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पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ, सोलापूर 

अिधसभे�या 20 �या बैठकीचा काय�वृ�ांत 

मंगळवार, िद.३० एि�ल, २०१9 दुपारी 12:00 वा. 
 

अिधसभेची २० वी बठैक िद.३० एि�ल, 2019 रोजी दुपारी 12:00 वा. िव�ापीठ सभागृहात  

मा. कुलगु� यां�या अ�य�तेखाली आयोिजत कर�यात आली होती.  

बठैकीस खालील सद�य उप��थत होते.  

अ.�. सद�याच ेनांव पद 

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

2) �ा. डॉ. पाटील एस. आय. - �-कुलगु� तथा �. िव� व लखेा अिधकारी सद�य 

3) �ाचाय� डॉ. उबाळे �ही. पी.  सद�य 

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

5) �ाचाय� डॉ. कदम एम. एस.  सद�य 

6) �ाचाय� डॉ. गोरे एस. एस.  सद�य 

7) डॉ. कोकरे एस. आर., संचालक, परी�ा व मू�यमापन मंडळ सद�य 

८) �ा. डॉ. हेगडी आर. एस.  सद�य 

९) �ा. डॉ. भोसले आर.बी.  सद�य 

१०) डॉ. कोरे �ही. जी. सद�य 

११) डॉ. पवार एस. के.  सद�य 

१२) �ाचाय� डॉ. पाटील आर. आर. सद�य 

१३) �ाचाय� डॉ. �शगाडे ए. बी. सद�य 

१४) �ाचाय� डॉ. भांज ेबी. एम. सद�य 

१५) �ी. नवले एस. एस. सद�य 

16) �ी. पाटील पी. टी. सद�य 

१७) डॉ. र�गे बी. पी. सद�य 

१८) �ी. �शदे आर. बी. सद�य 

१९) डॉ. आवताडे एच. के. सद�य 

२०) डॉ. च�हाण सी. एस. सद�य 

२१) डॉ. काळज ेए. एम. सद�य 

२२) डॉ. िबराजदार जी. डी. सद�य 

२३) डॉ. �शदे टी. �ही. सद�य 

२४) डॉ. आदटराव बी. एन. सद�य 

२५) डॉ. �शदे एस. के. सद�य 

२६) डॉ. फुलारी टी. ज.े सद�य 

२७) डॉ. �ीमती रेवडकर बी. डी. सद�या 

28) डॉ. म�ते आर. एस. सद�य 

29) डॉ. काबंळे जी. एस. सद�य 

30) �ीमती च�हाण ए. सी. सद�या 
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३१) �ी. साळंुके एस. एस. सद�य 

३२) �ी. गायकवाड आर. एस. सद�य 

३३) �ी. शेख ए. एम. सद�य 

३४) �ी. गायकवाड एस. एम. सद�य 

३५) �ी. सरवदे एस. टी. सद�य 

३६) �ी. राणे जी. एफ. सद�य 

३७) �ी. गावडे टी. ज.े सद�य 

३८) �ीमती मंकणी एन. एस. सद�या 

३९) �ीमती नागणसुरे पी. आर. सद�या 

४०) �ी. च�हाण डी. ए. सद�य 

४१) ॲड. कळके ए. एस. सद�य 

४२) �ी. डांगरे एम. एस.  सद�य 

४३) �ी. धरणे जी. आर. सद�य 

४४) �ा. डॉ. देशमुख एम. बी. सद�य 

४5) �ीमती महागांवकर आर. ए. सद�या 

46) �ी. पाटील एस. बी. सद�य 

47) �ी. िहरेमठ एस. बी. सद�य 

48) �ीमती तडवळकर ए. ए. सद�या 

49) डॉ. चौधरी एस. बी. सद�य 

50) �ी. संगव ेए. बी. सद�य 

51) �ी. गायकवाड एस. जी.  सद�य 

52) �ा. डॉ. घुटे �ही. बी., कुलसिचव सद�य सिचव 
   

 बठैकीची सु�वात िव�ापीठ गीताने कर�यात आली.  

 ज�ेठ सािह��यक व सिम�क �ा. डॉ. गो. मा. पवार यांच ेिद.16/04/2019 रोजी िनधन झा�याने 

व ज�ेठ पय�वरण त� सुबदेार बाबरूाव पेठकर यांच ेिद.21/04/2019 रोजी िनधन झा�याने अिधसभे�या 

बठैकीम�ये ��ांजली वाह�यात आली.   

�वागत:  

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

तसेच या बठैकीत न�याने नामिनद�िशत झालेले �ा. डॉ. एस. आय. पाटील �-कुलग�ु, डॉ. एस. आर. 

कोकरे संचालक, परी�ा व मू�यमापन मंडळ, �ा. डॉ. आर. एस. हेगडी �. संचालक, नवोप�म, 

नवसंशोधन व साहचय�, �ा. आर. बी. भोसले �. संचालक, �ान�ोत क� �, �ी. एस. जी. गायकवाड 

िज�हा पिरषद सद�य, सोलापरू व डॉ. �ही. एस. कोरे संचालक, िव�ाथ� िवकास मंडळ यांची ही 

पिहलीच बठैक अस�याने मा. कुलगु�महोदयांनी �यानंा प�ुछगु�छ देवून �वागत केले. 
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अनुप��थती :  

 अिधसभे�या या बठैकीस �ाचाय� डॉ. कोटी एस. �ही. यांनी ईमेल�ारे, �ी. ठाकूर एस. एम. 

िवधानपिरषद सद�य व डॉ. पिरचारक डी. एस., यांनी दूर�वनी�ारे व कु. मोिहते-पाटील एस. ज.े यांनी 

प�ा�ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली होती. �या�ंया अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता दे�यात 

आली. डॉ. माने डी. आर. मा. िश�ण सचंालक (उ�च िश�ण) पणेु, डॉ. नंदनवार डी. आर.  

�. सहसंचालक, (तं� िश�ण), मा. िश�ण संचालक (तं� िश�ण) याचंे �ितिनधी, डॉ. िच�े जी. एन., 

�ी. आवळे ए. के., �ी. अनासपरेु एम. एम., ॲड. सोपल डी. जी. िवधानसभा सद�य व �ी. सव�गोड 

एस. ई. पंढरपरू नगरपिरषद, पंढरपरू हे अिधसभे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.    

�यानंतर कुलसिचवांनी पिरिनयम 474 (1) नुसार, मा. कुलगु�ंना अिधसभे�या 19 �या 

बठैकीपासून या बठैकीदर�यान�या कालावधीतील िव�ापीठातील घडामोडीचा आिण �गतीचा अहवाल 

सादर कर�याबाबत िवनंती केली व �या�माणे मा. कुलग�ंुनी खालील�माणे अहवाल सादर केला.  

 कुलसिचव काय�लय: 

1) मा. रा�यपाल महोदय यां�या काय�लयाकडून िद.28/12/2018 रोजी�या प�ा�वये  

�ा. डॉ. शंकर ई�रा पाटील हे �-कुलगु� या पदावर िद.01/01/2019 रोजी ��तुत 

िव�ापीठाम�ये �जू झाले आहेत. 

2) ��तुत िव�ापीठाम�ये �ा. डॉ. �ीकांत कोकरे िद.17/12/2018 रोजी संचालक, परी�ा व 

मू�यमापन मंडळ या पदावर �जू झाले आहेत. 

3) ��तुत िव�ापीठाम�ये �ा. डॉ. िवकास भाऊराव घुटे िद.26/02/2019 रोजी कुलसिचव या 

पदावर �जू झाले आहेत. 

4) ��तुत िव�ापीठाम�ये संचालक, नवोप�म, नवसंशोधन व साहचय� मंडळ, िव� व लेखा 

अिधकारी, अिध�ठाता, मानव िव�ान िव�ाशाखा, अिध�ठाता, िव�ान व तं��ान िव�ाशाखा या 

पदाकरीता आवदेन मागिव�यात आले. 

5) ��तुत िव�ापीठाम�ये संचालक, िव�ाथ� िवकास या पदाकरीता डॉ. वसंत गु�शांत कोरे यांची 

िनयु�ती कर�यात आलेली आहे. 

6) �ी. िव. वा. िशरवाडकर ऊफ�  कुसुमा�ज याचंा िद.27 फे�वुारी हा ज�मिदन “मराठी भाषा 

गौरव िदन” �हणनू साजरा कर�यात आला. 
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7) िद.06/03/2019 रोजी महारा�� शासना�या राजप�ा�वये “प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर 

सोलापरू िव�ापीठ” अस े नामिव�तार कर�यात आले. सदर नामिव�तार काय��म सोहळा 

मो�ा उ�साहात पार पडला. 

 शै�िणक, सशंोधन आिण िवकास िवभाग: 

1) युिनयन ए�यकेुशन सोसायटीज मिहला महािव�ालय, सोलापरू या महािव�ालयातील  

डॉ. �ीमती जय�ी �शदे यानंा आंतररा��ीय पिरषद ११ व े िव� �हदी स�मेलन, मॉरीशस येथे 

उप��थत राह�याकिरता िव�ापीठाकडून `50,000/- आ�थक सहा�य �हणनू दे�यात आले. 

2) िद.0१ माच�, २०१९ रोजी पासुन सु� होणा�या कौश�य िवकास क� �ांतग�त ए�यु�शेर �माणप� 

अ�यास�मासाठी �ी. साई समथ� ए�युकेशनल मेिडकल ॲ�ड िरसच� सोसायटी, नागपरू या 

सं�थेसोबत शै�िणक सहचय� करार कर�यात आलेला आहे. 

