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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

�यव�थापन पिरषदे�या १०९ �या (तातडी�या) बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.३१ ऑ�टोबर, २०१७ दुपारी १२:०० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १०९ वी (तातडीची) बठैक मंगळवार, िद.३१ ऑ�टोबर, २०१७ रोजी 

दुपारी १२:०० 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) �ाचाय� डॉ. पजुारी डी. डी.,

�भारी अिध�ठाता, वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखा 

सद�य

3) �ा. डॉ. अशोककुमार ई. एन., 

�भारी अिध�ठाता, मानविव� ान िव� ाशाखा

सद�य

4) डॉ. देशपांडे एस. एम., िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.),

मा. िश� ण सचंालक (उ.िश.) पणेु यांच े�ितिनधी 

सद�य 

5) डॉ. घनवट ए. ए. सद�य

६) � ी. पाटील बी. पी., संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ कायम िनमंि� त 

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

८) डॉ. मंझा जी. आर., कुलसिचव सद�य सिचव

�वागत:

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

�ाचाय� डॉ. डी. डी. पजुारी, �ा. डॉ. ई. एन. अशोककुमार, तसेच डॉ. ए. ए. घनवट यांच े

�यव�थापन पिरषदेवर नामिनद�शन झा�यानंतर व डॉ. जी. आर. मंझा हे कुलसिचव पदावर � जू 

झा�यानंतर �यांची �यव�थापन पिरषदेची ही पिहलीच बठैक अस�याने मा.कुलगु� महोदयां�या ह�ते

प�ुपगु�छ देवून �वागत केले.

अनुप��थती:

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

पणेु मा. सचंालक (तं�  िश� ण) यांच े �ितिनधी यांनी दूर�वनी� ारे अनुप��थत राह�याबाबत व तशी 

परवानगी िमळ�याबाबत िवनंती केली होती. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता दे�यात आली. 

मा.अवर मु�य सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई हे �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस 

अनुप��थत होते.
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सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े

[ 01 ] १० ऑग�ट, २०१७ व १९ ऑग�ट, २०१७ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या 

बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू कायम करणे.

ठराव: १० ऑग�ट, २०१७ व १९ ऑग�ट, २०१७ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या 

बैठकीचा काय�वृ� ांत खालील दु� �तीसह वाचनू सव�नुमते कायम कर�यात 

आला.  

1. पान � . १९ वर, िद.१० ऑग�ट, २०१७ �या बैठकीतील िवषय � . ८(९) म�ये,

“वासुदेव” ऐवजी “वासुदेवराव” अशी दु� �ती कर�यात आली.
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[ 0२ ] महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 57 (2) नुसार � ीडा

व शािररीक िश� ण मंडळावर �यव�थापन पिरषदेने करावया�या 

नामिनद�शनाबाबत.

(िटपणी: महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 57 (2) नुसार

� ीडा व शािररीक िश� ण मंडळाम�ये पढुील सद�यांचा समावशे आहे.

1. कुलगु� - अ�य�

2. � .कुलगु�  

3. िविवध � ीडा � े� ातील िव� सनीयता िस�द केलेले, कुलगु� नी नामिनद�िशत केलेले

तीन �यवसाियक.

4. �या िज�� ाम�ये िव� ापीठाचे मु�यालय आहे �या िज�� ाचा िज�हा � ीडा अिधकारी

5. �यव�थापन पिरषदेने िव� ापीठा�या शारीिरक िश� ण िवभागातील नामिनद�िशत

केललेा एक अ�यापक

6. �यव�थापन पिरषदेने संल�न, संचािलत �कवा �वाय� महािव� ालयांमधून

नामिनद�िशत केललेे दोन � ीडा अ�यापक

7. एक वष�चा कालावधी असलेला � े� ीय �कवा िवभागीय अ�य� (�मुख

महािव� ालयाचा �ाचाय�) व सिचव (�मुख महािव� ालयाचा शािररीक िश� ण

संचालक)

8. िव� ापीठ िव� ाथ�पिरषदेचा अ�य�  - सिचव

9. कलम 99, पोट-कलम (4), उप-खंड (ख) �या उप पोट खंड (पाच) अ�वये, िव� ापीठ

िव� ाथ� पिरषदे�या अ�य� ाने िव� ापीठ िव� ाथ� पिरषदे�या � ीडा � े� ातून

नामिनद�िशत केलेला एक िव� ाथ�सद�य

10.संचालक, � ीडा व शािररीक िश� ण - सद�य सिचव.

� ीडा व शािररीक िश� ण मंडळाची पवू��या सिमती सद�यांची नावे सोबत जोडली

असून महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 57 (2) नुसार � ीडा

व शािररीक िश� ण मंडळाची सिमती गिठत करणे आव�यक अस�याने वरील अ. � . 5

नुसार �यव�थापन पिरषदेने िव� ापीठा�या शारीिरक िश� ण िवभागातील नामिनद�िशत

केलेला एक अ�यापकाचे व 6 नुसार �यव�थापन पिरषदेने संल�न, संचािलत �कवा

�वाय� महािव� ालयांमधून नामिनद�िशत केलेले दोन � ीडा अ�यापक �यव�थापन

परीषदेने नामिनद�शन कर�या�तव).

ठराव: महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 57 (2) नुसार � ीडा व

शािररीक िश� ण मंडळावर �यव�थापन पिरषदेने खालील�माणे नामिनद�शन केल.े

५) नुसार, िव� ापीठात शािररीक िश� ण िवभाग नस�याने हे पद िर�त ठेव�यात आल.े

६) नुसार, � ी. आनंद च�हाण, संगमे� र महािव� ालय,सोलापरू व डॉ. िकरण चोकाककर, 

डी. बी. एफ. दयानंद कॉलजे ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स, सोलापरू यांचे नामिनद�शन 

कर�यात आल.े
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[ 03 ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ९४ (२) (च) नुसार 

िव�  व लखेा सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने दोन सद�याचे नामिनद�शन 

कर�याबाबत.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ९४ (२)

(च) नुसार, िव�  व लेखा सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने दोन त� ाच ेनामिनद�शन 

करावयाचे असून यापैकी एक �य�ती लेखाकंन आिण लेखापरी� ा � �े ातील त�  

आिण दुसरी �य�ती िव�  � े� ातील त�  असेल.

सबब, महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ९४ 

(२) (च) नुसार, िव�  व लेखा सिमतीवर दोन त� ाचे नामिनद�शन कर�या�तव).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ९४ (२) (च) नुसार 

िव�  व लखेा सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने खालील दोन सद�याचं े

नामिनद�शन केल.े

१) लखेाकंन आिण लखेापरी� ा � �े ातील त�  - � ीमती मंिजरी धवल कुलकण�,

                                                                        सोलापूर.  

२) िव�  � �े ातील त�  - � ी. अिवनाश ल�मण महागावंकर, सोलापूर. 
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[ 0४ ] महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ९८ (२) (घ) नुसार 

खरेदी सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने िव� ापीठ िवभागाचे �कवा िव� ापीठ 

पिरसं�थाचे दोन िवभाग�मुख याचंे नामिनद�शन कर�याबाबत.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ९८ (२)

(घ) नुसार, खरेदी सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने िव� ापीठ िवभागाचे �कवा 

िव� ापीठ पिरसं�थाचे दोन िवभाग�मुख याचंे नामिनद�शन करावयाचे आहे.

सबब, महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम 

९८ (२) (घ) नुसार, खरेदी सिमतीवर िव� ापीठ िवभागाचे �कवा िव� ापीठ 

पिरसं�थाचे दोन िवभाग�मुख याचंे नामिनद�शन कर�या�तव).

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ९८ (२) (घ) नुसार 

खरेदी सिमतीवर �यव�थापन पिरषदेने िव� ापीठ िवभागाचे �कवा िव� ापीठ 

पिरसं�थाचे दोन िवभाग�मुख याचंे खालील�माणे नामिनद�शन केल.े

१) �ा. पी. �भाकर

२) �ा. आर. एस. हेगडी 
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[ 0५ ] ��तुत िव� ापीठामाफ�त तयार कर�यात येणा�या Merit List ची िनयमावली व 

पदवी�दान समारंभाम�ये Gold Medal देताना िव� ाथ� िनि� त कर�यासंदभ�तील 

�प�टीकरणासाठी गठीत सिमतीने िशफारस केल�ेया िनयमावलीस व 

�प�टीकरणास मा.कुलगु� महोदयांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

२०१६ मधील कलम १२ (७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता 

िद�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठामाफ�त तयार कर�यात येणा�या Merit List व Gold Medal

List ची िनयमावली तयार कर�यासंदभ�त सिमती गठीत कर�यात आली होती. सदर 

सिमतीची बठैक िद.१०/०८/२०१७ रोजी आयोिजत कर�यात आली होती. मेरीट िल�ट व 

गो�ड मेडलची िनयमावली दे�यासंदभ�त गठीत सिमतीने िशफारस केले�या िनयमावली 

व �प�टीकरणाची बाब िवचाराथ� िद.२८/०८/२०१७ रोजी�या परी� ा व मू�यमापन 

मंडळा�या िवषय � .१४/४ अ�वये सादर केले असता खालील�माणे ठराव कर�यात 

आलेला आहे.  

ठराव: ��तुत िव� ापीठामाफ�त तयार कर�यात येणा�या Merit List ची िनयमावली 

समारंभाम�ये Gold Medal देताना िव� ाथ� िनि� त कर�यासंदभ�तील 

�प�टीकरण सिमतीने िशफारस केल�ेया िनयमावलीस व �प�टीकरणास 

मा�यता दे�यात आली.

वर नमूद ठरावा�माणे पढुील काय�वाही स�वर व िविहत मुदतीत कर�यासाठी 

मा.�यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक होती. तसेच माहे ऑ�टो २०१७ मधील 

दुस�या आठव� ाम�ये िव� ापीठाचा दी� ांत समारंभ आयोिजत कर�यात येणार असून 

उ�त समारंभात िव� ा�य�ना सुवण�पदक िवतिरत करणे अिनवाय� होते. दर�यान�या 

काळात �यव�थापन पिरषदेची बठैक घे�याची श�यता कमी होती.

�या�तव ��तुत िव� ापीठामाफ�त तयार कर�यात येणा�या Merit List ची 

िनयमावली व पदवी�दान समारंभाम�ये Gold Medal देताना िव� ाथ� िनि� त 

कर�यासंदभ�तील �प�टीकरणासाठी गठीत सिमतीने िशफारस केले�या िनयमावलीस व 

�प�टीकरणास मा.कुलगु� महोदय यांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

२०१६ मधील कलम १२ (७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता िदली आहे.

सबब, ��तुत िव� ापीठामाफ�त तयार कर�यात येणा�या Merit List ची 

िनयमावली व पदवी�दान समारंभाम�ये Gold Medal देताना िव� ाथ� िनि� त 

कर�यासंदभ�तील �प�टीकरणासाठी गठीत सिमतीने िशफारस केले�या िनयमावलीस व 

�प�टीकरणास मा.कुलगु� महोदयांनी महारा��  सा�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ 

मधील कलम १२ (७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता िद�याची बाब 

मािहती�तव).

ठराव: मा.कुलगु� महोदयानंी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील 

कलम १२ (७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीची न�द 

घे�यात आली.
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[ 06 ] सोलापूर िव� ापीठातील रसायनशा�  सकुंलातंग�त असल�ेया “पॉलीमर 

केमे�� ी” िवभागातून   एम.ए�सी. पदवीम�ये �थम येणा�या िव� ाथ�/िव� ा�थनीस 

सन 2016-17 पासून ��येक वष� "कै. पु� षो� म द� ा� य वडगांवकर आिण 

� ीमती सुशीला पु� षो� म वडगावंकर सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक 

दे�याकिरता � .1,00,000/- �ा�त देणगी ��वकार�याबाबत महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 12 (7) अ�वये मा. कुलगु�  महोदयानंी 

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

(िटपणी  डॉ. �काश प�ु षो� म वडगांवकर यांनी सोलापरू िव� ापीठातील रसायनशा�  

संकुला अंतग�त असले�या “पॉलीमर केमे�� ी” िवभागातून एम.ए�सी. पदवीम�ये �थम 

येणा�या िव� ाथ�/िव� ा�थनीस सन 2016-17 पासून ��येक वष� "कै. प�ु षो� म द� ा� य 

वडगांवकर आिण � ीमती सुशीला प�ु षो� म वडगांवकर सुवण�पदक" या नावाने 

सुवण�पदक दे�यासाठी िदनांक 11/08/2017 रोजी�या प� ासोबत � .1,09,000/-

(अ� री एक लाख नऊ 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.

डॉ. �काश प�ु षो� म वडगांवकर यां�याकडून सुवण�पदकासाठी � .1,09,000/-

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

��वकार�यास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 12 (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 असनू 

� .1,09,000/- इत�या र�कमेची पावती � .7871 िद.18/08/2017 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� महोदयानंी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील 

कलम १२ (७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीची न�द 

घे�यात आली.
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[ 0७ ] सोलापूर िव� ापीठ व िव� ापीठाशी संल�नीत असल�ेया महािव� ालयातून 

“बी.ए�सी. रसायनशा� ” या िवषयातून पदवीम�ये �थम येणा�या 

िव� ाथ�/िव� ा�थनीस सन 2016-17 पासून ��येक वष� "कै. डॉ. वसंतराव 

बाबुराव गरड सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक दे�याकिरता � .1,00,000/-

�ा�त देणगी ��वकार�यास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016

मधील कलम 12 (7) अ�वये मा. कुलगु�  महोदयानंी �यव�थापन पिरषदे�या 

वतीने केललेी काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: � ी.�ताप�सह वसतंराव गरड, सिचव, कै. संभाजीराव गरड बहुउ�ेशीय व 

संशोधन सं�था, मोहोळ यांनी सोलापरू िव� ापीठ व   िव� ापीठाशी संल�नीत असले�या 

महािव� ालयातून “बी.ए�सी. रसायनशा� ” या िवषयातून पदवीम�ये �थम येणा�या 

िव� ाथ�/िव� ा�थनीस सन 2016-17 पासून ��येक वष� "कै. डॉ. वसंतराव बाबरुाव गरड 

सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी िदनांक 21/08/2017 रोजी�या 

प� ासोबत � .1,09,000/- (अ� री एक लाख नऊ 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.

� ी. �ताप�सह वसंतराव गरड यां�याकडून सुवण�पदकासाठी � .1,09,000/-

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

��वकार�यास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 12 (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 असनू 

� .1,09,000/- इत�या र�कमेची पावती � .8271 िद.23/08/2017 अ�वये िव�  व 

लेखा िवभागाने अ�यासमंडळे िवभागाकडे जमा केलेली आहे.

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

पिरषदे�या मािहती�तव.)

ठराव: मा.कुलगु� महोदयानंी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील 

कलम १२ (७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीची न�द 

घे�यात आली.
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[ 0८ ] सोलापूर िव� ापीठातील सामािजकशा� े संकुलातंग�त असल�ेया “अथ�शा� ”

िवभागातून   एम.ए. पदवीम�ये �थम येणा�या िव� ाथ�/िव� ा�थनीस सन 2016-17

पासून ��येक वष� "कै. डॉ. चं� कातं भानुमते सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक 

दे�याकिरता � .1,00,000/- �ा�त देणगी ��वकार�याबाबत महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 12 (7) अ�वये मा.कुलगु�  महोदयानंी 

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

(िटपणी: मा. संचालक, सामािजकशा�  े संकुल, ��ततु िव� ापीठ यांनी सोलापरू 

िव� ापीठातील सामािजकशा� े संकुला अंतग�त असले�या “अथ�शा� ” िवभागातून एम.ए. 

