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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

�यव�थापन पिरषदे�या 91 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

मंगळवार, िद.२४ मे, २०१6 दुपारी ०१:०० वा. 

�यव�थापन पिरषदेची 9१ वी बठैक मंगळवार, िद.२४ मे, २०१6 रोजी दुपारी ०१:०० वाजता 

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

होती.

बठैकीस खालील�माणे उप��थती होती.

अ.� . सद�याचे नांव पद

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

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

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

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

5) डॉ. िम� ा डी. एन., कुलसिचव सिचव

�वागत:

मा. डॉ. डी. एन. िम� ा िद.०९/०५/२०१६ रोजी कुलसिचव या पदावर � जू झाले. �यांची 

कुलसिचव या पदावर � जू झा�यानंतरची �यव�थापन पिरषदेची ही पिहलीच बठैक अस�याने मा.कुलगु�  

यां�या ह�ते �यांच ेप�ुषगु�छ देऊन �वागत कर�यात आले. 

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

अनुप��थती: 

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

पणेु मा. सचंालक (तं�  िश� ण) यांच े�ितिनधी व डॉ. देशपांडे एस. एम., िवभागीय सहसचंालक, सोलापरू 

िवभाग, सोलापरू मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण) पणेु यांच े�ितिनधी यांनी इतर सरकारी कामािनिम�  

दूर�वनी� ारे अनुप��थत राह�याबाबत कळिवले. �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 ] २३ एि�ल, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

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

ठराव: २३ एि�ल, २०१६ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

सव�नुमते कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली. 
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[ 0२ ] महारा��  ् िव� ापीठे कायदा १९९४ कलम २8 (ए�स) नुसार �यव�थापन पिरषदेस 

मा. कुलगु�  यानंी सादर करावयाचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर.

(िटपणी: महारा�� ् िव� ापीठे कायदा 1994 कलम २८ (ए�स) नुसार मा. कुलगु�  यांचा 

अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर करणे आव�यक आहे. �यानुसार मा. कुलगु�  यांचा 

अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर).

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

केल�ेया िद.29/03/2016 पासून िद.11/05/2016 पय�तचा आढावा अहवालाची 

न�द घे�यात आली.
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[ 03 ] िव� ापीठातील िविवध �शासकीय िवभागाअतंग�त �थायी �व� पाचे �शासकीय 

द�तऐवजचे Digitization चे काम िव� ापीठ दंडकानुसार संरि� त कर�याचे काम 

Science and Technology Park, Pune University Campus, Pune

या�ंयाकडून क� न घे�यास �शासकीय मा�यतेची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठाची �थापना होवून आजअखेर जवळपास १2 वष� पणू� झालेले आहेत. 

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

द�तऐवजच ेDigitization करणे, तसचे िव� ापीठ काय�� �े ातील संल��नत महािव� ालय 

�थापनेपासनू आजआखेरचे �थायी �व� पाचे द�तऐवज िव� ापीठ दंडकानुसार सरंि� त 

करणे अ�नवाय आहे.

िव� ापीठातील िविवध �शासकीय िवभागाअंतग�त �थायी �व� पाच े �शासकीय 

द�तऐवजांची सं�या अंदाज े१३,00000 इतकी आहे. 

उ�त�माणे Digitization काम कर�याकिरता क��  सरकार परु�कृत Science

and Technology Park, Pune University Campus, Pune यां�याकडे काम कर�याच े

लायस�स उपल�ध आहे. इतर सरकारी िवभागे व अनु�ठाने तथा िव� ापीठाकडील सदरच े

काम � ाच कंपनीकडून क� न घे�यात आलेले आहे.

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

द�तऐवजाचे Digitization काम Science and Technology Park, Pune University 

Campus, Pune यां�याकडून क� न घे�यास �शासकीय मा�यतेची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

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

�शासकीय द�तऐवजाचंे Digitization चे काम िव� ापीठ दंडकानुसार संरि� त 

कर�याचे काम Science and Technology Park, Pune University Campus,

Pune या�ंयाकडून क� न घे�यास सव�नुमते �शासकीय मा�यता दे�यात आली.
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[ 04 ] िव� ापीठ वाहन � माकं एम. एच. १३ एसी 9988 हंुडाई वरेणा (िडझेल) व 

एम. एच. १३ बी 5966 (टाटा सुमो �पेिसओ गो�ड) या वाहनाची िव� ी कर�याची 

बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठात स� ��थतीत टाटा इंिडका, टाटा इंिडगो सीएस, टोयोटा 

इिटऑस, ��व�ट िडझायर अशी चार वाहने आहेत. तसेच परी� ा िवभागा�या उ� रपि� का, 

�� पि� का, �टेशनरी वाटप करणे व शहरातील िविवध कामाकिरता िव� ापीठाकडे दोन 

म�ह� ा बोलेरो, फोस� � �स, फोस� � ��लर, टे�पो 407, टाटा सुमो अशी सहा वाहने आहेत.

