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

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

अिधसभे�या 2२ �या बठैकीचा काय�वृ� ांत

गु� वार, िद.12 माच�, २०२० दुपारी 12:00 वा.

अिधसभेची 2२ वी बठैक िद.12 माच�, 2020 रोजी दुपारी 12:00 वा. िव� ापीठ सभागृहात  

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

बैठकीस खालील सद�य उप��थत होते.

अ.� . सद�याच ेनावं पद

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

2) डॉ. कदम �ही. एल. 

�भारी �-कुलग�ु तथा अिध�ठाता (मानविव� ान िव� ाशाखा)

सद�य

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

4) �ाचाय� डॉ. उबाळे �ही. पी. सद�य

5) �ाचाय� डॉ. गोरे एस. एस. सद�य

6) सीए शहा एस. एच., � . सचंालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ सद�य

7) सीए शहा एस. एच., िव�  व लेखा अिधकारी सद�य

८) �ा. डॉ. सयू�वशंी एस. एस., � . सचंालक, � ान� ोत क�� सद�य

९) डॉ. कोरे �ही. जी., संचालक, िव� ाथ� िवकास सद�य

१०) डॉ. पवार एस. के., सचंालक, � ीडा व शारीिरक िश� ण सद�य

११) डॉ. िच� े  जी. एन. सद�य

१२) �ाचाय� डॉ. पिरचारक डी. एस. सद�य

१३) �ाचाय� डॉ. पाटील आर. आर. सद�य

१४) �ाचाय� डॉ. �शगाडे ए. बी. सद�य

१५) �ाचाय� डॉ. भांज ेबी. एम. सद�य

16) � ी. नवल ेएस. एस. सद�य

१७) डॉ. र�गे बी. पी. सद�य

१८) � ी. आवळे ए. के. सद�य

१९) डॉ. आवताडे एच. के. सद�य

२०) डॉ. च�हाण सी. एस. सद�य

२१) डॉ. कलशे� ी एम. एस. 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
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29) डॉ. काबंळे जी. एस. सद�य

30) डॉ. � ीमती पाटील एम. ज.े सद�या

३१) कु. च�हाण ए. सी. सद�या

३२) � ी. साळंुके एस. एस. सद�य

३३) � ी. गायकवाड आर. एस. सद�य

३४) � ी. शेख ए. एम. सद�य

३५) � ी. गायकवाड एस. एम. सद�य

३६) � ी. सरवदे एस. टी. सद�य

३७) � ी. राणे जी. एफ. सद�य

३८) � ी. गावडे टी. ज.े सद�य

३९) � ीमती मंकणी एन. एस. सद�या

४०) � ीमती नागणसुरे पी. आर. सद�या

४१) � ी. च�हाण डी. ए. सद�य

४२) ॲड कळके ए. एस. सद�य

४३) � ी. धरणे जी. आर. सद�य

४४) �ा. डॉ. देशमुख एम. बी. सद�य

४५) � ीमती महागावकर आर. ए. सद�या

४६) � ी. पाटील एस. बी. सद�य

४७) � ी. िहरेमठ एस. बी. सद�य

४८) डॉ. चौधरी एस. बी. सद�य

49) � ी. सगंव ेए. बी. सद�य

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

बैठकीची स�ु वात रा�� गीत व िव� ापीठ गीताने कर�यात आली.

�वागत:

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

तसेच या बैठकीत डॉ. �ही. एल. कदम यांची ही पिहलीच बठैक अस�याने अिधसभ�ेया वतीने 

मा. कुलग�ु महोदयानंी पु�पग�ुछ देवनू �वागत केल.े

अनुप��थती :

अिधसभे�या या बैठकीस �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी, कु. एस. जे. मोिहते-पाटील,  

� ी. एम. एस. डांगरे यांनी प� ा� ारे / दूर�वनी� ारे / ई-मेल� ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली 

होती. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता दे�यात आली.  डॉ. माने डी. आर., िश� ण सचंालक 

(उ�च िश� ण) पुणे, डॉ. नंदनवार डी. आर., � . सहसंचालक, (तं�  िश� ण), मा. िश� ण संचालक 

(तं�  िश� ण) यांच े�ितिनधी, � ी. पाटील पी. टी., � ी. �शदे आर. बी., � ी. काळज ेए. एम., � ी. अनासपरेु 

एम. एम., � ीमती तडवळकर ए. ए., � ी. ठाकूर एस. एम., िवधानपिरषद सद�य, � ी. जगताप एम. ए. व 

� ी. गायकवाड एस. जी. हे या अिधसभ�ेया बठैकीस अनुप��थत होते.
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कुलसिचवानंी पिरिनयम 474 (1) नुसार, मा. कुलग�ुं ना अिधसभे�या िवसा�या बैठकीपासनू या 

बैठकीदर�यान�या कालावधीतील िव� ापीठातील घडामोडीचा आिण �गतीचा अहवाल सादर 

कर�याबाबत िवनंती केली, �यानुसार मा. कुलग�ंु नी खालील�माणे अहवाल सादर केला.

 कुलसिचव काय�लय:

1) ��तुत िव� ापीठाम�ये िर�त असले�या अिध�ठाता, मानव िव� ान िव� ाशाखा या पदाकरीता 

िवहीत �ि� या क� न िनवड सिमतीमाफ�त िनवड झाले�या डॉ. �ही. एल. कदम यांना िनयु�ती 

आदेश दे�यात आललेा असनू ते िद. 30/11/2019 रोजी � जू झाल ेआहेत.