पदवीम�ये �थम येणा�या िव� ाथ�/िव� ा�थनीस सन 2016-17 पासून ��येक वष� "कै. डॉ. 

चं� कांत भानुमते सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी संबधंीत सकुंलातील सव�

िश� क व सशंोधक िव� ा�य��या वतीने िदनांक 22/08/2017 रोजी�या प� ासोबत 

� .1,09,000/- (अ� री एक लाख नऊ 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.

मा. सचंालक, सामािजकशा�  े सकुंल, ��तुत िव� ापीठ यां�याकडून 

सुवण�पदकासाठी � .1,09,000/- (अ� री एक लाख नऊ हजार � पये फ�त) इतकी 

र�कम देणगी �हणनू धनादेशा� ारे ��वकार�यास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम 2016 मधील कलम 12 (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 असून � .1,09,000/- इत�या र�कमेची पावती � .8272

िद.23/08/2017 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� महोदयानंी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील 

कलम १२ (७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीची न�द 

घे�यात आली.
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[ 0९ ] सोलापूर िव� ापीठ व िव� ापीठाशी संल�नीत असल�ेया महािव� ालयातून “एम.

ए. भगूोल” या िवषयातून पदवीम�ये �थम येणा�या िव� ाथ�/िव� ा�थनीस सन 

2016-17 पासून ��येक वष� " कै. ई� रा नारायण राचकर सुवण�पदक" या नावाने 

सुवण�पदक दे�याकिरता � .1,00,000/- �ा�त देणगी ��वकार�यास महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 12 (7) अ�वये मा. कुलगु�  

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

(िटपणी: डॉ. नानासाहेब राचकर, पणेु यांनी सोलापरू िव� ापीठ व िव� ापीठाशी संल�नीत 

असले�या महािव� ालयातनू “एम. ए. भगूोल” या िवषयातून पदवीम�ये �थम येणा�या 

िव� ाथ�/िव� ा�थनीस सन 2016-17 पासून ��येक वष� " कै. ई� रा नारायण राचकर 

सुवण�पदक " या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी िदनांक 24/08/2017 रोजी�या 

प� ासोबत � .1,09,000/- (अ� री एक लाख नऊ 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. नानासाहेब राचकर यां�याकडून सुवण�पदकासाठी � .1,09,000/- (अ� री 

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

��वकार�यास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 12 (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 असनू 

� .1,09,000/- इत�या र�कमेची पावती � .8688 िद.30/08/2017 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� महोदयानंी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील 

कलम १२ (७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीची न�द 

घे�यात आली.
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[ १0 ] सोलापूर िव� ापीठ व िव� ापीठाशी संल�नीत असल�ेया महािव� ालयातून “बी.

ए. भाग -3 इगंजी (�पेशल)” या िवषयातून पदवीम�ये �थम येणा�या िव� ा�थनीस 

सन 2016-17 पासून ��येक वष�" कम�योगी माजी आमदार � ी. सुधाकरपंत 

पिरचारक सुवण�पदक " या नावाने सुवण�पदक दे�याकिरता � .1,00,000/- �ा�त 

देणगी ��वकार�यास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील 

कलम 12 (7) अ�वये मा. कुलगु�  महोदयानंी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

केललेी काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: �ाचाय� डॉ. िम�लद उफ� डी. एस. पिरचारक, उमा महािव� ालय, पढंरपरू यांनी 

सोलापरू िव� ापीठ व िव� ापीठाशी संल�नीत असले�या महािव� ालयातनू  बी. ए. भाग -

3 इगंजी (�पेशल) या िवषयातून पदवीम�ये �थम येणा�या िव� ा�थनीस सन 2016-17 

पासून ��येक वष� " कम�योगी माजी आमदार � ी. सधुाकरपंत पिरचारक सुवण�पदक " या 

नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी िदनांक 26/09/2017 रोजी�या प� ासोबत 

� .1,09,000/- (अ� री एक लाख नऊ 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.

�ाचाय� डॉ. िम�लद उफ� डी. एस. पिरचारक यां�याकडून सुवण�पदकासाठी 

� .1,09,000/- (अ� री एक लाख नऊ हजार � पये फ�त) इतकी र�कम देणगी �हणनू 

धनादेशा� ारे ��वकार�यास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील 

कलम 12 (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 

असून � .1,09,000/- इत�या र�कमेची पावती � .12467 िद.29/09/2017 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� महोदयानंी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील 

कलम १२ (७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीची न�द 

घे�यात आली.
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[ ११ ] सोलापूर िव� ापीठ व िव� ापीठाशी संल�नीत असल�ेया महािव� ालयातून “बी.

ए�सी. भौितकशा�  / पदाथ�िव� ान (PHYSICS)” या िवषयातून पदवीम�ये �थम 

येणा�या िव� ा�थनीस सन 2016-17 पासून ��येक वष� "माजी आमदार � ी.

िवनायकराव पाटील सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक दे�याकिरता 

� .1,00,000/- �ा�त देणगी ��वकार�यास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम 2016 मधील कलम 12 (7) अ�वये मा. कुलगु�  महोदयानंी �यव�थापन 

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

(िटपणी: �ाचाय� डॉ. आर. आर. पाटील, के.एन. िभसे महािव� ालय, कुडू�वाडी यांनी 

सोलापरू िव� ापीठ व िव� ापीठाशी संल�नीत असले�या महािव� ालयातून “बी. ए�सी.

भौितकशा�  / पदाथ�िव� ान (PHYSICS)” या िवषयातून पदवीम�ये �थम येणा�या 

िव� ा�थनीस सन 2016-17 पासून ��येक वष� " माजी आमदार � ी. िवनायकराव पाटील 

सुवण�पदक " या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी िदनांक 24/08/2017 रोजी�या 

प� ासोबत � .1,09,000/- (अ� री एक लाख नऊ 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.

�ाचाय� डॉ. आर. आर. पाटील यां�याकडून सुवण�पदकासाठी � .1,09,000/-

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

��वकार�यास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 12 (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 असनू 

� .1,09,000/- इत�या र�कमेची पावती � .12579 िद.03/10/2017 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� महोदयानंी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील 

कलम १२ (७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केल�ेया काय�वाहीची न�द 

घे�यात आली.



�यव�थापन पिरषदेची १०९ वी (तातडीची) बैठक मंगळवार, िद.३१ ऑ�टोबर, २01७ काय�वृ� ांत 13/47

[ १२ ] शै� िणक वष� २०१6-१7 चा Annual Quality Assurance Report (AQAR)

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने नॅककडे पाठिव�याची मा. कुलगु�  महोदयानंी 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ कायदा 2016 कलम १2(7) अ�वये केललेी 

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

(िटपणी- शै� िणक वष� २०१6-१7 चा Annual Quality Assurance Report (AQAR) च े

कामकाज डॉ. एस. एस. सुय�वशंी, सचंालक, पदाथ�िव� ान संकुल यांनी पणू� क� न   

िद.11/09/2017 रोजी अहवाल या िवभागाकडे सादर केला होता. सदर AQAR Report 

ची Word फाईलमधील सॉ�टकॉपी Track ID व िव� ापीठा�या 

MHUNGN11268SecondAQAR2016-17.doc या नावासह तयार क� न 

naac.aqar@gmail.com या ई-मेलवर िद. 18/09/2017 रोजी पाठवणे आव�यक होते.

तथािप, दर�यान �यव�थापन पिरषदेच ेआयोजन नस�याने महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ कायदा 2016 कलम १2(7) अ�वये मा. कुलगु�  महोदयांनी सदर AQAR

Report �वीका� न तो naac.aqar@gmail.com या    ई-मेलवर पाठव�यास �शासकीय 

मा�यता िदलेली आहे.

सबब, शै� िणक वष� २०१6-१7 चा Annual Quality Assurance Report 

(AQAR) �यव�थापन पिरषदे�या वतीने नॅककडे पाठिव�याची मा. कुलगु�  महोदयांनी 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ कायदा 2016 कलम १2(7) अ�वये केलेली काय�वाही 

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: शै� िणक वष� २०१6-१7 चा Annual Quality Assurance Report (AQAR)

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने नॅककडे पाठिव�याबाबत मा. कुलगु�  महोदयांनी 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ कायदा 2016 कलम १2(7) अ�वये केल�ेया

काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ १3 ] मा. मु�यमं� ी महोदया�ंया अ�य� तेखाली िद. 31/08/2017 रोजी महारा��

रा�य उ�च िश� ण व िवकास आयोगाची बैठक पार पडली. सदर बैठकीत 

शै� िणक वष� 2018-19 या वष��या वा�षक योजनेस मंजूरी िमळा�याचे

मा.िस�दाथ� खरात, सहसिचव, उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यानंी 

िदनाकं 08/09/2017 रोजी�या शासन प� ा�वये कळिव�याची बाब �यव�थापन

पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: मा. िस�दाथ� खरात, सहसिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय,

मंुबई यानंी 08/09/2017 रोजी�या शासन प� ा�वये महारा��  रा�य उ�च िश� ण 

व िवकास आयोगाची (MAHED) ची बैठक मा.मु�यमं� ी महोदया�ंया अ�यतेखाली 

िद.31/08/2017 रोजी सहया� ी अितथीगृह मलबार िहल, मंुबई येथे पार पडली 

अस�याचे व सदर बैठकी�या इितवृ� ानुसार आव�यक ती ता�काळ काय�वाही 

कर�याबाबत कळिवले आहे.

�यास अनुस� न िद.11/09/2017 रोजी काय�लयीन िटपणी सादर 

क� न, मा.कुलगु�  महोदयाचंी िरतसर मंजूरी घेवून शासनाने िदले�या 

सूचने�माणे शै� िणक वष� 2018-19 या वष��या वा�षक योजने सदंभ�त जािहर 

िनवदेन िविवध वत�मान प� ात व िव� ापीठा�या अिधकृत सकेंत�थळावर �िस�द 

कर�यात आलेले आहे.

सबब मा. मु�यमं� ी महोदया�ंया अ�य� तेखाली िद. 31/08/2017 रोजी 

महारा��  रा�य उ�च िश� ण व िवकास आयोगाची बैठक पार पडली. सदर 

बैठकीत शै� िणक वष� 2018-19 या वष��या वा�षक योजनेस मंजूरी िमळा�याचे 

मा. िस�दाथ� खरात, सहसिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यानंी 

िदनाकं 08/09/2017 रोजी�या शासन प� ा�वये कळिव�याची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मा. मु�यमं� ी महोदया�ंया अ�य� तेखाली िद. 31/08/2017 रोजी महारा��

रा�य उ�च िश� ण व िवकास आयोगाची बैठक पार पडली. सदर बैठकीत 

शै� िणक वष� 2018-19 या वष��या वा�षक योजनेस मंजूरी िमळा�याचे

मा.िस�दाथ� खरात, सहसिचव, उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यानंी 

िदनाकं 08/09/2017 रोजी�या शासन प� ा�वये कळिव�या�या बाब�ची न�द 

घे�यात आली.
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[ १४ ] मा. रोिहणी भालकेर, उपसिचव, उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यानंी

िदनाकं 15-09-2017 रोजी�या शासन िनण�या�वये सन 2018-19 या शै� िणक

वष�पासून नवीन महािव� ालयानंा (पारंपािरक व �यावसाियक) मंजूरी दे�यासाठी

काय�प�दती व िनकष िविहत के�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

िटपणी: मा. रोिहणी भालेकर, उपसिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय,

मंुबई यानंी िदनाकं 15-09-2017 रोजी�या शासन िनण�या�वये सन 2018-19 या 

शै� िणक वष�पासून नवीन महािव� ालयानंा (पारंपािरक व �यावसाियक) मंजूरी 

दे�यासाठी काय�प�दती व िनकष िविहत केलेले आहे. सदर शासन िनण�यात 

यापूव�चे िदनाकं 25/09/2009, िद.30/10/2010 व िद.02/09/2013 रोजीच े

शासन िनण�य अिध� िमत केलेले अस�याचेही नमूद केलेले आहे. 

शै� िणक वष� 2018-19 या वष��या वा�षक योजने�या संदभ�त सदर 

शासन िनण�या�या अनुषंगाने काय�वाही कर�यासाठी िद.16/09/2017 रोजी 

काय�लयीन िटपणी सादर क� न, मा.कुलगु�  महोदयाचंी िरतसर मंजूरी घे�यात 

आलेली आहे. 

सबब मा. रोिहणी भालेकर, उपसिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग,

मं� ालय, मंुबई यानंी िदनाकं 15-09-2017 रोजी�या शासन िनण�या�वये सन 

2018-19 या शै� िणक वष�पासून नवीन महािव� ालयानंा (पारंपािरक व 

�यावसाियक) मंजूरी दे�यासाठी काय�प�दती व िनकष िविहत के�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मा. रोिहणी भालकेर, उपसिचव, उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यानंी

िदनाकं 15-09-2017 रोजी�या शासन िनण�या�वये सन 2018-19 या शै� िणक

वष�पासून नवीन महािव� ालयानंा (पारंपािरक व �यावसाियक) मंजूरी दे�यासाठी

काय�प�दती व िनकष िविहत के�या�या बाबीची न�द घे�यात आली.
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[ १५ ] मा. रोिहणी भालकेर, उपसिचव, उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यानंी

िदनाकं 13-09-2017 रोजी�या शासन िनण�या�वये सन 2018-19 या शै� िणक

वष�पासून नवीन अ�यासपाठय� म, िवषय, िव� ाशाखा, अितिर�त तुकडयानंा 

मंजुरी दे�यासाठी काय�प�दती व िनकष िविहत के�याची बाब �यव�थापन

पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: मा. रोिहणी भालेकर, उपसिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय,

मंुबई यानंी िदनाकं 15-09-2017 रोजी�या शासन िनण�या�वये सन 2018-19 या 

शै� िणक वष�पासून नवीन अ�यासपाठय� म, िवषय, िव� ाशाखा, अितिर�त 

तुकडयानंा मंजुरी दे�यासाठी काय�प�दती व िनकष िविहत केलेले आहे. सदर 

शासन िनण�यात यापूव�चे िदनाकं 25/09/2009, िद.30/10/2010 व 

िद.02/09/2013 रोजीचे शासन िनण�य अिध� िमत केलेले अस�याचेही नमूद 

केलेले आहे. 

शै� िणक वष� 2018-19 या वष��या वा�षक योजने�या संदभ�त सदर 

शासन िनण�या�या अनुषंगाने काय�वाही कर�यासाठी िद.14/09/2017 रोजी 

काय�लयीन िटपणी सादर क� न, मा.कुलगु�  महोदयाचंी िरतसर मंजूरी घे�यात 

आलेली आहे. 