िव� ापीठ काय�लयाकडे स� ��थतीत असलेले वाहन � .एम. एच. 13 एसी 9988 

हंुडाई वरेणा (िडझेल) कार हे वाहन ऑ�टोबर 2008 साली खरेदी कर�यात आले असून, 

सदर वाहनाचे 2,52,935 िक. मी. धाव झालेले आहे. तसेच एम. एच. 13 बी 5966 

टाटा सुमो �पेिसओ गो�ड (िडझेल) हे वाहन माच� 2005 साली खरेदी कर�यात आले असून 

सदर वाहनाच े3,16,488 िक. मी. इतकी धाव झालेले आहेत. 

उपरो�त दो�ही वाहनांची वारंवार दु� �ती कामे िनघत अस�याने सदर वाहने 

परगावी ने�यास यो�य नाहीत तसेच वाहने खच�क होत असून वाहन िव� ी कर�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ वाहन � माकं एम. एच. १३ एसी 9988 हंुडाई वरेणा (िडझेल) व 

एम. एच. १३ बी 5966 टाटा सुमो �पेिसओ गो�ड (िडझेल) या वाहनाची िव� ी 

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. �याचबरोबर ही वाहने Buy-back

प�दतीने िव� ी करावी व �याबद�यात दोन नवीन वाहने िव� ापीठा�या शै� िणक व 

काय�लयीन कामासाठी िव� ापीठ �वफंडातून खरेदी कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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[ 05 ] सोलापूर िव� ापीठ कम�चारी या�ंयासाठी लागू करावया�या व�ै कीय खच� �ितपूत� 

योजने�या िनयम व अटी यामधील अट � .6 म�ये सुधारणा कर�याची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ कम�चारी यां�यासाठी लागू करावया�या व�ै कीय खच� �ितपतू� 

योजने�या िनयम व अटी तयार कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदेने िनयु�त केले�या 

सिमतीने बठैका घेवून सदर योजने�या िनयम व अटी तयार क� न िदले�या हो�या. सदर 

िनयम व अटीस िद.12/04/2016 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीम�ये मा�यता 

िदली गेली होती. 

सदर िनयम व अटी यामधील अट � .6 पढुील�माणे आहे. िव� ापीठ कम�चा�या�या 

कुटंूबा�या �या� येत पढुील �य�त�चा समावशे असेल, कम�चा�याची प�नी अथवा पती, 

मुलगा अथवा मुलगी (केवळ 18 वष�खालील) या �यितिर�त कोण�याही नातेसबंिंधत 

�य�त��या व�ै कीय खच�ची �ितपतू� दे�यात येवू नये.

उपरो�त अट � .6 खालील�माणे बदल करावयाचे लेखी िनद�श 

मा. कुलगु� महोदयांनी िद.12/05/2016 रोजी िदलेले आहेत.

मूळ अट 

� .६ 

िव� ापीठ कम�चा�या�या कुटंूबा�या �या� येत पढुील �य�त�चा समावशे असेल, 

कम�चा�याची प�नी अथवा पती, मुलगा अथवा मुलगी (केवळ 18 वष�खालील)

सुधािरत 

अट � .6

िव� ापीठ कम�चा�या�या कुटंूबा�या �या�येत पढुील �य�त�चा समावशे असते, 

कम�चा�याची प�नी अथवा पती, तसेच कम�चा�यावर अवलंबनू असलेला / 

असलेली अिववाहीत मुलगा अथवा मुलगी (केवळ 28 वष�खालील)

सबब, व�ै कीय खच� �ितपतू� योजने�या िनयम व अटीमधील अट � .६ म�ये 

सुधारणा कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठ कम�चारी यां�यासाठी लागू करावया�या व�ै कीय खच� �ितपतू� 

योजने�या िनयम व अटी यामधील अट � .6 म�ये खालील�माणे सधुारणा कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

सुधािरत 

अट � .6

िव� ापीठ कम�चा�या�या कुटंूबा�या �या� येत पढुील �य�त�चा समावशे असेल,

कम�चा�याची प�नी अथवा पती, तसेच कम�चा�यावर पणू�त: अवलबंनू असललेा 

/ असललेी अिववाहीत मुलगा अथवा मुलगी (केवळ 28 वष�खालील)
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[ 06 ] सोलापूर िव� ापीठ कम�चारी या�ंयासाठी लागू करावया�या व�ै कीय खच� �ितपूत� 

योजने�या िनयम व अटीस अनुस� न कम�चा�याचंी व�ै कीय देयके पािरत 

कर�यासाठी त�  सिमती�या सद�याचंी नाव ेनामिनद�िशत क� न िमळ�याची बाब 

िवचाराथ�. 