2) ��तुत िव� ापीठाम�ये िर�त असले�या संचालक, परी� ा व मु�यमापन मंडळ या पदाकरीता 

जािहरात �िस�द कर�यात आललेी होती. �यास अनुस� न एकुण 15 आवदेनप� े �ा�त झाललेी 

आहेत. �याबाबतची पढुील काय�वाही स�ु  आहे.

3) िव� ापीठात काय�रत असल�ेया अिधकारी / कम�चारी यांची िद.01 जानेवारी, 2019 ते 31

िडस�बर, 2019 या कालावधीची ता�परुती सेवाजे�ठता यादी �िस�द कर�यात आललेी असनू ती 

अंितम कर�याच ेकाम अंितम ट��यात आहे.

4) ��तुत िव� ापीठातील वग� 1 ते 4 ची �बदु नामावली तपासणीच ेकाम स�ु  आहे.

5) Screening Committee ची बठैक िद. 07/11/2019 रोजी आयोिजत कर�यात आली होती.

सदर किमटीने िशफारस के�यानुसार 1) डॉ. म�ते राजीवकुमार िशवशकंर, सहा�यक �ा�यापक,

सगंणकशा�  सकुंल, 2) � ी. �शदे अशोक रोिहदास, सहा�यक �ा�यापक, सगंणकशा�  संकुल व 

3) � ी. कडू िवकास दादाभाऊ, सहा�यक �ा�यापक, रसायनशा�  संकुल यानंा पदो� तीचे आदेश 

पािरत कर�यात आल ेव पढुील �ि� या स�ु  आहे.

6) महा�मा बसव�े र अ�यासन क�� , पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर अ�यासन क�� , अिह�यादेवी 

(Administration) अ�यासन क��  व डॉ. कमला सोहनी (Science) अ�यासन क�� ाच े��ताव क��  

शासनास पाठिव�यात आललेे आहेत.

 शै� िणक, सशंोधन आिण िवकास िवभाग :- 

7) ��तूत िव� ापीठ संकुलाकडून सन 2019-20 साठी �ा�त िव� ाथ� �वशे आर� ण त�ता, संबिंधत 

संकुलास तपासनू िनि� त क� न दे�यात आला.

8) शासनाने व िव� ापीठ अनुदान आयोगाने वळेोवळेी िदलले े शासन िनण�य / सचुना यो�य �या 

पुढील काय�वाही�तव सलं��नत महािव� ालयांना पाठिव�यात आल ेआहेत.

9) ��तूत िव� ापीठ व आिदवासी संशोधन �िश� ण सं�था, पुणे यां�या संय�ुत िव� माने क�ि� य 

लोकसेवा आयोगा�या नागरी सेवा �पध� परी� �ेया तयारीसाठी ��तुत िव� ापीठात 

अ. जमाती�या 25 िव� ा�य�साठी �पध� परी� �ेया �िश� ण काय�� माच ेआयोजन कर�यात आल े

आहे. 
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10) सन 2019 या वष�चा बृहत आराखडा काय�वाही अहवाल शासना�या बैठकीत सादर कर�यात 

आला. 

11) �टेज 4 ते 5 (सहयोगी �ा�यापक ते �ा�यापक) अंतग�त पदो� ती दे�यात आली.

12) शै� िणक वष� 2019-20 पासनू कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पढंरपरू व संगमे� र 

महािव� ालय, सोलापरू या दोन महािव� ालयास �वाय�  करीता िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी 

िद� ी यांचकेडून �ा�त झाले�या मा�यतेनुसार प�  दे�यात आलले ेआहे.

13) शै� िणक वष� 2019-20 पासनू वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापरू, िहराचदं 

नेमचदं कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू व वालचदं इ���ट� टु ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू या 

महािव� ालयाकडून �वाय�  करीता िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी यानंा पाठिवणेकामी 

�ा�त झालले े��ताव अिधकार मंडळासमोर िवषय ठेवुन पढुील काय�वाही सु�  आहे.

14) संल��नत अनुदािनत महािव� ालयातील 96 सहयोगी �ा�यापक ते �ा�यापक पदी िवहीत 

प�दतीने पदो� ती दे�यात आली.

15) शै� िणक वष� 2018-19 म�ये “Seed Money for researchers” या योजन�तग�त सलं��नत 12

महािव� ालय व िव� ापीठ संकुलातील 21 िश� कानंा (पिहला ह�ता) � . 8,30,000/-

धनादेशा� ारे िवतरीत कर�यात आल ेआहेत.

16) शै� िणक वष� 2017-18 म�य े“Seed Money for researchers” या योजन�तग�त मंजूर झाले�या 

संल��नत 5 महािव� ालयातील 5 िश� कानंा दुस�या ह��याच े� . 82,500/- र�कमेच ेधनादेश 

िवतरीत कर�यात आल ेआहेत.

 परी� ा व म�ूयमापन िवभाग :- 

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

आहे. 

18) मा. राजेश अ� वाल सिमती�या िशफारशीनुसार वळेोवळेी परी� �ेया कामकाजात अ�याधुिनक 

तं� � ानाचा वापर क� न परी� ेच ेकाम सलुभ कर�यात येत आहे.

19) मा. राजशे अ� वाल सिमती�या एकुण 43 िशफारशी आहेत, �यापकैी आप�या िव� ापीठाने एकूण 

33 िशफारश�ची अंमलबजावणी केली आहे.

20) माहे ऑ�टो./नो�ह�. 2019 म�ये एकूण अ�यास� मा�या 100% �� पि� का � ा ऑनलाईन 

�णाली� ारे पाठिव�यात यश�वी झाले आहे.