सबब मा. रोिहणी भालेकर, उपसिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग,

मं� ालय, मंुबई यानंी िदनाकं 13-09-2017 रोजी�या शासन िनण�या�वये सन 

2018-19 या शै� िणक वष�पासून नवीन अ�यासपाठय� म, िवषय, िव� ाशाखा,

अितिर�त तुकडयानंा मंजुरी दे�यासाठी काय�प�दती व िनकष िविहत के�याची 

बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मा. रोिहणी भालकेर, उपसिचव, उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यानंी

िदनाकं 13-09-2017 रोजी�या शासन िनण�या�वये सन 2018-19 या शै� िणक

वष�पासून नवीन अ�यास पाठय� म, िवषय, िव� ाशाखा, अितिर�त तुकडयानंा 

मंजुरी दे�यासाठी काय�प�दती व िनकष िविहत के�या�या बाबीची न�द घे�यात 

आली.  
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[ १६ ] िव� ापीठा�या अिधसभा, िव� ा पिरषद व अ�यासमंडळे िनवडणकूीसाठी उमेदवारी 

अज�ची �कमत `५०/- ठरिव�याबाबत महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

२०१६ �या कलम १२ (७) अ�वये मा.कुलगु� महोदयानंी केललेी काय�वाही 

मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठा�या अिधसभा, िव� ा पिरषद व अ�यासमंडळे या अिधकारमंडळा�या 

मतदान क�� ावरील िनवडणकू िद.२५ स�ट�बर, २०१७ रोजी होणार अस�याने या 

िनवडणकूीकिरता उमेदवारी अज� भर�याची मुदत िद.०८ स�ट�बर, २०१७ पय�त सायं.

०५:०० वाजपेय�त आहे.

उमेदवारांना उमेदवारी अज� भर�याकिरता उमेदवारी अज�ची �कमत िनि� त 

करणे आव�यक आहे. सन २०१० म�ये झाले�या या उमेदवारी अज�ची �कमत कमीत 

कमी `50/- ठरिव�यात आली होती. नजीक�या काळात �यव�थापन पिरषदेची बठैक 

होणार नस�याने उमेदवारी अज�ची �कमत `50/- ठरिव�यास मा.कुलगु�ं नी महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ �या कलम १२ (७) नुसार �यव�थापन पिरषदे�या 

वतीने मा�यता िदलेली आहे.

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

मािहती�तव).

ठराव: िव� ापीठा�या अिधसभा, िव� ा पिरषद व अ�यासमंडळे िनवडणकूीसाठी उमेदवारी 

अज�ची �कमत `५०/- ठरिव�याबाबत महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

२०१६ �या कलम १२ (७) अ�वये मा.कुलगु� महोदयानंी केल�ेया काय�वाहीची न�द 

घे�यात आली.
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[ १७ ] िव� ापीठा�या िविवध अिधकारमंडळा�या माहे मे, 2017 ते एि�ल, 2018 दर�यान 

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

�शासकीय मा�यता मािहती�तव.

(िटपणी: िद.०१ माच�, २०१७ रोजी महारा�� ातील सव� अकृिष िव� ापीठांना महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ लागू कर�यात आला आहे. या अिधिनयमा�या 

अनुषंगाने िव� ापीठा�या िविवध अिधकारमंडळा�या बठैका �या �या िवभागाकडून घे�यात 

येणार आहेत. या बठैका घेत असताना, एकसू� ता यावी व �शासकीय कामकाज 

सुटसुटीत व गितमान हो�या�या ��टीने मा.कुलगु� महोदयां�या माग�दश�नानुसार 

िव� ापीठा�या िविवध अिधकारमंडळा�या शै� िणक वष� 201७-1८ दर�यान �यावया�या 

बठैकांचे ��तािवत वळेाप� क तयार कर�यात आले आहे.

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

सोिवसो / सिनिव / १९४०, िद.2४/03/201७ अ�वये दे�यात येवून या तारखांम�ये काही 

दु� �ती अथवा बदल आव�यक अस�यास िद.1०/04/201७ पय�त पाठिव�याबाबत 

कळिव�यात आले होते.

या ��तािवत तारखांम�ये महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळातील 

पी.जी.बी.यु.टी.आर. िवभागा�या िद.१०/०४/२०१७, िवशेष क�  िवभागा�या 

िद.११/०४/२०१७, परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या िद.१०/०४/२०१७, िव�  व लेखा 

िवभागा�या िद.१३/०४/२०१७, � ान � ोत क�� ा�या िद.०५/०४/२०१७, अिभयांि� की 

िवभागा�या िद.१५/०४/२०१७ व अ�यासमंडळ िवभागा�या िद.१०/०४/२०१७ रोजी�या 

अंतग�त काय�लयीन िटपणी�वये, बठैकां�या तारखांम�ये बदल सचुिवले होते. या 

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

सबब, माहे मे, 201७ ते एि�ल, 201८ 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, 2017 ते एि�ल, 2018 दर�यान 

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

िदल�ेया �शासकीय मा�यतेची न�द घे�यात आली.
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[ १८ ] सन 2017-18 म�ये आयोिजत पि� म िवभागीय आंतर िव� ापीठ टेबल टेिनस (मुल)े

�पध��या अनुदानाबाबत. 

(िटपणी: सेालापरू िव� ापीठ अंत�गत सन 2017-18 म�ये पिह�यांदाच पि� म िवभागीय

आंतर िव� ापीठ टेबल टेिनस (मुले) �पध��या आयोजनाची जबाबदारी सी.बी.खेडगीज

महािव� ालय, अ�कलकोट या महािव� ालयाने ��वकारली आहे.

सदर �पध��या आयोजन व िनयोजनासाठी मा. �ाचाय�, सी. बी. खेडगीज

महािव� ालय, अ�कलकोट यांनी िद.18/08/2017 रोजी�या प� ा�वये �यव�थापकासह

अंदाजप� कानुसार � पये 2 लाख (दोन लाख) इत�या � पयांची मागणी केली आहे.

याबाबत � ीडा िवभागा�या सन 2017-18 �या अंदाजप� कानुसार पि� म िवभागीय

आंतर िव� ापीठ �पध�आयोजनाकरीता (Inter University Tournament Organization)

या अंदाजप� कीय लेखा िशष�काखाली � .2 लाख इत�या र�कमेची तरतूद कर�यात

आलेली होती. तथािप, सदर लेखािशष�कातनू िव� व लेखािवभागा�या िद.13 जुलै, 2017

रोजी�या परीप� का�वये 30 % र�कम कपात कर�या�या सुचना दे�यात आले�या आहेत.

�यानुसार सदर लेखािशष�काखाली � .1,40,000/- इतकी अंदाजप� कीय तरतुद आज

अखेर िश� क असून पि� म िवभागीय आंतर िव� ापीठ टेबल टेिनस (मुले) �पध��या यजमान

महािव� ालयास अनुदान र�कम ठरिव�याची, दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सन 2017-18 म�ये आयोिजत पि� म िवभागीय आंतर िव� ापीठ टेबल टेिनस (मुल)े

�पध�किरता � .७०,०००/- इतके अनुदान दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.  
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[ १९ ] मे. मु� ा से�स ॲ�ड स��हसेस, सोलापूर यानंा टोनर िरिफ�लगचे दर वाढवून 

िमळ�याबाबतची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठातील सव� संकुले व �शासकीय िवभागाकडे असले�या ��टर टोनर 

िरिफ�लग व टोनर दु� �तीसाठी मे. मु� ा से�स ॲ�ड स��हससे, सोलापरू यां�याशी 

िद.०३/०७/२०१७ रोजी करारनामा अ�वये � ैवा�षक दरकरार (िद.०३/०७/२०१७ ते 

०२/०७/२०२० या कालावधीसाठी) कर�यात आलेला आहे व आदेश � .१३२A 

िद.०३/०७/२०१७ अ�वये सदर फम�ला काय�रंभ आदेश दे�यात आलेला असनू �या�माणे 

सव� िवभागांना सदर दरकराराबाबत अवगत कर�यात आले.

या िवभागाचे पिरप� क � .सोिवसो/िव.व.ले.िव./१३५, िद.०३/०७/२०१७ अ�वये 

मे.मु� ा से�स ॲ�ड स��हससे, सोलापरू यां�याशी ��टर टोनर दु� �तीसाठी करारनामा 

के�याबाबत सव� सकुंले / �शासकीय िवभागांना कळिव�यात आलेले आहे. मे. मु� ा स�ेस 

ॲ�ड स��हससे, सोलापरू यांनी िद.०१/०७/२०१७ पासनू जी. एस. टी. (व�तू व सेवा 

टॅ�स) लागू झालेला असून �यांनी �यावळेी दरप� क सादर करतेवळेी VAT 6% गृहीत 

ध� न ��टर टोनर िरिफ�लग व टोनर दु� �तीसाठीच ेदे�यात आलेले आहे. जी. एस. टी. 

मुळे सेवसेाठी १८% कर आकारला जाणार अस�याने सदर फम�ने दराम�ये अिधकची 

१२% वाढ िमळ�याबाबत िवनंती केली आहे (सोबत प�  जोडले आहे). सदर फम�ला आज 

अखेर एकाही देयकाची र�कम आदा कर�यात आलेली नाही.

उपरो�त फम�ला दराम�ये जी. एस. टी. कराची अिधकची १२% वाढ िद�यास 

खालील �माणे ��टर टोनर िरिफ�लग व टोनर दु� �तीसाठी सधुािरत दर असणार 

आहेत.  

अ.

� .

तपशील Qty. Name of

Company

दरप� का 

नुसार मा�य 

झालेले दर 

� .

दराम�ये 

१२% वाढ 

िद�यास 

आदा करावी 

लागणारी 

र�कम � .

1. Cannon 2900 Toner
Refiling

140 gm Shree 140/- 156/-

2. HP Laserjet 1020 Toner
Refiling

140 gm Shree 140/- 156/-

3. HP Laserjet 1007 Toner
Refiling

80 gm Shree 140/- 156/-

4. Samsung ML 1640 Series 80 gm Shree 140/- 156/-

5. Blade Replacement 01 Qty. OPC 90/- 100/-

6. Drum Replacement 01 Qty. OPC 120/- 134/-

7. PCR Replacement 01 Qty. OPC 100/- 111/-

8. Magnetic Rod
Replacement

01 Qty. OPC 145/- 161/-
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उपरो�त शासन िनण�य � .जीएसटी-१०१७ / � . � . ८१ / कराधान - १,

िद.१९/०८/२०१७ नुसार, िद.०१ जुलै २०१७ नंतर कं� ाटाकिरता Work Order दे�यात 

आली असेल �या �करणांम�ये कं� ाट र� कर�यात येवू नये व कं� ाटाच े काम 

कं� ाटदारास सु�  कर�याच ेिनद�श दे�यात यावते. जीएसटी�या अंमलबजावणी करा�या 

बो�याम�ये कं� ाटा�या �कमती बदलाबाबत िवधी व �याय िवभागाचे अिभ�ाय �वतं� पणे 

घे�यात येत आहेत. सदर अिभ�ाय �ा�त झा�यानंतर करावया�या काय�वाहीची मािहती 

संबिंधतांना कळिव�यात येईल अस े नमूद केलेले आहे. �यामुळे मे. मु� ा स�ेस ॲ�ड 

स��हसेस, सोलापरू यांचे वाढीव दरा�या मागणीवर स� ��थतीत िनण�य घेता येणार नाही.

तथािप िव�  िवभागा�या शासन िनण�यानुसार फम�च ेकाम सु�  ठेवाव ेलागणार आहे.

मे. मु� ा स�ेस ॲ�ड स��हसेस, सोलापरू या फम�ची वाढीव दराची मागणी व 

�याअनुषंगाने िव�  व लेखा िवभागा�या शासन िनण�यातील िनद�श मा.कुलगु�  यां�याकडे 

िटपणी� ारे अवलोकनाथ� केले असता, �यावर सदरचा ��ताव िवषय �यव�थापन पिरषद 

येथे सादर कर�याबाबत आदेिशत केले आहे.

सबब, सदरचा ��ताव िवचाराथ�).

ठराव: मे. मु� ा से�स ॲ�ड स��हसेस, सोलापूर यानंा खालील�माणे टोनर िरिफ�लगच े

दर वाढवून दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

अ.

� .

तपशील Qty. Name of

Company

दरप� का 

नुसार मा�य 

झालले ेदर 

� .

दराम�ये १२%

वाढ िद�यास 

आदा करावी 

लागणारी 

र�कम � .

1. Cannon 2900 Toner
Refiling

140 gm Shree 140/- 156/-

2. HP Laserjet 1020 Toner
Refiling

140 gm Shree 140/- 156/-

3. HP Laserjet 1007 Toner
Refiling

80 gm Shree 140/- 156/-

4. Samsung ML 1640 Series 80 gm Shree 140/- 156/-

5. Blade Replacement 01 Qty. OPC 90/- 100/-

6. Drum Replacement 01 Qty. OPC 120/- 134/-

7. PCR Replacement 01 Qty. OPC 100/- 111/-

8. Magnetic Rod
Replacement

01 Qty. OPC 145/- 161/-
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[ २० ] मे. टीआरएस फा�स� ॲ�ड �ा. िल. या फम�ची देयक स��हस टॅ�ससह दे�याची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: परी� ा िवभागास माच� / एि�ल २०१७ म�ये झाले�या अिभयांि� की, औषध 

िनम�णशा� , एम. बी. ए., एम. सी. ए. आिण आ�कटे�चर या अ�यास� मा�या परी� े�या

िनकाल �ि� येकिरता बारकोड टे�नॉलॉजी उ� रपि� कांचे �कॅ�नग�या कामासाठी सदंभ� 

� . सोिवसो/परी� ा/१०९९, िद.२/५/२०१७ नुसार, मे. टीआरएस फा�स� ॲ�ड �ा. िल. या 

फम�ला कामाच ेआदेश दे�यात आले होते.

उपरो�त काम हे महारा��  लेखा संिहतेतील त�ता � .३ (१) नुसार दरप� के /

िनिवदा मागवून �यूनतम दर असलेले दरप� क / िनिवदा मंजूर क� न काय�वाही केली 

आहे. �यामुळे �माण लेखा संिहता त�ता � .१-६ (८) अ�वये अशा �कार�या गोपनीय 

कामाकाजाबाबत आदेश देवून कंपनी / फम� कडून कामे क� न घे�याचे सव� अिधकार 

मा.कुलगु�  महोदय यांना आहेत. याच तरतुदीनुसार उ� रपि� का �कॅ�नगच े काम 

कर�यात आले असून सदर फम�ने िदले�या आदेशानुसार समाधानकारक काम केले 

आहे.  

वरील संद�भत आदेशा�माणे सदर फम�ने �ित उ� रपि� का � .५.०० �माणे 

एकूण १,०१,१६३ इत�या बारकोड टे�नॉलॉजी उ� रपि� कांच े �कॅ�नग क� न िदले 

आहेत. सदर फम�ने �यां�या कामाचे देयक � .५,०५,८१५/- िवभागाकडे सादर करणे 

अपेि� त आहे. परंतू सदर फम�ने देयकाची र�कम � .५,८१,६८७/- (अ� री � . पाच लाख 

ए��याऐंशी हजार सहाशे स�याऐंशी फ�त) ही स��हस टॅ�ससह देयक सादर केले आहे.

वरील कामाकिरता िद.१८/४/२०१७ रोजी सदर फम�ने सादर केले�या दरप� काम�ये 

�ती उ� रपि� का � .५/- सव� करासह असे दरप� क सादर केले होते. परंत ूस��हस टॅ�स 

हा िद.१/४/२०१७ पासून लागू झालेला आहे व �याअनुषंगाने � .७२,८७५/- इतकी र�कम 

स��हस टॅ�स �हणनू शासनाडे जमा केली आहे असे सदर फम��या चाट�ड� अकाऊंटंट यांच े

प�  िदले असनू सोबत अवलोकनाथ� जोडले आहे.