(िटपणी: िव� ापीठ कम�चारी यां�यासाठी लागू करावया�या व�ै कीय खच� �ितपतू� 

योजने�या िनयम व अटी तयार कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदेने िनयु�त केले�या 

सिमतीने बठैका घेवून सदर योजने�या िनयम व अटी तयार क� न िदले�या हो�या. सदर 

िनयम व अटीस िद.12/04/2016 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीम�ये मा�यता 

िदली गेली होती. 

सदर िनयम व अटी यामधील अट � .९ पढुील�माणे आहे. व�ै कीय खच��या 

देयकांची छाननी व �ितपतू� मा�य कर�यासाठी िव� ापीठाने िव� ापीठातील संबिंधत त�  

(व�ै कीय अिधकारी तसचे िव�  िवभागातील स� म अिधकारी) व िव� ापीठ बा�  त�  यांची 

कायम�व� पी सिमती नेमावी. िव� ापीठ बा�  सद�यांम�ये शासकीय तसचे खाजगी आरो�य 

सेवमे�ये काय�रत असलेले व�ै कीय त�  यांचा समावशे असावा.

सबब, उपरो�त अट � .9 नुसार व�ै कीय देयके �ितपतू�साठी त�  सिमती 

सद�यांच ेनाव ेनामिनद�िशत क� न िमळ�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सोलापरू िव� ापीठ कम�चारी यां�यासाठी लागू करावया�या व�ै कीय खच� �ितपतू� 

योजने�या िनयम व अटीस अनुस� न कम�चा�यांची व�ै कीय देयके पािरत कर�यासाठी त�  

सिमतीवर खालील�माणे सद�यांचे नामिनद�शन कर�यात आल.े

१) डॉ. िव� ल धडके, डॉ. वशंैपायन �मृित शासकीय वै� कीय महािव� ालय, सोलापूर   : अ�य�

२) िव�  व लेखा िवभागातील वग� १ च ेअिधकारी  : सद�य

३) डॉ. ए. एच. जगताप, वै� कीय अिधकारी   : सिचव 
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[ 07 ] महारा��  शासन राजप�  असाधारण भाग चार-ब, िद.०८ फे�वुारी, २०१० मधील २ 

नुसार, अिखल भारतीय �शासन सेवतेील महारा��  शासनातील सिचव दज��या 

अिधका�या�माणे मा.कुलगु�ं ना सव� भ� े व इतर लाभ िमळ�याबाबत.

(िटपणी: महारा��  शासनाने महारा��  शासन राजप�  असाधारण भाग चार-ब, 

िद.०८ फे�वुारी, २०१० नुसार, कुलगु�ं �या सेव�ेया अटी व शत� िविहत केले�या आहेत. 

यातील अ.� . २ खालील�माणे आहे. 

२. अिधिनयमनातील �कवा शासन िनण�यात असल�ेया तरतूदीखेरीज, अिखल भारतीय 

सेवतेील महारा��  शासनातील सिचव दज��या अिधका�या�माणे कुलगु�  हे सव� भ� े व 

इतर लाभ िमळ�यास पा�  असतील. 

वरील तरतूदीचा िवचार करता, The All India Services (Medical Attendace), Rules, 1954

मधील family �या �या�येची 2(c) ची तरतूद खालील�माणे आहे. 

2 (c) “family” means -
(i) Husband or wife as the case may be, of the member of the Service; and
(ii) The parents, sisters, widowed sisters, widowed daughters, minor brothers,
children and step-children wholly dependent upon the member of the Service and
are normally residing with such member including dependent brothers, dependent
divorces / separated daughters and step-mother.

उपचार घेत�यानंतर कोण�या दवाखा�यातून परतावा घेता येईल यासंदभ�तील कलम ७ 

नुसारची तरतूद खालील�माणे आहे. 

7 (1) Every member of the Service shall be entitled free of charge, to treatment -
(a) in such Government hospital in the station or district where he falls ill as can be

in the opinion of the authorized medical attendant, provide the necessary and
suitable treatment; or

(b) if there is no such hospital as is referred to clause (a), in such hospital other than
a Government hospital in that station or district as may, in the opinion of the
authorized medical attendant, provide the necessary and suitable treatment; or

(c) if there is no such hospital referred to in clauses (a) and (b) in such hospital in
the State as may, in the opinion of the authorized medical attendant, provide
the necessary and suitable treatment:

कलम २ आिण ७ चा िवचार करता, अिखल भारतीय सेवतेील महारा��  शासनातील सिचव 

दज��या अिधका�या�माणे मा.कुलगु�ं ना सव� भ� े व लाभ िमळ�यास शासना�या िद.०८ 

फे�वुारी, २०१० �या राजप� ानुसार पा�  अस�याने �यांना “The All India Services

(Medical Attendance) Rules, 1954 मधील कलम २ नुसार, �यां�यासह �यां�या प�नी व 

अिववाहीत मुलगा / अिववाहीत मुलगी यांना व�ै कीय खच�ची �ितपतू� घेता येईल. कलम 

७ नुसार, �यांनी केले�या व�ै कीय खच�ची �ितपतू� घेता येईल. 

