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

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

अिधसभे�या 23 �या बठैकीचा काय�वृ� ांत

शु� वार, िद.11 िडस�बर, २०20 दुपारी 12:00 वा. 

अिधसभेची 23 वी बठैक श�ु वार िद.11 िडस�बर, 2020 रोजी Google Meet � ारे ��हडीओ 

कॉ�फर�सने मा. कुलग�ु  यां�या अ�य� तेखाली आयोिजत कर�यात आली होती.

Google Meet Application � ारे ��हडीओ कॉ�फर�स�गने उप��थत असलले े सद�य 

खालील�माणे:

अ.� . सद�याचे नांव पद

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

2) डॉ. देबे�� नाथ िम� ा - �-कुलग�ु सद�य

3) �ाचाय� डॉ. श.ं द. नवले - � . अिध�ठाता, िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा सद�य

4) �ाचाय� डॉ.शं.िक.पाटील-� .अिध�ठाता, वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखा सद�य

5) डॉ. िव. ल. कदम, अिध�ठाता, मानविव� ान िव� ाशाखा सद�य

6) डॉ. िव. पा.ं िशखरे, � . अिध�ठाता, आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा सद�य

7) सीए � .े हु. शहा, � . संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ सद�य

८) सीए � े. हु. शहा, िव�  व लखेा अिधकारी सद�य

९) �ा. डॉ. गौ. सु. कांबळे, � . सचंालक, � ान� ोत क�� सद�य

१०) डॉ. व. ग.ु कोरे, संचालक, िव� ाथ� िवकास मंडळ सद�य 

११) �ाचाय� डॉ. स.ु िक. पवार, सचंालक, � ीडा व शारीिरक िश� ण सद�य 

१२) �ाचाय� डॉ. ग.ु िन. िच� े सद�य

१३) �ाचाय� डॉ. सु. � ी. गोरे सद�य

१४) �ाचाय� डॉ. सं. िव. कोटी सद�य

१५) �ाचाय� डॉ. द. शा. पिरचारक सद�य

16) �ाचाय� डॉ. रा. रा. पाटील सद�य

१७) �ाचाय� डॉ. िभ. म.ु भांजे सद�य

१८) �ाचाय� डॉ. � ीमती िक. अ. पाडें  सद�या

१९) � ी. स.ं स. नवले सद�य

२०) डॉ. ब. पा.ं र�गे सद�य

२१) � ी. अ. िक. आवळे सद�य

२२) कु. �व. ज. मोिहते-पाटील सद�या

२३) डॉ. ह. कृ. आवताडे सद�य

२४) डॉ. च.ं स. च�हाण सद�य

२५) डॉ. म. श.ं कलशे� ी सद�य
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२६) डॉ. गं. धु. िबराजदार सद�य

२७) डॉ. तु. िव. �शदे सद�य

28) डॉ. स.ु कु. �शदे सद�य

29) डॉ. � ीमती भा. िद. रेवडकर सद�या

30) डॉ. रा. िश. म�ते सद�य

३१) �ा. डॉ. गौ. स.ु कांबळे सद�य

३२) डॉ. � ीमती मा. ज. पाटील सद�या

३३) कु. अ. च.ं च�हाण सद�या

३४) � ी. शे. श.ं साळंुके सद�य

३५) � ी. स. मा. गायकवाड सद�य

३६) � ी. सु. तु. सरवदे सद�य

३७) � ी. िग. फु. राणे सद�य

३८) � ीमती प. र. नागणसरेु सद�या

३९) ॲड. अ. िश. कळके सद�य

४०) � ी. ग. रे. धरणे सद�य

४१) डॉ. म. बा. देशमुख सद�य

४२) � ी. िस. भ.ै पाटील सद�य

४३) � ी. िश. ब. िहरेमठ सद�य

४४) � ी. अ. बा. सगंवे सद�य

४५) �ा. डॉ. िव. भा. घुटे, � . कुलसिचव सद�य सिचव

�वागत:

कुलसिचव यानंी मा. अ�य�  आिण अिधसभेच ेसव� स�माननीय सद�यांच े�वागत केल.े  तसचे 

न�याने नामिनद�िशत / िनय�ुत झालले ेडॉ. देबे�� नाथ िम� ा, �-कुलग�ु , �ाचाय� डॉ. श.ं द. नवले -  

� . अिध�ठाता, िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा, �ाचाय� डॉ. शं. िक. पाटील - � . अिध�ठाता, वािण�य व 

�यव�थापन िव� ाशाखा, डॉ. िव. पा.ं िशखरे, � . अिध�ठाता, आतंर-िव� ाशाखीय िव� ाशाखा व 

�ा. डॉ. गौ. सु. काबंळे, � . संचालक, � ान� ोत क�� यांची ही पिहलीच बठैक अस�याने अिधसभ�ेया 

वतीने �यांच े �वागत कर�यात आल.े तसेच यापूव� � . अिध�ठाता पदी काय�रत �ाचाय� डॉ. िव. पा.ं

उबाळे, �ाचाय� डॉ. � ीमती िक. अ. पाडें व �ाचाय� डॉ. स.ु � ी. गोरे, तर सहयोगी अिध�ठाता पदी 

काय�रत डॉ. स. र. ग�गज े व �ाचाय� डॉ. एम.कृ�णमुत� हे काय�रत असताना िव� ापीठा�या शै� िणक,

संशोधन व िवकासासाठी योगदान िद�याब�ल �याचं ेआभार �य�त कर�यात आल.े
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अनुप��थती :

अिधसभे�या या बठैकीस �ाचाय� डॉ. अ. बा. �शगाडे, डॉ. ता. ज. फुलारी, ॲड � ीमती िन. स.ु

मंकणी व डॉ. स. भा. चौधरी यानंी प� ा� ारे/दूर�वनी� ारे/ई-मेल� ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती 

केली होती. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेवनू मा�यता दे�यात आली.

डॉ.ध.र.माने, िश� ण सचंालक (उ�च िश� ण) पुणे, डॉ.िद.रा.नंदनवार, � . सहसंचालक, (तं�  

िश� ण), मा. िश� ण संचालक (तं�  िश� ण) यांच े �ितिनधी, � ी.� .� .ंपाटील, � ी.र.ब.�शदे,

� ी.रा.िश.गायकवाड, � ी.ए.अ.आ.शेख, � ी.ता.ज.गावडे, � ी.िद.अ.च�हाण, � ी.म.म.अनासपरेु, 

� ी.मो.�या.डांगरे, � ीमती रे.अ.महागांवकर, � ीमती अ.अ.तडवळकर व � ी.सु.मा.ठाकूर, िवधानपिरषद 

सद�य हे या अिधसभे�या बठैकीस अनुप��थत होते.

