस्थापन परिषदेच्या रवचािाथय.  

 

 (रटपणी: रद.24/07/2015 िोजीच्या खिेदी सरमतीचा काययवृत्ाांत सोबत जोडलेला आहे. 

तो रवद्यापीठ परिरनयम 324 नुसाि रवत् व लेखा सरमतीस तसेच व्यवस्थापन परिषदेस 

मान्यतेसाठी ठेवणे आवश्यक आहे. सदि बठैकीच्या काययवृत्ाांतावि तातडीने काययवाही 

किावयाची असल्याने तयास महािाष्ट्रर् रवद्यापीठे कायदा 1994 मधील कलम 14(७) 

नुसाि मा. कुलगुरु याांनी रवत् व लेखा सरमतीच्या वतीने मान्यता रदलेली आहे. परिरनयम 

324 नुसाि सदि खिेदी सरमतीचा काययवृत्ाांत व्यवस्थापन परिषदेसमोि मान्यतेसाठी 

सादि किावा लागणाि आहे. 

 सबब, रद.24/07/2015 िोजीच्या खिेदी सरमतीचा काययवृत्ाांत व्यवस्थापन 

परिषदेच्या रवचािाथय). 

  
ठिाव: रद.24/07/2015 िोजीच्या खिेदी सरमतीच्या काययवृत्ाांतास महािाष्ट्रर् रवद्यापीठे 

कायदा 1994 मधील कलम 14(७) नुसाि, रवत् व लेखा सरमतीच्या वतीने  
मा. कुलगुरुां नी मान्यता देऊन तशी व्यवस्थापन परिषदेस केलेली रशफािस 
स्स्वकारुन तयास सवानुमते मान्यता देण्यात आली.  
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[  05  ] रवद्यापीठाकडील िसायनशास्त्र सांकुलाकडील रवद्युत / शास्त्रीय उपकिणे व 

प्रयोगशाळा सारहतय इतयादी सारहतयाचे रनलेखन किण्याबाबतचा प्रस्ताव 
रवचािाथय. 

 

 (रटपणी: रवद्यापीठाकडील िसायनशास्त्र सांकुलाकडील रवद्युत / शास्त्रीय उपकिणे व 

प्रयोगशाळा सारहतय रनलेखन किण्यासाठी गठीत केलेल्या सरमतीने रवद्युत / शास्त्रीय 

उपकिणे व प्रयोगशाळा सारहतयाांची प्रतयक्ष पडताळणी करुन सदि सारहतयाचे रनलेखन 

किण्याबाबत अहवाल सादि केला आहे. रनलेखन किावयाची सारहतयाची घसािा 

वजाजाता रुपये 4,88,705/- इतकी ककमत होते. 

 उपिोक्त सारहतयाचा रनलेखन प्रस्ताव रद.18/06/2015 िोजी सरमतीने 

प्रस्तावाची पडताळणी व छाननी करुन नादुरुस्त व रनकामी झालेल्या सारहतयाचे 

रनलेखन किण्याची रशफािस केली आहे. सोबत अहवाल जोडला आहे. 

 रनलेखन किण्यासाठी समान लेखा सांरहता (Common Account Code) मधील 

Appendix - 1 मध्ये Financial Delegation Power चे अरधकाि रदले असून तयामधील 

(xvi) & 2 (ii) नुसाि अरधकाि व्यवस्थापन परिषदेस देण्यात आलेले आहे. 

 सबब, रवद्युत / शास्त्रीय उपकिणे व प्रयोगशाळा इतयादी सारहतयाचे रनलेखन 

किण्याबाबतचा प्रस्ताव व्यवस्थापन परिषदेच्या रवचािाथय). 

  
ठिाव: रवद्यापीठाकडील िसायनशास्त्र सांकुलाकडील रवद्युत / शास्त्रीय उपकिणे व 

प्रयोगशाळा सारहतय इतयादी सारहतयाचे रनलेखन किण्याबाबतच्या प्रस्तावास 
सवानुमते मान्यता देण्यात आली.  
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[  06  ] शैक्षरणक वषय 2015-16 करिता रवद्यापीठ परिसिातील सवय सांकुलासाठी 

सहायक प्राध्यापकाांची तातपुिती पदे सांबांरधत सांकुलातील काययभािाचा आढावा 
घेवून रनमाण केली असून, Walk in Inteview व्दािे महािाष्ट्रर रवद्यापीठ 
अरधरनयम 1994 च्या कलम 77 मधील तितूदीनुसाि भिती प्रक्रीया पूणय केलेली 
बाब व्यवस्थापन परिषदेच्या मारहतीस्तव. 