सबब, वरील बाबी ल� ात घेता, मा.कुलगु�ं ना अिखल भारतीय सेवतेील महारा��  

शासनातील सिचव दज��या अिधका�या�माणे व�ै कीय खच��या �ितपतू�चा लाभ 

िमळ�याची बाब मा�यते�तव).

ठराव: महारा��  शासन राजप�  असाधारण भाग चार-ब, िद.०८ फे�वुारी, २०१० मधील २ 

नुसार, अिखल भारतीय �शासन सेवतेील महारा��  शासनातील सिचव दज��या 

अिधका�या�माणे मा.कुलगु�ं ना सव� भ� े व इतर लाभ िमळ�याबाबत सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. �या अनुषंगाने आव�यक �संगी िव� ापीठ फंडातून व�ै कीय 

खच��या �ितपूत� कर�यास मा�यता �दान कर�यात आली. 
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[ 08 ] सोलापूर िव� ापीठ आरो�य क�� ात मानसेवी त�वावर काय�रत असल�ेया � ी 

डॉ�टर सौ. मीना माने याचंे मािसक मानधन वाढवून दे�याची बाब िवचाराथ�. 

(िटपणी: डॉ. मीना माने या िव� ापीठ आरो�य क�� ाम�ये � ी डॉ�टर �हणनू 

िद.01/11/2014 पासून मानसेवी त�वावर काय�रत असनू स� ��थतीम�ये �यांना मािसक 

� .9,000/- इतके मानधन िमळत आहे. डॉ. मीना माने या आरो�य क�� ाम�ये 

�ित आठवडा तीन िदवस दुपारी ३:०० ते सं�या.५:०० अशी दोन तास सेवा देत आहेत. डॉ. 

मीना माने यांनी िद.20/04/2016 रोजी�या िवनंती अज��वये �यांचे मािसक मानधन 

वाढवून दे�याची िवनंती केलेली आहे. 

िव� ापीठातील िव� ा�थनी तसेच मिहला कम�चारी यां�या आरो�य िवषयक गरजा 

व डॉ. मीना माने यांचे समाधानकारक काम तसेच स� ��थतीत महागाई दर या सव� गो�टी 

िवचारात घेता, �याचे मािसक मानधन वाढवून दे�याची बाब िवचाराथ�). 

ठराव: सोलापूर िव� ापीठ आरो�य क�� ात मानसेवी त�वावर अध�वळे काय�रत असल�ेया 

� ी डॉ�टर सौ. मीना माने याचंे स�याचे `9,000/- मािसक मानधन वाढवून 

मे, 2016 पासून `10,000/- � ित महा इतकी कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.  
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[ 09 ] सोलापूर िव� ापीठ आरो�य क�� ात मानसेवी त�वावर काय�रत असल�ेया � ी 

पिरचािरका सौ. मेघना जोशी याचंे मािसक मानधन वाढवून दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सौ. मेघना जोशी या िव� ापीठ आरो�य क�� ाम�ये � ी पिरचािरका �हणनू 

िद.10/11/2014 पासून मानसेवी त�वावर काय�रत असनू स� ��थतीम�ये �यांना मािसक 

� .9,500/- इतके मानधन िमळत आहे. सौ. मेघना जोशी या आरो�य क�� ाम�ये 

सकाळी 10:20 ते स�ंया.6:00 अशी पणू�वळे सेवा देत आहेत. सौ. मेघना जोशी यांनी 

िद.20/04/2016 रोजी�या िवनंती अज��वये �यांचे मािसक मानधन वाढवून दे�याची 

िवनंती केलेली आहे. 

आरो�य क�� ाची असलेली गरज व सौ. मेघना जोशी यांच े चांगले काम तसचे 

स� ��थतीत महागाई दर या सव� गो�टी िवचारात घेता, �यांचे मािसक मानधन वाढवून 

दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: सोलापूर िव� ापीठ आरो�य क�� ात मानसेवी त�वावर पूण�वळे काय�रत असल�ेया 

� ी पिरचािरका सौ. मेघना जोशी याचंे स�याच े`9,500/- मािसक मानधन वाढवून 

मे, 2016 पासून `11,000/- �ित महा इतकी कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.  
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[ 10 ] वाहन चालक � ी. एच. बी. गारमप� ी, � ी. �ही. ए. चौगुल ेव � ी. ए. पी. मजगे यानंा 

दरमहा `200/- � मण�वनी भ� ा मंजूर कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: स� ��थतीत िव� ापीठात तीन कायम �व� पी व आठ कं� ाटी प�दतीवर वाहन 

चालक काय�रत आहेत. � ी. एन. वाय. सोनकांबळे, � ी. एच. बी. गारमप� ी, � ी. �ही. ए. 