कुलसिचवानंी पिरिनयम 474 (1) नुसार, मा. कुलग�ुं ना अिधसभे�या बावीसा�या बैठकीपासनू 

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) कोराना िवषाण�ूया �ादुभ�वामुळे िव� ापीठाचा “16 वा वध�पन िदन” काय�� म िद.1 ऑग�ट,

2020 रोजी ऑनलाईन प� तीने साजरा कर�यात आला. यावळेी �मुख अितथी �हणनू 

पालकमं� ी ना.द� ा� य भरणे हे होते.

2) िव� ापीठ वध�पन िदनािनिम�  �दान कर�यात येणारे जीवन गौरव परु�कार, उ�कृ�ट सं�था,

उ�कृ�ट महािव� ालय, उ�कृ�ट िश� क आिण उ�कृ�ट िश� के� र कम�चारी या पुर�कारासंाठी 

दैिनक वृ� प� ामंधून जाहीर आवाहन कर�यात आल ेअसून, पढुील काय�वाही सु�  आहे.

3) संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ आिण सचंालक, नवोप� म, नवसशंोधन व साहचय� मंडळ 

या पदा�या भरती करीता शासनाकडे पाठपरुावा चालू आहे. 

4) देश आिण िवदेशात स�या कोिवड-19 िवषाणचूा वाढता �ादुभ�व ल� ात घेता िव� ापीठात 

शै� िणक वष� 2020-21 पासनू जैव िव� ान संकुल व सू�मजीवशा�  िवभाग स�ु  कर�याची 

�ि� या चालू आहे.

5) शै� िणक वष� 2020-21 करीता िव� ापीठ पिरसरातील सकुंलाकरीता कं� ाटी िश� कीय पदे 

भरणेसाठी पा�  उमेदवारांची मलुाखत Online Video Conferencing �दारे घे�यात आली.

िनवड सिमतीने िशफारस के�यानुसार कं� ाटी सहायक �ा�यापक पदाच ेिनयु�ती आदेश पािरत 

कर�यात आल.े

6) िद. 6 माच� 2020 रोजी को��हड आजारा ब�ल जनजागृती कर�यासाठी छ.िशवाजी महाराज 

सव�पचार � �णालय, सोलापरू येथील व�ै कीय अधी� क डॉ. िव� ल धडके या�ंया �या�यानाचे 

िव� ापीठा�या आरो�य क�� ामाफ�त आयोजन कर�यात आललेे होते.

7) िद. 6 एि�ल, 2020 रोजी आरो�य िव� ान सकुंल व आरो�य क��  या�ंयावतीने को��हड वॉरीयस� 

नावाने �हाटसएप समूह तयार कर�यात आला.
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8) काही �वयसंेवक हे िस�हील � �णालय, सोलापरू या�ंया आवाहनास �ितसाद देऊन सोरेगाव 

येथील Swab Collection क��  येथे � जू झाले. या क�� ात �यानंी तेथील व�ै कीय पथकास मदत 

केली. यातील काही �वयंसेवकानंी Swab घे�याच े�िश� ण घेतले.

9) योग िश� क अ�यास� माच े िव� ाथ� डॉ. राहुल नवले यानंी �सहगड को�हीड केअर स�टर यथेे 

तसेच � ी.िशवानंद पाटील यांनी केट�रग महािव� ालय येथील को�हीड केअर स�टर येथे दाखल 

असले�या � �णानंा योग व �ाणायामयांच े�िश� ण िदले.

10) काही �वयसंेवक हे शहर व � ामीण पोलीस आय�ुतालयाने केल�ेया आवाहनास �ितसाद देत,

पोलीस िम�  �हणनू � जू झाले. ते लॉकडाऊन काळात कायदा व सु�यव�था राख�यासाठी 

काय�रत होते.

11) िद. 2 ऑग�ट, 2020 रोजी आरो�य क�� , आरो�य िव� ान संकुल या�ंया सयं�ुत िव� माने Roleof

Yoga and Acupressure in Fight Against COVID-19: A Realistic Approach या 

िवषयावर रा�� ीय विेबनारच ेआयोजन कर�यात आल.े सदर विेबनारम�ये रा�य व देशभरातून 

700 हून अिधक लोक सहभागी झाललेे होते. 

12) िद.13 ऑग�ट, 2020 रोजी अवयवदान यािवषयावर आधािरत डॉ.वशैंपायन �मृती शासकीय 

व�ै कीय महािव� ालय, सोलापरू येथील डॉ. धडके यां�या ऑनलाईन �या�यानाच े आयोजन 

कर�यात आलले ेहोते.

13) िव� ापीठ पिरसरात � सा िनधी अंतग�त �ा�त होणा�या िनधीमधून मुला�ंया वसितगहृ इमारती�या 

बाधंकामाचा ��ताव राजभवन काय�लयाची मा�यता घे�याची काय�वाही स�ु  आहे.

14) िव� ापीठ पिरसारातील उपहारगृहाच ेनुतनीकरणा�या कामास स�ु वात कर�यात आली आहे.

15) िव� ापीठा�या म�ुय �शासकीय इमारत व परी� ा भवन इमारतीच ेपाया भर�याच ेबांधकाम पणू� 

झाले असनू पढुील बाधंकामास स�ु वात झाली आहे.

16) िव� ापीठ पिरसराम�ये व�ृ ारोपणाचा “33 कोटी वृ�  लागवड” उप� म सु�  आहे.

17) िव� ापीठाच े सव� इमारतीच े फायर ॲ�ड स�ेटी करीता अंदाजप� क तयार क� न घे�याची 

काय�वाही पूण� कर�यात आली आहे.

18) िद. 27 फे�वुारी, 2020 रोजी मराठी भाषा गैरव िदन साजरा कर�यात आला.

शै� िणक, सशंोधन आिण िवकास िवभाग:

19) पेट-7 मधील िविवध िव� ाशाखा�ंया िवषय िनहाय सीआरसी/डीआरसी�या बठैका घेऊन    �थम 

�वशे फेरीम�ये (First Round) एकूण 39 िवषया�ंया 453 िव� ा�य�ना Provisional Admission

Letter दे�यात आलेल ेआहेत. िव� ा�य�नी 6 �तीम�ये क�चा सशंोधन आराखडा (Reaseach

Proposal) सादर केल ेआहेत. 