 

 (रटपणी:  प्रस्तुत रवद्यापीठ परिसिातील िसायनशास्त्र सांकुल, पदाथयरवज्ञान सांकुल, 

सांगणकशास्त्र सांकुल, सामारजकशास्त्रे सांकुल, भशूास्त्र सांकुल, वारणज्य व व्यवस्थापन 

सांकुल व रशक्षणशास्त्र सांकुल याांना मागील शैक्षरणक वषाप्रमाणे सांबांरधत सांकुलातील सुरू 

असलेल्या सवय अभ्यासक्रमाांच्या काययभािाचा आढावा घेवून, रनयरमत अध्यापकाांचा 

काययभाि वगळता उवयरित काययभािाच्या अध्यापनाकरिता, महािाष्ट्रर रवद्यापीठ अरधरनयम 

1994, कलम 77 मधील तितूदीनुसाि स्थारनक रनवड सरमतीची बठैक आयोरजत करून 

Walk in Interview व्दािे रद.30/06/2015 िोजी उमेदवािाांच्या मुलाखती घेण्यात 

आल्या आहेत. स्थारनक रनवड सरमतीच्या रशफािशीनुसाि रनवड झालेल्या उमेदवािाांना 

शैक्षरणक वषय 2015-16 किीता कां त्राटी सहायक प्राध्यापक या पदावि एकरत्रत वतेनावि 

रनयुक्ती आदेश पारित किण्यात आले आहेत. रनवड झालेल्या उमेदवािाांचा सािाांश 

सोबत जोडलेल्या तक्तयात दशयरवल्याप्रमाणे आहे. सदिची बाब व्यवस्थापन परिषदेच्या 

मारहतीस्तव). 

  
ठिाव: शैक्षरणक वषय 2015-16 करिता रवद्यापीठ परिसिातील सवय सांकुलासाठी 

सहायक प्राध्यापकाांची तातपुिती पदे सांबांरधत सांकुलातील काययभािाचा आढावा 
घेवून रनमाण केली असून, Walk in Inteview व्दािे महािाष्ट्रर रवद्यापीठ 
अरधरनयम 1994 च्या कलम 77 मधील तितूदीनुसाि भिती प्रक्रीया पूणय 
केल्याच्या बाबीची नोंद घेतली.  
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Solapur University, Solapur 

 

List of Contract basis Teachers (Academic Year 2015-16) 
 

Sr. 