3) संल��नत महािव�ालयातील िव�ा�य�साठी UPSC, MPSC, Banking Exam, Staff 

Selection आिण इतर �पध��मक परी�सेाठी किरअर गाईड�स �या�यान आयोजनाकिरता  

`2,00,000/- अशी तरतूद असनू २७ महािव�ालयानंा काही अंशी आ�थक अनुदान मंजूर 

कर�यात आले आहे. 

4) महारा�� शासन व िव�ापीठ अनुदान आयोग यांचेकडून पा्र�त झाले�या बी.�होक कास�सना 

िव�ापीठाकडून �थम संल��नकरण दे�यात आले आहे. 

5) कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपरू या महािव�ालयास शै. वष� 2019-20 ते 

2028-29 या दहा वष�किरता �वाय� दज� �ा�त झालेला आहे. तसचे कॉलेज ऑफ 

इंिजिनअ�रग, पंढरपरू महािव�ालयास �वाय� दज� िमळणेकिरता ��ताव िव�ापीठ अनुदान 

आयोगाकडे सादर केलेला आहे. तर संगमे�र महािव�ालय, सोलापरू या महािव�ालयाकडून 

�वाय� दज� िमळणेकिरता �ा�त ��तावावर िव�ापीठ �तरावर काय�वाही सु� आहे. 

6) शै�िणक, संशोधन व िवकास िवभागांतग�त पीएच. डी. अ�यास�मातील वगेवगे�या िवषयातनू 

37 िव�ा�य�ना पीएच.डी. पदवी �दान कर�यात आली आहे. 

7) संशोधन व मा�यता सिमती�या िविवध िवषयां�या बठैका घे�यात आ�या. सदर बठैकीतील 

ठरावानुसार अिध�ठाता मंडळा�या िशफारशीने पी. जी. िटचर / पीएच.डी. / एम. िफल 

माग�दश�क �हणनू 24 िश�कानंा मा�यता दे�यात आली आहे. 
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 परी�ा व मू�यमापन िवभाग: 

1) माहे ऑ�टोबर / नो�ह�बर, २०१८ म�ये सपं� झाले�या सव� परी�ांच े िनकाल व एम. ई. व  

एम. टेक. अ�यास�मा�या उ�रपि�कांच े On Screen Evaluation क�न तसेच 

पनु�मू�याकंनाच ेिनकाल िवहीत वळेेत िव�ापीठा�या संकेत�थळावर �िस�द कर�यात आले. 

2) ��तुत िव�ापीठाचा १४ दी�ांत समारंभ िद.19/01/2019 रोजी झाला. सदर समारंभ �मुख 

पाहुणे मा. �ा. अिनल सह�ब�ुदे, अ�य�, अिखल भारतीय तं� िश�ण पिरषद, नवी िद�ी 

�हणनू उप��थत होते व �यांनी �नातकानंा उ�ेशून उ�च िश�णाच े िवचार मांडले तसेच 

अिधसभा सद�य, �यव�थापन पिरषदेच ेसद�य व इतर मा�यवरां�या उप��थतीत यश�वीिर�या 

संप� झाला. 

 िव� व लखेा िवभाग: 

1) ��तुत िव�ापीठासाठी सन 2019-20 या आ�थक वष�किरता संवधैािनक लेखापरी�ण 

कर�याकिरता सनदी लेखापाल एस. के. �ही. एम. ॲ�ड कंपनी, सोलापरू (�ी. सिचन भ�ड) 

यांची �यव�थापन पिरषदेने िशफारशीनुसार िनय�ुती कर�यात आली. 

2) मा. महालेखापाल काय�लयाकडून महालेखापाल काय�लयाने केले�या िद.20/11/2017 ते 

30/12/2017 या कालावधीत सन 2015-16 ते 2016-17 या आ�थक वष��या 

लेखापरी�णामधील आ�ेपाचंी पतू�ता अहवाल महालेखाकार काय�लयाकडे पाठिव�यात 

आला. 

 नॅक / �सा:  

1)   िद.१२ स�ट�बर, 2018 रोजी Arm University Program, Bangalore व ��ततु िव�ापीठ 

यां�याम�ये नािव�यपणू� अ�यास�माबरोबर उ�च गुणव�ेचे िव�ाथ� िनम�ण कर�याकिरता 

सामंज�य (MoU) करार कर�यात आला. 

2)   साव�जिनक अकृषी िव�ापीठे व महािव�ालये यांच ेरा��ीय व आंतररा��ीय �तरावर मानांक 

वाढिव�या�या कामात स�ा व सेवा दे�याकिरता Indian Centre for Academic Ranking 

and Excellence या सं�थेसोबत िव�ापीठाने सामंज�य (MoU) करार कर�यात आला. 

3)   िद.22 ते 24 जानेवारी, 2019 रोजी Faculty Development Program on Revised NAAC 

या िवषयावर तीन िदवसीय काय�शाळा आयोिजत कर�यात आली.   
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 �ान�ोत क� �:  

1) िद.28/11/2018 ते 30/11/2018 दर�यान �ान�ोत क� �ांतग�त �ंथ �दश�नाच े आयोजन 

कर�यात आला. 

 रा��ीय सेवा योजना: 

1) रा��ीय सेवा योजनेमाफ� त िद.31 ऑ�ट�बर, 2018 रोजी सरदार व�भभाई पटेल यांचा 

ज�मिदवस रा��ीय एकता िदन �हणनू साजरा कर�यात आला. 

2) िद.26/12/2018 ते 30/01/2019 या कालावधीत सोलापरू शहरातील एकुण 16 

महािव�ालये िव�ापीठ �ाम द�क योजनेअंतग�त द�क घेतले�या गावालगतची 06 

महािव�ालये तसेच इतर 35 महािव�ालयांची रा��ीय सवेा योजना िनवासी िशबीरे राबिव�यात 

आले. 

3) िद.25 जानेवारी, 2019 रोजी लोकशाही पधंरवडा िनिम� रा��ीय सेवा योजना िवभागाकडून 

सोलापरू शहरातील 10 रा. स.े यो. एकक असल�ेया महािव�ालयातील ��येकी 50 �वयंसेवक 

/ �वयंसेिवका यानंा घेऊन मतदार जागृती रॅली काढ�यात आली. 

 िव�ाथ� िवकास िवभाग: 

1) ��तुत िव�ापीठा�या िव�ाथ� िवभागातफ�  आयोिजत पंधरा�या युवा महो�सवाच े आयोजन  

िद.२० ते २३ ऑ�टोबर, २०१८ दर�यान एन. बी. नवले �सहगड अिभयांि�की महािव�ालय, 

केगांव येथे कर�यात आले. या युवा महो�सवात सव� साधारण िवजतेे पदाचा �थम �मांक  

�ी. िशवाजी महािव�ालय, बाश�, ि�तीय �माकं डी. बी. एफ. दयानंद कला व शा� 

महािव�ालय, सोलापरू आिण तृितय �मांक संगमे�र महािव�ालय, सोलापरू यांनी 

पटकावला. 

2) इं�धनु�य युवा महो�सव यशवतंराव च�हाण महारा�� मु�त िव�ापीठ, नािशक येथे िद.07 ते 11 

नो�ह�बर, २०१८ दर�यान अयोिजत आले�या युवा महो�सवात ��तुत िव�ापीठास सहा 

पािरतोिषके िमळाली आहेत. 

3) ३४ �या पि�म िवभागीय यवुा महो�सव सािव�ीबाई फुले पणेु िव�ापीठ, पणेु येथे िद.19 ते  

23 िडस�बर, २०१८ या कालावधीत आयोिजत कर�यात आले�या युवा महो�सवात िव�ापीठास  

४ पािरतोिषके िमळाली. 
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4) असोिसएशन ऑफ इंिडयन यु�न�हरिसटीज यांनी आयोिजत केले�या ३४ वा रा��ीय �तर युवा 

महो�सव चंदीगड िव�ापीठ, चदीगड येथे िद.०१ ते ०५ फे�वुारी, २०१९ दर�यान आयोिजत 

कर�यात आले�या युवा महो�सवात ��तुत िव�ापीठास रा��ीय �तरावर चार पािरतोिषके 

िमळाली. 

 �ीडा िवभाग: 

1) अिखल भारतीय िव�िव�ालय, नवी िद�ी आिण ��तुत िव�ापीठांतग�त सन 2018-19 पि�म 

िवभागीय आंतर िव�ापीठ हॅ�डबॉल (मुले) �पध�च ेिद.17 ते 21 िडस�बर, 2019 दर�यान दयानंद 

महािव�ालय, सोलापरू येथे आयोजन कर�यात आले�या �पध�म�ये िव�ापीठा�या हॅ�डबॉल 

संघाने �थम �मांक पटकिवला आहे. 

2) मंुबई िव�ापीठात 22 �या रा�य �ीडा महो�सव, 2018 हा िद.13 ते 18 फे�वुारी, 2019 

दर�यान पार पडला. यात ��तुत िव�ापीठाने माग� व मैदानी �पध�त एक सुवण�पदक, एक 

रौ�यपदक व चार कां�यपदक तसेच कब�ी मुले व बा�केट बॉल मुल� संघाने का�ंयपदक 

पटकावले. 

 संकुल:े 

 संगणकशा� सकुंल: 

1) Ministry of Statistics and Programme Implementation, Govt. of India व सं�याशा� 

िवभाग यां�या सयंु�त िव�माने Official Statistical System in India या िवषयावर  

िद.29/01/2019 रोजी काय�शाळेचे आयोजन कर�यात आले. काय�शाळेसाठी Ministry कडून  

`66,000/- इतके अनुदान िमळाले. 

2) Cytel Statistical Software and Services Pvt. Ltd., Pune व स�ंयाशा� िवभाग यां�या 

संय�ुत िव�माने Statistics Fest या काय�शाळेचे िद.16/02/2019 रोजी आयोजन कर�यात 

आले.  