21) महामिहम मा. रा�यपाल यां�या अ�य� तेखाली िव� ापीठाचा 15 वा दी� ातं समारंभ 

िद.27/12/2019 रोजी ��तूत िव� ापीठा�या �ागंणात यश�वीिर�या पार पडला.
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 िव�  व लखेा िवभाग :

22) ��तूत िव� ापीठाच े सन 2018-19 या आ�थक वष�चे संवधैािनक लेखापरी� ण पणु� कर�यात 

आललेे असनू सदर लेखापरी� ण अहवाल ��वका� न अिधसभेस मा�यतेची िशफारस केललेी 

आहे व हा अहवाल िद 27/09/2019 रोजी झाले�या अिधसभे�या बठैकीत मंजूर कर�यात 

आला. 

23) िव�  व लेखा िवभागाकडील Store and Purchase Unit माफ�त खरेदी / िनिवदा / ई-ट�डर इ.

संपूण� �ि� या �वतं� पणे कर�यात येत आहे.

 � ान� ोत क��  :

24) िद�यागंाकरीता 846 Audio CD’s खरेदी �ि� या पुण� झाली आहे.

25) � ान� ोत क�� ामाफ�त Ph.D. �या िव� ा�य�ना �याचें �बंधाच े Plagarisim नवीन िनयमानुसार 

तपासनू िदले आहेत. 

26) Online Koha सॉ�टवअेर खरेदी क� न � ंथालयाची प�ुतके देवाण - घेवाण स�ु  कर�यात 

आललेी आहेत. 

27) UGC E-shodhshindu यां�याकडे 2021 करीता e-journals, e-books व e-Databases साठी 

मागणी केली आहे. 

 � ीडा िवभाग :

28) महामिहम मा. रा�यपाल काय�लयाकडून आयोिजत 23 वा � ीडा महो�सव िद.26/12/2019 ते 

30/12/2019 या कालावधीत आयोिजत कर�यात आला. सदर � ीडा महो�सवाम�ये आयोिजत 

�पध�साठी महारा�� ातील 20 कृषी, अकृिष, तं� � ान व आरो�य िव� ापीठातील 2703 खेळाडंूनी 

व 312 संघ माग�दश�क व सघं �यव�थापक यांनी खो-खो, कब� ी, �हॉलीबॉल, बा�केटबॉल,

हँडबॉल व ॲथलिेट�स या �पध�त सहभाग न�दिवला.

29) 23 वी महारा��  रा�य आतंर िव� ापीठ � ीडा �पध�िवषयी, ए� स व �यायामाब�ल जनजागृतीसाठी 

िद.17/12/2019 पासनू � ीडा �योत रॅली ��तूत िव� ापीठा�या िनवडक संल��नत 

महािव� ालयात िफरिव�यात आली.

30) िद. 02 ऑ�ट�बर, 2019 रोजी महा�मा गांधी या�ंया 150 �या जयंती िनिम�  FIT INDIA

PLOGGING RUN काय�शाळेच ेआयोजन कर�यात आल.े

 रा�� ीय सवेा योजना :

31) िद. 14 ते 16 स�ट�बर, 2019 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर मराठवाडा िव� ापीठ, औरंगाबाद 

येथे संप�  झाले�या रा�य�तरीय / रा�� �तरीय �जास� ाक िदन सचंलनपवू� रा�य�तरीय िनवड 

चाचणी िशबीराम�ये ��तुत िव� ापीठाच ेएकुण 06 मलु,े 05 मलुी व 01 सघंनायक यानंी सहभाग 

न�दिवला.
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32) िद. 26 जानेवारी, 2020 रोजी रा�य�तरीय �जास� ाक िदन िशवाजी पाक�, दादर, मुंबई यथेे 

होणा�या रासेयो �वयंसेवक संचलन (परेड) किरता ��तूत िव� ापीठाकडून 01 �वयंसेवक व 01

�वयंसिेवका िद. 17 ते 26 जानेवारी, 2020 या कालावधीत सहभागी झाल ेहोते.

33) िद. 28 जानेवारी, 2020 ते िद. 01 फे�वुारी, 2020 या कालावधीत सतं गाडगेबाबा अमरावती 

िव� ापीठ अंतग�त अिधन�त असले�या � ी. हनुमान �यायाम �सारक मंडळ, अमरावती ��थत 

नॅशनल ॲड�ह�चर फाऊंडेशन (NAF) � ारे 05 िदवसांच े साहसी � ीडा िशबीर िचखलदरा,

िज.अमरावती यथेे आयोिजत केले होते. या िशबीराम�ये ��तुत िव� ापीठाची 02 मलु,े 02 मलुी 

आिण 01 सघंनायक असा एकुण 05 जणांचा सघं सहभागी झाला. 

 िव� ाथ� िवकास िवभाग :

34) ��तूत िव� ापीठा�या �थापनेपासनू िश� ण घेत असले�या गरीब होतक�  िव� ा�य�साठी “कमवा 

व िशका” योजना चालिव�यात येत आहे. �यास अनुस� न सन 2019-20 व 2020-21 या 

शै� िणक वष�त िविवध संकुलातील एकुण 27 िव� ा�य�ना या योजनेचा लाभ िदला आहे.

35) मा. राजभवन, मुंबई आयोिजत इ�ं धनु�य युवा महो�सव ग�डवाना िव� ापीठ, गडिचरोली यथेे 

िद. 02 ते 06 िडस�बर, 2019 या दर�यान आयोिजत कर�यात आला होता. सदर युवा 

महो�सवात ��तूत िव� ापीठास तीन बि� स े�ा�त झाली आहेत. 

 मलुाचं ेवसितगृह : 

36) मलुां�या वसितगहृाम�ये एकूण 36 खेा�या असनू �याम�ये िव� ाथ� � मता 144 असनू, स�या 

एकुण 143 िव� ाथ� �विेशत आहेत.

