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NAAC Accredited-2015 
‘B’ Grade (CGPA-2.62) 

प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ, सोलापरू 

�यव�थापन पिरषदे�या 123 वी (तातडीची) बैठकीचा काय�वृ�ांत 

मंगळवार, िद.04 जून, २०१9 दुपारी 04:00 वा. 
 

 �यव�थापन पिरषदेची १२3 वी (तातडीची) बैठक मंगळवार, िद.04 जून, २०१9 रोजी दुपारी 04:0० वाजता 

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

सदर बैठकीस खालील�माणे उप��थती होती. 

अ.�. सद�याच ेनांव पद 

1) डॉ. मृणािलनी फडणवीस - मा. कुलगु� अ�य�  

2) डॉ. एस. आय. पाटील - �-कुलगु� सद�य 

3) �ा. महेश महादेव माने सद�य 

4) �ाचाय� डॉ. �ीमती के. ए. पांडे  सद�या 

5) डॉ. एस. एस. गोरे  सद�य 

6) डॉ. जी. एस. कांबळे सद�य 

7) डॉ. बी. एन. आदटराव सद�य 

8) डॉ. एच. के. आवताडे सद�य 

9) डॉ. बी. पी. र�गे सद�य 

10) �ीमती एन. एस. मंकणी सद�या 

11) कु. ए. सी. च�हाण सद�या 

१२) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य 

१३) डॉ. सुरै�या शेख सद�या 

14) डॉ. एस. आर. कोकरे - संचालक, परी�ा व मू�यमापन मंडळ िनमंि�त 

15) सीए एस. एच.  शहा - िव� व लेखा अिधकारी िनमंि�त 

16) �ा. डॉ. �ही. बी. घुटे - कुलसिचव सद�य सिचव 
 

�वागत: 

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

 सीए एस. एच. शहा, िव� व लेखा अिधकारी यांची ही पिहलीच बैठक अस�याने �यांचे पु�पगु�छ देवनू  

�वागत कर�यात आले. तसेच मा�टा िव�ापीठ व पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ यां�याम�ये 

सामंज�य करार झा�यामुळे सव� सद�यानंी मा. कुलगु� आिण �शासनाच ेअिभनंदन केले.  

अनुप��थती:  

 �ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे, �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी व �ी. ए. के. आवळे यांनी दुर�वनी�ारे अनुप��थत 

राह�याबाबत िवनंती केली होती. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेऊन मा�यता दे�यात आली.  तसेच डॉ. एस. सी. 

मांडे, संचालक, नॅशनल स�टर फॉर सेल साय�सेस, पुणे िव�ापीठ कॅ�पस, पुणे, अवर मु�य सिचव, उ�च व तं� 

िश�ण िवभाग, मं�ालय, मंुबई, डॉ. डी. आर. माने, मा. िश�ण संचालक (उ�च िश�ण), उ�च िश�ण 

संचालनालय, पुणे व डॉ. डी. आर. नंदनवार, �भारी सहसंचालक, (तं� िश�ण) पुणे, मा. संचालक (तं� िश�ण) 

यांच े�ितिनधी हे �यव�थापन पिरषदे�या या बैठकीस अनुप��थत होते. 
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सदर बठैकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े  

 

[  01  ] िद.01/06/2019 रोजी�या इमारत व बांधकाम सिमती�या बठैकीतील िवषय �.02 

नुसार �यव�थापन पिरषदेस केललेी िशफारस िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: िव�ापीठ पिरसरातील िविवध इमारत व बांधकाम करणे कामाकिरता 

िद.01/06/2019 रोजी इमारत व बाधंकाम सिमतीची बठैक आयोिजत कर�यात आली 

होती. सदर बठैकीत िवषय �.२ नुसार सादर केले असता, �यव�थापन पिरषदेस 

िशफारस कर�यात आली आहे. 

 िव�ापीठ पिरिनयम S.339 (f) नुसार िद.01/06/2019 रोजी�या इमारत व 

बांधकाम सिमती�या इितवृ�ातंास �यव�थापन पिरषदेची मा�यता घेणे आव�यक आहे. 

 सबब, िद. 01/06/2019 रोजी�या इमारत व बांधकाम सिमती�या बठैकीतील 

िवषय �.02 नुसार �यव�थापन पिरषदेस केलेली िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव: िद.01/06/2019 रोजी�या इमारत व बाधंकाम सिमती�या बठैकीमधील िवषय �.02 वर 

झाल�ेया िशफारशीस खालील�माणे मा�यता दे�यात आली. 

 िव�ापीठा�या िव�तारासाठी संपािदत कर�यात आल�ेया 482 एकर 

पिरसराम�ये न�याने बांध�यात येणा�या मु�य �शासकीय इमारत व परी�ा भवन बांधणे या 

कामासाठी मे. पवार पाटकर क����शन �ा. िल., नािशक यांची अदंाजप�कीय र�कम 

`.35,73,64,373/- पे�ा 11 ट�के कमी दराने �हणजचे `.31,80,54,292/- इत�या 

र�कमेची िनिवदा मंजूर क�न पढुील काय�वाही कर�याची इमारत व बाधंकाम सिमतीची 

िशफारस ��वका�न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 

 

सही/- 

सद�य सिचव 
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