3) संगणकशा� िवभाग, Universidade De Evora, Portugal व University of South Dakota, 

USA यां�या सयंु�त िव�माने िद.21 व २२ िडस�बर, २०१८ रोजी Recent Trands in Image 

Processing and Pattern Recognition या िवषयावर आतंररा��ीय पिरषदेच े आयोजन 

कर�यात आले.  
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4) Computer Application या िवभागातफ�  िद.३१/01/2019 रोजी Dexter Innofest या �पध�च े

आयोजन कर�यात आले. याम�ये Programming Competition व Paper Presentation चा 

समावशे होता. या �पध�म�ये ३०७ िव�ा�य�नी सहभाग न�दिवला. 

5) रा��ीय गिणत िदवस २०१८ िनिम� गिणत िवभागातफ�  Mega Competition च े 

िद.08/02/2019 रोजी आयोजन कर�यात आले. 

 सामािजकशा� संकुल:- 

1) सामािजक शा� संकुलातील �ा. भा. इ. स.ं आिण परुात�वशा� िवभागाने िद.18 िडस�बर, 

2018 रोजी “कृषी पय�टन �माणप� अ�यास�म” याच ेउदघाटन केले आहे. 

2) डॉ. माया ज. पाटील, िवभाग �मुख �ा. भा. इ. सं. आिण परुात�वशा� िवभाग, प�ुय�ोक 

अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ, सोलापरू आिण डे�कन कॉलेज पो�ट �ॅ�युएट अ�ँड 

िरसच� इ���ट�टू, पणेु यां�या सहकाय�ने RUSA कडून `1 कोटी आिण 5 लाख 25 हजार 

िनधी िमळाला आहे. 

3) डे�कन कॉलेज, अिभमत िव�ापीठ, पणेु व ��ततु िव�ापीठ यां�याम�ये िद.01 िडस�बर, 2018 

रोजी संशोधन व नािव�यपणू� उप�म (Research, Innovation & Quality Improvement) 

किरता सामंज�य (MoU) करार कर�यात आला. 

4) परुात�वशा� िवभागाने िद.०९ जानेवारी २०१९ ते १९ फे�वुारी २०१९ पय�त नरखेड ता. मोहोळ 

िज. सोलापरू येथे डॉ. माया ज. पाटील यां�या माग�दश�नाखाली परुात�वीय उ�खनन केले. 

5) मास क�युिनकेशन िवभागाने प�कार िदना�या अनुषंगाने िद.07 ते 12 जानेवारी, 2019 

दर�यान मा�यम स�ताह साजरा केला. 

6) िद.05 फे�वुारी, 2019 रोजी मास क�युिनकेशन िवभागाचे �मुख डॉ. आर. बी. �चचोलकर 

यांनी “लोकशाही आिण िनवडणकूा” या िवषयावर चच�स�ाचे आयोजन केले होते. 

7) मास क�युिनकेशन िवभागाने िज�हािधकारी काय�लय तथा िज�हा िनवडणकू काय�लय यां�या 

संय�ुत िव�माने िद.08 फे�वुारी, 2019 रोजी पथनाटय आिण शॉट� िफ�म �पध�चे आयोजन 

केले. �यातील िवज�ेयाना 11 फे�वुारी, 2019 रोजी पािरतोिषके दे�यात आली. 

8) िद.09 िडस�बर, 2018 ते 29 िडस�बर 2018 दर�यान सािव�ीबाई फुले पणेु िव�ापीठ व ��तुत 

िव�ापीठ यां�या सयंु�त िव�माने िर�ेशर कोस� यश�वीिर�या आयोजन कर�यात आले. 
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9) िद.04 जानेवारी, 2019 रोजी Untold History of United States & Concept of Nuclear 

Energy या आंतररा��ीय काय�शाळेच ेआयोजन केले. �मुख भाषण डॉ. पीटर कुझिनक याचं े

झाले. 

10) िद.04 व 05 जानेवारी, 2019 रोजी िव�ापीठातील सव� िव�ा�य�किरता �थमच युवा�पंदन 

सां�कृितक महो�सवाच ेआयोजन केले. 

 भाषा व वा�मय संकुल: 

1) ��तुत िव�ापीठात स�ट�बर, 2018 रोजी भाषा व वा�मय संकुल सु� कर�यात आले.  

2) ��तुत िव�ापीठाने िद.01 ते 15 जानेवारी, 2019 दर�यान “मराठी भाषा संवध�न पधंरवडा” 

िविवध उप�मांनी मो�ा उ�साहात साजरा केला. 

 वािण�य व �यव�थापन संकुल: 

1) िद.05 फे�वुारी, 2019 रोजी वािण�य व �यव�थापन सकुंलाने िनवडणकूा व सशुासन या 

िवषयावर पो�टर आिण ि��टग �पध� आयोिजत केली.  

 आरो�य िव�ान सकुंल: 

1) िद.11/10/2018 रोजी िव�ापीठ आरो�य क� �ा�या वतीने िव�ापीठ मिहला वसतीगृहातील 

िव�ाथ�नीसाठी “अ�थीघनता तपासणी” िशबीराचे आयोजन कर�यात आले. 

2) ��तुत िव�ापीठाम�ये “�कूल ऑफ अलाईड साय�सेस” ची �थापन केलेली असनू या अंतग�त 

PG. Diploma in Dietetics and Nutirtion हा अ�यास�म जानेवारी २०१९ पासून चालू 

कर�यात आलेला आहे. 

3) ��तुत िव�ापीठाम�ये िविवध पॅरामेडीकल अ�यास�म अ�ावत क�न, नवीन अ�यास�म सु� 

कर�याकिरता महारा�� आरो�य िव�ान िव�ापीठ, नािशक यां�याशी शै�िणक सहचय� करार 

केला आहे. 

4) िव�ापीठाने एक वष� कालावधीचा योग िश�क �माणप� अ�यास�म चालू केलेला असून 

स���थतीत ६० िव�ाथ� हा अ�यास�म िशकत आहेत. 

5) ��तुत िव�ापीठाने �ी. साई समथ� ए�यकेुशनल मेडीकल िरसच� सोसायटी, नागपरू या 

स�थेसोबत शै�िणक सहचय� करार क�न सहा मिहने कालावधीचा ए�यू�शेर �माणप� 

अ�यास�म 0१ माच�, २०१९ पासून चालू केलेला आहे. 
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 भशूा� सकुंल: 

1) Innovative Research Activity योजने अंतग�त “Studies on the use of Constructed 

Wetland for the treatment of textile effluent” या सशंोधना�मक अ�यासासाठी  

`2,50,000/- इतके अनुदान मंजूर झाले आहे. 

2) Seed Money for Research या योजने अंतग�त Multidiciplinary Research Prolect 

(Collaborative) entitled “Ujani Water Storage Dam” �या संशोधना�मक अ�यासासाठी  

`2,50,000/- इतके अनुदान मंजूर झाले आहे. 

 रसायनशा� संकुल: 

1) रसायनशा� सकुंलामधून एकूण 06 िरसच� पेपर रा��ीय व आंतररा��ीय जन�लमधून �िस�द 

झाले आहेत. 

2) रसायनशा� संकुलामाफ� त िव�ान िदवस िद.28 फे�वुारी, 2019 रोजी िविवध �पध��या 

मा�यमातून साजरा कर�यात आला. 
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सदर बठैकीत पढुील�माणे कामकाज झाले. 

 

[   1  ] अिधसभे�या िद.29 स�ट�बर, २०१८ रोजी झाल�ेया 19 �या बठैकीचा काय�वृ�ांत वाचनू 

कायम करणे. 

 

 (िटपणी: सव� अिधसभा सद�यांना पिरिनयम �.४८५ नुसार िव�ापीठ प� �. सोिवसो / 

सिनिव / अिधसभा / 9336, िद.२5/1०/२०१८ अ�वये, िद.२9 स�ट�बर, २०१८ रोजी 

झाले�या 19 �या बठैकीचा काय�वृ�ांत पाठिव�यात आलेला होता. या काय�वृ�ातंाम�ये 

दु���या सुचिव�याची अंितम तारीख िद.२2/11/२०१८ अशी होती. या मुदतीत 

कोण�याही सद�याकंडून दु���या �ा�त झाले�या नाहीत. 

 सबब, अिधसभचेा िद.२9 स�ट�बर, २०१८ रोजी झाले�या 19 �या बठैकीचा 

काय�वृ�ांत वाचनू कायम कर�यासाठी मा�यतेसाठी सादर). 

 

ठराव: अिधसभे�या िद.29 स�ट�बर, २०१८ रोजी झाल�ेया 19 �या बठैकीचा काय�वृ�ांत वाचनू 

कायम कर�यात आला.  
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 [  २  ] अिधसभा सद�यांनी िवचारलले े �� व �यांना िदली जाणारी उ�रे तसेच परूक �� व 

�यांना �ावयाची उ�रे, पिरिनयम �.476 (८) �या तरतूदीमधील िविन�द�ट�माणे 

अिधसभा सद�यांना अ�य सद�याने िवचारल�ेया ��ास दोन परूक �� िवचारता येतील. 

 

 (िटपणी: पिरिनयमानुसार �� आिण �यांना �यव�थापन पिरषदेने तयार केले�या उ�राच े

िववरणप� पिरिनयम �.476 (७) अ�वये पाठिव�यात येतील).  

 

ठराव: अ) ��ो�राचा तास दुपारी 12:50 वाजता सु� झाला व दुपारी 01:50 वाजता संपला. 

वळेेअभावी �� �.3१ ते 38 �यावरील उप�� िवचारता आल ेनाहीत. 