37) मलुां�या वसितगहृातील िव� ा�य�ना 01 स�ट�बर, 2019 ते 31 जानेवारी, 2020 या 

कालावधीम�ये िद. 29 ऑग�ट, 2019 रोजी फीट इिंडया य-ुटुब लाई�ह काय�� माच े आयोजन 

कर�यात आल.े

 मलु�च ेवसितगृह :

38) िव� ाथ�नी करीता िद. 16 स�ट�बर, 2019 रोजी आरो�य िवभागातफ� िव� ाथ�नीच ेBone density

चके अपच ेआयोजन कर�यात आल ेहोते.

39) िद.01 ऑ�ट�बर, 2019 रोजी डॉ. महाजन यांचे “मिहलांचे सुरि� त आरो�य” या िवषयावर 

�या�यानाच ेआयोजन कर�यात आल ेहोते.

40) िद.31 ऑ�ट�बर, 2019 रोजी सरदार व� भभाई पटेल या�ंया जयंती िनिम� ाने “रा�� ीय एकता 

िदवस” एकता दौडचे आयोजन कर�यात आल.े

41) िद.20 नो�ह�बर, 2019 रोजी डॉ. मनाली काणे याचं े “डो� यांची देखभाल व आहार”

घे�यासदंभ�त माग�दश�नपर �या�यानाचे आयोजन कर�यात आले.
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 संकुल े:- 

• संगणकशा�  सकुंल :

42) महारा��  रा�य मराठी िव� कोश िन�मती मंडळ, डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर मराठवाडा िव� ापीठ,

औरंगाबाद आिण ��तूत िव� ापीठ या�ंयात उप-� ानमंडळ �थापन कर�यासाठी सामंज�य करार 

कर�यात आला.

43) ��तूत िव� ापीठातील कौश�य िवकास क��  व Develearn Technologies Pvt. Ltd., Mumbai

सं�थेसोबत सामंज�य करार कर�यात आला आहे.

44) िद.12/10/2019 रोजी सकुंलाम�ये पालक मेळावा आयोिजत कर�यात आला. या मेळा�यास 35

पालक उप��थत होते.

45) स�ंयाशा�  अिधिवभागामाफ�त Statistics in Medicine & Health Science या िवषयातील 

रा�� ीय काय�शाळेच ेिद. 16 व 17 जानेवारी, 2020 रोजी आयोजन कर�यात आल ेहोते.

46) िद. 22 िडस�बर, 2019 हा िदवस रा�� ीय गिणत िदवस �हणनू साजरा केला जातो. गिणत 

िवभागास रा�� ीय गिणत िदवस साजरा कर�याकरीता Rajiv Gandhi Science and

Technology commission, Mumbai यां�याकडुन � . 50,000/- अनुदान िमळाले आहे.

• सामािजकशा�  संकुल :

47) िद. 03 जानेवारी, 2020 रोजी िव� ा�य�करीता “Research Methodology in Social

Sciences” या िवषयावर िवशेष �या� यानाच ेआयोजन कर�यात आल.े

48) पुरात�वशा�  िवभागाने एम. ए. भाग 1 व 2 मधील िव� ा�य�साठी िद. 12 ऑ�ट�बर, 2019 रोजी 

"State Level Workshop on Prehistoric Tool Making" या िवषयावर एक िदवसीय काय�शाळा 

आयोिजत कर�यात आली. 

49) िकल��कर वसुधंरा आतंररा�� ीय िच� पट महो�सवाच े उ� घाटन िव� ापीठा�या सभागहृात 

आयोजन कर�यात आल.े

• भाषा व वा� मय संकुल :

50) िद. 12 स�ट�बर, 2019 रोजी बकँ ऑफ इिंडया� ारा आयोिजत चच�स� ात �मुख व�ता �हणनू डॉ.

अनंत वडघणे यानंी “रा�यभाषा के �भावी काय��वयन म� आनेवाली किठनाइयाँ और समाधान”

या िवषयावर माग�दश�न केल.े

51) िद. १० जानेवारी, 2020 िव�  �हदी िदवसािनिम�  “भारतीय नागिरक� के मूल कत��य� की 

�ासिंगकता एव ं�भाव” या िवषयावर बँक ऑफ इिंडया व �हदी िवभाग यां�या संयु�त िव� माने 

िद.17 जानेवारी, 2020 रोजी �हदी व�तृ�व �ितयोिगताच ेआयोजन कर�यात आल.े

52) िद. 08 जानेवारी, 2020 रोजी � ीमती ममला बो� ी यांनी सोलापूर आकाशवाणी वर “अपनी बात 

अपनी बोली” या काय�� मात “सोलापरू की सां�कृितक िवशेषता: िस�दे� र या� ा” या िवषयावर 

�या�यान �सािरत केल.े

53) िद. 08 जानेवारी, 2020 रोजी प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू व 

खािदमाने ऊदु� फोरम आयोिजत एक िदवसीय अनुवाद काय�शाळेच ेआयोजन कर�यात आल.े

54) िद. 16 िडस�बर, 2019 रोजी भाषा व वा� मय संकुलातील क� ड िवभागास हं�पी िव� ापीठाकडून 

499 � ंथ �दान कर�यात आले. या � ंथ �दान काय�� मास हं�पी िव� ापीठाच ेडॉ. एन. डी. �शातं 

हे उप��थत होते.
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• वािण�य व �यव�थापन संकुल :

55) वािण�य व �यव�थापन सकुंल व जय�हद फुड बकँ या�ंया सयं�ुत िव� माने जागितक अ�  िदवस 

िद. 14/10/2019 रोजी साजरा कर�यात आला.