चौगुले वाहन चालक �हणनू व � ी. ए. पी. मजगे हे िशपाई �हणनू िव� ापीठा�या कायम 

आ�थापनेवर काय�रत आहेत. � ी. ए. पी. मजगे (स� ��थतीत वाहन चालक �हणनू काय�रत) 

हे आप�या विर�ठां�या आदेशानुसार, कुलसिचव यांच ेवाहन चालक �हणनू काय�रत आहेत.

िद.04/05/2016 रोजी�या प� ा�वये, � ी. एच. बी. गारमप� ी, � ी. �ही. ए. चौगुले 

व � ी. ए. पी. मजगे यांनी मंुबई - पणेु व इतर िठकाणी दौ�यावर असताना व � टूी करत 

असताना �वत:�या � मण�वनीव� न फोन करावा लागतो. �यासाठी `३००/- ते `400/-

इतका खच� होत आहे. तसचे िव� ापीठ वाहन चालक � ी. एन. वाय. सोनकांबळे यांना �ित 

मिहना `२००/- इतके � मण�वनी�या खच�पोटी िदले जात अस�याच ेकळवून, �याच�माणे 

`२००/- इतका � मण�वनीसाठीचा खच� मंजूर कर�याबाबत िवनंती केली आहे. ��ततू 

िव� ापीठातील वाहन चालक � ी. एच. बी. गारमप� ी व � ी. �ही. ए. चौगुले �या�माणे � ी. 

ए. पी. मजगे हे �यां�यावर सोपिव�यात आलेली जबाबदारी पार पाडत आहेत. 

��तूत िव� ापीठातील वाहन चालक � ी. एन. वाय. सोनकांबळे यांना त�कािलन 

मा. कुलगु�  यां�या आदेशा�वये दरमहा `200/- � मण�वनीचा खच� �हणनू दे�यात येतो. 

�या आधारे िव� ापीठात इतर वाहन चालकां�या सेवचे े�व� प पाहता `200/- � मण�वनी 

खच� मंजूर कर�याबाबत धोरणा�मक िनण�य �यावा लागणार आहे.

सबब, वाहन चालक � ी. एच. बी. गारमप� ी, � ी. �ही. ए. चौगुले व � ी. ए. पी. 

मजगे यांचे िद.04/05/2016 रोजीचे प�  व �या अनुषंगाने वाहन चालक यांना दरमहा 

� मण�वनी भ� ा मंजूर कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: स� ��थतीत िव� ापीठ संवधैािनक अिधकारी या�ंया कामािनिम�  वाहन चालवणारे 

वाहन चालक � ी. एच. बी. गारमप� ी, � ी. �ही. ए. चौगुल े व � ी. ए. पी. मजगे 

(स� ��थतीत वाहन चालक �हणनू काय�रत) यानंा दरमहा `200/- � मण�वनी भ� ा 

मंजूर कर�यास व हा भ� ा मे, 2016 पासून लागू कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 11 ] UGC Infonet हा िव� ापीठासाठी लागू असल�ेया e-Resoureces Consortium

फ�त िव� ापीठासाठीच लागू कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: UGC Infonet यांचकेडून िमळणारे e-Resources Database वापर�यासंदभ�त 

सोलापरू िव� ापीठ � ंथालयासमवते सामंज�य करार (MoU) कर�याबाबत संगमे� र 

कॉलेज, सोलापरू यांचकेडून प�  �ा�त झाले होते. �या प� ाम�ये सदर महािव� ालयाने 

UGC Inflibnet यां�याशी संपक� केला असता, संल��नत िव� ापीठासमवते आपण 

सामंज�य करार करावा असे �हटले होते.

याबाबत डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर मराठवाडा िव� ापीठ, औरंगाबाद येथील 

सहायक � ंथपाल � ी. प� े यांना िवचारणा केली असता, �यांना e-Resource Share

कर�यासाठी Remote Access चे Software असणे आव�यक आहे. अशी मािहती िदली. 

या मािहती�या आधारे � ंथपाल सिमती�या िद.04/03/2016 �या बठैकीम�ये िवषय � .३ 

ठेव�यात आला होता.

� ंथपाल सिमती�या बठैकीम�ये िवषय ठेवत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर 

मराठवाडा िव� ापीठ, औरंगाबाद यांचकेडून िमळाले�या मािहती�या आधारे िवषय 

ठेव�यात आला होता. �यावर खालील�माणे ठराव झाला आहे

"सदरची सुिवधा दे�याकिरता" Remoter Access च े Software उपल�ध क� न �याव.े 

त� नंतर िव� ापीठाशी संल�न असल�ेया महािव� ालयाशी सामंज�य करार (MoU) करावा 

असे सव�नुमते ठरल"े.