ब) ��ो�रा�या तासाम�ये िवचारलले े��, उप�� व �यावर दे�यात आललेी उ�रे याची 

�त सोबत जोडली आहे. (जोडप� "अ") 
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[  ३  ] िव�ापीठाचे सन २०१8-१9 चे सुधािरत अथ�संक�प व सन २०१9-२० �या मूळ 

अथ�संक�पाबाबत �यव�थापन पिरषदेने केललेी िशफारस िवचाराथ�. 

 

  “ही अिधसभा िव� व लेखा सिमतीने व �यव�थापन पिरषदेने केलेली िशफारशी 

िवचारात घेवून असा ठराव करते की, �यव�थापन पिरषदेने सन २०१8-19 �या सधुािरत 

अथ�संक�प व 2019-२० �या मूळ अथ�संक�पाबाबत केलेली िशफारशी मा�य क�न सदर 

अथ�संक�प मंजूर कर�यात यावा.” 

(िटपणी: महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम १३३ (१) नुसार 

िव�ापीठाच ेसन 2018-19 चे सधुािरत अथ�संक�प व सन 2019-२० चे मूळ अथ�सकं�प 

तयार कर�याकिरता महारा�� िव�ापीठे समान लेखा संिहता कलम २.१२ नुसार 

खालील�माणे अथ�संक�प उपसिमती गठीत कर�यात आली होती. 

 अ. �. नाव पदनाम 

 1) �ा. एम. एम. माने अ�य� 

 २) �ाचाय� डॉ. �ीमती के. ए. पाडें सद�या 

 ३) डॉ. जी. एस. कांबळे सद�य 

 ४) CA �ेणीक शहा िनमंि�त सद�य 

 ५) डॉ. बी. सी. शेवाळे सद�य सिचव 

  उपरो�त उपसिमतीने िद.१५, १६, १७ व िद.18/01/2018 रोजी सव� िवभाग व 

संकुल�मुख यांचसेमवते बठैक घेवून अथ�संक�पीय मस�ुावर �यांचशेी सिव�तर चच� 

केली. तसेच मागील तीन वष�ची व चालू वष�तील ��य� जमा - खच� तसचे पढुील 

वष�तील होणारी जमा व खच�चे िनयोजन व उपल�ध िनधी इ�यादीचा आढावा घेवून सदर 

अथ�संक�पीय उपसिमतीने सन 2018-19 च े सधुािरत व सन 2019-20 च े मूळ 

अथ�संक�पाचा मसूदा तयार क�न िव� व लेखा सिमती�या िद.01/02/2019 रोजी 

झाले�या सभसेमोर िवषय �.0३ नुसार सादर केला असता, �यावर सव�कष चच� होवून 

�यानुसार खालील�माणे ठराव कर�यात आला 
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 ठराव: सन 2018-19 �या सधुािरत अथ�संक�प व सन 2019-20 �या मूळ 

अथ�संक�प दु��तीसह �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली. 

  वरील�माणे िव� व लेखा सिमतीची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या 

िद.२0/02/2019 रोजी झाले�या सभेत िवषय �.१4 अ�वये िवचाराथ� सादर केला 

असता, �यावर खालील�माणे ठराव झाला. 

 ठराव: िव�ापीठाच ेसन 2018-19 चे सुधािरत अथ�संक�प व सन 2019-20 चे मूळ 

अथ�संक�पास िव� व लेखा सिमतीने केलेली िशफारस ��वका�न सव�नुमते 

अिधसभेस दु��तीसह िशफारस कर�यात आली. 

  सबब, िव�ापीठाचे सन 2018-19 चे सुधािरत अथ�सकं�प व सन 2019-20 �या 

मूळ अथ�सकं�पाबाबत �यव�थापन पिरषदेने केलेली मा�यतेची िशफारस िवचाराथ�). 

 
ठराव: डॉ. जी. एस. कांबळे यांनी सन  2018-19 च ेसधुारीत अथ�संक�प व सन 2019-20 च े

मूळ अथ�सकं�प सादर के�यानंतर �यास डॉ. बी. एम. भांज े यांनी अनुमोदन िदल.े 

�यानंतर अिधसभा सद�यांनी आपल ेिवचार �य�त केल.े    

 �यानंतर सन  2018-19 �या सधुारीत अथ�सकं�पावर व सन 2019-20 �या मूळ 

अथ�संक�पावर मु�ेसूद चच� झाली व या अथ�संक�पानंा दु��तीसह सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.  
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[  4  ] अिधसभा सद�य डॉ. सी. एस. च�हाण यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सचूना 

पाठिवली आहे. 
 

 

 “िव�ापीठा�या माच� २०१९ पासून सु� होणा�या परी�ा तीन स�ात होणार अस�याच ेिव�ापीठाने 

कळिवले आहे. परंतु अनेक विर�ठ महािव�ालयाना किन�ठ महािव�ालय संल�न अस�याने या 

परी�ा प�दतीमुळे किन�ठ महािव�ालय परी�ा कालावधीत बंद कराव े लागणार अस�याने 

िव�ा�य�च ेमोठे नुकसान होणार आहे. तरी िव�ापीठाने परी�ा तीन ऐवजी पूव��माणे दोन स�ात 

�यावात अशी िशफारस अिधसभा परी�ा व मु�यमापन मंडळास किरत आहे.” 

 

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास �ी. एस. टी. सरवदे यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला. 

 
 

[  5  ] अिधसभा सद�य डॉ. सी. एस. च�हाण यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सचूना 

पाठिवली आहे. 
 

 

 “पीएच. डी. करणा�या िव�ा�य�ना आकारले जाणारे शु�क तसेच िवहीत कालावधीत �ो�ेस 

िरपोट� सादर न के�यास, पा�ता वळेेत सादर केलेली नस�यास आकारला जाणारा दंड अवाजवी 

अस�याने िव�ा�य�वर अ�याय होतो आहे. �यामुळे �यांना आकारले जाणारे शु�क व दंड यो�य ते 

आकारले जाव ेअशी िशफारस ही अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस करत आहे.” 

 

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास डॉ. एस. के. �शदे यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला. 

 
 

[  6  ] अिधसभा सद�य डॉ. सी. एस. च�हाण यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सचूना 

पाठिवली आहे. 
 

 

 “सोलापूर िज�हयात यावष� दु�काळी पिर��थती अस�याने �थम स�ात िव�ा�य�ची फी माफ 

केलेली होती. परंतु ि�तीय स�ात ती माफ कर�यात आलेली नाही. तरी दु�काळामुळे अडचणीत 

आले�या िव�ा�य�च ेपरी�ा शु�क माफ कराव ेअशी िशफारस ही अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस 

करत आहे.” 

 

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास �ी. एम. एस. डांगरे यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला. 
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[  7  ] अिधसभा सद�या �ीमती आर. ए. महागांवकर यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी 

आपली सूचना पाठिवली आहे. 
 

 

 “सोलापूर िव�ापीठ संल�न महािव�ालय िव�ा�य�ना मृ�यूप�ात िवमा संर�ण आहे परंतू एखादा 

िव�ाथ� आजारी पड�यास �यास कोण�याही �कारची आरो�य िवमा स�या उपल�ध नाही. �यामुळे 

�या अ�थक दुब�ल घटकातील िव�ा�य�ची �मता नाही अशा िव�ा�य�ना आरो�या�या िविवध 

��ांना सामोरे जावे लागते. �यामुळे िव�ा�य�ना आरो�य िव�याच े कवच िव�ापीठाने �ावे तशी 

तरतूद करावी अशी िशफारस अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस करत आहे.” 

 

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास डॉ. सी. एस. च�हाण यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला. 

 

 

 

[  8  ] अिधसभा सद�य डॉ. टी. ज.े फुलारी यां�या वतीने डॉ. टी. �ही. �शदे यांनी खालील ठराव 

माडं�यासाठी आपली सूचना पाठिवली आहे. 
 

 

 “सोलापूर िव�ापीठा�या वतीने घेत�या जाणा�या परी�ांसाठी विर�ठ पय�व�ेक नेमत असताना 

�यां�या नेमणकूीचा कालावधी आठ िदवसांचाच असावा अशी िशफारस ही अिधसभा व परी�ा व 

मू�यमापन मंडळास करीत आहे.” 

 

ठराव: सदरचा ठराव माडं�यानंतर �यास डॉ. एस. के. �शदे यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला. 

 

 

 

[  9  ] अिधसभा सद�य �ी. एस. टी. सरवदे यानंी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सूचना 

पाठिवली आहे. 
 

 

 “सोलापूर िव�ापीठा�या परी�ा शु�काम�ये ��येक वष� नैस�गकिर�या १०% वाढ कर�याचा 

�चिलत िनयम मागे घे�याची िशफारस ही अिधसभा परी�ा व मू�यमापन मंडळास करीत आहे.” 

 

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास �ी. एम. एस. डांगरे यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला. 
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[  10  ] अिधसभा सद�य �ी. एस. एम. गायकवाड यानंी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली 

सूचना पाठिवली आहे. 
 

 

 “सोलापूर िव�ापीठांत छ�पती संभाजी महाराज यां�या नावाने अ�यासन सु� कर�याच ेिशफारस 

ही अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस करीत आहे.” 

 

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास �ी. आर. एस. गायकवाड यांनी अनुमोदन िदल.े 

�यानंतर सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला. 

 

 

 

 

 

[  1१  ] अिधसभा सद�य डॉ. एस. के. �शदे यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सूचना 

पाठिवली आहे. 
 

 

 “सोलापूर िव�ापीठातील व संल�न महािव�ालयातील िनयिमत िश�कांना पीएच. डी. �वशेासाठी 

10% जागा राखीव ठेव�याची िशफारस ही अिधसभा िव�ा पिरषदेस करीत आहे.” 