No. 
Name of the Candidate Designation Name of the Department 

1.  Miss. Kasbe Meghana Sambhaji Assistant Professor Physical Sciences 

2.  Miss. Mujawar Tabbsum Hanif Assistant Professor Physical Sciences 

3.  Mr. Bachuwar Vaibhav Deepak Assistant Professor Physical Sciences 

4.  Mr. Mule Shirish Suresh Assistant Professor Physical Sciences 

5.  Dr. Sayyed Maheboob Mirasab Assistant Professor Chemical Sciences 

6.  Miss. Sarwade Shruti Shivajirao Assistant Professor Chemical Sciences 

7.  Mr. Tupsamindar Nitin Pandurang Assistant Professor Chemical Sciences 

8.  Mr.Kandgaonkar Tejas Vikas Assistant Professor Computational Sciences 

9.  Miss. Bichhal Laxmi Giridhar Assistant Professor Computational Sciences 

10.  Mr. Gaikwad Pravin Prakash Assistant Professor Computational Sciences 

11.  Miss. Bagadi Asha Ranchoddas Assistant Professor Computational Sciences 

12.  Miss. Bidve Trupti Prakash Assistant Professor Computational Sciences 

13.  Miss. Kapse Rupali Ashok Assistant Professor Computational Sciences 

14.  Mr. Deshpande Mahesh Mukund Assistant Professor Computational Sciences 

15.  Mr. Nikam Vishal Eknath Assistant Professor Computational Sciences 

16.  Mr. Hulsure Chetan Laxman Assistant Professor Earth Sciences 

17.  Miss. Gajul Madhuri Devendra Assistant Professor Earth Sciences 

18.  Mr. Udata Rahul Mohan Assistant Professor Earth Sciences 

19.  Mr. Unhale Prashant Laxman Assistant Professor Earth Sciences 

20.  Mr. Bhaske Ambadas Laxman Assistant Professor Social Sciences 

21.  Miss. Giri Sonali Kailas Assistant Professor Social Sciences 

22.  Miss. Hajare Dnyaneshwari Balkrishna Assistant Professor Social Sciences 

23.  Miss. Nashte Snehal Santosh Assistant Professor Social Sciences 

24.  Mr. Gajdhane Amol Subhash Assistant Professor Commerce & Manag. 

25.  Mr. Gadhave Ramesh Ankush Assistant Professor Commerce & Manag. 

26.  Mr. Nadargi Vighnesh G. Assistant Professor Commerce & Manag. 

27.  Mrs. Ingale Pushpanjali S. Assistant Professor Education 

28.  Mr. Suryawanshi Somnath K. Assistant Professor Education 

29.  Mrs. Mhetre Minakshi S. Assistant Professor Education 

30.  Mrs. Chincholkar Pallavi Rahul Assistant Professor Education 
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[  07  ] महािाष्ट्रर् रवद्यापीठ अरधरनयम 1994 च्या कलम 77 मधील तितूदीनुसाि 

तातपुितया स्वरुपात नेमणूक किण्यात आलेल्या कां त्राटी सहायक प्राध्यापकाांचे 
दिमहा एकरत्रत वतेन सुधािीत किणेची बाब व्यवस्थापन परिषदेच्या रवचािाथय. 

 

 (रटपणी: मा. कुलगुरुमहोदय व उपकुलसरचव, आस्थापना रवभाग याांचे मधील झालेल्या 
चचेच्या अनुषांगाने, उपकुलसरचव, आस्थापना रवभाग याांचेकडून रद.23/07/2015 िोजी 
प्राप्त झालेल्या तोंडी आदेशानुसाि महािाष्ट्रर् रवद्यापीठ अरधरनयम 1994 च्या कलम 77 
मधील तितूदीनुसाि तातपिुतया स्वरुपात नेमणकू किण्यात आलेल्या कां त्राटी सहायक 
प्राध्यापकाांना सद्यस्स्थतीत देय असलेले दिमहा एकरत्रत वतेन सुधािीत किण्यासांदभात 
आगामी काळात होणाऱ्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बठैकीसमोि सादि किण्यास  
मा. कुलगुरुां नी रद.24/07/2015 िोजीच्या रटपणीन्वये मान्यता रदली आहे. 
 सद्यस्स्थतीत प्रस्तुत रवद्यापीठात काययित असलेल्या कां त्राटी सहायक 
प्राध्यापकाांना रद.26/06/2015 िोजी व्यवस्थापन परिषदेने खालीलप्रमाणे घेतलेल्या 
रनणययानुसाि दिमहा एकरत्रत वतेन आदा केले जाते. 
“NET / SET / Ph.D., MCA पात्रताधािक रशक्षकाांना दिमहा एकरत्रत वतेन 
रु.12,000/- वरुन रु.15,000/- इतकी वाढ व NET / SET / Ph.D., MCA 
पात्रकाधािक नसणाऱ्या रशक्षकाांना दिमहा एकरत्रत वतेन रु.8,400/- वरुन 
रु.12,000/- इतकी वाढ किण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.” 
 रवद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी रदल्ली याांनी रद.01/12/2014 पासून 
Fellowship व Scholarship करिता Remuneration rates सुधारित केले आहेत. 
यामध्ये JRF & SRF चे Remuneration अनुक्रमे रु.16,000/- वरुन रु.25,000/- व 
रु.18,000/- वरुन रु.28,000/- प्रती महा केले आहेत. 
 रवद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी रदल्ली याांनी वाढ केलेल्या धितीवि महािाष्ट्ररर् 
रवद्यापीठ अरधरनयम 1994 च्या कलम 77 मधील तितूदीनुसाि तातपिुतया स्वरुपात 
नेमणकू किण्यात आलेल्या कां त्राटी सहायक प्राध्यापकाांचे दिमहा एकरत्रत वतेन 
सुधािीत किणेची बाब व्यवस्थापन परिषदेच्या रवचािाथय). 