परंत ुया संदभ�त UGC Infonet येथील Scientist Ashok Kumar Rai यांचशेी 

िव� ापीठ � ंथालयाने या संदभ�त दूर�वनीव� न िवचारणा केली असता, UGC Infonet हा 

िव� ापीठाशी लागू असणारा e-Resource Database असून िव� ापीठाकडील UGC

Infonet कडून िमळाणारे e-Resource Share करता येणार नाहीत. अस े झाले तर ते 

कराराचे उ� ंघन असेल असे सांग�यात आले. परंत ु�याबाबतचे प�  देता येणार नाही अस े

�यांनी सांिगतले 

वरील बाब ल� ात घेता �यव�थापन पिरषदेने िदलेली मा�यता ही वरील�माणे 

मािहती घेत�यानुसार समप�क होत नाही. �यामूळे �यव�थापन पिरषदे�या आगामी बठैकीत 

हा िवषय पनु� : िवचाराथ�).

ठराव: UGC Infonet हा िव� ापीठासाठी लागू असल�ेया e-Resoureces Consortium

फ�त िव� ापीठासाठीच लागू कर�याबाबत UGC �या सूचने�माणे काय�वाही 

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आल.े 



�यव�थापन पिरषदेची 9१ वी बैठक मंगळवार, िद.2४ मे, 2016 काय�वृ� ांत 13/16

[ 12 ] ��तूत िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील िश� के� र कम�चा�यांमधून सन 

२016-17 पासून "गुणवतं कम�चारी परु�कार" देणेबाबत िनयमावली व आवदेनप� ाचा 

मसूदा इ. तयार करणेकामी मा. कुलगु� महोदयांनी गठीत केल�ेया ि� सद�यीय 

सिमती�या बठैकीचा  काय�वृ� ांत (िनयम व अटी, करावया�या अज�चा नमूना व �माणप�  

नमूना "अ", �ित� ाप�  नमूना "ब" व �माणप�  नमूना "क" सह) िवचाराथ�.

(िटपणी: कॉलेज कम�चारी युिनयन, सोलापूर यांच ेप�  � .२०१५-16/2/41, 20/10/2015 मधील 

मु�ा � .३ नुसार िश� कां�माणेच महािव� ालयीन िश� के� र कम�चा�यांना िव� ापीठाने आदश� 

िश� के� र कम�चारी पुर�कार � ावा याबाबत ��  िवचारला होता. सदर �� ा�या अनुषंगाने 

िश� कां�माणेच िश� के� र कम�चा�यांमधून आदश� िश� के� र पुर�कार दे�याची बाब मा. 

कुलगु� महोदयां�या आदेशा�वये िद.२२ िडस�बर, २०१५ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीत 

िवचाराथ� ठेवला असता, �यावर खालील�माणे ठराव � .४ पािरत कर�यात आलेला आहे. 

सोलापूर िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील िश� के� र कम�चा�यामधून सन 2016-17 पासनू 

�ितवष� एका कम�चा�यास "गुणवतं कम�चारी पुर�कार" दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

उ�त�माणे पािरत ठरावानुसार गुणवतं कम�चारी पुर�कारासाठी िनयमावली व आवदेन 

प� ाचा मसूदा तयार करणेकामी मा. कुलगु� महोदयांनी पुढील�माणे ि� सद�यीय गठीत केलेली 

असून, सदर सिमतीची बैठक िद.06/04/2016 रोजी आयोिजत कर�यात आली होती. 

१) मा. �ाचाय� आर. वाय. पाटील अ�य�  तथा संचालक, म. िव. िव. मं.

२) मा. � ी. बी. पी. पाटील सद�य तथा परी� ा िनयं� क

३) मा. � ी. ए. बी. जाधव सद�य-सिचव तथा सहायक कुलसिचव 

सदर बैठकीत गुणवतं कम�चारी पुर�कारासाठी सव�सामा�य िनयम व अटी, अज�चा नमूना, 

�माणप�  नमूना "अ", �ित� ाप�  नमूना "ब" व �माणप�  नमूना "क" तयार कर�यात आले असून, ते 

मा�यते�तव �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस कर�यात आलेले आहेत.

सबब, प�तूत िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील िश� के� र कम�चा�यांमधून सन 

२०१६-17 पासून "गुणवतं कम�चारी पुर�कार" दे�याबाबत िनयमावली व आवदेनप� ाचा मसूदा इ. 

तयार करणेकामी मा. कुलगु� महोदयांनी गठीत केले�या ि� सद�यीय सिमती�या बैठकीचा 

काय�वृ� ांत (िनयम व अटी, करावया�या अज�चा नमूना व �माणप�  नमूना "अ", �ित� ाप�  नमूना 

"ब" व �माणप�  नमूना "क" सह) िवचाराथ�).