56) विण�य व �यव�थापन सकुंलातील िव� ा�य�साठी �ा�यि� क उ� ोग भेटीची आयोजन 

िद.17/12/2019 रोजी कर�यात आले होते.

57) डॉ. रमेश गाढव ेयांचा लेख Our Heritage या UGC Care list म�ये A Comparative Study of

Online Purchasing Behaviors of Urban and Rural Consumers with Special Reference

to Solapur District िद. 28/12/2019 रोजी �कािशत झालेला आहे.

• पदाथ�िव� ान संकुल :

58) �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील यांचे एकूण 11 शोधिनबंध �कािशत झाल.े

59) �ा. डॉ. एस. एस. सयु�वशंी यांच ेएकूण 03 आतंररा�� ीय सशंोधन शोधिनबंध �कािशत झाल.े

60) �ा. डॉ. बी. जे. लोखंडे याचं ेएकूण 06 आतंररा�� ीय सशंोधन शोधिनबंध �कािशत झाल.े

61) िद. 09/01/2020 रोजी Interaction Meet of Physics & Electronics Teachers & Students

या काय�शाळेच े आयोजन क� न सदर काय�शाळेकरीता डॉ. अभय देशपांडे, Stony Brook 

University, USA यांना अितथी �या�याता �हणनू आमंि� त कर�यात आल.े

• लिलतकला व कला सकुंल : 

62) लिलतकला व कला संकुलाम�ये िद.05/11/2019 रोजी “मराठी रंगभमूी िदन” हा काय�� म 

साजरा कर�यात आला आहे. या �सगंी िव� ाथ� / िव� ाथ�नी यानंी ना� छटा, तबला / गायन व 

वाचन इ. �कार सादर केले आहेत.

63) � ीडा महो�सव - 2019 या सां�कृितक काय�� माकिरता लिलतकला व कला सकुंला�या वतीने 

“सगंीत रजनी व �हसीका” हा सां�कृितक काय�� म िद. 28 िडस�बर, 2019 रोजी आयोिजत 

कर�यात आला.

• आरो�य िव� ान सकुंल : 

64) आरो�य िव� ान संकुल व िव� ापीठ आरो�य क��  यां�या संयु�त िव� माने िद. 26 ते 30 िडस�बर,

2019 या कालावधीत आयोजन कर�यात आले�या आतंर िव� ापीठीय � ीडा महो�सवात 

सहभागी खेळाडंूसाठी बॉडी कॉ�पोझीशन एनेलेसीस तपासणीच ेआयोजन कर�यात आलले ेहोते. 

सदर कालावधीत एकूण 580 खेळाडू व �यां�या �िश� कांची तपासणी कर�यात आली.

65) आरो�य िव� ान सकुंल व कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पढंरपरू या�ंयात श�ै िणक 

करार कर�यास �यव�थापन पिरषदेने मा�यता िदललेी असनू सदर करार कर�याची काय�वाही 

चाल ूआहे. 

66) िद. 26/12/2019 रोजी � ीडा महो�सवा�या समारंभावळेी आरो�य भान - िनरामय � ीडा जीवन 

व �मरिणका या प�ुतकांच े�काशन महामिहम रा�यपाल या�ंया ह�ते कर�यात आल.े
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सदर बैठकीत पढुील�माणे कामकाज झाल.े

[ 1 ] अिधसभ�ेया िद.27 स�ट�बर, २०१9 रोजी झाल�ेया 21 �या बैठकीचा काय�वृ� ांत वाचनू 

कायम करणे.

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

नुसार, िद.27 स�ट�बर, 2019 रोजी झाले�या 21 �या बैठकीचा काय�व�ृ ांत िव� ापीठ प�  

� .पुअहोसोिवसो/सिनिव/अिधसभा/2019/8166, िद.24/10/2019 अ�वये पाठिव�यात 

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

िद.07/11/२०१9 अशी होती.  या मदुतीत डॉ. आर. एस. म�ते यांनी पान नं.१७ वरील 

िवषय � .08 व 09 म�ये व पान १८ वर िवषय � .1१ म�ये दु� �ती दु� �ती सुचिवली असनू 

ती खालील�माणे आहे. �यानुसार मा. कुलग�ुं नी खालील�माणे दु� �त ठराव 

�वीकारललेा आहे.

मळू िवषय � .८, 9 व ११ मधील िटपणी: 

[ 8 ] “� ीडा िवभागा�या िवकासासाठी �पो� स� ॲथॉरटी ऑफ इिंडयाच े (साई) क��  प�ुय� ोक 

अिह�यादेवी होळकर िव� ापीठात स�ु  कर�यात यावा अशी िशफारस ही अिधसभा 

�यव�थापन पिरषदेस करत आहे.”

[ 9 ] “पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर िव� ापीठातील िव� ा�य��या पपेर चके�ग व फोटो 

कॉपीसाठी फ�त � .150/- एवढीच फी आकार�यात यावी अशी िशफारस ही अिधसभा 

�यव�थापन पिरषदेस करत आहे.”