वरील सव� बाबीचा िवचार करता, सदर फम�चे िद.१८/०४/२०१७ रोजी सादर 

केले�या दरप� काम�ये �ती उ� रपि� का � .५/- सव� करासह यानुसार देयक 

� .५,०५,८१५/- सव� करासह आदा कराव े �कवा िद.१/४/२०१७ पासून लागू झा�याने 

सादर केलेले देयक � .५,८१,६८७/- स��हस टॅ�ससह आदा कराव े�कवा कसे याकिरता

सदरचा िवषय िवचाराथ�).

ठराव: मे. टीआरएस फा�स� ॲ�ड �ा. िल. या फम�चे देयक � .५,८१,६८७/- स��हस 

टॅ�ससह आदा कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.



�यव�थापन पिरषदेची १०९ वी (तातडीची) बैठक मंगळवार, िद.३१ ऑ�टोबर, २01७ काय�वृ� ांत 23/47

[ २1 ] सोलापूर िव� ापीठातील कम�चा�याकंरीता रा�� ीय �िश� ण �बोिधनी, पुणे 

या�ंयामाफ�त िद. 23/11/2015 रोजी आयोिजत केल�ेया �िश� णाचे देयक आदा 

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सोलापूर िव� ापीठातील कम�चा�यांकिरता दैनंिदन िटप�या करणे, प� �यवहार करणे,

��ताव तयार करणे, बैठकांच े काय�वृ� ांत तयार करणे इ. बाबत माग�दश�न कर�यासाठी रा�� ीय 

�िश� ण �बोिधनी, पुणे यां�या माफ�त िद. 23/11/2015 रोजी �िश� ण वग�चे आयोजन कर�यात 

आले होते. सदर �िशि� ण आयोिजत कर�याबाबत रा�� ीय �िश� ण �बोिधनी, पुणे यांना 

िद. 21/11/2015 रोजी�या प� ा�वये कळिव�यात आले होते.

�यानुसार सदर �िश� णाचा काय�� म िद. 23/11/2015 रोजी िव� ापीठा�या 

सभागृहाम�ये आयोिजत कर�यात आला होता. सदर �िश� णाम�ये � ी. ए. बी. �शदे, अर�वद 

जोशी व � ी. िशवाजीराव पवार मंुबई यांनी दोन स� ात माग�दश�न केले. �यावळेी या �िश� णासाठी 

� . 20,000/- इतके �वास खच� व मानधन ठरिव�यात आले होते. �यास �यावेळी �शासकीय 

मा�यता घे�यात आली होती. �यानंतर �िश� णाच े देयक िद. 16/02/2017 रोजी काय�लयास 

�ा�त झालेले आहे.

सदर �िश� णाचा काय�� म 23/11/2015 रोजी झालेला असून �याच े देयक िद.

16/02/ 2017 रोजी �ा�त झालेले आहे. �यामुळे सदरचे देयक एका वष�पे� ाही जा�त 

कालावधीनंतर �ा�त झालेले आहे. यावर हे देयक आदा कर�याबाबत िद. 30/08/2017 रोजी�या 

िटपणी�वये सदरचा िवषय �यव�थापन पिरषदेसमोर ठेव�यास मा�यता िमळालेली आहे.

सबब, सोलापूर िव� ापीठातील कम�चा�यांकरीता रा�� ीय �िश� ण �बोिधनी, पुणे 

यां�यामाफ�त िद. 23/11/2015 रोजी आयोिजत केले�या �िश� णाच ेदेयक � .20,000/- इतकी 

र�कम आदा कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: सोलापूर िव� ापीठातील कम�चा�याकंरीता रा�� ीय �िश� ण �बोिधनी, पुणे 

या�ंयामाफ�त िद. 23/11/2015 रोजी आयोिजत केल�ेया �िश� णाचे देयक १०% 

�ित वष� या�माणे २ वष�चे २०% कपात क� न � .१६,०००/- आदा कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ २2 ] िवभागातील LCD Projector गहाळ झालबेाबत काय�वाही पुण�कर�याबाबतचा

िवषय िवचाराथ�.

(िटपणी: संदभ�:- िव�  व लेखा िवभागाची िद.21/07/2017 रोजीची अंतग�त काय�लयीन िटपणी.

संदभ�:- कौश�य िवकासक��  िवभागाची  िद.2/08/2017 रोजीची मा�यता सादर केलेली िटपणी.

संदभ�:- िव�  व लेखा िवभागाची िद.03/08/2017  रोजीची  िटपणी. 

संदभ�:- कौश�य िवकासक��  िवभागाने िद.03/08/2017 रोजी सादर केलेली िटपणी. 

संदभ�:-िव�  व लेखा िवभागाची िद.08/08/2017 रोजीची अं.का.िट. 

कौश�य िवकासक�� ाकडील Hitachi Rs-55 LCD Projector �या भरपाई बाबत 

मा.कुलगु�  महोदयां�या समवते चच�किरता �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील, अितिर�त काय�भार,कौश�य 

िवकासक�� , डॉ.शेवाळे बी.सी. िव�  व लेखािधकारी, डॉ.यु.�ही.मेटकरी.(उपकुलसिचव), डॉ. एस. 

एन. कांबळे (सहा. कुलसिचव), डॉ. वलेकर डी. एम (क�  अिधकारी), � ी. �नबाळकर डी. ए. 

(किन�ठ िलिपक) हे उप��थत होते. सदर चच�म�ये LCD Projector हा Equipment या 

िशष�काखाली � ाहय धरावा की, Computer या िशष�काखाली � ाहय धरावा याबाबतचा िवषय 

�यव�थापन पिरषेदे�या बैठकीसमोर ठेवावा असे मा.कुलगु�  महोदयांच े त�डी आदेश होते.

�यानुसार िद.2/08/2017 रोजी�या िटपणी अ�वये पुढील काय�वाही होणे बाबत िव�  व लेखा 

िवभागास कळिव�यात आले होते. परंतु �यांनी संदभ�य � .3अ�वये LCD Projector हा 

Equipment म�ये � ाहय धरावा की, Computer म�ये � ाहय धरावा याबाबतचा �यव�थापन 

पिरषेदे�या बैठकीसमोरचा िवषय संबंिधत B.C.U.D. िवभागाने सादर करावा असे कळिवले होते. 

याबाबत काय�लयीन िनवदेन असे की, LCD Projector हा Equipment या िशष�काखाली � ाहय 

धरावा की, Computer Peripherals या िशष�काखाली � ाहय धरावा ही बाब िव�  व लेखा 

िवभागाशी संल��नत अस�याने सदर िवषय िव�  व लेखा िवभागाकडूनच �यव�थापन पिरषेद 

किरता सादर करावा असे िद.3/08/2017 रोजी�या मा�येतेअ�वये पुन� : िव�  व लेखा िवभागास 

कळिव�यात आले होते. �याअनुषंगाने िव�  व लेखािधकारी व मा.कुलगु� महोदय यां�यात 

झाले�या चच�नुसार सदरचा िवषय हा �यव�थापन पिरषदेम�ये ठेव�यास लेखािवषयक िनयमाच े

उ� घंन होवून लेखापरी� णाम�ये गंभीर आ� ेप उप��थत हो�याची श�यता अस�यामुळे िवषय 

ठेव�यात येवू नये असे ठरले आहे असे िव�  व लेखा िवभागाने कळिवले होते. याबाबत 

िद.11/09/2017 रोजी�या िटपणी अ�वये LCD Projector गहाळ झाले�या िवषयाबाबत 

काय�वाही पुण� होणेकिरता व सदर िवषय िनकाली होणेसाठी माग�दश�नाथ� िद.21/08/2017

रोजी�या िटपणी सादर कर�यात आली होती.

सदर िटपणीवर मा.कुलगु�  महोदयांनी Verify by Act Provision under Damage to

University Property असे पृ�ठांकन के�यानुसार कायदयातील तरतुदी पडताळ�या असता,

Chapter xiv मधील Miscellaneous मधील िनयम. 138 Authorities and Officers 

responsible for damages या िशष�काखाली पुढील�माणे िनयम दश�िवतात.
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1. It shall be the duty of every authority or body and office of the University to ensure

that the interests of the university are duly safeguarded.

2. If it is found that a damage or loss has been caused to the university by any

action on that part of any authority or body or officer of the university, not in conformity
with the provisions of this Act, Statutes, Ordinances or Regulations, except when done in
good faith, or any failure so as to act in conformity thereof,by willful neglect or default on
its or his part, such damage or loss shall be liable to be recovered form the authority or
body or the concerned members thereof, jointly or severally,or from the officer
concerned,as the case may be,in accordance with the procedure prescribed by the

Statutes. अशी कायदयाम�ये तरतुद आहे. सबब, गहाळ झाले�या LCD Projector िवषय 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: LCD चे ३०% �माणे घसारा (Depreciation) काढून उव�िरत र�कम 

संबंिधताकंडून वसूल कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ २३ ] िव� ापीठ वाहन � माकं एम.एच.13 बी 5966 टाटा सुमो �पॅिसओ गो�ड वाहन 

िव� ी के�याची बाब मािहती�तव.

(िटपणी: 1) िद. 24 मे 2016 रोजी�या �यव�थापन परीषदे�या बैठकीतील ठराव � .04

2) िद. 16 ऑग�ट 2016 रोजी�या �यव�थापन परीषदे�या बैठकीतील ठराव � . 5(1)

3) िद. 27 स�ट�बर 2016 रोजी�या �यव�थापन परीषदे�या बैठकीतील ठराव � . 14 (12)

4) िद. 29 नो�ह�बर 2016 रोजी�या �यव�थापन परीषदे�या बैठकीतील ठराव � . 3

5) िद. 7 माच� 2017 रोजी�या �यव�थापन परीषदे�या बैठकीतील ठराव � . 2(7)

6) मा.कुलगु� सो यांची िद. 13 एि�ल 2017 रोजीची मा�यता

7) ��तुत िव� ापीठाचे संदभ� प�  � . सोिवसो/अिभ.वाहनिवभाग/2017-2018/2419 िद. 15/4/2017 

रोजीचे प� .

8)उप�ादेिशक परीवहन काय�लय, सोलापूर यांचे जा.� .1141/आ�था/उप�ापका/सोलापूर/17 

िद.9/5/2017 रोजीचे प�

9) मा.कुलगु� सो यांची िद. 15 मे 2017 व 20 मे 2017 रोजीची मा�यता

10) ��तुत िव� ापीठाचे संदभ� प�  � . सोिवसो/अिभ.वाहनिवभाग/2017-2018/3433 िद.26/5/2017 

रोजीचे प� .

11) मा.कुलगु� सो यांची िद. 17 जुन 2017 व 23 जुन 2017 रोजीची मा�यता.

12) ��तुत िव� ापीठाचे संदभ� प�  � . सोिवसो/अिभ.वाहनिवभाग/2017-2018/4343 िद. 28/6/2017 

रोजीचे प� .

13) उप�ादेिशक पिरवहन काय�लय,सोलापूर यांचे संदभ� प�  � . 1821/आ�था/ उप�ापका/सोलापूर/17 

िद.17/7/2017 

14) मा.कुलगु� सो यांची िद. 21/7/2017 रोजीची मा�यता

15) ��तुत िव� ापीठाचे संदभ� प�  � . सोिवसो/अिभ.वाहनिवभाग/2017-18/5543 िद. 3/8/2017 रोजीच े

प� .

16) मा.कुलगु� सो यांची िद. 1/9/2017 व 4/9/2017 रोजीची मा�यता.

17) �टिल�ग मोटस�,सोलापूर यांचा 13/9/2017 रोजीचा अहवाल 

18) मा.कुलगु� सो यांची िद. 18/9/2017 रोजीची मा�यता.

19) ��तुत िव� ापीठाचे संदभ� प�  � .सोिवसो/अिभ.वाहनिवभाग/2017-18/7103 िद. 20/9/2017 

20) िद. 28/9/2017 रोजी�या िललावाचा तुलना�मक त�ता

21) मा.कुलगु� सो यांची िद.29/9/2017 व 5/10/2017 रोजीची मा�यता.

22) � ीमती.साबेरािब�त अ.सलीम खान यांचा िद.5/10/2017 रोजीचा अज�.

23) � ीमती. सोबरािब�त अ.सलीम खान यांचे नावाची िव� ापीठ पा.� .12687 व पा.� . 12688

िद.5/10/2017  

24) ��तुत िव� ापीठाचे संदभ� प�  � . सोिवसो/अिभ.वाहनिवभाग/2017-18/7512 िद.5/10/2017 रोजीचे 

प� .

25)��तुत िव� ापीठाचे नाहरकत �माणप�  संदभ� प�  � . सोिवसो/अिभ.वाहनिवभाग/2017-18/7511 

िद.5/10/2017 

संदभ�� . 1,2,3,4 अ�वये िव� ापीठ वाहन � . एम.एच.13 बी 5966 टाटा सुमो �पॅिसओ गो�ड 

वाहन िव� ी करणेसाठी �यव�थापन परीषदे�या बैठकीत ठराव झालेला होता, परंतु जा�तीत जा�त �कमत 

ये�या�या ��टीने तसेच अपेि� त /हातची �कमत िमळत नस�याने सदर वाहनाची िव� ी कर�यात आलेली 

न�हती, त� नंतर एम.एच. 13 बी 5966 (टाटा सुमो �पॅिसओ गो�ड) या वाहनाची िललावाची बाब �यव�थापन 

परीषदे�या बैठकीत संदभ�� . 5 अ�वये ठेवली असता सदर वाहनास Ambulance म�ये � पांतरीत करणेसाठी 

RTO काय�लयाचा अहवाल घेऊन �ा�त अहवालावर िनण�य घे�याचे अिधकारी मा.कुलगु� सो यांना दे�यात 

आले होते, �यानुसार RTO काय�लयास सदर वाहनास Ambulance करता येईल �कवा नाही, याबाबतचा 

अिभ�ाय देणेबाबत िवनंती क� न Ambulance करता येत नस�यास सदर वाहनाची िव� ी �कमत काढून 

देणेबाबत RTO काय�लयास प� �यवहार करणेस मा.कुलगु� सो यांनी संदभ�� . 6 अ�वये मा�यता िदलेली 

होती, �यानुसार RTO काय�लयास यासंदभ��  संदभ�� . 7 अ�वये िवचारणा केली असता �यांनी सदर 
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वाहनास Ambulance करता येत नस�याचे त�डी सूिचत क� न सदर वाहनाची बाजार मु�य अंदाज ेकमीत 

कमी 1,00,000/- (� पये एक लाख फ�त) पे� ा कमी नाही, असे संदभ�� . 8 अ�वये कळिवले होते,

मा.कुलगु� सो यां�या संदभ� � . 9 �या मा�यतेनुसार सदर वाहनाचा िललाव िद. 14 जुन 2017 रोजी करणेची 

जािहरात दै.त� ण भारत या वत�मानप� ात संदभ�� . 10 अ�वये �िस�द कर�यात आली होती, परंतु सदर 

िललावाम�ये कोणीही इ�छुक �य�ती उप��थत रािहलेले नस�याने िललावाची पुन�  �ि� या करणेस तसचे 

उप�ादेिशक परीवहन काय�लयास एम.एच.13 बी 5966 वाहनास मोठया �माणात वा�षक खच� असून सदर 

वाहन िव� ी करणे�या ��टीने सदर वाहनाची यो�य ती �कमत काढून देणेबाबत प� �यवहार करणेस 

मा.कुलगु� सो यांनी संदभ�� .11 अ�वये मा�यता िदलेली होती. �यानुसार ��तुत िव� ापीठाने उप�ादेिशक 

परीवहन काय�लयास संदभ� � . 12 अ�वये प� �यवहार केला असता �यांनी सदर वाहनाची पुन�तपासणी 

क� न सदर वाहनाची बाजार मु�य अंदाज े� पये 90,000/- (� पये न�वद हजार) पे� ा कमी नाही, असे संदभ�

� . 13 अ�वये िव� ापीठास कळिवलेले होते.