20) �या पीएच.डी. िव� ा�य�ची मौिखक परी� ा घेऊन Declaration of Result दे�यात आलले े

आहेत अशा िव� ा�य�ची नाव ेNotification-X म�य ेसमािव�ट कर�याची काय�वाही स�ु  आहे.

21) िद. 01 जानेवारी ते िद. 30 जून, 2020 या दर�यान शाखािनहाय ऑनलाईन 22 व ऑफलाईन 

08 असे एकूण 31 पीएच.डी. िव� ा�य��या मौिखक परी� ा घे�यात आ�या आहेत.

22) िव� ापीठा�या सव� संल��नत महािव� ालयाच े 40 अनुदािनत व 61 िवनाअनुदािनत 

महािव� ालयाकडील शै� िणक व �शासकीय मू�यमापन कर�याकरीता तपासणीसचूी अ� ावत 

क� न घे�याची काय�वाही स�ु  आहे.

23) शै� िणक वष� 2020-21 करीता महािव� ालयाकडून �ा�त झाले�या ��तावावर संल�नीकरणाच े

नूतनीकरण व नैस�गक िव�ताराकरीता �थािनक चौकशी सिमती�या �ा�त झाले�या 
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अहवालानुसार िव� ापिरषदेसमोर िवषय ठेवनू �ा�त झाले�या ठरावानुसार प�  दे�यात आलले े

आहेत. 

24) सन 2021-22 या वष�चा बहृत आराखडा शासनास सादर कर�यात आललेा आहे.

25) शै� िणक वष� 2020-21 पासनू वालचदं कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापरू, िहराचदं 

नेमचदं कॉलजे ऑफ कॉमस�, सोलापरू व वालचदं इ���टटयटू ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू या 

महािव� ालयास �वाय�  दज� िमळणेकामीचे ��ताव िविहत मा�यतेने िव� ापीठ अनुदान आयोग,

नवी िद� ी यानंा पाठिव�यात येत आहेत.

26) िव� ापीठ सलं��नत महािव� ायातील 35 िश� कानंा च�जस-इन �टाफ मा�यता दे�यात आल.े

27) शै. वष� 2017-18 मधील Seed Money for Researchers या योजनेअंतग�त आ�थक सहा�य 

मंजूर झाल�ेया िश� कांच ेअंितम अहवाल मागिव�यात आले आहेत.

28) संल��नत महािवालयातील 07 महािव� ालयाला सेवािनव�ृ  �ाचाय�साठी मुदत वाढ दे�यात 

आली. 

29) िव� ापीठ सलं��नत अनुदािनत महािव� ालयातील 663 िश� कानंा आिण िवनाअनूदािनत 

महािवलयातील 354 असे एकूण 1017 िश� कानंा C.H.B. पदाची मा�यता दे�यात आली.

30) िद. 08/02/2020 रोजी िव� ान तं� � ानासाठी 'सपं� ी िनम�ती' या िवषयावर एक िदवशीय 

काय�शाळा आयोिजत कर�यात आललेी होती. सदर काय�शाळेस �मुख पाहुणे प� भषुण 

डॉ. अिनल काकोडकर माग�दश�नासाठी उप��थत होते.

31) िद. 09/02/2020 रोजी 'तयारी � ानयगुासाठी' या िवषयावर एक िदवशीय काय�शाळा 

आयोिजत कर�यात आललेी होती. सदर काय�शाळेस �मुख पाहुणे प� भषुण डॉ. जे�ठराज 

जोशी माग�दश�नासाठी उप��थत होते.

32) िद. 15/06/2020 रोजी ऑनलाईन प�दतीने Participate Methods for Online Teaching

and Learning च ेआयोजन कर�यात आल ेहोते.

33) िद. 29/06/2020 रोजी Is the GER right parameter to measure access for Developing 

Countries च ेआयोजन कर�यात आलले ेहोते.

34) िद. 17/07/2020 ते 21/07/2020 रोजी Workshop on e-Learning and e-Content 

development च ेआयोजन कर�यात आलले ेहोते.

35) िद. 12/09/2020 रोजी MSME's and Role of Universities च ेआयोजन कर�यात आलले े

होते. �याम�ये मा.िनतीन गडकरी, Minister of Micro Small and Medium Enterprises 

Govt.of India, महामहीम रा�यपाल मा.भगत�सह को�यारी, ऑनलाईन उप��थत होते.

36) रा�य �क�प सहसंचालक, यांच े प� ा�वये ��तुत िव� ापीठास � . 5,00,00,000/- िनधी 

िव� ापीठास �ा�त  झाला आहे. 

परी� ा व मू�यमापन िवभाग:

37) परी� ा िवभागा�या कामकाजाम�ये ICT चा वापर क� न बहुतांश कामकाज हे पेपरलसे केलले े

आहे. 

38) मा. सव��च �यायालया�या िनद�शानुसार व महारा��  शासना�या माग�दश�क त�वानुसार माहे 

ऑ�टोबर, 2020 म�ये घे�यात आले�या माहे माच�, 2020 �या परी� ा या �थमच ऑनलाईन व 

ऑफलाईन प�दतीने घे�यात आ�या आहेत.

39) माहे माच�/एि�ल�या परी� ा या ऑ�टोबर, 2020 म�ये घे�यात आ�या असनू एकूण परी� ांपकैी 

125 िनकाल 23 िदवसात जाहीर कर�यात आल ेआहेत.

40) पीएच.डी. घोषणाप�  व एम.िफल घोषणाप�  िव� ा�य�ना दे�यात आल.े
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िव�  व लखेा िवभाग :

41) िव�  व लेखा िवभागाकडील क�� ीय खरेदी िवभागामाफ�त खरेदी/िनिवदा/ई-ट�डर इ. सपंूण� 

�ि� या �वतं� पणे कर�यात येत आहे.

42) िव� ापीठातील िविवध �कारची देयके ही ऑनलाईन (NEFT) � ारे िव� ापीठाकडून Corporate

Internet Banking �या मा�यमातून आदा कर�याबाबत ��तािवत आहे. संबिंधता�ंया खा�यात 

जलदगती र�कम जमा होईल.