  

ठिाव: महािाष्ट्रर् रवद्यापीठ अरधरनयम 1994 च्या कलम 77 मधील तितूदीनुसाि तातपुितया 
स्वरुपात नेमणूक किण्यात आलेल्या कां त्राटी सहायक प्राध्यापकाांचे दिमहा एकरत्रत 
वतेन रद.01/08/2015 पासून खालीलप्रमाणे सुधािीत किण्यास सवानुमते मान्यता 
देण्यात आली.  

 अ.क्र तपरशल सध्याचे एकरत्रत वेतन सुधािीत वेतन 
 १) NET / SET / Ph.D / MCA 

या शैक्षरणक अहयता धािण न 
किणािे रशक्षक 

रु.12,000/- रु.18,000/- 

 2) NET / SET / Ph.D / MCA 
या शैक्षरणक अहयता धािण 
किणािे रशक्षक 

रु.15,000/- रु.22,000/- 
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[  08  ] पोरलस प्ररशक्षण कें द्र, सोलापूि कायालयासाठी पाण्याची 6 इांच वाढीव 

पाईपलाईन रवद्यापीठाच्या हद्दीतून टाकण्यास पिवानगी देण्याची व्यवस्थापन 
परिषदेच्या रवचािाथय.                                                             

 

 (रटपणी: प्राचायय, पोरलस प्ररशक्षण कें द्र, सोलापिू याांनी पोरलस प्ररशक्षण कें द्र, सोलापिू 
कायालयासाठी पाण्याची 6 इांच वाढीव पाईपलाईन सोलापिू रवद्यापीठाच्या हद्दीतून 
टाकण्याची पिवानगी रमळणेबाबत रद.31/07/2015 िोजी कळरवले आहे.  
        तयानुसाि सोलापिू महानगिपारलका सोलापिू याांचेकडून कोंडी गावाच्या हद्दीतील 
पाण्याचे टाकीमधून 3 इांची पाईपलाईन पवूीपासून अस्स्ततवात आहे. सद्यस्स्थतीत वाढीव 
प्ररशक्षणाथी व अरधकािी याांचेसाठी सोलापिू महानगिपारलकेकडून 6 इांची पाण्याचे 
नरवन कनेक्शन मांजूि किणेत आलेले आहे. सदिची पाईपलाईन ही पवूीचे पाईप 
लाईनच्या लगतच रवद्यापीठाच्या हद्दीमधून टाकणे प्रस्तारवत आहे. रद.03/08/2015 
पासून नवीन मुलभतू प्ररशक्षण घेणेकिीता प्ररशक्षणाथी व अरधकािी येत आहेत. 
तयाकिीता प्राद्यान्याने रवद्यापीठाच्या हद्दीतून पाईपलाईन टाकणेची पिवानगी देणेरवषयी 
कळरवले. 
      सबब, पोरलस प्ररशक्षण कें द्र, सोलापिू कायालयासाठी पाण्याची 6 इांच वाढीव 
पाईपलाईन रवद्यापीठाच्या हद्दीतून टाकण्यास पिवानगी देण्याची व्यवस्थापन परिषदेच्या 
रवचािाथय). 

  
ठिाव: पोरलस प्ररशक्षण कें द्र, सोलापूि कायालयासाठी पाण्याची 6 इांच वाढीव पाईपलाईन 

रवद्यापीठाच्या हद्दीतून टाकण्यास खालील अटींच्या अरधन िाहून पिवानगी देण्यास 
सवानुमते मान्यता देण्यात आली.  
१) पाईपलाईन टाकण्यासाठी व वळेोवळेी दुरुस्तीसाठी रवद्यापीठातील जरमन खोदावी 

लागली ति ती मुळ स्वरुपात दुरुस्त करुन देण्याची जबाबदािी तयाांच्यावि िाहील.  
  
२) ज्या रठकाणी पाईप लाईन कां पाऊां ड वॉलच्या खालून जाते तया रठकाणी रसमेंट 

कााँक्रीट भरुन पाईप नेण्याची व्यवस्था किावी, जेणेकरुन तयावि कां पाऊां ड वॉलची 
कभत बाांधताना अडथळा रनमाण होणाि नाही.  

 

मा.कुलगुरु याांच्या पिवानगीने बठैक सांपल्याचे कुलसरचव याांनी जाहीि केले. 
 
                  सही/-                                                                                                 सही/- 
       सरचव 

 व्यवस्थापन परिषद 
 अध्यक्ष 

व्यवस्थापन परिषद 
 