RTO काय�लया�या प� ानुसार सदर वाहनाचा िललाव आयोिजत करणेची जािहरात दै.पु�यनगरी 

वत�मानप� ात दे�यास मा.कुलगु� सो यांची संदभ� � .14 अ�वये मा�यता घे�यात येऊन िललाव 

िद.28/8/2017 रोजी अस�याची जािहरात संदभ�� .15 अ�वये �िस�द कर�यात आली होती, परंतु सदर 

वाहन खरेदी करणेसाठी कोणीही इ�छुक �य�ती उप��थत रािहलेले नस�याने सदर वाहन टाटा कंपनीस 

Buy Back देऊन �यां�याकडून िव� ापीठासाठी �वतं�  नवीन टाटा सुमो �पॅिसओ गो�ड वाहन खरेदी 

करणेची �ि� या करणेस मा.कुलगु� सो यांनी संदभ�� .16 अ�वये मा�यता िदलेली होती. �यानुसार �टिल�ग 

मोटस� यांचेकडून वाहन Exchange क� न िमळणार नस�याची ��थती संदभ�� .17 अ�वये �ा�त झाले�या 

अहवालानुसार िदसून आ�याने मा.कुलगु� सो यांनी संदभ�� .18 अ�वये सदर वाहन िव� ी करणेसाठी 

िललावाची जािहरात दै.लोकमत वत�मानप� ात �िस�द करणेस मा�यता िदलेली होती, �यानुसार सदर 

िललाव िद.28/9/2017 रोजी आयोिजत के�याची जािहरात संदभ�� .19 अ�वये � िस�द कर�यात आली 

होती, सदर िललावाम�ये � ीमती. साबेरािब�त अ.सलीम खान हे एकच बोलीधारक उप��थत होते, व �यांनी 

संदभ�� .20 अ�वये हात�या �कमतीपे� ा जा�त बोली � .90,101/- बोलली होती, �यामुळे � ीमती. खान यांना 

एम.एच.13 बी 5966 वाहन 90,101/- � पयांस िव� ी करणेस व सदर रकमेवर जीएसटीचे 28% �माणे 

25,228/- िव� ापीठान भरणेस तसेच सदर वाहना�या िव�याचा फायदा हा � ीमती. खान यांना पुढील एक 

वष�साठी होणार अस�याने �यां�याकडून िव�याचे िव� ापीठाने भरलेले 21,538/- असे एकुण 1,11,639/- 

� पये भ� न घे�यास, सदर र�कम भरलेनंतर मूळ कागदप� ांसहीत वाहन �यां�या ता�यात दे�यास 

मा.कुलगु� सो यांनी संदभ�� . 21 अ�वये मा�यता िदलेली होती, तसेच जीएसटी रक�म भरणेबाबत िव�  व 

लेखा िवभागास संिद�धता अस�याने सदर बाब �प�ट झालेनंतर जीएसटीची र�कम भरणेबाबत िनण�य 

घे�यात येईल, असे िव�  व लेखा िवभागाने त�डी कळिवलेले आहे, तसेच � ीमती खान यांनी िललाव र�कम 

भ� न घेणेबाबत संदभ� � .22 अ�वये िवनंती क� न �यांनी वाहन खरेदी करणेसाठी संदभ�� . 23 अ�वये 

90,101 + 21,538 = 1,11,639/-� पये िव� ापीठात भरलेले होते, �यानुसार � ीमती.साबेरािब�त अ.सलीम 

खान यांना िद.5/10/2017 रोजी दुपारी 4:00 वाजता सदर वाहन �यां�या मूळ कागदप� ांसहीत �यां�याकडे 

सुपूद� कर�यात आले अस�याचे प�  संदभ�� . 24 अ�वये प�  दे�यात येऊन सदर वाहन � ीमती. खान यां�या 

नाव ेकरणेस उप�ादेिशक परीवहन अिधकारी, सोलापूर यांचे नाव ेनाहरकत �माणप�  संदभ�� . 25 अ�वये 

� ीमती.खान यांना दे�यात आलेले आहे.

सबब सदर वाहन िव� ी के�याची बाब �यव�थापन परीषदे�या मािहती�तव).

ठराव: िव� ापीठ वाहन � माकं एम.एच.13 बी 5966 टाटा सुमो �पॅिसओ गो�ड वाहन 

िव� ी के�या�या बाबीची न�द घे�यात आली.
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[ २4 ] कुलसिचव पदी डॉ. गणेश रायभान मंझा याचंी िनयु�ती के�याची बाब 

मािहती�तव.

(िटपणी: डॉ. डी. एन. िम� ा यानंी राजीनामा िद�यापासून कुलसिचव हे पद िर�त 

होते. �यामुळे कुलसिचव या िर�त पदाची जाहीरात दै. सकाळ व दै. लोकस� ा या 

वत�मानप� ाम�ये तसेच व AIU, New Delhi या�ंया University News या 

सा�तिहकेत �िस�द कर�यात आली होती. �याच�माणे सदरची जाहीरात 

िव� ापीठ व महारा��  शासना�या संकेत �थळावर �िस�द कर�यात आली होती.

सदर जािहरातीस अनुस� न 29 अज� �ा�त झाले होते. �ा�त झाले�या एकूण 29

अज�ची मा.कुलगु� महोदय यानंी िनयु�त केले�या छाननी सिमतीमाफ�त छाननी 

केली असता, एकूण 25 अज� पा�  झाले आहेत.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 105(2) मधील 

तरतुदीनुसार िनवड सिमती गठीत क� न पा�  झाले�या एकूण 25 उमेदवाराचंी 

िद.03/10/2017 रोजी मुलाखत घे�यात येवून �यापैकी डॉ. गणेश रायभान मंझा 

याचंी कुलसिचव या पदी िनवड सिमतीने िनवड केली.  िनवड सिमती�या 

अहवालानुसार डॉ. जी. आर. मंझा यानंा िव� ापीठाचे आदेश � .SUS/Estt/A.O.

/2017/ 7434, िद.03/10/2017 रोजी पािरत कर�यात आले आहेत. �यानुसार 

डॉ. मंझा जी. आर. हे िद.10/10/2017 रोजी म�या�हपूव� कुलसिचव पदी � जू 

झाले आहेत. 

सबब, डॉ. जी. आर. मंझा हे कुलसिचव पदी � जू झा�याची बाब 

मािहती�तव.)

ठराव: डॉ. गणेश रायभान मंझा यानंा कुलसिचव पदी िनयु�ती के�या�या बाबीची न�द 

घे�यात आली.
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[ २५ ] महारा��  शासनाने िदनाकं 21 स�ट�बर, 2017 �या शासन िनण�या�वये सुधािरत 

वतेनसंरचनेतील मूळ वतेनावरील (वतेनबँडमधील वतेन अिधक � ेड वतेन)

अनु� ेय महागाई भ�याचा दर िद.01 जानेवारी, 2017 पासून 132 ट��याव� न 

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

िटपणी: महारा��  शासन, िव�  िवभागाचे शासन िनण�य � . मभवा-2017/� .� .11

/सेवा-9, िद.21 स�ट�बर, 2017 म�ये खालील �माणे नमूद केले आहे.

"शासन असे आदेश देत आहे की, िद. 1 जानेवारी, 2017 पासून सुधािरत 

वतेनसंरचनेतील मूळ वतेनावरील (वतेनबँडमधील वतेन अिधक � ेड वतेन)

अनु� ये महागाई भ�याचा दर 132% व� न 136% कर�यात यावा व िद. 1 

ऑग�ट, 2017 पासून सदर महागाई भ�या�या वाढीची र�कम रोखीने दे�यात 

यावी". तसेच िद. 1 जानेवारी, 2017 ते िद. 31 जुलै, 2017 या कालावधीतील 

थकबाकीबाबत �वतं� पणे आदेश िनग�िमत कर�यात येतील.

��तुत िव� ापीठातील िश� क, �शासकीय अिधकारी व कम�चा�यानंा वरील 

शासन िनण�या�माणे महागाई भ� ा िद.01/08/2017 पासून 132 ट�याव� न 136

ट�या�माणे आदा कर�याबाबत लेखा िवभागास कळिव�यात आली आहे.

        तथािप, सदरची बाब व िद.21 स�ट�बर, 2017 रोजीचे शासन िनण�य 

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव सादर). 

ठराव: महारा��  शासनाने िदनाकं 21 स�ट�बर, 2017 �या शासन िनण�या�वये सुधािरत 

वतेनसंरचनेतील मूळ वतेनावरील (वतेनबँडमधील वतेन अिधक � ेड वतेन)

अनु� ेय महागाई भ�याचा दर िद.01 जानेवारी, 2017 पासून 132 ट��याव� न 

136 ट�के के�या�या बाबीची न�द घे�यात आली.
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[ २६ ] अतंग�त त� ार िनवारण सिमती िव� ापीठ अनुदान आयोगाने कामा�या िठकाणी 

मिहलाचंे ल�िगक छळापासून संर� ण (�ितबंध, मनाई आिण िनवारण) अिधिनयम 

2013 �या धत�वर िव� ापीठ आनुदान आयोग िनयमावली 2015 Zero

Tolerance for Sexual Harassment of Students & Women in Colleges &

Universities या माग�दश�क पु�तीका�वये गिठत केललेी बाब मािहती�तव.

(िटपणी: िव� ापीठ अनुदान आयोगाने कामा�या िठकाणी मिहलाचंे ल�िगक 

छळापासून संर� ण (�ितबधं, मनाई आिण िनवारण) अिधिनयम 2013 �या धत�वर 

िव� ापीठ अनुदान आयोग िनयमावली 2015 Zero Tolerance for Sexual

Harassment of Students & Women in Colleges & Universities या 

माग�दश�क पु�तीका�वये �याच�माणे क��  शासनाने िद. 02 मे, 2016 �या 

राजप� ातही �कािशत के�या नुसार The ICC shall have the following

composition a), b) & d) िविनयमा�वये िद. 10 ऑग�ट, 2017 रोजी झाले�या

�यव�थापन पिरषदे�या बैठकीत िवषय � .6 नुसार दोन िश� क व दोन �शासकीय 

अिधकारी/कम�चारी आिण NGO मधून एक अशा एकुण पाच सद�याचं ेसव�नुमते 

नामिनद�शन कर�यात आले तसेच आय�या वळेेचे िवषय � .8(1) नुसार अंत�गत 

त� ार िनवारण सिमती�या अ�य�  �हणनू सव�नुमते नामिनद�शन कर�यात आले

आिण िद.16 ऑग�ट, 2017 रोजी�या िटपणी�वये मा. कुलगु�  महोदयांनी 

अंत�गत त� ार िनवारण सिमतीवर सद�य सिचव तथा काय�लय �मुख �हणनू एक 

नामिनद�शन कर�यात आले. सदर अंत�गत त� ार िनवारण सिमती खालील�माणे

आहे. 

1. डॉ. � ीमती  के. ए. पांडे

डी.ए.�ही. वलेणकर वािण�य महािव� ालय, सोलापूर 

अ�य� ा 9730042829

2. डॉ. � ीमती एम. जे. पाटील

सहायक �ा�यापक, सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर 

सद�या 9860561964

3. डॉ. आर. एस. म�ते

सहायक �ा�यापक, सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर 

सद�य 9422458868

4. � ीमती नुसरत खान पहाडे

कॅ�टस फाऊंडेशन, सोलापूर 

सद�या 9764000746

5. � ीमती जे. के. कोकणे

विर�ठ िलिपक, सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर 

सद�या 9689046283

6. � ीमती ए. एस. आडगांवकर

विर�ठ िलिपक, सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर 

सद�या 9822190030

7. � ी. ए. बी. जाधव

सहायक कुलसिचव, सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर 

सद�य सिचव 

तथा  

काय�लय �मुख

9921294144
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तथािप The ICC shall have the following composition c) Three

students, if the matter involves students, who shall be enrolled at the

undergraduate, master’s, and research scholar levels respectively,

elected through transparent democratic procedure िविनयमा�वये अंतग�त 

त� ार िनवारण सिमतीवर तीन िव� ा�याचंे नामिनद�शन होने आव�यक आहे.

��तुत िव� ापीठा�या िव� ाथ� मंडळा�या िनवडणूका झा�यानंतर नविनव�चीत 

िव� ाथ� सदर सिमतीवर िनयु�त कर�यात येत आहेत.

सबब, उपरो�त अंतग�त त� ार िनवारण सिमती गिठत केलेली बाब मािहती�तव).

ठराव: अतंग�त त� ार िनवारण सिमती िव� ापीठ अनुदान आयोगाने कामा�या िठकाणी 

मिहलाचंे ल�िगक छळापासून संर� ण (�ितबंध, मनाई आिण िनवारण) अिधिनयम 

2013 �या धत�वर िव� ापीठ आनुदान आयोग िनयमावली 2015 Zero

Tolerance for Sexual Harassment of Students & Women in Colleges &

Universities या माग�दश�क पु�तीका�वये गिठत के�याची न�द घे�यात आली.  
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[ २७ ] डॉ.जगताप एम.एन., सहयोगी �ा�यापक, डी.बी.एफ.दयानंद कॉलजे ऑफ आट�स

ॲ�ड साय�स, सोलापूर यानंी िद.09/10/2017 रोजीचे प� व � .1,00,000/-

धनादेशा�वये कै.� ी.देशमुख बी.बी. (माजी संचालक, शारीिरक िश� ण, डी.ए.�ही

वलेणकर कॉलजे ऑफ कॉमस�, सोलापूर) याचंे नावे �हॉलीबॉल िवजेते (मुल/ेमुली)

साठी देणगी र�कमेचा धनादेश िदली आहे. देणगी ��वकार�याचे अिधकार

�यव�थापन पिरषदेस अस�याने मा.कुलगु� महोदयानंी �यव�थापन पिरषदे�या

वतीने देणगीची र�कम ��वकार�याची केललेी काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: सोबत�या प� ानुसार डॉ.जगताप एम.एन. व डॉ.जगताप एस.एम. यांनी

डी.ए.�ही वलेणकर कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालयात संचालक

शारीिरक िश� ण �हणनु सन 1969-2004 या कालावधीत काय�रत असलेले

कै.� ी.देशमुख बी.बी. याचंे नावे �हॉलीबॉल (मुले/मुली) �पध�साठी पंजाब नॅशनल

ब�काचंा धनाकष�� माकं 102285 अ�वये � .1,00,000/- इत�या र�कमेचा

धनादेश देणगी �हणनु िदली आहे.