ठराव: ��तूत िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील िश� के� र कम�चा�यांमधून सन 

२016-17 पासून "गुणवतं कम�चारी परु�कार" दे�याबाबत िनयमावली व आवदेनप� ाचा 

मसूदा इ. तयार करणेकामी मा. कुलगु� महोदयांनी गठीत केल�ेया ि� सद�यीय 

सिमती�या बठैकी�या काय�वृ� ांतास, िनयम व अटीम�ये खालील दु� �तीसह करावया�या 

अज�चा नमूना व �माणप�  नमूना "अ", �ित� ाप�  नमूना "ब" व �माणप�  नमूना "क" सह

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

मूळ अट 

� .28

�ा�त अज�त कोणीही सुयो�य नाही असे वाट�यास, सिमती िनरंक अहवाल 

सादर करेल अथवा अज�तील मािहती संिद�ध / खोटी आढळून आ�यास 

परु�काराची िशफारस कर�याचे पणू� अिधकार छाननी सिमतीने राखून ठेवल े

आहे. 

दु� �त 

अट 

� .28

�ा�त अज�त कोणीही सुयो�य नाही असे वाट�यास, सिमती िनरंक अहवाल 

सादर करेल अथवा अज�तील मािहती संिद�ध / खोटी आढळून आ�यास 

परु�काराची िशफारस न कर�याचे पणू� अिधकार छाननी सिमतीने राखून ठेवल े

आहे. 



�यव�थापन पिरषदेची 9१ वी बैठक मंगळवार, िद.2४ मे, 2016 काय�वृ� ांत 14/16

मा. कुलगु� तथा अ�य�  महोदया�ंया परवानगीने येणारे आय�या वळेचे िवषय: 

[13(१)] िव� ापीठ व संल�न महािव� ालयातील िव� ा�य�चा पालकासह, िश� क व 

�शासकीय कम�चारी याचंा िवमा उतरिव�याचा ��ताव िवचाराथ�.

(िटपणी: सन २०१6-17 या वष�साठी िव� ापीठ व िव� ापीठाशी संल��नत असणा�या 

महािव� ालयातील िव� ाथ� पालक व िश� क, �शासकीय कम�चारी यांचा िवमा 

उतरिव�यासाठी िद.06/04/2016 ते िद.06/05/2016 या दर�यान दैिनक लोकमत या 

वत�मानप� ातून जािहर ई-िनिवदा मागिव�यात आ�या हो�या. �यास अनुस� न 

िद.21/04/2015 ते िद.06/05/2016 दर�यान एकूण दोन ई-िनिवदा िवमा कंपनीकडून 

�ा�त झा�या. �ा�त िनिवदा िद.06/05/2016 रोजी�या �शासकीय मा�यतेनुसार 

िद.11/05/2016 रोजी उघड�यात येवून िनिवदाधारकां�या तांि� क बाबी तपास�यात 

आ�या. �यापकैी टाटा ए. आय. जी. जनरल इं��यूरे�स कं. िल. सोलापरू व हॅवमोर 

इं��यरेू�स �ोकस� �ा. िल. यां�या िनिवदेत नमूद के�या�माणे सव� बाबी बरोबर आहेत. �यास 

अनुस� न िद.12/05/2016 रोजी�या मा�यतेनुसार िद.12/05/2016 रोजी उपरो�त 

दोघाचे दरांची िनिवदा उघड�यात आली. �यापैकी सव�त कमी दर असलेली (L1) असलेली 

टाटा ए. आय. जी. जनरल इं��यरेू�स कं. िल. सोलापरू या कंपनीच ेदर �ित िव� ाथ� पालक 

व िश� क, िश� के� र कम�चारी ̀ 9/- इतका दे�यात आला अस�याने �या कंपनीकडून िवमा 

उतरिव�याची िशफारस कर�यात आली. िशफारशीनुसार टाटा ए. आय. जी. जनरल 

इं��यरेू�स कं. िल. सोलापरू यां�याकडून िव� ापीठ व संल�न महािव� ालयातील 

िव� ा�य�चा पालकासह, िश� क व �शासकीय कम�चारी यांचा िवमा उतरिव�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�. 