 

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास डॉ. टी. �ही. �शदे यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला. 

 

 वदेंमातरमने मा. अ�य�ां�या परवानगीने बठैक संप�याच ेकुलसिचवानंी जाहीर केले.   

 

    सही/-         सही/- 

कुलसिचव 

सद�य सिचव, अिधसभा 

 मा. कुलगु� 

अ�य�, अिधसभा 
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जोडप� "अ" 

िवषय �. 0२ चे सहप� 

अिधसभे�या मंगळवार, िद.३० एि�ल, २०१9 रोजी झाल�ेया बठैकीम�ये ��ो�रा�या तासाम�ये 

अिधसभा सद�यांनी िवचारलले े��, उप�� व �यावर दे�यात आललेी उ�रे 

��  

�मांक 

��                                                                                                                       उ�र  

डॉ. सी. एस. च�हाण डॉ. एच. के. आवताडे 

1 �ंथालय शा� पीएच. डी. संशोधन क� �, 

सोलापूर िव�ापीठात सु� कर�यात येणार 

आहे काय? 

स�या ��तािवत नाही. 

 िव�ापीठ सु� होवून १४ वष� झालेली 

आहेत, िव�ापीठाम�ये आपण पूण�पणे 

�ंथालय �मुख नेमलेले आहेत काय? 

नाही. 

 �याची गरज भासत नाही काय? गरज आहे, �ि�या चालू आहे. 

2 सोलापूर िव�ापीठात भाषाशा� संकुलात 

पाली व �ाकृत या �ाचीन भारतीय भाषांची 

पद�यु�र अ�यास�मांकिरता शै�िणक 

वष� २०१९-२० किरता सु�वात केली 

जाणार आहे काय? 

होय. 

 स�या कोणकोण�या भाषांचा 

अ�यास�म चालू आहे? 

स�या �हदी, इ�ं�लश, मराठी, ऊदू� आिण सं�कृत या पाच 

भाषांचा अ�यास�म चालू आहे. 

 अजून कोणकोण�या भाषा ��तािवत 

आहेत? 

यावष�पासून पाली आिण क�डा या दोन भाषा ��तािवत 

आहेत. 

३ सोलापूर िव�ापीठाने सु� केले�या 

लोकशाही िनवडणकुा व सुशासन या 

आव�यक पेपर किरता िव�ा�य�ना पु�तके 

व िशकिवणा�या �ा�यापकांना मानधन 

दे�याची तरतुद िव�ापीठाने केली आहे 

काय? 

��तूत िव�ापीठाने सु� केले�या लोकशाही िनवडणकूा व 

सुशासन या पेपरसाठी िव�ापीठा�या संकेत�थळावर 

पेपरसंबंधी सव�कष मािहती उपल�ध क�न िदली आहे. 

सदर पेपर िशकिवणा�या िश�कांसाठी मानधन दे�याची 

तरतूद कर�यात आली नाही.  

 पय�वरणशा� या आव�यक 

पेपरकिरता जर मानधन दे�यात येत 

असेल आिण िव�ा�य�कडून फी 

घेतली जात असताना याच िवषया�या 

�ा�यापकावर हा अ�याय का केला 

जात आहे? 

िवचार केला जाईल. 

 मग तो दूर �हावा? दूर केला जाईल. 

 महािव�ालयातील िव�ा�य�कडून 

िकती फी घेतली जाते? 

साधारणपणे २५०/- �पये घेतले जाताता, पैकी 5० �पये 

िव�ापीठाला वग� केलं जातात व बाकीच ेमहािव�ालयाला 

राहतात.  



अिधसभेची वीसावी बैठक मंगळवार, िद.३० एि�ल, २०१9 काय�वृ�ांत  19/30  

 

��  

�मांक 

��                                                                                                                       उ�र  

�ी. ए. बी. संगव े डॉ. बी. एन. आदटराव 

४ पदवी अ�यास�मा�या �थम वष�ची �वशे 

�ि�या गतवष��माणे यंदाही 

िव�ापीठामाफ� त क� �ीय प�दतीने व 

ऑनलाईनने कर�यात येणार आहे काय? 

नाही. 

 न कर�याच ेकारण काय आहे? क� ि�य प�दतीनं आपण �ामीण आिण शहरी या दोन 

िवभागाकिरता ऑनलाईन �वेश परी�ा घेत होतो. परंतु 

आप�याला असं जाणवल की इंटरनेटचा अनाव�यक 

असणारा बोजा जो िव�ा�य�वर पडतोय �यामूळे 

िव�ा�य�ची सोय हो�या�या ऐवजी ती गैरसोयीम�ये वाढ 

होतेय, असं िव�ापीठा�या ल�ात आ�याने िव�ा�य��या 

सोयीकिरता हा िनण�य घे�यात आला आहे. 

 िव�ापीठामाफ� त क� ि�य प�दतीने 

�वशे न के�याने एका िव�ा�य�स 

अनेक महािव�ालयात अज� करावा 

लागतो, हे िव�ा�य�ला जा�त खच�क 

आहे, आिण �वशेात पारदश�कता 

येईल का याचा िव�ापीठाने िवचार 

केला नाही काय? 

केला आहे. िव�ापीठा�या िव�ा�य��या सोयीकिरताच ही 

यं�णा राबिवली जाते. 

 िव�ा�य��या अडचणी काय आहेत 

आिण �या सोडिव�याकिरता मागील 

वष� आपण पािहले आहे की, 

बीसीयुडी डारे�टर यांना 

क�ड�यापय�त �कार घडलेला आहे, 

तर आपण ऑनलाईन प�दतीने �वशे 

िद�यास या सग�या सम�यावर 

आपण उ�र शोधू शकतो असे 

आपणास वाटत नाही काय? 

िवचार केला जाईल. 
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५ माच� / एि�ल, २०१९ पासून सव� 

पारंपािरक अ�यास�मासाठी स� परी�ा 

प�दत ही तीन स�ात �हणजे सकाळ, 

दुपार व सं�याकाळ अशा प�दतीने घे�यात 

येणार आहे याच े मानधन िश�के�र 

कम�चा�यांना तीन स�ाम�ये िमळणार आहे 

काय? 

होय. 

 परंतू काही पदांना िदवसाला मानधन 

आहे याच े मानधन वाढव�याबाबत 

िव�ापीठाने िवचार केला आहे काय? 

िवचाराधीन आहे. 

 आपण तीन स�ाम�ये परी�ा घेत 

आहात तर या तीन स�ामधी परी�ा 

घे�याची जी प�दत आहे, �या 

पद�तीमूळे �ा�यापकांवरती �कवा 

इतर कम�चा�यांवरती अितरी�त ताण 

पडतो अस आपणास वाटत नाही का? 

होय. 

 परी�ेच काम करणारे Non-

Teaching, Teaching यांच मानधन 

वाढलं पािहजे या संदभ�त गे�या 

िसनेटम�ये पण आपली चच� झाली 

होती. परंतू अ�ाप �यांच मानधन 

वाढलेल नाही, �यासंदभ�त िव�ापीठ 

काय काय�वाही करताय? 

मानधन वाढीसंदभ�त आपण �ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे  

यां�या अ�यतेखाली सिमती �थापन कर�यात आलेली 

आहे. �यांचा अंितम अहवाल अ�ाप अ�ा�त आहे. �यानुसार 

काय�वाही कर�यात येईल.  

६ 

 

सोलापूर िव�ापीठा�या �ीडा 

हॅ�डबुकम�ये आव�यक �या दु���या 

कर�यासाठी आप�या अ�य�तेखाली 

सिमती िनयु�ती केली होती. �याचा 

अहवाल आला आहे काय? 

सोलापूर िव�ापीठा�या �ीडा हॅ�डबुकम�ये आव�यक �या 

दु���या कर�यासाठी �ा. डॉ. रजनी दळवी यां�या 

अ�यतेखाली सिमती िनयु�त केली आहे. �याचा अहवाल 

अ�ाप अ�ा�त आहे. 

 �यांना अहवाल दे�यासाठी िविश�ट 

मुदत िदली नाही का? िदली नसेल 

तर पुढील कोणती काय�वाही केली? 

�यांचा अहवाल हा सदरच े उ�र सभागृहाला 

पाठिव�यानंतर�या काळाम�ये �ा�त झालेला आहे.  

 तो जर �ा�त झालेला अहवाल असेल 

तर �या अहवालावरतीच संबंिधत 

सद�यां�या स�ा आहेत का �कवा 

�या�ंया मा�यतेने अहवाल पाठिवलेला 

आहे का? 

संबंिधत अहवाल हा �शासनाकडे �ा�त झा�यानंतर तो 

िवहीत प�दतीत न आ�यामूळे तो िव�ापीठा�या �ीडा 

सिमतीम�ये ठेव�यात आला होता. िद.२९/04/2019 �या 

बैठकीम�ये तो अहवाल अपूण� अहवाल अस�याने 

��वकारलेला नाही. �यावर न�याने काम कर�याच े �ीडा 

िवभागाकडून चालू आहे.  
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  सदरचा अहवाल कोण�या कारणाने 

र� केला गेला? 

िवहीत प�दतीने तो अहवाल सादर केलेला न�हता. �यावर 

इतर सिमती सद�यां�या कोण�याही �वा��या नस�या 

कारणांन तो अपूण� अहवाल आहे अस समजून तो आपण 

र� केलेला आहे. 

 हा अहवाल िविश�ट मुदतीत �ा�त न 

झा�यामूळे खेळाडंू�या िवकासाच े

िनण�य �लंिबत राहतील �याची 

जाणीव सिमती अ�य�ांना क�न 

िदली नाही काय? 