43) िव� ापीठाकडून QR CODE � ारे र�कम जमा कर�याची सिुवधा सव�किरता उपल�ध क� न 

दे�याची बाबही ��तािवत आहे. �यामळेु महािव� ालये िव� ाथ� व सव� संबंिधतानंा �यामळेु UPI

� ारे र�कम ता�काळ पाठिवणे श�य होईल.

� ान� ोत क��  :

44) � ान� ोत क�� ाने KOHA Library Management Software online Public Assess

Catalogue च े(OPAC) Link ही िव� ापीठा�या Knowledge Resource Center मथळयाखाली 

िदली आहे. िव� ाथ� � ंथालयातील पु�तकांची यादी यावर पाहू शकतात.

45) िद�यागंाकरीता 415 � ेल प�ुतकांची खरेदी कर�यात आली आहे.

� ीडा िवभाग :

46) ��तुत िव� ापीठाचे जलतरण तलाव व इनडोअर हॉल हे ��ताव क��  शासना�या युवक क�याण 

व � ीडा मं� ालयाकडून खेलो इिंडया-नॅशनल �ो� ाम फॉर डे�हलपम�ट ऑफ �पोट�स या योजने 

अंतग�त ��ताव खेलो इंिडया काय�लय,िद� ी येथे सादर कर�यात आला असनू सदर ��तावांस 

रोजी�या प� ा�वये 4.5 करोड � पये अनुदान मा�यता िमळाल.े

47) िव� ापीठाम�य े राजभवन काय�लय यां�याकडून घे�यात येणा-या 23 �या रा�य�तरीय � ीडा 

�पध� िद.26/12/2019 ते 30/12/2019 या कालावधीत सपं�  झा�या. सदर � ीडा 

महो�सवाम�ये सहभागी झाले�या तसेच �ािव�य िमळिवले�या िव� ा�य�ना �माणप�  िवतिरत 

कर�यात आल ेआहे.

48) खेलो इिंडया आतंर िव� ापीठ �पध�, 2020 च ेआयोजन क�लगा इ�ं��टटयटू ऑफ टे�नॉलॉजी,

भवुने� र, ओिडशा येथे िद .22 फे�वुारी, 2020 पासनू कर�यात आले होते. सदर �पध�म�ये 

��तुत िव� ापीठाच े��े�लग � ी �टाईल (मुले) सघंातील 4 आिण �यदुो ( मुली)  सघंातील 3 अस े

एकूण 7 खेळाडंुंची िनवड झाली आहे. 

रा�� ीय सवेा योजना:

49) 'िफट इिंडया रन' हा काय�� म िद.15 ऑग�ट 2020 ते 02 ऑ�टोबर 2020 व 'िफट इिंडया 

मुवम�ट' हा काय�� म 15 ऑग�ट 2020 ते 14 स�ट�बर 2020 दर�यान ��तुत िव� ापीठ संल��नत 

रासयेो योजना एकक असल�ेया महािव� ालयाम�ये ऑनलाईन �दारे राबिव�यात आला.

50) कोरोना जनजागतृी करणेसाठी िव� ापीठ संल��नत रासयेो योजना एकक असले�या 

महािव� ालयाम�ये िवशेष काय�� म राबिव�यात आला.

51) सन 2020 ते सन 2024 या पाच वष��या कालावधीम�ये ��येक वष� 10 कोटी वृ�  लागवड 

कर�याचा संक�प शासनाने केला अस�याने वसतंराव नाईक हिरत महारा��  अिभयानाची 

अंमलबजावणी करणेबाबत िव� ापीठ सलं��नत रासयेो योजना एकक असले�या 

महािव� ालामं�ये िवशेष काय�� म राबिव�याबाबत कळिव�यात आले आहे.
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िव� ाथ� िवकास िवभाग:

52) िव� ाथ� िवकास िवभागामाफ�त शै. वष� 2020-21 या वष�साठी एच. डी. एफ.सी. एग� जनरल 

इ�शुर�स कं.ली. या कंपनी सोबत करार क� न ��तुत िव� ापीठा�या सकुंलातील सव� िव� ाथ� व 

सव� सलं��नत महािव� ालयातील िव� ाथ� तसेच कम�चारी यांचा 10 लाख � पयाचा िवमा 

उतरिव�यात आला आहे.

मलुाचं ेव मुल�चे वसितगहृ:

53) िव� ा�य�ना अ�यास कर�याकरीता अ�यािसका क�  उपल�ध कर�यात आलले े आहेत.

िव� ा�य�ना सगंणक क�  उपल�ध कर�यात आला आहे.

54) िव� ा�य�च ेआरो�य िनरोगी राह�याकरीता ससु�य �यायमशाळेची सिुवधा क� न दे�यात आली 

आहे. 

55) िव� ा�य�ना िप�या�या पा�याकरीता RO सिुवधा उपल�ध क� न िदलेली आहे. िव� ा�य�स गरम 

पा�याची सिुवधा उपल�ध क� न िदललेी आहे.

56) वसितगृहातील िव� ा�य�ना आरो�य क�� ाची मोफत सिुवधा उपल�ध क� न दे�यात आललेी आहे.

संगणकशा�  सकुंल:

57) स�ं याशा�  व जैवस�ंयाशा�  िवषया�या एकूण 58 िव� ा�य�ना Cytel Statistical Software 

Ltd., Pune या कंपनीकडून � .3,22,000/- ची Sponsorship �ा�त झाली.

58) स�ं याशा�  िवभागामाफ�त Career Opportunities and Challenges in Statistics या 

िवषयावरील विेबनार तसचे रा�� ीय सं�याशा�  िदनािनिम�  Popular Lecture Series च े

आयोजन जून-2020 म�य ेकर�यात आले.

59) गिणत िवभागामाफ�त िद.21 जून, 2020 रोजी “Career opportunities in Mathaematics” या 

विेबनारच ेऑनलाईन आयोजन कर�यात आल ेहोते.

60) डे��टर इनंोफे�ट - 2020 ही रा�� ीय �तरावरील Programming व Presentation �पध� 

िद.14/10/2020 रोजी घे�यात आली.

सामािजकशा�  ेसंकुल:

61) िद. १६ ऑग�ट, २०२० रोजी Archaeology िवभागाने “Temple Architecture and Tourism” 

या िवषयावर National Webinar च ेआयोजन केले होते. 