[  ११ ] “पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर िव� ापीठा�या वध�पनिदनी िविवध गुणवतं पुर�कार 

�दान केल ेजातात. याम�ये िव� ापीठातील िश� के� र कम�चा�यामंधून गुणवतं िश� के� र 

कम�चारी पुर�कार �दान कर�यात येतो. सदर�या पुर�काराकिरता आ�थापना िवभाग 

पिरप� का� ारे इ�छुक असणा�या िश� के� र कम�चा�यांकडून अज� मागवनू घेते व �ा�त 

अज�ची छाननी करते व याकामी िनय�ुत सिमती पुर�कारासाठी कम�चा�याचंी िनवड 

करते.  इ�छुक िश� के� र कम�चा�यामंधून परु�काराची िनवड कर�याऐवजी आ�थापना 

िवभागाने �यां�याकडे असले�या वग� 1 ते 4 कम�चा�यां�या गोपिनय अहवालानुसार 

मािहती तयार करावी व यामधून िनयु�त सिमतीने गुणानु� मे मा.कुलग�ु महोदयाकंडे 

नावाची िशफारस करावी यामधून मा.कुलग�ु महोदया एका कम�चा�यांची गुणवतं 

िश� के� र कम�चारी �हणनू िनवड करतील हा बदल व यासाठी आव�यक ती िनयमावली 

तयार कर�याची िशफारस अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस करीत आहे.”
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डॉ. आर. एस. म�ते यांनी खालील�माणे अधोरेिखत केललेी दु� �ती सुचिवली आहे.

मळू िवषय � .८, 9 व ११ दु� �तीसह:

[ 8 ] “� ीडा िवभागा�या िवकासासाठी �पो� स� ॲथॉरटी ऑफ इिंडयाच े (साई) क��  प�ुय� ोक 

अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव� ापीठात स�ु  कर�यात यावा अशी िशफारस ही 

अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस करत आहे.”

[ 9 ] “पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव� ापीठातील िव� ा�य��या पेपर चके�ग व 

फोटो कॉपीसाठी फ�त � .150/- एवढीच फी आकार�यात यावी अशी िशफारस ही 

अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस करत आहे.”

[  ११  ] “पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव� ापीठा�या वध�पनिदनी िविवध गणुवतं 

पुर�कार �दान केल ेजातात. याम�ये िव� ापीठातील िश� के� र कम�चा�यांमधून गुणवतं 

िश� के� र कम�चारी परु�कार �दान कर�यात येतो. सदर�या पुर�काराकिरता 

आ�थापना िवभाग पिरप� का� ारे इ�छुक असणा�या िश� के� र कम�चा�यांकडून अज� 

मागवून घेते व �ा�त अज�ची छाननी करते व याकामी िनय�ुत सिमती पुर�कारासाठी 

कम�चा�यांची िनवड करते. इ�छुक िश� के� र कम�चा�यामंधून परु�काराची िनवड 

कर�याऐवजी आ�थापना िवभागाने �यां�याकडे असले�या वग� 1 ते 4 कम�चा�यां�या 

गोपिनय अहवालानुसार मािहती तयार करावी व यामधून िनय�ुत सिमतीने गणुानु� मे 

मा.कुलग�ु महोदयाकंडे नावाची िशफारस करावी यामधून मा.कुलग�ु महोदया एका 

कम�चा�यांची गणुवतं िश� के� र कम�चारी �हणनू िनवड करतील हा बदल व यासाठी 

आव�यक ती िनयमावली तयार कर�याची िशफारस अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस 

करीत आहे.”

सबब, वरील दु� �तीसह अिधसभेचा िद.27 स�ट�बर, २०१9 रोजी झाल�ेया 

2१ �या बैठकीचा काय�व�ृ ांत वाचनू कायम कर�यासाठी मा�यतेसाठी सादर).

ठराव: अिधसभ�ेया िद.27 स�ट�बर, २०१9 रोजी झाल�ेया 21 �या बठैकीचा काय�व�ृ ांत 

दु� �तीसह वाचून कायम कर�यात आला.
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[ 2 ] अिधसभ�ेया िद.27 स�ट�बर, २०१9 रोजी झाल�ेया बठैकी�या काय�वृ� ातंानुसार केललेी 

काय�वाही िवचाराथ�.

(िटपणी: सव� अिधसभा सद�यांना 2019 चा एक� प पिरिनयम � .4 मधील पिरिनयम 

� .15 नुसार िद.27 स�ट�बर, 2019 रोजी झाल�ेया 21 �या बठैकीचा काय�वृ� ातं िव� ापीठ 

प�  � . पुअहोसोिवसो / सिनिव / अिधसभा / 2019 / 8166, िद.24/10/2019 अ�वये 

पाठिव�यात आललेा होता. या काय�वृ� ातंाम�ये दु� ��या सुचिव�याची अंितम तारीख 

िद.07/11/२०१9 अशी होती. या मुदतीत डॉ. आर. एस. म�ते यां�याकडून दु� �ती �ा�त 

झालेली आहे. �यानुसार सदरच े ठराव / सचूना संबिंधत िवभागाकडे काय�वाही�तव 

पाठिव�यात आले होते.

सबब, अिधसभेचा िद.27 स�ट�बर, २०१9 रोजी झाले�या बैठकीतील ठरावानुसार 

काय�वाही अहवाल िवचाराथ�).

ठराव: अिधसभ�ेया िद.27 स�ट�बर, २०१9 रोजी झाल�ेया बठैकी�या काय�वृ� ातंानुसार केल�ेया 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 3 ] अिधसभा सद�यानंी िवचारलले े��  व �यांना � ावयाची उ� रे, 2019 चा एक� प पिरिनयम 

� .४ मधील िनयम � . 6 (16) नुसार अिधसभा सद�यानंा अ�य सद�याने िवचारल�ेया 

�� ास पूरक ��  िवचार�यास परवानगी न देणे हे अ�य� ा�या �व�ेछािनण�यावर असेल 

आिण �यांचा िनण�य अिंतम असेल. 