िव� ापीठास �ा�त देणगी ��वकार�याचे अिधकार �यव�थापन पिरषदेस

आहेत. परंतू निजक�या काळात �यव�थापन पिरषदेची बैठक आयोिजत नस�याने

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016 मिधल कलम 12 (07) अ�वये

�यव�थापन पिरषदे�या वतीने सदरची र�कम � .1,00,000/- देणगी �हणनु

��वकार�यासाठी मा.कुलगु� महोदय यानंी �यव�थापन परीषदे�या वतीने

िद.12/10/2017 रोजी�या िटपणीस मा�यता िदलेली असून �यानुसार सदर

धनादेश िव� व लेखा िवभागाकडे पावती �ं .13168 िद.13/10/2017 रोजी जमा

कर�यात आली आहे.

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

पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: डॉ.जगताप एम.एन., सहयोगी �ा�यापक, डी.बी.एफ.दयानंद कॉलजे ऑफ आट�स

ॲ�ड साय�स, सोलापूर यानंी िद.09/10/2017 रोजीचे प� व � .1,00,000/-

धनादेशा�वये कै.� ी.देशमुख बी.बी. (माजी संचालक, शारीिरक िश� ण, डी.ए.�ही

वलेणकर कॉलजे ऑफ कॉमस�, सोलापूर) याचंे नावे �हॉलीबॉल िवजेते (मुल/ेमुली)

साठी देणगी र�कमेचा िदललेा धनादेश मा.कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन

पिरषदे�या वतीने ��वकार�या�या बाबीची न�द घे�यात आली.
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[ २८ ] मे. �युजन इ�फो.आय.टी. �ा.िल पुणे या फम�सोबत केललेा करारनामा र� क� न

The Connections ITES Business Services Pvt. Ltd. या नावे करारनामा

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: परी� ा िवभागाकडून बीसीयुडी, िव� व लेखा िवभाग, आ�थापना आिण

इतर िवभागाडील सव�रेकॉड�चे Scanning and Digitization of the Record या

कामाकरीता िनिवदा �� ीया पूण�क� न M/s Fusion One info IT Pvt. Ltd. Pune

या फम�ला संदभ�सोिवसो/परी� ा/1228 िद. 16/5/2017 नुसार एका वष�करीता

कामाचे आदेश दे�यात आले आहेत. सदर फम�सोबत िद.15/5/2017 पासून एक

वष�करीता करारनामा केला असून सदरची फम�िद.1/6/2017 पासून कामास

सु� वात केली आहे. सदर फम�ने M/s Fusion One info IT Pvt. Ltd. Pune या

नावंे करारनामा केला होता परंतू सदर फम�ने �यां�या काहंी कारण�तव ममता

अजय िनततुरकर व हष�ल गुलाब थोरात या�ंया नेतृ�वाखाली The Connections

ITES Business Services Pvt. Ltd. या नावाने दुसरी फम�कंपनी कायदा 2013

नुसार न�याने न�दणी केली आहे असे प� िदले आहे.

सदरची फम�स� ��थतीत करत असलेले Scanning and Digitization of

the Record चे काम हे M/s Fusion One info IT Pvt. Ltd. Pune ऐवजी The

Connections ITES Business Services Pvt. Ltd. या फम��या अिधप�याखली

करणार आहोत तरी M/s Fusion One info IT Pvt. Ltd सोबतचा करारनामा रदद

क� न The Connections ITES Business Services Pvt. Ltd. या फम�सोबत

करारनामा करावा व �यास मे.�युजन इ�फो.आय.टी. �ा.िल पुणे या फम�ची हरकत

नाही असे प� िदले असून सदरचे प� सोबत अवलोकनाथ�जोडले आहे. वरील सव�

बाबीचा िवचार करता M/s Fusion One info IT Pvt. Ltd सोबतचा करारनामा र� 

क� न The Connections ITES Business Services Pvt. Ltd. या फम�सोबत

करारनामा कर�याबाबतचा िवषय मा.�यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव).

ठराव: मे. �युजन इ�फो.आय.टी. �ा.िल पुणे या फम�सोबत केललेा करारनामा र� क� न

The Connections ITES Business Services Pvt. Ltd. या नावे करारनामा

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ २९ ] ��तुत िव� ापीठातील सरु� ा र� क या�ंयावर िनयं� ण ठेव�यासाठी कं� ाटी 

त�वावर 11 मिह�याकिरता एक सुर� ा अिधकारी याची नेमणकू करणे व �याचं े

दरमहा वतेन ठरिव�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी : ��तुत िव� ापीठात 03 िनयिमत व खाजगी कं� ाटदारामाफ�त 38

कं� ाटी सुर� ा र� क काय�रत आहेत. सदर िनयिमत व कं� ाटी कम�चारी हे तीन 

िश�टम�ये िव� ापीठ पिरसर, 482 एकर व अ�यासक�� , रंगभवन येथे काम 

करतात. स�या सदर सुर� ा र� कावंर िनयं� ण ठेव�याचे काम � ी. आर. जे. कुरणे

िनयिमत चौकीदार या�ंयाकडे सोपिव�यात आली आहे. परंतू आ�थापना िवभागास 

सुर� ा र� काडूंन वारंवार डयुटी लावणे व �यानंा रजा देणे याबाबत त�डी िवचारणा 

कर�यात येतात. �यामुळे सदर कम�चा�या�ंया िविवध िश�ट म�ये डयुटी लावणे, 

�या�ंया कामावर  िनयं� ण ठेवणे, रजेची न�द ठेवणे, रजा कालावधीम�ये दुस�या

कम�चारी याचंे पय�यी �यव�था करणे व इतर सुर� �ेया कामासाठी एक कं� ाटी

त�वावर सुर� ा अिधकारी याचंी नेमणकू के�यास सदर�या सुर� चेे काम व सुर� ा

र� कावंर िनयं� ण ठेवणे सोईचे होईल. तसेच महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम, 2016 म�ये 31 (ब) म�ये खालील �माणे नमूद आहे. 

"आव�यक असेल �यानुसार, िव� ापीठ िनधीमधून व िनधीकरण अिभकरणाकंडून 

अिधकारी, अ�यापकेतर कुशल, �शासिनक, िलिपकवग�य व इतर पदे िनम�ण 

करणे आिण �याचंी अह�ता, अनुभव व वतेन� णेी िविहत करणे"

सबब, ��तुत िव� ापीठातील सुर� ा र� क या�ंयावर िनयं� ण ठेव�यासाठी कं� ाटी

त�वावर 11 मिह�याकिरता एक सुर� ा अिधकारी याची नेमणकू करणे व �याचंे

दरमहा वतेन ठरिव�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.)

ठराव: ��तुत िव� ापीठातील सरु� ा र� क या�ंयावर िनयं� ण ठेव�यासाठी कं� ाटी 

त�वावर 11 मिह�याकिरता एक सुर� ा अिधकारी नेम�याकिरता सुर� ा अिधकारी 

हे पद िनम�ण कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. इतर िव� ापीठातून व 

सं�थेतून मािहती घेवून सुर� ा अिधकारी पदाची पा� ता व दरमहा वतेन 

ठरिव�याची काय�वाही कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली तसेच सुर� ा 

अिधकारी हा �ाधा�याने माजी सैिनक असावा असेही सव�नुमते ठरल.े
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[ ३० ] डॉ.आर.एस.गवळी, सहयोगी �ा�यापक (�पाठक) यानंा �यानंी िवनंती 

के�यानुसार िद.04/09/2017 रोजी �पाठक पदाव� न सेवामु�त के�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठा�या जािहरात �ं . SUS/Estt/TP/22/2008 िद.16/10/2008 नुसार 

व िद.28/11/2008 �या शु� ीप� का�वये डॉ. आर.एस.गवळी यांनी �पाठक या पदाकिरता 

िद.24/10/2008 रोजी आवदेन प�  सादर केले होते. (पिव/1 ते 6) 

             िद.20/02/2009 रोजी झाले�या �पाठक पदा�या िनवड सिमतीने डॉ.गवळी आर.एस. 

यांची अनुसूिचत जाती (SC) या �वग�तून सव�नुमते खालील अटी�या आिधन राहून डॉ.गवळी 

यांची �पाठक पदी िशफारस केली. (पिव/7 ते 9) 

" However his appointment shall be subject to prior approval of Director of Higher

Education, Pune"

िनवड सिमती�या िशफारशीनुसार डॉ. आर.एस. गवळी यांना िनयु�ती आदेश पािरत 

कर�यात आले. (पिव/10 ते 13) सदर िनयु�ती आदेशा�या अनुषंगाने डॉ.गवळी हे 

िद.04/09/2009 रोजी ��तुत िव� ापीठातील भशूा�  संकुलात �पाठक पदी � जू झाले. � जू 

होताना डॉ.गवळी यांचकेडून �यांनी िदले�या हमीप� ात खालील�माणे िलहून घे�यात आले.

(पिव/13 ते 18)  

"I hereby accept the said appointment subject to confirmation of Higher Education

Pune/ UGC for the said post and my qualification if DHE Pune decide that, I am not

eligible and intimates to the Solapur University, Solapur then my appointment will

come to an end automatically and I will not having any grievance about the same. I

am accepting this appointment which will be subject to the reply/ opinion of Director

of Higher Education, Pune."

िनवड सिमती�या अहवाला�या अनुषंगाने िद.18/04/2009 �या प� ा�वये, िद.27/07/2009, 

िद.31/05/2016 व िद.30/09/2016 �या प� ानुसार मा.िश� ण संचालक, उ�च िश� ण, पुणे 

यांना डॉ. गवळी आर.एस. यां�या �पाठक पदा�या िनयु�ती सदंभ�त माग�दश�न िमळणेबाबत प�  

पाठिव�यात आले. परंतू अ� ापपय�त �यां�या सेवसेंदभ�त संबंिधत काय�लयाकडून माग�दश�न 

अ�ा�त आहे. (पिव/21 व 25) 

परंतू �यांची NIRDPR, है� ाबाद येथे �ा�यापक पदी िनवड झा�याने �यांनी िद.28/08/2017

रोजी सदर पदाचा राजीनामा िदला. सदर राजीनामा मा.कुलगु�  महोदयां�या आदेशा�वये मंजूर 

क� न डॉ.आर.एस.गवळी यांना िद.04/09/2017 रोजी काय�लयीन वळेेनंतर ��तुत 

िव� ापीठा�या भशूा�  संकुलातील अनुसूचीत जाती (SC) या �वग�तील �पाठक पदाव� न 

सेवामु�त कर�यात आले.(पिव/28 ते 33) सदरचीबाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.)

ठराव: डॉ.आर.एस.गवळी, सहयोगी �ा�यापक (�पाठक) यानंी िवनंती के�यानुसार 

िद.04/09/2017 रोजी �पाठक पदाव� न �यानंा सेवामु�त के�या�या बाबीची 

न�द घे�यात आली.
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[ ३१ ] सोलापूर िव� ापीठ पिरसरातील िविवध संकुलातील िनयिमत िश� कानंा अ�जत 

रजा पूव�वत सु�  कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.24/12/2008 रोजी�या �यव�थापन पिरषदेत िवषय � मांक 19(1) अ�वये 

िश� कां�या अ�जत रजबेाबत िवषय ठेवला असता, खालील�माणे ठराव पािरत झाला 

आहे. 

"पद�य�ु र िश� कांना िशवाजी िव� ापीठाचा अ�जत रजबेाबतचा पिरिनयम �ं .272

मा.िश� ण सचंालक (उ.िश.) पणेु यांचे प� ानुसार सोलापरू िव� ापीठास लागू न कर�याचा 

िनण�य घे�यात आला." (पिव/01) 

� ी. रामदास िभला पाटील िव� �  महारा��  शासन व इतर यािचका 

�ं .2671/2006 यावर शासनाचा आदेश �ं .�याय�-2007/(42/07)/िविश-4 उ�च व 

तं�  िश� ण िवभाग िद.07 ऑ�ट�बर,2008 म�ये तीस�या परंतकूा�वयात खालील�माणे 

नमूद कर�यात आले आहे.

"िव� ापीठांनी �यां�या पिरिनयमात जर अ�जत रजचेी तरतूद असेल तर �याम�ये पवू�ल� ी 

�भावाने दु� �ती सदर आदेशा�या िदनांकापासनू एक मिह�या�या आत करावी अशी 

दु� �ती न के�यास व भिव�यात याबाबत �यायालयीन �करण उ� व�यास व अशा 

�करणात अ�जत रज�ेया रोखीकरणाची र�कम अदा करणे भाग पड�यास सदर र�कम 

िव� ापीठांना दे�यात येणा�या वतेन अनुदाना�या र�कमेतून कापनू घे�यात येईल याची 

न�द घे�यात यावी." (पिव/03) 

            तर मा.संचालक, उ�च िश� ण, पणेु यांनी �यां�या िद.20/10/2008 रोजी�या 

प� ात िव� ापीठांनी �यां�या पिरिनयमात जर अ�जत रजचेी तरतूद असेल तर �याम�ये 

पवू�ल� ी दु� �ती सदर आदेश िनग�िमत झा�या�या िदनांकापासनू एक मिह�या�या आत 

करावी अशी दु� �ती न के�यास व भिव�यात याबाबत �यायालयीन �करण उ� व�यास व 

अशा �करणात अ�जत रज�ेया रोखीकरणाची र�कम अदा करणे भाग पड�यास, सदर 

र�कम िव� ापीठांना दे�यात येणा�या वतेन अनुदाना�या र�कमेतनू कापनू घे�यात येईल 

याची न�द घे�यात यावी. अस ेकळिवले आहे.(पिव/04) 

िशवाजी िव� ापीठ व सोलापरू िव� ापीठ पिरसरातील िश� कांना लागू असलेले 

पिरिनयम �ं .272(B)(b) Earned Leave: म�ये खालील�माणे तरतूद आहे.

i) A permanent teacher shall be entitled to earned leave of 10 days for

every completed year of active service. This leave can be accumulated to a

maximum of 120 days.

ii) A teacher who is asked by the university authorities to do any work
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without any additional remuneration during vacation will entitled to earned

leave at the rate of 1/3rd of the period for which he is required to work. This

leave should also be credited to the account of earned leave of the teacher.

वरील (i) िनयम आजिमतीस लागू करणे अडचणीच े आहे. तथािप, िव� ापीठ 

संकुल / िवभागातील िनयिमत िश� कांना उ�हाळी स�ु ी अंदाज े60 िदवसांची व िहवाळी 

सु� ी अंदाज े 30 िदवसांची असते. याम�ये सव� िश� कांनी संपणू�पणे उ�हाळी व िहवाळी 

सु� ी उपभोग�यास िव� ापीठाचे शै� िणक, �शासकीय, संकुलातील िव� ा�य�चे �वशे,

परी� ा, खरेदी, तांि� क, सशंोधन व िव�तािरत इ. काय�त अनेक अडचणी िनम�ण होतात.

या�तव सदर उ�हाळी स�ु ी, िव� ापीठ पिरसरातील सकुंले / िवभागातील िश� कांना 20

िदवसांनी कमी क� न व िहवाळी सु� ी 10 िदवसांनी कमी क� न या एकूण 30 िदवसां�या 

बद�यात 10 िदवसांची अ�जत रजा (EL) वरील (ii) नुसार देणे श�य आहे.

�यामुळे िव� ापीठा�या िविवध संकुलातील िनयिमत िश� कांना अ�जत रजा 

रोखीकरण न दे�या�या अटीस अधीन राहून उपरो�त (ii) पिरिनयमानुसार अ�जत रजा 

सु�  कर�याचीबाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ� सादर.)