62) ऑ�टोबर २०२० म�ये िद. ९ व १० रोजी इंिडगो � ट�  ��तुत वारसा � मंती - �ाचीन तगर (तेर) 

तगर, धारािशव (उ�मानाबाद) आिण लातूर िज�हा या िवषयावर ऑनलाईन �या�यान िदले.

भाषा व वा� मय संकुल:

63) िद. 20 फे�वुारी 2020 रोजी �ाकृत िवभागामाफ�त मैसूर िव� ापीठातील माजी िवभागा�य�  

डॉ. शभुचं�  जनै यांच े '�ाकृत भाषा आिण �ादेिशक िविवधता व िवकास' यावर �या�यान 

आयोिजत कर�यात आल ेहोते.

64) िद. 1 ऑग�ट ते 25 ऑग�ट, 2020 या कालावधीत 'पािल भाषा ऑनलाईन साक�छा (चच�)'

सभंाषण वग� आयोिजत कर�यात आले.

65) िद. 14 स�ट�बर, 2020 रोजी �हदी िदवसािनिम�  एम.ए. �हदी वग�तील िव� ा�य�साठी '�हदी 

िदवस समारोहाच'े आयोजन कर�यात आले होते.
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66) िद. 17 स�ट�बर 2020 रोजी जागितक पािल भाषा गौरव िदनािनिम� ाने िव� ा�य�चा पािल 

सभंाषण काय�� म आयोिजत केला होता. 

67) िद. 21 स�ट�बर 2020 रोजी �हदी पंधरवडा अंतग�त '�हदी भाषा: सािह�य' या िवषयावर 

�या�यानाच ेिव� ापीठ �तरावर आयोजन कर�यात आल ेहोते.

68) क�� ीय �हदी िनदेशालय, मानव ससंाधन िवकास मं� ालय, नवी िद� ी� ारे िव� ापीठा�या �हदी 

िवभागास िद.22 ऑ�टोबर रोजी 74 पु�तके िन:शु�क दे�यात आली आहेत.

वािण�य व �यव�थापन संकुल:

69) िद.17 व 18 फे�वुारी, 2020 रोजी Entrepreneurship Development या िवषयावर 

काय�शाळेच ेआयोजन कर�यात आल.े

70) िद 29/2/2020 रोजी Create Self employment exhibition च ेआयोजन कर�यात आल.े

71) ल�मीबाई भाऊराव पाटील महािव� ालय या�ंया संय�ुत िव� ामानाने E-commerce या 

िवषयावर एक िदवशीय काय�शाळेच ेआयोजन कर�यात आल.े

भौितकशा�  संकुल:

72) �ा. डॉ. िव. बा. पाटील यानंी िद. 24/06/2020 रोजी T.C. College Baramati आयोिजत 

Online National Webinar म�ये Invited Talk िदल ेतसचे D.B.F Dayand College, Solapur 

26 जुन, 2020 Department of Physics आयोिजत National Webinar म�ये Online �या� यान 

िदल.े

73) �ा. डॉ. िव. बा. पाटील यानंी IQAC सचंालक �हणनू National Webinar on Revised

Accrediationation Framework of NAAC याच ेसंयोजन िद.27/07/2020 रोजी केले होते. 

74) Department of Physics, Arts, Commerce and Science College KilleDharur, Beed

येथे िद.23/07/2020 रोजी �ा. डॉ. िव. बा. पाटील यानंी Online National Webinar म�ये 

िनमं� ीत �या�यान िदल.े

75) �ा. बी. जे. लोखंडे यानंी National Conference Invited Talk, as a speaker �हणनू Allard

Institute of Technology, Hinjwadi Pune यथेे �या�यान िदल.े

76) भौितकशा�  संकुलाने B. Sc., M.Sc. Ph.D. िव� ाथ� व िश� कांकरीता िद.30/04/2020 रोजी 

Online Quiz on Concept of Physics (OQACP-2020) आयोिजत केली होती. �याम�ये 

1054 िव� ाथ� / िश� कानंी सहभाग न�दवला व सव� सहभागी िव� ाथ� / िश� कानंा 

E-Certificate दे�यात आल.े

लिलतकला व कला संकुल:

77) िदनाकं 03 व 04 फे�वुारी, 2020 रोजी 'यवुा �पंदन' या काय�� माच ेआयोजन केलले ेआहे.

78) लिलतकला व कला सकुंलाम�ये िद.21/05/2020 ते 30/05/2020 रोजी "ऑनलाईन 

लिलतकला महो�सव 2020" आयोिजत कर�यात आला होता.
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सदर बैठकीत पढुील�माणे कामकाज झाल.े

[ 1 ] अिधसभ�ेया िद. 12 माच�, २०२० रोजी झाल�ेया 22 �या बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू 

कायम करणे.

(िटपणी: सव� अिधसभा सद�यानंा 2019 चा एक� प पिरिनयम � .४ मधील पिरिनयम 15

नुसार, िद.12 माच�, २०२० रोजी झाले�या 22 �या बठैकीचा काय�वृ� ातं िव� ापीठ प�  � .

पुअहोसोिवसो/सिनिव/अिधसभा/2020/3747, िद.09 एि�ल, २०२० अ�वये पाठिव�यात 

आललेा होता. या काय�व�ृ ातंाम�ये दु� ��या सुचिव�याची अिंतम तारीख 

िद.23/04/२०20 अशी होती. या मदुतीत कोण�याही सद�याकंडून दु� ��या �ा�त 

झाले�या नाहीत. 

सबब, अिधसभेचा िद.12 माच�, २०२० रोजी झाले�या 22 �या बठैकीचा 

काय�व�ृ ांत वाचनू कायम कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: अिधसभ�ेया िद.12 माच�, २०२० रोजी झाल�ेया 22 �या बैठकीचा काय�वृ� ांत वाचनू

सव�नुमते कायम कर�यात आला.



अिधसभेची तेवीसावी बैठक शु� वार, िद.11 िडस�बर, 2020 काय�वृ� ांत 10/18

[ 2 ] अिधसभ�ेया िद.12 माच�, २०२० रोजी झाल�ेया बैठकी�या काय�वृ� ातंानुसार केललेी 

काय�वाही िवचाराथ�.

अिधसभेची िद.12 माच�, २०२० रोजी झाले�या बैठकीतील ठरावानुसार काय�वाही 

अहवालाची न�द घे�यात यऊेन खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: अिधसभ�ेया िद.12 माच�, २०२० रोजी झाल�ेया बैठकी�या काय�वृ� ातंानुसार केल�ेया 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 3 ] 2019 चा एक� प पिरिनयम � .४ मधील िनयम � . 6 (16) नुसार अिधसभा सद�यानंी 

िवचारलले े��  व �यानंा � ावयाची उ� रे.