(िटपणी: 2019 चा एक� प पिरिनयम � .4 नुसार, ��  आिण �यानंा �यव�थापन पिरषदेने 

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

सद�यानंा पाठिव�यात येतील).

ठराव: अ) �� ो� राचा तास दुपारी 12:35 वाजता स�ु झाला व दुपारी 01:35 वाजता सपंला.

वळेेअभावी ��  � .33 व �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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[  ४  ] िव� ापीठाचे सन २०१9-20 च े सधुािरत अथ�सकं�प व सन २०20-२1 �या मळू 

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

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

िवचारात घेवनू असा ठराव करते की, �यव�थापन पिरषदेने सन २०१9-20 �या सधुािरत 

अथ�संक�प व 2020-२1 �या मूळ अथ�सकं�पाबाबत केललेी िशफारशी मा�य क� न सदर 

अथ�संक�प मंजूर कर�यात यावी.”

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

सन 2019-20 च े सधुािरत अथ�सकं�प व सन 2020-२1 च े मूळ अथ�सकं�प तयार 

कर�याकिरता समान लखेा सिंहता कलम २.१२ (i) नुसार उपसिमती मा. कुलग�ु  यां�या 

मा�यतेने खालील�माणे गठीत कर�यात आली होती.

अ. � . नाव पदनाम

1) �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील अ�य�

२) �ा. डॉ. जी. एस. काबंळे सद�य

३) डॉ. डी. डी. कुलकण� सद� य

४) सीए � णेीक शाह सद�य सिचव

उपरो�त उपसिमतीने िद.२३/01/2019 ते िद.31/01/2019 रोजी पय�त सव� िवभाग 

व सकुंल�मुख याचंसेमवते बठैक घेवनू अथ�सकं�पीय मस�ु ावर �याचंेशी सिव�तर चच� केली.

तसेच मागील तीन वष�ची व चालू वष�तील ��य�  जमा - खच� तसेच पढुील वष�तील होणारी 

जमा व खच�च े िनयोजन व उपल�ध िनधी इ�यादीचा आढावा घेवनू 

सन 2019-20 च ेसधुािरत व सन 2020-21 �या मूळ अथ�सकं�पाचा मसदूा तयार क� न िव�  

व लेखा सिमती�या िद.07/02/2020 रोजी झाले�या सभेसमोर िवषय � .02 नुसार सादर 

केला असता, �यावर सव�कष चच� होवनू �यानुसार खालील�माणे ठराव कर�यात आला

ठराव: सन 2019-20 �या सधुािरत अथ�संक�प व सन 2020-21 चा मूळ अथ�संक�प 

दु� �तीसह �यव�थापन पिरषदेस मा�यतेची िशफारस कर�यात आली.

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

िद.11/02/2020 रोजी झाल�ेया सभेत िवषय � .31 (४) अ�वये िवचाराथ� सादर केला असता,

�यावर खालील�माणे ठराव झाला.

ठराव: िव� ापीठाचा सन 2019-20 चा सधुािरत अथ�संक�प व सन 2020-21 �या मूळ 

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

दु� �तीसह अिधसभसे िशफारस कर�यात आली.

सबब, िव� ापीठाच ेसन 2019-20 चा सधुािरत अथ�संक�प व सन 2020-21 �या मूळ 

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

ठराव: �ाचाय� डॉ. � ीमती के. ए. पाडें यानंी सन २०१९-२० च े सुधारीत अथ�संक�प व सन 

२०२०-२१ च े मळू अथ�संक�प सादर के�यानंतर �यास डॉ. बी. एन. आदटराव यानंी 

अनुमोदन िदले. �यानंतर अिधसभा सद�यांनी मु�ेसदू चच� क� न आपल े िवचार �य�त 

केल.े

�यानंतर िव� ापीठाचा सन 2019-20 चा सधुािरत अथ�सकं�प व सन 2020-21 �या मळू 

अथ�संक�पास �यव�थापन पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते दु� �तीसह 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 5 ] िव� ापीठाचा शै. वष� 2018 -19 चा मराठी व इ�ं जी भाषतेील (पु�तक  व सी. डी.

�व� पात) तयार केललेा 15 वा वा�षक अहवालाबाबत �यव�थापन पिरषदेने केललेी 

िशफारस िवचाराथ�.

� ीमती नीता सुरेशबाबू मंकणी यांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने खालील�माणे ��ताव 

सादर केला आहे. 

”ही अिधसभा, वा�षक अहवाल सिमतीने, अिध�ठाता मंडळ व �यव�थापन 

पिरषदेने केले�या िशफारशी िवचारात घेऊन असा ठराव करते की, �यव�थापन पिरषदेने 

िव� ापीठा�या १5 �या वा�षक अहवालाबाबत केले�या िशफारशी मा�य क� न मंजूर 

कर�यात या�यात.”

(िटपणी: िव� ापीठाचा सन 2018-19 चा 15 वा वा�षक अहवाल तयार कर�यासाठी 

खालील�माणे सिमती गठीत कर�यात आली आहे.

डॉ. मह��  कदम : अ�य� ष 

डॉ. �काश थोरात : उपा�य�

डॉ. दीपक ननवरे : सद�य

डॉ. सहुास पुजारी : सद�य

डॉ राजीवकुमार म�ते : सद�य

� ी. ल�मण कदम : सद�य - िस चव  

सदर सिमतीने तयार क� न िदललेा वा�षक अहवाल �यव�थापन पिरषदे�या 

िद.११ फे�वुारी, २०२० रोजी�या बठैकीतील िवषय � .23 नुसार िवचाराथ� ठेवला असता 

खालील�माणे ठराव झाला आहे.