िदलेली आहे. 

कु. एस. जे. मोिहते-पाटील यां�या वतीने  

डॉ. टी. �ही. �शदे 

�ीमती एन. एस. मंकणी 

७ सोलापूर िव�ापीठाम�ये सशंोधनासाठी 

आंतररा��ीय िव�ा�य�ना काय सोयी व 

सुिवधा िद�या जातात? 

िव�ापीठाम�ये संशोधनासाठी सोयी सुिवधा उपल�ध 

आहेत. तथािप, एकही आंतररा��ीय िव�ाथ� �विेशत 

नाही.  

 आंतररा��ीय सुिवधा कोणकोण�या 

िव�ापीठात आहे? �या िव�ा�य�साठी 

अशा कोण�या सोयी उपल�ध केले�या 

आहेत? 

आजरोजी आंतररा��ीय िव�ाथ� नाहीत. 

 आंतररा��ीय �तरावरचे िव�ाथ� 

यासाठी िव�ापीठाने �यां�यासाठी काय 

काय सुिवधा िव�ापीठाम�ये उपल�ध 

केलेले आहेत? 

िव�ापीठाम�ये संशोधनासाठी �या काही गो�टी लागतात 

�या�याकिरता िवभाग स�ज आहे. याच वष�पासून आ�ही 

िनण�य घेतला आहे की, िकतीही िव�ाथ� 10 पय�त िव�ाथ� 

आले तर िरसच� आिण पो�ट �ॅ�युएशनकिरता ते इथे 

ॲडिमशन घेवू शकतात. �या�यासंदभ�त लॅब �यव�था 

राह�या�या सुिवधा िव�ापीठात उपल�ध आहेत. 

 आंतररा��ीय �तरावर�या 

िव�ा�य�साठी िनवासाची �यव�था 

आपण नेमकी कोठे केलेली आहे? 

आप�या बॉईज हॉ�टेल आिण गल�� हॉ�टेलम�ये.  

८ सोलापूर िव�ापीठा�या िन�मतीनंतर िकती 

व कोणकोणते अ�यास�म अनुदानीत 

त�वावर सु� कर�यात आले आहेत? 

सोलापूर िव�ापीठा�या िन�मतीनंतर गिणत, सं�याशा� 

आिण �ाचीन भारतीय इितहास, सं�कृती व पुरात�वशा� 

हे तीन अ�यास�म अनुदािनत त�वावर सु� कर�यात 

आले. 

डॉ. टी. ज.े फुलारी �ा. डॉ. जी. एस. कांबळे 

9 वष� २०१७-१८ व वष� 2018-19 या 

कालावधीत िनवडले�या कोणकोण�या 

�ाचाय�ना API पूण� कर�या�या अटीवर 

मा�यता दे�यात आली आहे? 

िव�ापीठाने कोणासही �ाचाय� पदासाठी API पूण� 

कर�या�या अटीवर मा�यता िदलेली नाही.  
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10 शै�िणक वष� 2017-18 व 2018-19 या 

वष�त िव�ापीठातील अिधका�यां�या 

(संचालक, परी�क व मू�यमापन मंडळ, 

कुलसिचव, िव� व लेखािधकारी) �भारी 

पदभार कोणा-कोणास िदला? व �यांची 

नाव ेतसेच कालावधी कुठला? 

अ  

क 

सवंधैािनक 

अिधका�यांचे 

पदनाम 

सन 2017-18 सन 2018-19 

1) कुलसिचव १) �ी. बी. पी. पाटील 

कालावधी िदनांक 

�ा. डॉ. �ही. बी. घुटे 

कालावधी िदनांक 

16/12/16   05/04/17 09/10/18   25/02/19 

२) �ा. डॉ. पी. �भाकर 

कालावधी िदनांक 

06/04/17  09/10/17 

2) िव� व 

लेखािधकारी 

िनरंक �ा.डॉ. एस. आय. पाटील 

कालावधी िदनांक 

01/0२/19   आजता 

गायत 

3) सचंालक, 

परी�ा ़ व 

मू�यमापन 

मंडळ 

�ी. एम. एस. रोकडे 

कालावधी िदनांक 

 डॉ. डी. डी. कुलकण� 

कालावधी िदनांक 

19/08/17  27/09/17 02/08/18   03/09/18 

10/11/17 31/01/18 डॉ. मृणािलनी फडणवीस 

कालावधी िदनांक 

04/09/18  16/12/18 

 शासन िनण�य १५/03/2015 

नुसार, अशा�कारचे �भारी पदभार 

कोणा- कोणास देता येतात? 

Statutary Officer आिण Professor आिण Registrar यांना 

देता येतात. 

11 सोलापूर िव�ापीठा�या पीएच. डी. पदवी 

संदभ�तील �वशेापासून पदवी 

िमळेपय�तच े िनयम एकि�पणे उपल�ध 

आहेत काय? या िनयमांची यूजीसी�या 

रे�युलेशननुसार वळेोवळेी दु��ती केली 

जाते का? 

िनयम उपल�ध आहेत.  

�याम�ये वळेोवळेी दु��ती केली जाते.  

 िव�ापीठ वबेसाईटवर अशा 

�कारची िनयमावली उपल�ध आहे? 

आहे. 

 पीएच. डी. पदवी �वशे 

घेत�यानंतर �यािठकाणी 

आमापअशा प�दतीचा आपण दंड 

आकारला जातो हे खरे आहे का? 

िव�ा पिरषदेम�ये ठराव झा�या�माणे आपण तो दंड 

आकारतो.  

 तो दंड हा �माणापे�ा जा�त आहे 

असं आपणास वाटत नाही का? 

ते िव�ा पिरषद ठरवते. 

डॉ. एस. के. �शदे �ी. ए. के. आवळे यां�या वतीने डॉ. बी. पी. र�गे 

12 सोलापूर िव�ापीठात िकती िव�ा 

शाखांवर अिध�ठाता �हणनू �ाचाय�च े

नामिनद�शन केले आहे? 

सोलापूर िव�ापीठात कोण�याही िव�ाशाखेवर अिध�ठाता 

�हणनू �ाचाय�चे नामिनद�शन केलेले नाही.  

 िकती �ाचाय�च �ा संदभ�त �भारी 

अिध�ठाता �हणनू नामिनद�शन 

केलेलं आहे? 

चार िव�ाशाखा आहेत, तर या चारही िव�ाशाखांवरती चार 

�ाचाय�च े�भारी अिध�ठाता �हणनू नेमणकू केलेली आहे.  
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13 वष� 2018-19 या वष�त कोण�या 

िवषयाची पुन�परी�ा �यावी लागली? 

बी. कॉम भाग २ स� ३ िवषय कारपोरेट अकौ�टग. 

 सदर पुन�परी�ा कोण�या कारणामूळ 

घेतली गेली? 

परी�े�या गैर�कारमूळे ती परी�ा �यावी लागली.  

 अशाच प�दतीने एका 

सोलापूरात�या परी�ा क� �ावरती 

चकुीचा पेपर �हणजे दुसरा पेपर 

िदला गेला आिण तो पाऊन 

तासानंतर परत बदलनू घे�यात 

आला अशा प�दतीन पुन�परी�ा 

�हणजे पुन�पेपर घे�यात आला हे 

खरं आहे का? 

नाही. 

१४ अ�कलकोट�या खेडगी महािव�ालयात 

परी�ेतील गैर �काराबाबत काय 

कारवाई केली? 

खालील�माणे काय�वाही कर�यात आली.  

1) सदर महािव�ालयाच ेपरी�ा क� � िद.0१ माच�, २०१९ 

पासून तीन वष�साठी बंद कर�यात आले आहे. 

2) महािव�ालयास आ�थक दंड कर�यात आलेला आहे.  

3) महािव�ालया�या �भारी �ाचाय� पदाची मा�यता 

काढून घे�यात आली आहे. 

4) �भारी �ाचाय� व संबंिधत कम�चा�यांना ��येकी 

�.50,000/- (अ�री प�ास हजार फ�त) चा दंड 

कर�यात आलेला आहे. तसेच �यांना परी�े�या 

कामातून कायम�व�पी िन�कासीत कर�यात आले 

आहे. 

5) FIR दाखल कर�याबाबत कळिवलेले आहे. 

 FIR दाखल झालेला आहे का? अ�ापपय�त दाखल झालेला नाही.  

 �या िश�के�र कम�चा�यांचा या 

परी�े�या गैर�यवहाराशी संबंध नाही 

अशा कम�चा�यांना िव�ापीठात 

परी�े�या कामासाठी िनयु�ती केली 

आहे. �या िश�के�र कम�चा�यांना 

�वास व दैनंिदन भ�ा नाही असा 

िनण�य घेणे �हणजे एकाची चकू 

दुस�याला िश�ा असे �यव�थापन 

पिरषदेला वाटत नाही काय? 

दु��ती कर�यात येत आहे.  

 FIR दाखल केलेलं नाही अ�ाप 

�यासंदभ�त िव�ापीठ कोणती 

काय�वाही करणार आहे? 

दोन �मरणप� दे�यात आलेले आहेत, यावळेी जर 

महािव�ालयाने ॲ�शन घेतली नाही तर पुढील काय�वाही 

कर�यात येईल. 
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डॉ. टी. �ही. �शदे डॉ. बी. पी. र�गे 

1५ सन 2018-19 या वष�त िव�ापीठाने 

रोप-वािटका �थापन केली आहे काय? 

अस�यास कोणकोण�या �कारची रोपे 

तयार केली आहेत? रोपांची एकूण सं�या 

व �कार िकती? 

 होय. 