2019 चा एक� प पिरिनयम � .4 नुसार, ��  आिण �यानंा �यव�थापन पिरषदेने तयार 

केलेल े उ� र, २०१९ चा एक� प पिरिनयम � .४ मधील 6 (१४) अ�वये अिधसभे�या 

सद�यानंा पाठिव�यात आले होते. 

ठराव: 1) �� ो� राचा तास दुपारी १२:४8 वाजता स�ु  झाला व दुपारी ०१:22 वाजता सपंला.

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

�त सोबत जोडली आहे. (जोडप�  “अ”) 
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[ 4 ] महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 94(6) (क) व 31 (यघ)

नुसार, ��तुत िव� ापीठाच ेसन 2019-20 च ेवा�षक लखेे, लखेापरी� ण अहवाल व पतू�ता 

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

सन २०१९-20 च े वा�षक लखेे, लेखापरी� ण अहवाल व पतू�ता अहवाला सदंभ�त चच� 

होऊन �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेची िशफारस ��वका� न सव�नुमते खालील�माणे

ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: ��तुत िव� ापीठाच े सन 2019-20 चे वा�षक लखेे, लखेापरी� ण अहवाल सीए � .े हु.

शहा, िव�  व लखेा अिधकारी यांनी सादर केला. �यास � ी. स. मा. गायकवाड यांनी 

अनुमोदन िदल.े �यानंतर िव� ापीठाचा सन 2019-20 चे वा�षक लखेे, लखेापरी� ण

अहवाल व पतू�ता अहवालासंदभ�त �यव�थापन पिरषदेने केललेी मा�यतेची िशफारस 

��वका� न महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम २९ (छ) नुसार, 

�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 5 ] शै.वष�2021-22 पासनू कायम िवना अनुदािनत त�वावर नवीन महािव� ालय सु� कर�याचे

��ताव ��वकार�याकरीता िव� ा पिरषदेने मा�य केललेा शै.वष� 2021-2२ या एका वष��या 

बृहत आराख� ाची महारा��  शासनाकडे िशफारस कर�यास अिधसभे�या वतीने 

मा.कुलगु�  महोदय यांनी म. सा. िव. अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वय े िदललेी 

मा�यता मािहती�तव.

शै. वष� २०२1-22 पासनू कायम िवना अनुदािनत त�वावर नवीन महािव� ालय स�ु  

कर�याच े��ताव ��वकार�याकिरता िव� ा पिरषदेने मा�य केललेा श.ै वष� २०२1-२2 या 

एका वष��या बृहत आराख� ाची महारा��  शासनाकडे िशफारस कर�यास अिधसभ�ेया 

वतीने मा. कुलग�ु महोदय यांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

12 (7) अ�वये केले�या काय�वािहची न�द घे�यात येऊन, सव�नुमते खाली�माणे ठराव 

पािरत कर�यात आला.

ठराव: शै. वष�2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावर नवीन महािव� ालय सु�

कर�याचे ��ताव ��वकार�याकरीता िव� ा पिरषदेने मा�य केललेा शै.वष� 2021-22 या 

एका वष��या बहृत आराख� ाची महारा��  शासनाकडे िशफारस कर�यास अिधसभे�या 

वतीने मा.कुलग�ु  महोदय यांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

12 (7) अ�वये िदल�ेया मा�यतेची न�द घे�यात आली.



अिधसभेची तेवीसावी बैठक शु� वार, िद.11 िडस�बर, 2020 काय�वृ� ांत 14/18

[ 6 ] अिधसभा सद�य � ी. अ. बा. संगव ेयांचा ठराव/��ताव.

“पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव� ापीठास क��  शासना�या � ीडा 

िवभागाकडून खेलो इिंडया योजनेतून म�टीपप�ज इनडोअर हॉलसाठी 4.50 कोटी � पये 

मंजूर झाल े आहे. हा ��ताव तयार करणे व मंजूर करणे यासाठी िव� ापीठाच े कुलगु�  

डॉ. मृणािलनी फडणवीस व � ीडा संचालक डॉ. सुरेश पवार यानंी �य�न केले, �याब�ल 

�यांच ेअंिभनंदन!”

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास �ाचाय� डॉ. सं. िव. कोटी यांनी अनुमोदन िदल.े

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

मा. कुलग�ु , मा. �-कुलग�ु व सव� स�माननीय सद�याचं े आभार मानून बठैक संप�याचे

कुलसिचव यानंी जाहीर केल.े

सही/-     सही/-

� . कुलसिचव

सद�य सिचव, अिधसभा

कुलग�ु

अ�य� , अिधसभा
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जोडप�  "अ"

िवषय � . 03 च ेसहप�

अिधसभ�ेया शु� वार, िद. 11 िडस�बर, २०20 रोजी झाल�ेया बैठकीम�ये �� ो� रा�या तासाम�ये 

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

��  

� माकं

��                                                      उ� र 

�ा. डॉ. म. बा. देशमुख                                               � ाचाय� डॉ. ब. पां. र�गे

1 How many online seminars PAH
University conducted during
COVID-19 period and the
number of delegates
participated?

उ� र सोबत जोडल ेआहे.

2 What is impact of COVID-19 on
Research publications & the
receipt of the project grant?

COVID-19 impact cannot be ascertained at this
juncture.

३ What different activities PAH
University undertook to combat
pandemic COVID-19?

उ� र सोबत जोडल ेआहे.

कु. �व. ज. मोिहते-पाटील                                        कु. अ. च.ं च�हाण

1 आप�या िव� ापीठात कोणकोण�या 

वग��या पिर� ा ऑनलाईन प�दतीने 

घे�यात आ�या आहेत? �याचं े

�व� प व गुणदान कशा प�दतीने 

कर�यात आल ेआहे?

��तुत िव� ापीठामाफ�त सव� अ�यास� मातील सव� बकॅलॉग 

व अंितम वष�तील अंितम स� ातील सव� िव� ा�य��या परी� ा 

ऑनलाईन व ऑफलाईन प�दतीने घे�यात आली आहे.

बॅकलॉग�या सव� िव� ा�य��या परी� ा या 35 �� ा�ंया व 

अंितम वष�तील अंितम स� ा�या परी� ा या 50 �� ा�ंया 

घे�यात आ�या आहेत.