सन २०१५-१६ या वष�त सलं�न महािव� ालया�या िव� ाथ� �याचे पालक तसेच 

िश� क व �शासकीय कम�चारी यांचा िवमा उतरवतेवळेी महािव� ालयाकडून िवमा 

र�कमेपोटी `15/- �वीकार�यात येवून `8/- िवमा कंपनीस व `7/- �टूडंट एड फंड या 

जमा िशष�काखाली िव� ापीठाकडे जमा कर�यात येत असत. सन 2016-17 या वष�त िवमा 

र�कम `9/- इतके अस�याने �ित वष��माणे महािव� ालयाकडून िवमा र�कमेपोटी 

आकार�यात येणारी र�कम `15/- इतकी ��वकार�यास तसेच `9/- िवमा र�कम �हणनू 

टाटा ए. आय. जी. जनरल इं��यरेू�स कं. िल. सोलापरू यांना पाठिव�याबाबत व `6/-

�टूडंट एड फंड या जमा िशष�काखाली िव� ापीठाकडे जमा कर�याची बाब �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ व संल�न महािव� ालयातील िव� ा�य�चा पालकासह, िश� क व 

�शासकीय कम�चारी याचंा टाटा ए. आय. जी. जनरल इ�ं�यूरे�स कं. िल. सोलापूर 

या�ंयाकडे `9/- �माणे िवमा उतरिव�या�या ��तावास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. तसेच िवमा ह��यापोटी जमा होणा�या `15/- मधून संबंिधत कंपनीला `9/-

िवमा र�कम �हणनू दे�यास व उव�िरत र�कम `6/- �टूडंट एड फंड या 

िशष�काखाली जमा कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[13(2)] िद.16/05/2016 �या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ातं िव�  व लखेा सिमतीने केललेी 

मा�यतेची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.16/05/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला आहे. 

तो General Statutes No.S324 नुसार िव�  व लेखा सिमतीस तसेच �यव�थापन पिरषदेस 

मा�यतेसाठी ठेवणे आव�यक आहे. �यानुसार िव�  व लेखा सिमती�या मा�यतेसाठी सादर 

कर�यात आला असता, �यास िद.23/05/2016 रोजी�या िव�  व लेखा सिमतीने 

�यव�थापन पिरषदेस मा�यतेची िशफारस केली आहे.

सबब, िद.16/05/2016 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांतास िव�  व लेखा 

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

ठराव: िद.16/05/2016 �या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ातंाबाबत िव�  व लखेा सिमतीने 

केललेी मा�यतेची िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[13(3)] ॲ��सस बकँ शाखा, सोलापूर येथे Bulk Payment Solution किरता नवीन बचत 

खाते उघडणेची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: ॲ��सस बकँ, सोलापरू येथे यापवू� पिर� ा िवभागाची फी ऑनलाईन प�दतीने 

�वीकार�यासाठी बचत खाते �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेने उघड�यात आले आहे. 

�यानुसार िविवध महािव� ालयाकडून �वशे व पिर� ेची फी Mandate � ारे �वीकार�यात 

येत आहे. �याचबरोबर पिर� ा, बठैका व इतर िव� ापीठ कामासाठी येणा�या िश� क, 

�ािधकरणांचे स�माननीय सद�य व इतर यांची देयके ऑनलाईन प�दतीने �यां�या बकँ 

खा�यात जमा हो�याकिरता काय��णाली राबिव�यासाठी ॲ��सस बकेँकडून ��ताव �ा�त 

झालेले आहे. 

याबाबत सादर कर�यात येते की, सदर देयके ऑनलाईन प�दतीने 

पाठिव�याबाबत स��� ल बकँ शाखा, क�डी यां�यामाफ�त काय�वाही यापवू� कर�यात आली 

तथािप, �यामधील काही र�कम परत येणे इ�यादीमूळे ��य�  िकती र�कमा वग� झा�या व 

िकती परत आ�या याचा ताळमेळ घेणे गंुतागंुतीच ेव वळेखाऊ अस�यामूळे �यां�या बकँ 

खा�याच े�ा�त तपिशलाची मािहती तपासनू अचकू प�दतीने तयार क� न �यानंतर र�कम 

पाठिव�याची काय�वाही िव� ापीठामाफ�त कर�यासाठी ॲ��सस बकँ शाखा, सोलापरू यांनी 

Bulk Payment Solution through payPro िदलेली योजनेची अंमलबजावणी 

कर�यासाठी नवीन बचत खाते उघड�याची बाब िव�  व लेखा सिमती�या िवचाराथ� ठेवला 

असता, िद.23/05/2016 रोजी�या िव�  व लेखा सिमती�या बठैकीत खालील�माणे ठराव 

कर�यात आला आहे.

ठराव: ॲ��सस बकँ शाखा सोलापरू येथे Bulk Payment Solution ची सव� मािहती 

घेवून �यानंतर नवीन बचत खाते उघड�याची काय�वाही कर�याची �यव�थापन 

पिरषदेस िशफारस कर�यात आली.

सबब, ॲ��सस बकँ शाखा सोलापरू येथे Bulk Payment Solution साठी नवीन 

बचत खाते उघड�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: ॲ��सस बँक शाखा, सोलापूर येथे Bulk Payment Solution किरता यश�वी 

�यावहािरक �प�टीकरणानंतर नवीन बचत खाते उघड�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.

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

                   सही/-  सही/- 

सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