 सामािनया, िशिरष, पळस, िहरडा, बांब,ू बाभळु, 

अ�बीजा, बोर, सावर, पे�, ली�युम, ऑ��ोिलयन 

बांभळू इ�यादी �कारची रोपे तयार केली आहेत. 

 रोपाची एकूण सं�या - 45,500 आहे. 

 बारा �कार�या रोपांची रोपिन�मती केली आहे. 

 रोपवािटका तयार करत असताना 

�या रोपाम�ये लावले�या िबया�या 

िठकाणी सव� बाभळी िबज उगव�या 

हो�या काय? 

नाही. 

 िव�ापीठा�या रोपवािटकेम�ये 

आपण या िठकाणी जी रोपे 

लावलेली आहेत �या रोपांम�ये 

बाभळू आिण आ��ोिलयन बाभळू या 

बाभळ�ची रोपे आपण कोण�या 

रोपवािटकेतून मागिवली �कवा 

या�या िबया आपण कोठून 

मागव�या? 

सिव�तर मािहती काय�लयाकडे उपल�ध आहे. 

 रोपवािटकेच े �मुख कोण आहेत 

�यांच नाव काय? 

NSS Co-ordinator हे रोपवािटकेच े�मुख आहेत.  

 वा�तिवक पाहता आपण जे रोपांची 

नाव ं वाचनू दाखिवली आहेत 

�या�याम�ये आप�याकड�या 

िनसग�तील रोपं जी आहेत �चच 

असेल, �लब असेल, आंबा असेल, 

अशी जी उंबर असेल, वड असेल, 

�पपळ असेल, जी झाडं िनसग�ला 

पूरक आहेत, पशुप�ांना पूरक 

आहेत अशा �कारची झाडं 

लाव�या�या ऐवजी �याच े

रोपवािटका तयार कर�या�या 

ऐवजी िनसग�स पूरक अशी 

नसणारी �कवा �कबहूना शोची 

असणारी झाडं आपण �या�यामधी 

घेतलेली आहेत? 

आपण सूचिवले�या रोपांचा पण रोपवािटकेम�ये समावशे 

कर�याचा िवचार केला जाईल.  
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16 रा��ीय सेवा योजनेच े िज�हा सम�वयक 

कोण आहेत? �यांच ेिनवडीच ेिनकष काय 

आहेत? 

डॉ. एन. जी. काळदाते, िहराचदं नेमचदं कॉलेज ऑफ 

कॉमस�, सोलापूर हे रासेयो िज�हा सम�वयक आहेत. 

�यां�या िनवडी�या िनकषासाठी- रा�य संपक�  अिधकारी, 

मंुबई यांच े प� �.रासेयो 2005 / Coeley / सािश- 5, 

िद.१२ माच�, २००५ पहावे.  

 िज�हा सम�वयक यांची िनयु�ती 

केलेली आहे �यांच NSS च 

Orentation Refreshar Course 

झाला आहे का? 

ऑिफसम�ये मािहती उपल�ध आहे. 

 रा��ीय सेवा योजनेचा सम�वयक 

आहे जो तो पूण� वळे नेमलेला आहे 

का? 

�ि�या स�ु आहे. 

 अ�िश�ीत �य�तीस िज�हा 

सम�वयक �हणनू नेमता येत का? 

मी अगोदर सांिगत�या�माणे शासनाच जे प� आहे १२ 

माच�, २००५ च ं�यास अनुस�न नेमाव ंलागेल.  

 एका िज�हाकिरता िव�ापीठ 

�थािपत असताना िज�हा 

सम�वयकची गरज आहे का? 

गरज आहे, शासनाच पिरप�क आहे, �या�माणे काय�वाही 

कर�यात आलेलं आहे. 

 2005 �या िनयमानुसार िकती 

एरीया Co-ordinator िकती आहेत?  

7 एरीया Co-ordinator ची नेमणकू कर�यात आलेली 

आहे. 

 �यांची नाव ेकाय? पाहाव ेलागेल, काय�लयात उपल�ध क�न िदले जाईल. 

17 �माद सिमतीने दंड केलेले कोणकोणते 

िश�क िविवध अिधकारी मंडळावर 

आहेत? 

याबाबतची सिव�तर मािहती काय�लयाकडे उपल�ध आहे.  

 �माद सिमतीने दंड केले�या 

कोणकोण�या �य�त�नी दंड 

भरलेला नाही आिण �यावर 

काय�वाही काय घडली? 

अशा िश�कांना �मरणप� पाठिव�यात आलेले आहेत.  

�ी. आर. एस. गायकवाड कु. ए. सी. च�हाण 

18 सोलापूर िव�ापीठात वष� 2018-19 या 

कालावधीत कोणकाणे�या संकुलामाफ� त 

“युवा �पंदन” हा काय��म घे�यात 

आला? घेतला अस�यास �यावर एकूण 

खच� िकती झाला? 

युवा �पंदन हा काय��म िव�ापीठा�या िव�ाथ� िवकास 

िवभागाकडून आयोिजत कर�यात आला होता. सदर 

काय��मात सव� संकुलातील िव�ाथ� सहभागी झाले होते. 

या महो�सवास �.१,08,148/- इतका खच� झाला आहे. 

 सव� संकुलामधील िकती िव�ा�य�नी 

या युवा �पंदन �पध�म�ये भाग घेतला 

होता? 

अंदाजे ४०० िव�ा�य�नी भाग घेतलेला होता. 
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19 महािव�ालयीन िश�क व िव�ा�य�चा 

अपघात िवमा उतरवला जातो काय? 

अस�यास अपघात िवमा ह��याची 

र�कम िकती आहे? 

होय. 

िवमा ह�ताची र�कम ही �ती कम�चारी `59/- आिण �ती 

िव�ाथ� व �यांचे एक कमावते पालक यांना र�कम `60/- 

अशी आहे.  

 आतापय�त िकती िव�ाथ� व 

कम�चा�यांना या िव�याचा फायदा 

झाला? 

ऑिफसम�ये मािहती उपल�ध आहे. 

 या िव�याबाबत जी िमळणारी र�कम 

आहे ती र�कम िकती आहे? 

10 लाख.  

 एखादा अवयव गे�यानंतर बाद 

िनकामी झा�यानंतर िकती र�कमेच 

तरतूद आहे? 

5 लाख. 

 2018-19 या वष��या 

कालावधीम�ये िकती िव�ा�य�नी हा 

िवमा उतरिवलेला आहे? 

61,646 िव�ा�य�नी िवमा उतरिवलेला आहे.  

�ी. टी. ज.े गावडे डॉ. एच. के. आवताडे 

20 सोलापूर िव�ापीठात कोणकोणते 

�माणप� अ�यास�म सु� केले आहेत? 

अस�यास ते अनुदािनत आहेत काय? 

कौश�य िवकास क� �ाम�ये एकूण ६६ िविवध कौश�य 

िवकास अ�यास�म चालिवले जातात. �यापैकी ६३ 

�माणप� अ�यास�म व ३ पदिवका अ�यास�म आहेत. हे 

सव� अ�यास�म िवनाअनुदािनत आहेत.  

21 वष� 2018-19 या वष�त �माद सिमतीने 

िकती िव�ा�य�ना व िश�कांना दंड केला 

आहे? �या िश�कांना दंड झाला �यावर 

काय कारवाई केली? 

०२ िव�ा�य�ना व २७ िश�कांना दंड केला आहे.  

 �या िश�कांना दंड केला आहे �या 

िश�कांना पु�हा परी�ा िवभागाशी 

कामे िदली आहेत काय? 

��च येत नाही. 

 दंड केलेले जे प� आहे ते 

िश�काला पाठिवलेल आहे का? 

हो. 

 दंड भरलेला वसूल झालेला आहे 

का पूण�? 

काही जणांचा वसूल झालाय काही जणांच वसूल 

कर�याची �ि�या चालू आहे. 

 02 िव�ाथ� हे स�य आकडा आहे 

का? 

लॅपसेस�या िम�टग स�या चालू आहेत पुढ�या िम�टग�या 

वळेेला कदािचत वेगळा िफगर येवू शकतो. स�या जो 

आकडा िदलेला आहे तो बरोबर आहे.  

 दंड याचा अथ� आ�थक का परी�ा 

बसू िदलं जाणार नाही? 

आ�थक. 

 एखा�ा िव�ा�य�ला �या िवषयावर 

नापास करणं हा दंड होवू शकतो का 

नाही? 

�माद सिमती�या िनयमावलीचा भाग अस�यामूळे �याला 

काय �हणायचं हे �प�ट �हणजे दंड �हणायच ं का िश�ा 

�हणायची हे इथं सांगता येणार नाही.  
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  लॅपसेस किमिट�या �मुख आिण 

सद�य यां�यावरती 

अिधकारमंडळात�या �यव�थापन 

पिरषदे�या सद�यांकडून दबाव 

आणला जातो हे मािहती आहे ही 

खरी आहे का? 

मािहती उपल�ध नाही.  

�ी. ए. एम. शेख �ीमती एन. एस. मंकणी 

22 सोलापूर िव�ापीठाच े वाहन 

कोणकोण�या अिधका�यांना वापरता 

येते? 

कुलगु�, �-कुलगु�, कुलसिचव, िव� व लेखािधकारी 

आिण संचालक, परी�ा व मू�यमापन मंडळ या संवधैािनक 

अिधका�यांना िव�ापीठाच ेवाहन वापरता येते.  

 संचालक, शािररीक िश�ण व �ीडा 

हे संवधैािनक अिधकारी नाहीत का? 

आहेत.  

23 

 

 

सोलापूर िव�ापीठाची यापूव�ची PET - 

6 कधी घे�यात आली व यापुढे PET - 7 

परी�ा कधी घे�यात येणार आहे? 