ठराव: िव� ापीठा�या िविवध संकुलातील िनयिमत िश� कानंा अ�जत रजा रोखीकरण न 

दे�या�या अटीस अधीन राहून उपरो�त (ii) पिरिनयमानुसार अ�जत रजा सु�  

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ ३२ ] � ान � ोत सिमती�या िद.२२/०८/२०१७ रोजी झाल�ेया बैठकीचा काय�वृ� ांत 

�यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव.

(िटपणी: � ान � ोत सिमतीची िद.२२/०८/२०१७ रोजी बठैक झाली. िवषय पि� केवर 

� ान � ोत क��  व अ�यासक�� ाचा वा�षक अहवाल, सन २०१७-१८ या आ�थक वष��या 

अंदाजप� क िववरणबाबत, प�ुतक व िनयतकािलके खरेदी करणेबाबत, RUSA Phase -

I अंतग�त प�ुतके व िनयतकािलके खरेदी बाबत इ. िवषय िवचाराथ� होते. � ान � ोत 

सिमती�या बठैकीचा काय�वृ� ांत महारा��  साव�जिनक िव� ापीठे कायदा २०१६ कलम ९६ 

(३) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव).

ठराव: � ान � ोत सिमती�या िद.२२/०८/२०१७ रोजी झाल�ेया बैठकी�या काय�वृ� ातंास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ ३३ ] िश� णाशा� महािव� ालयाचे शै� िणक व �शासकीय मु�यमापन (Academic &

Administrative Audit) कर�यासाठी अ� यावत कर�यात आललेी तपासणी

अज�चा नमूना व गुणदान प�दत �यव�थापन पिरषदे�या बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तूत िव� ापीठा� ारे सव�िश� णशा� महािव� ालयाचंे शै� िणक व

�शासकीय मु�यमापन (Academic & Administrative Audit) कर�याची

काय�वाही सु� असून, पिह�या ट��यात सव�अनुदािनत महािव� ालयाचे शै� िणक व

�शासकीय मु�यमापन (Academic & Administrative Audit) झालेले आहे. तरी

सव�िश� णशा� महािव� ालयाचे शै� िणक व �शासकीय मु�यमापन (Academic &

Administrative Audit) करावयाचे आहे. �या�तव िश� णशा� महािव� ालयासाठी

उपल�ध असले�या तपासणी सूची व गुणाकंन प�दत याम�ये सुधारणा कर�यासाठी

खालील �माणे सिमती गठीत कर�यात आलेली आहे.

1. डॉ. � ीमती रंगरेज ए. एम. (अ�य� )

2. �ाचाय�डॉ. ि� रसागर एस. बी. (सद�य)

3. �ाचाय�डॉ. उबाळे �ही. पी.  (सद�य)

उ�त सिमतीची िद. 18/02/2017 रोजी बैठक संप� झाली असून सदर

सिमतीने िद. 11/09/2017 रोजी िश� णशा� महािव� ालयासाठी उपल�ध

असलेली तपासणी सूची व गुणाकंन प�दत याम�ये सुधारणा क� न अहवाल सादर

केला आहे. तसेच सोबत जोड�या�माणे िश� णाशा� महािव� ालयाचे शै� िणक व

�शासकीय मु�यमापन (Academic & Administrative Audit) कर�याबाबत

अज�चा नमूना गुणदान प�दतीसह िव� ापीठास िशफारस केलेली आहे.

सबब, िश� णशा� महािव� ालयाचे शै� िणक व �शासकीय मु�यमापन

(Academic & Administrative Audit) कर�यासाठी उपल�ध असले�या तपासणी

सूची व गुणाकंन प�दत याम�ये सिमतीने तयार केलेली अ� यावत तपासणी सूची व

गुणाकंन प�दत �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िश� णाशा� महािव� ालयाचे शै� िणक व �शासकीय मु�यमापन (Academic &

Administrative Audit) कर�यासाठी अ� यावत कर�यात आल�ेया तपासणी

अज�चा नमूना व गुणदान प�दत यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ ३4 ] िव� ापीठासाठी एक Swift Dzire BSIV व एक Bolero SLE Power + BSIV अशी 

एकूण २ वाहने खरेदी कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.३० ऑग�ट, २०१७ रोजी�या सिनयं� ण सिमती�या बठैकीम�ये झालेला ठराव 

� . ५ ब नुसार १२ लाखाची २ वाहने खरेदी करणेबाबत नॅक अंतग�त गुणव� ा �मािणकरण 

क�  (RUSA) सिनयं� ण सिमती िवभागाने िद.११ स�ट�बर, २०१७ रोजी�या अंतग�त 

काय�लयीन िटपणी�वये अिभयांि� की िवभागास कळिवलेले होते, �यानुसार कोण�या 

कंपनीची व कोण�या मॉडेलची २ वाहने खरेदी करावीत, हे िनि� त करणेसाठी 

मा.कुलगु� सो यांनी िद.१८ स�ट�बर, २०१७ रोजी�या िटपणी�वये डॉ. ए. ए. घनवट, डॉ. 

आर. एस. म�ते, � ी. एन. वाय. सोनकांबळे यां�या तांि� की सिमतीचे नामिनद�शन केलेले 

होते, �या�माणे सदर सिमती सद�यांना १२ लाखाची २ वाहने कोण�या कंपनीची व 

कोण�या मॉडेलची खरेदी करावीत, याचा अहवाल देणेबाबत या िवभागातफ� कळिव�यात 

आलेले होते.  

उपरो�त बाबीस अनुस� न डॉ. ए. ए. घनवट, डॉ. आर. एस. म�ते, � ी. एन. वाय. 

सोनकांबळे यां�या तांि� की सिमतीचा अहवाल िद.२३ ऑ�टोबर, २०१७ रोजी �ा�त 

झालेला असून तो खालील त��यात दश�िवलेला आहे.

अहवाल िव� ापीठाकडील स� ��थतीतील वाहनांची उपल�धता, दु� �ती खच� व 

सोई तसेच स� ��थतीत असलेली आव�यकता िवचारात घेऊन िव� ापीठ 

अिधका�यांसाठी एक Swift Dzire BSIV वाहन व परी� ा िवभागाच े

परी� चेे सािह�य पोहोच करणेसाठी तसेच �कॉडसाठी एक Bolero SLE

Power + BSIV अशी एकूण दोन वाहने खरेदी करणेची िशफारस 

करणेत येत आहे.  

अ.� . कंपनीच ेनाव मॉडेल सं�या

१) मा� ती Swift Dzire BSIV 01

२) म�ह�� ा Bolero SLE Power+ BSIV 01

वरील कंपनी�या दोन नवीन वाहनांची खरेदी कर�याची पढुील �ि� या 

कर�याची िशफारस करणेत येत आहे.

तांि� की सिमती�या उपरो�त अहवालातील िशफारस िवचारात घेता, Rate

Contract मधून िव� ापीठासाठी एक Swift Dzire BSIV वाहन (Rate Contract मधील 

Term सह) अिधक�या Octroi / Registration / Insurance / Any Other

Administration Charges �या ��य�  खच�सह व एक Bolero SLE Power + BSIV

वाहन (Rate Contract मधील Terms सह) अिधक�या Octroi / Registration /

Insurnace / Any Other Administration Charges �या ��य�  खच�सह सदर वाहने 

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

ठराव: िव� ापीठासाठी एक Swift Dzire BSIV व एक Bolero SLE Power + BSIV अशी 

एकूण २ वाहने खरेदी कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ ३5 ] िव� ापीठा�या युवा महो�सव आयोजनासाठी संत दामाजी महािव� ालय,

मंगळवढेा या�ंया मागणीनुसार वाढीव अनुदान दे�याची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठा�या िव� ाथ� िवकास िवभागातफ� आयोिजत चौदा�या युवा

महो�सवाचे यजमान पद � ी संत दामाजी महािव� ालय, मंगळवढेा यानंी �वीकारले

होते. युवा महो�सवाचे आयोजन िद. 8 ते 11 ऑ�टोबर 2017 या दर�यान कर�यात

आले . युवा महो�सवा�या आयोजनाचा व होणा�या खच�चा आवाका िवचारात घेता

िव� ापीठाकडून दे�यात आलेले एकुण अनुदान � .6,00,000/- कमी पडणार

अस�यामुळे � ी संत दामाजी महािव� ालय, मंगळवढेा यानंी वाढीव अनुदानाबाबत

मागणी केली होती. �यास अनुस� न अनुदान दे�याबाबत तसेच खच��या व जमे�या

बाजू तपासून िनण�य घे�यासाठी मा कुलगु� महोदय यानंी ि� सद�यीय सिमतीवर

�ा एम एस पवार, िज�हा सम�वयक, िव� ाथ� िवकास िवभाग, �ा राम पवार

सागंोला महािव� ालय सागंोला तसेच �ा एस एन �शदे संचालक िव� ाथ� िवकास

िवभाग याचंी नेमणकू केली होती. अनुदान वाढवून दे�याबाबत चच�कर�यासाठीची

बैठक िद.03/10/2017 रोजी दुपारी 3.30 वाजता िव� ाथ� िवकास िवभाग

सोलापूर िव� ापीठ सोलापूर येथे पार पडली. सोबत जोडले�या सहप� ातील

झाले�या व ��तािवत खच�चा त�ता िवचारात घेता इं� धनु�य व पि� म िवभागीय,

रा�� ीय युवा महो�सवासाठी अपेि� त � .18,81,000/- इतका खच�लागणार आहे

युवा महो�सव या अंदाजप� कीय िशष�काखाली कर�यात आलेली तरतूद

� .20,00,000/- िवचारात घेता संत दामाजी महािव� ालय यानंा वाढीव

अनुदानाबाबत केले�या मागणीची पूत�ता करता येत नाही. तथािप, खास बाब �हणनू

यास मा�यता घे�यासाठी �य�थापन पिरषेदे�या िवचाराथ�सदरचा िवषय ठेव�याची

िशफारस सिमतीकडून कर�यात आली आहे. िशफारशीनुसार � ी. संत दामाजी

महािव� ालय, मंगळवढेा या�ंया मागणीनुसार वाढीव अनुदान दे�याची बाब

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठा�या युवा महो�सव आयोजनावळेी संत दामाजी महािव� ालय, मंगळवढेा 

येथे नैस�गक आप� ीमुळे अचानक उ� वल�ेया अिधक�या २ वळेे�या जेवणा�या 

खच�साठी खास बाब �हणनू � .१,२०,०००/- वाढीव अनुदान दे�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[ ३६ ] 13 �या दी� ातं समारंभात माच�/एि�ल,2017 अखेर सव� िव� ाशाखे�या परी� मे�ये 

उ� ीण�  झाल�ेया व ऑ�टोबर 2017 पय�त सव� िव� ावाच�पती पदवी संपािदत 

करणा-या �नातकानंा पद�या, पदिवका, �माणप� े �दान कर�याबाबत 

िव� ापिरषदे�या वतीने मा.कुलगु�  महोदयानंी केललेी िशफारस  िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठा�या वतीने घे�यात आले�या परी� ेम�ये ज ेिव� ाथ� उ� ीण� झाले 

आहेत, अशा िव� ा�य�ना पद�या, पदिवका, �माणप� ,े िव� ावाच�पती पदवी �दान 

करणेबाबत महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ कायदा 2016 कलम 128 (1) म�ये खालील 

�माणे तरतूद आहे.

कलम

128 (1)

"�यव�थापन पिरषदेस, िव� ापिरषदेकडून िशफारस कर�यात येतील अशा

पद�या,पदिवका,�माणप�  े व िव� ािवषयक इतर िवशेषोपाधी सु�  आिण 

�दान करता येतील" 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ कायदयातील वरील तरतुद िवचारात घेता 

माच�/एि�ल, 2017 अखेर सव� िव� ाशाखे�या परी� ेम�ये उ� ीण� झाले�या व 

ऑ�टोबर,2017 पय�त िव� ावाच�पती सपंािदत करणा-या �नातकांना पद�या, पदिवका, 

�माणप� े �दान कर�याची बाब कायदयातील तरतुदीनुसार िव� ापिरषदे�या वतीने 

�यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस करणे आव�यक आहे. परंत ुनजीक�या कालावधीम�ये 

िव� ापिरषदे�या बठैकीचा िदनांक िनि� त झाला नस�यामुळे महारा��  साव�जिनक 

िव� ापीठ कायदा, 2016 कलम 12(7) मधील तरतदुीनुसार तातडीची बाब �हणनू 

सदर�या िवषयास िव� ापिरषदे�या वतीने माननीय कुलगु�  महोदयांनी �यव�थापन 

पिरषदेकडे िशफारस केली आहे.  ही िशफारस आगामी काळात होणा-या िव� ापिरषदे�या 

बठैकीत मािहती�तव ठेव�यात येईल.

             सबब, 13 �या दी� ांत समारंभात माच�/एि�ल,2017 अखेर सव� िव� ाशाखे�या 

परी� ेम�ये उ� ीण�  झाले�या व ऑ�टोबर,2017 पय�त िव� ावाच�पती पदवी संपािदत 

करणा-या �नातकांना पद�या, पदिवका, �माणप�  े�दान कर�याबाबत िव� ापिरषदे�या 

वतीने मा.कुलगु�  महोदयांनी केलेली िशफारस  िवचाराथ�).

ठराव: 13 �या दी� ातं समारंभात माच�/एि�ल,2017 अखेर सव� िव� ाशाखे�या परी� मे�ये 

उ� ीण�  झाल�ेया व ऑ�टोबर 2017 पय�त सव� िव� ावाच�पती पदवी संपािदत 

करणा-या �नातकानंा पद�या, पदिवका, �माणप� े �दान कर�याबाबत 

िव� ापिरषदे�या वतीने मा.कुलगु�  महोदयानंी �यव�थापन पिरषदेस िशफारस 

केली होती. दर�यान�या कालावधीत �यव�थापन पिरषदेची बैठक झाली नाही व 

िद.१४ ऑ�टोबर, २०१७ रोजी १३ वा दी� ातं समारंभ संप�  झाला. �यामुळे सदर 

िशफारशीस सव�नुमते काय�� र मा�यता दे�यात आली.
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[ ३7 ] ��तुत िव� ापीठाम�ये ��येक वष� संप�  होणा-या पदवीदान समारंभाम�ये अज� 

करतेवळेी पाच वष�पूव� उ� ीण� झाल�ेया िव� ा�य�ना िनयिमत शु�का�यितिर�त 

अिधकचे � .300/- इतके शु�क आकार�याबाबत परी� ा व मू�यमापन मंडळाने 

केललेी िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: ��ततु िव� ापीठाम�ये ��येक वष� सपं�  होणा-या िद� ांत समारंभाम�ये �दान 

कर�यात येणा-या पदवी �माणप� ासाठी � .600/- इतके शु�क आका� न �माणप�  

मागणीचे अज� ��वकारले जातात. �याम�ये िव� ापीठ �थापनेपासनू ते आजतागायत 

उ� ीण� झाले�या सव�च िव� ा�य�ना एक समानच पदवी �माणप� ांचे शु�क आकारले 

जाते.  सदरील बाब िवचारात घेता ��येक वष� संप�  होणा-या समारंभापासनू मागील 

पाच वष�पय�त उ� ीण� झाले�या िव� ा�य�कडून � .600/- इतके शु�क आिण �या 

अगोदर�या िव� ा�य�नाकडून स�या आकार�यात येत असले�या शु�काम�ये ठरािवक 

दंडाची आकारणी क� न पदवी �माणप�  मागणीच े िविहत नमु�यातील अज� ��वकारणे 

िव� ापीठा�या �शासकीय ��टीकोनातून आव�यक आहे.