35 �� ा�ंया परी� ा सोडिवणा�या िव� ा�य�ना 70

गुणामं�ये � पांतरीत क� न िनकाल जािहर कर�यात आला 

आहे. तसेच �थम वष��या बकॅलॉग िव� ा�य�ना 35 �� ा�ंया 

40 गणुामं�ये � पांतरीत क� न िनकाल जािहर कर�यात 

येतील. 

तसेच 50 �� ापैंकी 40 �� ाचंी उ� रे देणा�या 

िव� ा�य�ना 70 गणुामं�ये � पातंरीत क� न िनकाल जाहीर 

कर�यात आला आहे.

• 50 �� ापैंकी 40 �� ाचंी उ� रे 

दे�यात येणा�या िव� ा�य�ना 70

गुणामं�ये � पांतरीत क� न 

िनकाल जाहीर कर�यात आला 

आहे, तो कोण�या िनकषावर 

तयार केललेा आहे? 

य.ुजी.सी. ने पिरप� का� ारे आप�याला पय�य िदललेे होते.

�याम�ये �यानंी MCQ ज े घेणार आहात �याम�ये 50%

असायनम�ट वक� व 50% परी� ा या �व� पात असावी.

तसेच यासदंभ�त मा.रा�यपाल महोदय व मा.उ�च व तं�  

िश� णमं� ी याचंेसोबत वारंवार चच� कर�यात आलेली 

असनू ते अंितम झा�यानंतरच परी� ा घे�यात आलेली आहे.

तसेच परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या बैठकीम�ये �यास 

मा�यता घे�यात आलेली आहे.
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��

� माकं

�� उ� र

• ५० objective काढ�याम�ये

िश� काचंा खूप वळे जातोय व 

खूप � म कराव ेलागत अस�याने 

खूप ताण येत आहे.  �यामळेु एका 

पेपरला 2 पेपर सेटर केल े व 

�याचकेडून एकि� त �� पि� का 

सटे क� न घेतल े तर ते सोयीच े

होईल, िश� कावंरील ताण कमी 

होईल, एकच िश� क अस�यामुळे 

�याची मोनोपोली पण िनम�ण 

होणार नाही, दोघानंी �� पि� का 

के�यामुळे �याम�ये दोष कमी 

राहतील आिण �यव��थतपणे 

पेपर सेट होईल यासाठी काय 

करणार आहात काय? 

यासदंभ�त लखेी सचुना/��ताव िव� ापीठास �ा�त 

झा�यानंतर, परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या बठैकीम�ये 

चच� क� न यो�य तो माग� काढ�यात येईल.

2 ऑनलाईन प�दतीने परी� ा घेताना 

कॉपी केससे वर िनयं� ण कस ेकेल े

आहे? 

कॉपी केससेवर िनयं� ण ठेव�यासाठी िव� ापीठाने 

Proctoring प�दतीचा अवलबं करायचे ठरिवल ेहोते, परंतू 

शासनाकडून मा. कुलग�ंु �या Online बठैकीम�ये 

Proctoring न कर�याबाबत िनद�श आ�याने सदर 

प�दतीचा अवलबं केला नाही. ऑफलाईन प�दतीने घे�यात 

आले�या परी� सेाठी भरारी पथकाची िनयु�ती कर�यात 

आली होती.   

• ऑनलाईन परी� ा घेत असताना 

कॉपी होणार नाहीत यासाठी 

काय िनयोजन केल ेहोते?

कॉपी केससेवर िनयं� ण ठेव�यासाठी िव� ापीठाने 

Proctoring प�दत अवलबंललेी होती. �याम�ये आपण एक 

वळे िदललेी असते.  ऑनलाईन परी� ा घेत असताना अनेक 

िव� ा�य�पय�त आप�याला पोहोचायच े होते, � ामीण 

भागातील अनेक �कारचे अडथळे होते. अनेक �ाचाय�शी 

बोलनू या अडथळयांवर यो�य वळेी उिचत िनण�य घेऊन 

तोडगा काढ�याचा �य�न िव� ापीठाने केला आहे.

३ शै� िणक वष� २०१९-२० मधील 

�थम व ि� तीय वष��या 

िव� ा�य��या बॅकलॉग �या पिर� चे े

िनयोजन केल े आहे काय? �या 

पिर� ा कधी व कोण�या (ऑनलाईन 

/ ऑफलाईन) होतील? 

होय,

शै� िणक वष� 2019-20 मधील ि� तीय वष��या बकॅलॉग 

िव� ा�य��या परी� ा िदनांक 5 ऑ�टोबर, 2020 ते 11 

ऑ�टोबर, 2020 या कालावधीम�ये ऑनलाईन व 

ऑफलाईन प�दतीने घे�यात आले�या आहेत. तर �थम 

वष��या बकॅलॉग िव� ा�य��या परी� ा या िदनाकं 6

नो�ह�बर, 2020 ते 11 नो�ह�बर, 2020 या कालावधीम�ये 

पूण�पणे ऑनलाईन प�दतीने घे�यात आले�या आहेत.
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• �या परी� ा घेत�या �याची 

गुणप� के सबंंिधत 

महािव� ालयानंा िवतरीत 

कर�यात आली आहेत?

स�या गुणप� के छपाई सु�  असनू काही िदवसामं�ये 

संबंिधत महािव� ालयानंा िवतरीत कर�यात येतील.

� ी. सु. तु. सरवदे                                                        �ाचाय� डॉ. सं. िव. कोटी

1 िव� ापीठाम�ये कं� ाटी कम�चा�याचंी 

सं�या िकती आहे? ते के�हापासनू 

सेवमे�ये आहेत व शासना�या 

िनयमा�माणे �यानंा पगार िदला 

जातो काय? 

��तुत िव� ापीठाम�ये कं� ाटी कम�चा�याचंी सं�या १२६ 

असनू ते खाजगी कं� ाटदारामाफ�त १२ मिह�यासंाठी 

सेवमे�ये आहेत. सदरील कं� ाटी कम�चा�यानंा सबंंिधत 

कं� ाटदारामाफ�त शासना�या धोरणानुसार िकमान वतेन 

दे�यात येते.

• उ� ोग व ऊज� िवभागाने िद.24

जुल,ै 2019 रोजी शासन िनण�य 

काढलेला आहे. �याम�ये 

शासनाने कुशल, अकुशल व 

अध�कुशल वग�वारी ठरवलेली 

आहे. �यानुसार �यांना पगार

ठेकेदाराकडून िदला जात नाही. 