सोलापूर िव�ापीठाची PET - 6 ची परी�ा जुलै, २०१५ 

म�ये घे�यात आली होती.  

PET - 7 ची परी�ा 1४ आिण १५ जून, 2019 म�ये घे�यात 

येणार आहे.  

 २०१५ ते २०१९ या कालावधीम�ये 

परी�ा का घे�यात आ�या नाहीत? 

िव�ापीठाने वळेोवळेी परी�ा �यायचा �य�न केलाला आहे 

अस रेकॉड�व�न िदसताय, पण काही कारणामुळ परी�ा 

घेता आलेलं नाही. जे िव�ाथ� रािहलेले आहेत 2015 ते 

2019 म�ये ते आता परी�ेला बसतील आिण 14 आिण १५ 

जूनला ते परी�ा देतील.  

  �यां�या या कालावधीम�ये झाले�या 

नुकसािनस कोण जबाबदार आहे? 

पीएच. डी. परी�ेच टाईमटेबल बदल होवू शकतो, 

िव�ा�य�ला पीएच. डी. हा एकमेव सोलापूर िव�ापीठ हे 

एकमेव िव�ापीठ नाही, अनेक वगेवगे�या िव�ापीठा�या 

परी�ा देत असतात, यातून आपण �य�न केलेला आहे, 

आिण परी�ा आपली आता १४-१५ जूनला होणार आहे.  

�ी. एस. एम. गायकवाड डॉ. बी. एन. आदटराव 

24 सोलापूर िव�ापीठात कृिष पय�टन क� � 

चालू कर�याचा उ�ेश काय आहे? 

सोलापूर िज�हा हा कृषी �धान आहे. सोलापूर आिण 

जवळपास�या �ामीण भागातील िव�ा�य�ना कृषी अधािरत 

रोजगार िमळवून दे�यासाठी कृषी पय�टन क� � सु� 

कर�यात आलेले आहे.  

 रोजगार िमळिव�या�या संदभ�म�ये 

२०१९-२० या वष��या 

कालावधीम�ये आपण िकती 

िव�ा�य�ना रोजगार िमळवून देणार 

आहात? 

वग� होतात रे�यूलर, ६ मिह�याचा कोस� चालू आहे. 

�या�याम�ये साधारणपणे १८ मूलांनी ॲडिमशन घेतली 

आहे आिण �या�यातले ५ लोक �वत: शेतकरी आहेत 

�हणनू ते आप�या शेतीम�ये सगळा �योग करणार आहेत. 

�याकिरता �यांनी �पेशल ॲडिमशन घेतली आहे.   
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  सोलापूर िव�ापीठा�या कृिष पय�टन 

क� �ाम�ये कोणकोणती िपकं आिण 

कोणकोणती शेती�या ���टकोणातून 

वृ�लागवड केलेली आहे? 

एकूण ७ एकर कृिष पय�टनचा भाग आहे. �या�याम�ये ५ 

एकरम�ये जवळपास पूण� तयारी झालेली आहे. �या�याम�ये 

जी िविश�ट अशी जस आपण �हणतो ऑ��सजन पार 

�यासंबंधी झाडं लावलेली आहेत. �यानंतर �यूरलचा भाग 

केलेला आहे. �यूरलचा अथ� की वगेवेगळी �कारची फुलं 

�या�याम�ये कला संप�ीचा �याचा एक भाग केलेला आहे. 

दुसरा जो आहे न�� वनाचा आहे. न��वना�या दोन भाग 

�या�याम�ये केलेले आहेत. �हणनू �या संबंधी तु�हाला 

न�� वन या�या संक�पना मािहत असतील तर जशी 

भारदार झाडं लागतात तशी ती वड वगैरे �या प�दतीने 

�याच चलन क�नच तीथं लावलेलं आहे.  

 आप�या कृिष पय�टन क� �ा�या 

िठकाणी व�य �ा�यांचा �ास होतोय 

का? 

होतोय.  

 या कृिष पय�टन सु� कर�या�या 

धोरणाम�ये आपण अशा �कार�या 

कोण�या पय�टन क� �ाचा आधार 

घेतला आहे का? 

कृिष पय�टन क� �ाची जी आमची िटम आहे �यांनी अनेक 

िठकाणी पािहलेलं आहे आिण �यां�यातन आप�याकडे 

काय पॉिसबल आहे ते आपण केलेलं आहे. 

25 वष� 2018-19 या कालावधीत 

िव�ापीठांतग�त कम�चा�यां�या िकती व 

कोणकोण�या बद�या झा�या आहेत? 

एकूण 49 अिधकारी / कम�चा�यां�या बद�या झा�या 

आहेत. 

यादी काय�लयात उपल�ध आहे.   

 या बद�या करत असताना �या 

काय�ाचा आधार आहे �या 

काय�ाचा आधार घेतलेला आहे 

काय? 

होय. 

 बद�या करताना िविश�ट लोकांचचे 

ऐकले जाते हे खरं आहे काय? 

नाही. 

26 वष� 2019-20 या कालावधीत 

िव�ापीठामाफ� त अ�मेध �पध�चे 

आयोजन जाणार आहे काय? अस�यास 

�यासाठी�या तयारीस सु�वात झाली 

आहे का? 

नाही. 

 या �ीडा महो�सवात ५ खेळ 

असतात यात आणखी एक खेळाचा 

यजमान िव�ापीठ समावशे करतो, 

या खेळाचा िव�ापीठ समावशे 

करणार आहे काय? करणार 

अस�यास कोण�या खेळाचा 

समावशे करणार आहे? 

होय, हॅ�डबॉल. 
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  �ीडा महो�सवा�या आयोजन 

कर�यासाठी आपण मैदानाची पुरेपूर 

उपल�धता केलेली आहे काय? 

होय.  

�ी. एस. टी. सरवदे डॉ. बी. पी. र�गे 

27 सोलापूर िव�ापीठांत संशोधक 

िव�ा�य�कडून कोणकोण�या 

कारणांसाठी दंड वसूल केला जातो? 

�याच ेिनयम काय आहेत? 

िव�ापीठाच े शु�क व �ो�ेस िरपोट� िवहीत कालावधीत 

िव�ापीठात जमा न के�यास दंड वसूल केला जातो. 

 

28 सोलापूर िव�ापीठाचा दी�ांत समारंभ 

ठरिवले�या वळेेत सु� झाला होता 

काय? 

होय. 

 15 िमिनट अगोदरच चालू झाला? नाही. 

 या दी�ांत समारंभा�या काय��मास 

�थे�माणे औपचािरक अशा प�दतीन 

अिधसभा, �यव�थापन पिरषद 

सद�य व इतर अिधकार मंडळाचे 

सद�य यांचा आले�या �मुख 

अितथी�या समवते  �या िठकाणी 

अनौपचािरक अशा प�दतीने जी 

बैठक आहे ती झालेली आहे काय? 

झाली होती. 

 �थे�माणे या शै�िणक वष�म�ये 

दी�ांत समारंभा�या काय��मा�ये 

ॲकॅडेिमक कौ��सल�या म�मबरना 

�टेजवर बसिव�यात आलं नाही 

याच कारण काय? 

�� पुढे आहे �यावळेेस उ�र दे�यात येईल.  

29 सोलापूर िव�ापीठाने जॉब फेअरचे 

आयोजन कर�यासाठी कोणकोण�या 

कंपनीकडून िनिवदा मागिव�या आहेत? 

�यांची नांव े �प�ट करावी तसेच जॉब 

फेअर आयोजनासाठी कोण�या कंपनीची 

िनवड कर�यात आली? 

सोलापूर िव�ापीठा�या कॅ�पस म�ये जॉब फेयर काय��माचे 

आयोजन कर�यासाठी ई-िनिवदा�ारे खालील�माणे तीन 

िनिवदा �ा�त झाले�या आहेत. 

Sr. No. Name of Company 

1) ENTICE TECH MEDIA PVT. LTD 

2) OLYMPIS JOB SHOWCASE INDIA PVT. LTD 

3) SPEED TECH SERVE PVT. LTD (OPC) 

जॉब फेयरसाठी कोण�याही कंपनीची िनवड कर�यात 

आलेली नाही. 

 �याच ंकारण काय? �यांनी जी मागणी केली होती, ती खूप जा�त होती MC 

म�मबरस�बरोबर चच� झाली तो रेट कमी कर�याचा �य�न 

केला, तो होई शकला नाही �हणनू आपण र� केला. 
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  याम�ये खाडाखोड झाले आहेत, 

एकाच अ�राने तीनही िनिवदाम�ये 

बदल केलेला आहे हे खरं आहे 

काय? 

नाही.  

डॉ. जी. डी. िबराजदार कु. ए. सी. च�हाण 

30 सोलापूर िव�ापीठा�या पदवीदान 

समारंभास काय��मात िव�ापिरषदे�या 

सव� सद�यांना �यासपीठावर �थानाप� 

का केले नाही? 

िदनांक 16/01/2019 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या 

िवषय �.11(8) अ�वये झाले�या ठरावानुसार बैठक 

�यव�था ठरव�यात आली. 

 हा बदल अचानक का कर�यात 

आला? 

एकूनच गो�ड मेडल आिण पीएच. डी. िव�ा�य�ची सं�या 

आिण अिधसभा, �यव�थापन पिरषद, डीन ची आिण एकूण 

�यासपीठावरील अप�ेीत असणा�यांची सं�या ही इतकी 

मोठी होती की ितथे िफरता येणं अश�य होत, या 

बदलासाठी आपण �यव�थापन पिरषदेला िवनंती केली 

होती आिण �या�माणे ती �यांनी मा�य केली.  

 

 

             सही/- 

  (सिचव अिधसभा)  

कुलसिचव 
 