वरील व�तु��थती िवचारात घेता पाच वष��या अगोदर उ� ीण� झाले�या 

िव� ा�य�नाकडून पदवी �माणप�  मागणीच े अज� िनयिमत शु�का �यितिर�त अिधकचा 

दंड आका� न ��वकार�याबाबत धोरणा�मक िनण�य घे�यासाठी िदनांक   २८/८/2017 

रोजी झाले�या परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या बठैकीत िवषय ठेवला असता 

खालील�माणे ठराव पास   झाला आहे.

ठराव 

� .14(3)

��तुत िव� ापीठाम�ये ��येक वष� संप�  होणा-या पदवीदान समारंभाम�ये 

अज� करतेवळेी पाच वष�पवू� उ� ीण� झाल�ेया िव� ा�य�ना िनयिमत शु�का 

�यितिर�त अिधकचे � .300/-इतके शु�क आकार�यास �यव�थापन 

पिरषदेस िशफारस कर�यात आली.

सबब, वरील�माणे परी� ा व मु�यमापन मंडळाने ��येक वष� सपं�  होणा-या 

पदवीदान समारंभाम�ये अज� करतेवळेी पाच वष�पवू� उ� ीण� झाले�या िव� ा�य�ना 

िनयिमत शु�का �यितिर�त अिधकचे � .300/- इतके शु�क आकार�याबाबत केलेली 

िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठाम�ये ��येक वष� संप�  होणा-या पदवीदान समारंभाम�ये अज� 

करतेवळेी पाच वष�पूव� उ� ीण� झाल�ेया िव� ा�य�ना िनयिमत शु�का�यितिर�त 

अिधकचे � .300/- इतके शु�क आकार�याबाबत परी� ा व मू�यमापन मंडळाने 

केललेी िशफारस ��वका� न �यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ ३8 ] मा. �यव�थापन पिरषदे�या ठरावानुसार मानसेवी कम�चारी उपल�ध झाललेे

नस�याने कायदा िवभागाकडे काय�रत कं� ाटी लखेिनक यांना एकि� त वतेनावार

नेमून एकि� त वतेन ठरिव�याची बाब मा. �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: कायदा िवभागाकडे असणा�या कामाचा िवचार करता मानसेवी अथवा कं� ाटी

प�दतीने कम�चा�याची एकि� त वतेनावर नेमणकू क� न �यांचे मानधन अथवा एकि� त

वतेन िन� त कर�याबाबत मा. �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर कर�यात आले�या

िवषयावर िद. 20 जानेवारी 2016 रोजी िवषय � . 7(7) खालील�माणे ठराव पारीत

कर�यात आलेला आहे.

ठराव - कायदा िवभागाकडे असणा�या कामाचा िवचार करता कायदा िवभागाकडे मानसेवी

कम�चारी नेम�यास व �यांना दरमहा � पये-11,000/- मानधन दे�यास सव�नुमते मा�यता

दे�यात आली.

सदर ठरावानुसार कायदा िवभागाकडे दैनंिदन काम कर�यासाठी मानसेवी

कम�चारी िमळु शकलेले नाही. दर�यान ��तुत िव� ापीठा�या आ�थापना िवभागाने

ता�प�ुय��व� पात रोजदंारीवर कं� ाटी लेखिनक िद. 22/10/2016 रोजी पासुन उपल�ध

क� न िदलेले आहे व सदर कम�चारी आज पय�त कायदा िवभागाकडे काय�रत आहे.

कायदा िवभागाकडील दैनंिदन कामांचा यो�य प�दतीने िनपटारा कर�यात येऊन �याचे

अिभलेख जतन कर�यासाठी रोजदंारीवर कं� ाटी लेखिनक कायदा िवभागाकडे िनय�ुती

कर�यात आलेली आहे. सदर कं� ाटी लेखिनक यां�याकडे सोपिव�यात आले�या

कामासंदभ�तील काय�प�दत व दैनंिदन �ा�त होणा�या िविवध काय�लयातील प� ांची यो�य

प�दतीने न�द घे�यात येऊन सदरप� ांवर कर�यात आले�या काय�वाह�चा अहवाल व

��तािवक काय�वाही बाबत संबधंीत िवभागाना स�वर कळिव�यात येत असुन सदर

कागदप� ांचे उ� म �कारे अिभलेख सुरि� त कर�यात येत आहे. �याच�माणे ��तुत

िव� ापीठाशी संबधंीत �यायालयीन �करणाचे यो�यरी�या जतन क� न ते संबधंीत

वकीलांना पाठिव�याचे काम जबाबदारीपवू�क व िबनचकुपणे करीत आहेत. वरील �माणे

कामे पार पाडीत असताना कं� ाटी लेखिनक � ी. शेख यांनी ��तुत िव� ापीठा�या िवशेष

दी� ांत समारंभावळेी �यांना नेमून दे�यात आलेले काम उ� मिर�या पणू� केलेले

आहे.कं� ाटी लेखिनक � ी. शेख यांचे वर नमूद �माणे कामाची प�दत िवचारात घेता �यांचे

काम उ� म आहे.

सबब, मा. �यव�थापन पिरषदे�या ठरावानुसार मानसवेी कम�चारी उपल�ध

झालेले नस�याने कायदा िवभागाकडे काय�रत कं� ाटी लेखिनक यांना एकि� त वतेनावर

नेमून एकि� त वतेन ठरिव�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: �यव�थापन पिरषदे�या ठरावानुसार कायदा िवभागाकडे मानसेवी कम�चारी

उपल�ध न झा�यामुळे एकि� त वतेनावर कं� ाटी लखेिनक नेमून �यानंा एकि� त 

� .१०,०००/- दरमहा वतेन िद.१ नो�ह�बर, २०१७ पासून आदा कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ ३9 ] परी� ा िवभागाकडील 17 कं� ाटी संगणक लखेिनक यानंा यापुढे एकि� त 

वतेनावर कामावर घे�याचीबाब मा. �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी - परी� ा व मू�यमापन िवभागाकडे स�या १७ कं� ाटी संगणक लेखिनक काय�रत 

आहेत.  स�या ऑ�टो/नो�ह�-2017 परी� ेचे कामकाज चालू असनू �यां�या िनकालाची पवू� 

तयारी सु�  आहे. िव� ापीठाने यावष�पासनू काही अ�यास� म सोडून इतर सव� 

अ�यास� मांकरीत Barcode ही निवन �णाली ��वकारली आहे.

तथािप परी� ा व मू�यमापन मंडळ िवभागाकडील कामाचे �व� प पाहता उपल�ध 

असलेले कायम कम�चारी अ�य�प आहेत. �यामुळे उपरो�त कं� ाटी संगणक लेखिनक 

यां�याकडून कामकाज पणू� केले जात आहे. स�या स�  प�दती लागू अस�याने संपणू� 

वष�भर परी� ा िवभागाकडे कामकाज चालू असते. उपरो�त कं� ाटी कम�चारी यांची 

िनयु�ती ही ११ महीने कालावधीची असलेने व �यांना �यानंतर � ेक िदला जात असलेने 

परी� ा िवभागाकडील कामावर परीणाम होतो. तसेच काही कालावधीनंतर प�ुहा निवन 

कं� ाटी कम�चारी नेम�याने �यांना प�ुहा �िशि� त करणे आव�यक होते. �यामुळे 

कामकाजाम�ये अचकुता येणे कठीण जाते.

स�य��थतीत काय�रत असलेले 17 कं� ाटी संगणक लेखिनक यांना यापढेु एकि� त 

वतेनावर कामावर घेत�यास �याचा कामकाजावरही चांगला परीणाम होईल व परी� ा 

िवभागाचे कामकाज सुरळीत हो�यास मदत होईल असे वाटते.

      सबब, सदर 17 कं� ाटी संगणक लेखिनक यांना यापढेु एकि� त वतेनावर कामावर 

घे�याची बाब िवचाराथ�.).

ठराव: परी� ा िवभागाकडील स� ��थतीत काय�रत असलले े खालील यादी�माणे

17 कं� ाटी संगणक लखेिनक यानंा यापुढे एकि� त वतेनावर कामावर घे�यास व 

�यानंा एकि� त वतेन दरमहा � .१०,०००/- िद.०१ नो�ह�बर, २०१७ पासून आदा 

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

१) � ी. अकंद एस. एस. १०) � ी. जमादार एस. एच. 

२) � ी. सोनटकल ेएस. जी. ११) � ी. शेख एम. ए. 

३) � ी. बागवान एम. यू. १२) � ी. मोटे के. आर. 

४) � ी. �वामी आय. यू. १३) � ी. गंगदे एस. एम. 

५) � ी. कोरवी सी. एम. १४) � ी. गायकवाड बी. जे.

६) � ी. भडंारे एस. जे. १५) � ी. फुटाणे पी. डी.

७) � ी. च�हाण डी. पी. १६) � ी. स�यद एम. एफ. 

८) � ी. डु�मनवर ए. एस. १७) � ी. बे� नगीकर �ही. ए. 

९) � ी. क�याणी बी. एस. 
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[ ४० ] िव� ापीठातील िश� क व िश� के� र कम�चा�यांच े � ेड वतेन � पये 8000/- पय�त आहे 

�यांना िदवाळी सण अ� ीम �हणनू � .10,000/- (अ� री � पये दहा हजार फ�त)

दे�याबाबत मा.कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िद�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या 

मािहती�तव.

िटपणी : महारा��  शासना�या िव�  िवभागाने िद.26/10/2015 रोजी�या शासन िनण�यात 

िद.01/01/2006 पासून सधुािरत कर�यात आले�या वतेन सरंचनेतील �या राजि� त 

रा�य शासकीय कम�चा�यांच े � ेड वतेन � .4,800/- ( अ� री � पये चार हजार आठशे 

फ�त ) प�े  अिधक नाही अशा कम�चा�यांना सणासाठी � .10,000/- अ� ीम र�कम 

अनु� ेय राहील अस े नमूद केले आहे. �याच धरतीवर मा. कुलगु�  महोदयांनी िदनांक 

03/10/2017 रोजी�या िटपणी�वये िव� ापीठातील �या िश� क व िश� के� र कम�चा�यांचे 

� ेड वतेन � पये 8000/- पय�त आहे �यांना िदवाळी सण अ� ीम �हणनू � .10,000/-

(अ� री � पये दहा हजार फ�त ) देणयास मा�यता िदली आहे. �या�माणे िदवाळी सण 

अ� ीम �हणनू � .10,000/- आदा कर�याबाबत लेखा िवभागास कळिव�यात आली आहे.

सदरची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव सादर).

ठराव: िव� ापीठातील �या िश� क व िश� के� र कम�चा�यांचे � ेड वतेन � पये 8000/- पय�त आहे 

�यांना िदवाळी सण अ� ीम �हणनू � .10,000/- (अ� री � पये दहा हजार फ�त)

दे�याबाबत मा.कुलगु�  महोदयांनी मा�यता िद�या�या बाबीची न�द घे�यात आली.
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[ ४१  ] ऑ�टोबर/नो�ह�बर, 2017 म�ये संप� होणा-या िव� ापीठीय परी� ाचे OMR/ICR Barcode

Technology वर आधािरत उ� ापि� का तपासणी/मू�यामापन काय�प�दती �थमच अवलबं�यात

आ�याने मनु�यबळ मदतनीसास �ती एक नग उ� रपि� का Part-II & III Main Slip फाड�यास

0.15 पैसे आिण पेपर िम��सग व UID Barcode िचकटिवणे/लाव�याकिरता ०.३० पैसे असे

मानधनावर जादा मनु�यबळबाबत मा.कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम, 2016 कलम 48 (2) नुसार केललेी िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

िटपणी:- माहे ऑ�टो/नो�ह�बर-2017 �या परी� ेपासून OMR/ICR/Barcode Technology वर 

आधािरत उ� रपि� का तपासणी/मू�यमापन काय�प�दती अवलंब�यात आलेली आहे. गतवष� 

�माणे संबंिधत मू�यमापनावर मनू�यबळाची नेमणूक कर�यात आलेली आहेत. तरी काही म�यवत� 

मू�यमापन क�� ाव� न आणखी मनू�यबळाची आव�यकता अस�याची वारवांर दूर�वनीव� न मागणी 

होत आहे.  

माहे ऑ�टो/नो�ह�, 2017 �या िविवध अ�यास� मा�या परी� ा िद.24/10/2017 पासून 

िविवध परी� ा क�� ावर सु�  झाले आहेत. तसेच उ� रपि� का मू�यमापनाकिरता एकुण 13 म�यवत� 

मू�यमापन मु�य क�� व उपक��  िनि� त केलेली आहेत. तसेच माहे ऑ�टो/नो�ह�बर-2017 �या 

परी� ेपासून OMR/ICR/Barcode Technology वर आधािरत उ� रपि� का तपासणी/मू�यमापन 

काय�प�दती अवलंब�यात आ�याने UID Barcode िचकटिवणे व Part-II Main Slip & Part- III 

Slip फाड�यासाठी आणखी मनु�यबळाची (मदतनीस) आव�यकता आहे असे कळिवले होते. तसेच 

िनकाल वळेेत लाव�या�या ��टीने पिर� ेच ेकामकाज जलद गतीने होणे गरजेच ेआहे.

वरील�माणे मनु�यबळ मदतनीसास �ती एक नग उ� रपि� का Part-II Main Slip

फाड�यास 0.15 पैसे, Part-III Slip फाड�यासाठी ०.१५ पैसे आिण पेपर िम��सग व UID

Barcode िचकटिवणे / लाव�याकिरता ०.३० पैसे असे मानधन आदा कर�यात येणार आहे.

ऑ�टोबर/नो�ह�बर, 2017 म�ये संप�  होणा-या िव� ापीठीय परी� ाचे OMR/ICR

Barcode Technology वर आधािरत उ� रपि� का तपासणी/ मू�यामापन काय�प�दती �थमच

अवलंब�यात आ�याने मनु�यबळ मदतनीसास �ती एक नग उ� रपि� का Part-II/III Main Slip

फाड�यास 0.15 पैसे आिण पेपर िम��सग व UID Barcode िचकटिवणे / लव�याकिरता ०.३० पैसे 

असे मानधनावर जादा मनु�यबळबाबत मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम, 2016 कलम 48 (2) नुसार केलेली िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: ऑ�टोबर/नो�ह�बर, 2017 म�ये संप� होणा-या िव� ापीठीय परी� ाचे OMR/ICR Barcode

Technology वर आधािरत उ� रपि� का तपासणी/ मू�यामापन काय�प�दती �थमच अवलबं�यात

आ�याने मनु�यबळ मदतनीसास �ती एक नग उ� रपि� का Part-II/III Main Slip फाड�यास

0.15 पैसे आिण पेपर िम��सग व UID Barcode िचकटिवणे / लव�याकिरता ०.३० पैसे असे 

मानधनावर जादा मनु�यबळबाबत मा. कुलगु�  महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम, 2016 कलम 48 (2) नुसार केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.  

सव� उप��थतांच ेआभार मानून मा.कुलगु�  यां�या परवानगीने बठैक सपं�याचे कुलसिचव यांनी 

जाहीर केले.

                   सही/-             सही/- 

सद�य सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


