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

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

मा. िव� ा पिरषदे�या 42 �या (तातडी�या) बैठकीचा काय�वृ� ांत

शु� वार, िद.04 स�ट�बर, २०20 दुपारी 12:00 वा. 

मा. िव� ा पिरषदेची 42 वी तातडीची बैठक शु� वार, िद.04 स�ट�बर, २०२० रोजी दुपारी 12:00 

वा. मा. कुलगु� महोदय यां�या अ�य� तेखाली Google Meet Application � ारे ��हडीओ कॉ�फर�सने 

आयोिजत कर�यात आली होती.

Google Meet Application � ारे ��हडीओ कॉ�फर�सने सहभाग घेतलेले सद�य खालीलमाणे:

अ.� र. सद�याचे नांव पद

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

2) डॉ. डी. एन. िम� ा - �-कुलगु� सद�य

३) �ाचाय� डॉ. �ही. पी. उबाळे - �भारी अिध�ठाता,

िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा

सद�य

४) डॉ. �ही. एल. कदम - अिध�ठाता, मानविव� ान िव� ाशाखा सद�य

५) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे - �भारी अिध�ठाता,

आंतर - िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा

सद�य

६) डॉ. एस. आर. ग�गज े- �भारी सहयोगी अिध�ठाता,

िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा

सद�य

7) �ाचाय� डॉ. एस. के. पाटील, �भारी सहयोगी अिध�ठाता 

वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखा

सद�य

8) �ाचाय� डॉ. एम. कृ�णमूत� - �भारी सहयोगी अिध�ठाता,

मानविव� ान िव� ाशाखा

सद�य

9) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गणापरू, �भारी सहयोगी अिध�ठाता,

आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा

सद�य 

10) �ाचाय� डॉ. एम. एस. कदम सद�य 

11) डॉ. बी. पी. र�गे सद�य

12) �ाचाय� डॉ. पी. आर. थोरात सद�य

13) �ाचाय� डॉ. डी. एस. ितकटे सद�य

14) डॉ. ए. एच. ननवरे सद�य

15) डॉ. एन. जी. �शदे सद�य

16) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य

17) डॉ. � ीमती एस. आय. शेख सद�या

18) डॉ. �ही. पी. िशखरे सद�य

19) � ी. पी. टी. पाटील सद�य

20) �ा. एस. पी. माहुलीकर सद�य
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अ.� . सद�याचे नांव पद

21) � ी. एस. जी. इंगळे सद�य

22) � ी. एस. एच. शहा - �भारी संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ सद�य

23) डॉ. कोथुर राघव�दर राव सद�य

24) डॉ. टी. एन. लोखंडे सद�य

25) �ाचाय� डॉ. एस. ए. हलकुडे सद�य

26) डॉ. ए. एन. बारबोले सद�य

27) डॉ. डी. आर. गायकवाड सद�य

28) डॉ. � ीमती ॲनी जॉन सद�या

29) डॉ. सी. एस. च�हाण सद�य

30) डॉ. बी. एच. दामजी सद�य

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

: िनमंि� त :

अ.� . िनमंि� तांचे नाव

१) डॉ. एस. एन. सलवदे

२) �ाचाय� डॉ. ए. एल. देशमुख 

३) डॉ. � ीमती एन. सी. वाघमारे

�वागत:

मा. कुलसिचव यांनी मा. अ�य�  व सव�स�माननीय सद�यांचे �वागत केले.
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सदर बैठकीत खालील�माणे कामकाज झाले.

[ 01 ] मा. कुलपती महोदय काय�लय व मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण), महारा��  रा�य, पुणे

यांनी िदले�या सूचने�या अनुषंगाने ��तुत िव� ापीठा�या अंितम वष�/स� ा�या व इतर सव�परी� ा 

आयोिजत कर�यासाठी, तसेच परी� ेचे िनयोजन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: को��हड-19 या िवषाण�ूया वाढ�या � ादु�भावामुळे उ� वले�या पिर��थतीम�ये, मा.सव��च 

�यायालया�या आदेशा�माणे अंितम स� ा�या परी� ा �यावया�या आहेत.  याअनुषंगाने मा.कुलपती 

महोदय व मा. मं� ी, उ�च व तं�  िश� ण, महारा��  रा�य यां�या उप��थतीत िद.03/09/2020

रोजी सायंकाळी 05.30 वा. रा�यातील सव� अकृिष िव� ापीठां�या कुलगु�  समवते संप�  झाले�या 

बैठकीम�ये आदेशीत के�यानुसार िव� ा पिरषदेची तातडीची बैठक िद.04/09/2020 रोजी 

आयोिजत केली होती.   

सदर िव� ा पिरषदे�या बैठकीम�ये सव� समावशेक चच� क� न सद�यांची मते जाणनू 

घे�यात आली. �यानुसार सव� सद�यांनी उप��थत केले�या सूचना, शंकांचे मा.कुलगु� ,

�-कुलगु�  व � .संचालक, परी� ा व मु�यमापन मंडळ यांनी िनरसन क� न, सव�नुमते 

खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: मा. कुलपती महोदय यां�या काय�लयाने िदले�या सूचने�या अनुषंगाने िव� ापीठा�या अंितम 

वष�/स� ा�या परी� ांसोबत इतर सव� परी� ेचे खालील�माणे िनयोजन कर�यास सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.

1. सव� अ�यास� मा�या सव� वग��या िनयिमत, ATKT व Backlog परी� ा ऑनलाईन प�दतीने 

िद.05 ऑ�ट�बर ते 30 ऑ�ट�बर, 2020 या कालावधीत घे�याचे िनयोजन कर�यात यावे.

2. सव� अ�यास� माचे ��  हे 50/70 गुणांचे बहुपय�यी �व� पाचे असतील व �यांचे मु�यमापन 

हे ऑनलाईन प�दतीने कर�यात यावे.

3. � ा�यि� क / त�डी परी� ा या िव� ापीठ संकुल व महािव� ालयीन �तरावर ऑनलाईन 

प�दतीने घे�यात या�यात. यासंदभ�त कोण�याही िव� ा�य�स िव� ापीठ संकुलाम�ये /

महािव� ालयाम�ये बोलािव�यात येऊ नये.  तसेच � ा�यि� क / त�डी परी� ेचे अंतग�त व 

बिह�थ मु�यमापन क� न ते िव� ापीठाकडे सादर करावे.

4. को��हड-19 या िवषाणू�या वाढ�या � ादु�भावामुळे िव� ा�य��या आरो�या�या ��टीने 

अनुषंिगक द� ता घेऊन ऑनलाईन परी� ा न देणा�या िव� ा�य��या ऑफलाईन OMR 

Sheet प�दती� ारे संबंिधत परी� ा घे�यात या�यात.

5. िद�यांग िव� ा�य�ना �यां�या आव�यकते�माणे पूण� सहायता देऊन ऑनलाईन अथवा 

ऑफलाईन प�दतीने परी� ा घे�यात या�यात.

मा. कुलगु� , मा. �-कुलगु�  व सव� स�माननीय सद�यांचे आभार मानून बैठक संप�याचे अिध�ठाता,

मानविव� ान िव� ाशाखा यांनी जाहीर केले.

सही /- सही /-

कुलसिचव

(सद�य सिचव, िव� ा पिरषद)

मा. कुलगु�  

(अ�य� , िव� ा पिरषद)