कोिवड काळात कं� ाटी कम�चारी 

यानंा शासना�या आदेशा�माणे 

वतेन िदल े नाही, तसेच काही 

कम�चारी यानंा कमी केले 

यासदंभ�त िव� ापीठाने काय 

ॲ�शन घेतली?

उ� ोग व ऊज� िवभागाने िद.24 जुल,ै 2019 रोजी शासन 

िनण�यातील पिरमंडळ - 1 नुसार िकमान वतेन ठरलले े

असनू �यानुसार वतेन िदल े जाते. माच�, एि�ल आिण मे 

मिह�यात लॉकडाऊन असताना स�ुदा सव� कं� ाटी 

कम�चारी यानंा िनयमानुसार जवेढे वतेन देय होते ते िदलेल े

आहे.  �यानंतर जून/जुलै म�ये लॉकडाऊनची ित�ता 

वाढ�यानंतर िव� ापीठाच े कामकाज पणू�पणे बदं होते,

�यावळेी से�टूिरटी, �व�छक व बागकाम करणारे कम�चारी 

यांना जवेढे िदवस आले होते तेवढया िदवसाचें वतेन 

िदललेे आहे. 

• िकती वतेन िदले जाते? िद. 24 जुल,ै 2019 रोजी�या िनण�यानुसार पिरमंडळ-1

मधील कुशल कम�चारी यानंा `.11,632/-, अध�कुशल 

कम�चारी यानंा `. 10,856/- व अकुशल कम�चारी यानंा 

`.10,021/- इतके वतेन िदल ेजाते.

• ठेकेदाराबरोबर कोण�या 

प�दतीचा करार झालेला आहे? 

�यानंा दे�यात येणारे किमशन हे 

िकमान वतेन सोडून िनयिमत 

देणार आहोत का, �याम�ये 

Merge केललेा आहे? 

ठेकेदार िनयु�तीची आप�याकडे न�यानेच �ि� या झालेली 

आहे. कमी किमशन घेणा-या ठेकेदारास म�ता दे�यात 

आला आहे. िकमान वतेन वतेन सोडून किमशन दे�यात 

येते. 

• परी� ा िवभागाम�ये िकती कं� ाटी 

कम�चारी स�या नेमलेल ेआहेत?

37 कं� ाटी कम�चारी स�या काय�रत आहेत.

• कायम कम�चारी? 40 कायम कम�चारी आहेत.

• परी� ा िवभागाम�ये ज े कं� ाटी 

कम�चारी आहेत ते नेमणे यो�य 

आहे काय? 

आतापय�त आव�यकतेनुसार नेमल े होते. तथापी, पनुरावलोकन 

क� न �यातील बरेच कमी केलले ेआहेत. पण परी� ा िवभागाचा 

�याप पाहता, वळेोवळेी कम�चा�याचंी आव�यकता आहे. 
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2 िव� ापीठा�या ऑनलाईन परी� ा 

सुरळीत पार पड�या आहेत काय?

ऑनलाईन परी� चेा ठेका कोण�या 

सं�थेला िदला होता? 

होय, ��तुत िव� ापीठा�या सव� परी� ा या सुरळीतपणे पार 

पड�या आहेत. सदर ऑनलाईन परी� ेचा ठेका गोपनीय 

� ेसला दे�यात आला होता.

• � ेसच ेनाव आहे का? भारतीय तािं� क सशंोधन आिण िवकास पिरषद, अमरावती.

• िवदभ�चाच का? पि� म 

महारा�� ाचा कोण न�हता का?

7 ते ८ फम�� आले होते, �याम�ये पि� म महारा�� ातनू पुणे,

ब�गलु� , है� ाबाद व इतर िठकाणाहून आल ेहोते. मा.उ�च 

व तं�  िश� ण मं� ी यांचा आ� ह होता की महारा�� ातनूच 

घेतले पािहज.े या सव�चे िव� ापीठातील अिधका-यांसम�

� ेझ�टेशन घेऊन, �याचंे बे�ट � ेझ�टेशन झाल ेव टे��नकली 

साऊंड आहेत �यानंा िनवडून �याचंा पु�हा एकदा डेमो 

घेऊन, आप�या िव� ापीठा�या अटी मा�य झा�यानंतर 

�यानंा िव� ापीठाने िनवडलले ेआहे.

• िश� ण मं�याचंे लखेी आदेश होते 

का त�डी आदेश होते?

दो�ही आदेश आहेत. मा. उ�च िश� ण मं� ी �वत:

िव� ापीठास भटे देऊन या कामा�या बाबतीत आनंद �य�त 

केला आहे. 

3 भाषा सकुंलातील स�ु  केले�या 

िवषयाला शासनाची मा�यता आहे 

काय? 

ततु�स मा�यता नाही; तथािप, यासदंभ�त ��तुत 

काय�लयाकडून शेवटच े प�  जा.� .पअुहोसोिवसो/ 

आ�था/िश� क/2019/1872, िद.17 फे�वुारी, 2020

अ�वये शासनास अनुदान मा�यतेसाठी �मरण क� न 

दे�यात आल ेआहे.

तसेच उपरो�त बाबतीत मा.िवभागीय 

सहसचंालक, उ�च िश� ण, सोलापूर िवभाग, सोलापरू 

यांनी जा.� .िवससं/उिश/सोिव/िव� ापीठ/2020/1020

िद.16/09/2020 अ�वये शासनास ��ताव अ� ेिषत केला 

आहे.  

सबब, स� :��थतीत भाषा सकुंलातील स�ु  

केले�या िवषयानंा मा�यता दे�याची बाब शासन �तरावर 

�लंिबत आहे.

• शासनाची मा�यता नस�यास

िव� ा�य�चे नुकसान होणार नाही 

का? 

िव� ापीठास काय� ा�वये �दान केले�या �वाय� तेनुसार 

आव�यकते�माणे नवीन िवषय सु�  कर�यात आललेे आहे.

िव� ा�य��या पदवीसदंभ�त कोणतेही नुकसार होणार नाही,

�कॉलरिशप बाबत अडचण अस�याने शासनाची मा�यता 

िमळ�यासाठी िव� ापीठाचे �य�न स�ु  आहेत.

    सही/-

(सिचव अिधसभा)

कुलसिचव