ठराव 

� .२३ 

िव� ापीठाचा शै� िणक वष� 2018-19 चा मराठी व इ�ं जी भाषतेील (पु�तक व सी. डी.

�व� पात) तयार केलेला १५ वा वा�षक अहवाल दु� �तीसह ��वका� न अिधसभसे 

मा�यतेची िशफारस कर�यात आली.

सबब, िव� ापीठाचा शै. वष� 2018 -19 चा मराठी व इं� जी भाषेतील (पु�तक  व 

सी. डी. �व� पात) तयार केलेला 15 वा वा�षक अहवालाबाबत �यव�थापन पिरषदेने 

केलेली िशफारस िवचाराथ�.

ठराव: िव� ापीठाचा शै. वष� 2018-19 चा मराठी व इ�ं जी भाषतेील (पु�तक �व� पात) तयार 

केललेा १5 वा वा�षक अहवाल � ीमती एन. एस. मंकणी यांनी सादर केला. �यास 

डॉ. बी. पी. र�गे यानंी अनुमोदन िदल.े �यानंतर िव� ापीठाचा शै. वष� 2018-19 चा मराठी 

व इ�ं जी भाषतेील (पु�तक �व� पात) तयार केल�ेया १5 �या वा�षक अहवालाबाबत 

�यव�थापन पिरषदेने दु� �तीसह केललेी िशफारस ��वका� न �यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[ 6 ] अिधसभा सद�य � ी. एस. टी. सरवदे यानंी खालील ठराव माडं�यासाठी आपली सूचना 

पाठिवली आहे. 

“पु. अ. हो. सोलापरू िव� ापीठा�या वतीने आयोिजत रा�य�तरीय � ीडा महो�सवा�या 

एकूण जमा - खच�ची � ते पि� का एका मिह�या�या आत �िस�द करावी असा ठराव ही 

अिधसभा िव�  व लेखा िवभागास 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.

[ 7 ] अिधसभा सद�य � ी. ए. के. आवळे यानंी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सचूना 

पाठिवली आहे. 

“सािह�य, समाज, सं�कृती, कला� �े  तसेच सयं�ुत महारा�� ा�या ल� ात िदल�ेया 

अतुलनीय योगदानाब�ल लोकशाहीर आ�णा भाऊ साठे यानंा पु�य� ोक अिह�यादेवी 

होळकर सोलापरू िव� ापीठाची मरणो� र मानद डी. लीट. ही पदवी �दान कर�यात यावी,

अशी िशफारस ही अिधसभा िव� ा पिरषदेस करीत आहे.”

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास डॉ. बी. पी. र�गे, डॉ. टी. �ही. �शदे, डॉ. टी. ज.े

फुलारी, डॉ. सी. एस. च�हाण, � ी. एस. टी. सरवदे व डॉ. � ीमती बी. डी. रेवडकर यानंी 

अनुमोदन िदल.े �यानंतर सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला.
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[  ८  ] अिधसभा सद�य डॉ. सी. एस. च�हाण यानंी खालील ठराव माडं�यासाठी आपली सचूना 

पाठिवली आहे. 

“पीएच. डीचे �बंध परदेशातील िवषयत� ाकडे पिर� णासाठी पाठिवणे अ�यवहाय� व 

गैरसोयीच े अस�याने पीएच. डीच े �बधं पुव��माणेच पिर� णासाठी पाठिव�यात ये�याची 

तरतुद करावी अशी िशफारस ही अिधसभा िव� ा पिरषदेस किरत आहे.”

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास डॉ. टी. �ही. �शदे व डॉ. टी. ज.े फुलारी यानंी अनुमोदन 

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

[ 9 ] अिधसभा सद�य डॉ. सी. एस. च�हाण यानंी खालील ठराव माडं�यासाठी आपली सचूना 

पाठिवली आहे. 

“बी. ए. भाग - १ व बी ए�सी भाग - १ साठी स�ु  कर�यात आललेी ऑन�� ीन 

मु�यमापनाची प�दत ही वळेखाऊ व � ास दायक अस�याने बदं कर�यात यावी अशी 

िशफारस ही अिधसभा पिर� ा व मु�यमापन मंडळास किरत आहे.”

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास डॉ. बी. एन. आदटराव यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला.
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[ 10 ] अिधसभा सद�य डॉ. सी. एस. च�हाण यानंी खालील ठराव माडं�यासाठी आपली सचूना 

पाठिवली आहे. 

िव� ापीठा�या “सजृनरंग” या महािव� ालयीन िनयतकालीक �पध�त “पाली व पाकृत” या 

भाषांचाही समावशे करावा अशी िशफारस ही अिधसभा िव� ाथ� िवकास िवभागास किरत 

आहे. 

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

सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला.

[ 1१  ] अिधसभा सद�य � ी. एस. एस. साळंुखे यानंी खालील ठराव माडं�यासाठी आपली सचूना 

पाठिवली आहे. 

Proposal Addressed to

Circumstance:-
In the list of details of sponsors of the Gold Medals it is
indicated that- the sponsorer has an intention to award
the gold medal sponsored to the student securing
highest marks (total marks gained). (गुणात सव��थम, /

परी� ेत गुणानु� मे �थम).

It is found that the University has decided to award the
Gold Medal based on CGPA which clearly indicates
contempt of intent of the sponsorer.
HENCE I PROPOSE THAT; (Proposal).
In order to respect the objective / intent of the
sponsorer the criteria to decide the Gold Medal should
be total marks gained by the student. The University
should respect the objective of the sponsorer.

Board of Examinations &
Evaluation

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास डॉ. सी. एस. च�हाण व � ी. टी. जे. गावडे यानंी 

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

सव� अिधसभा सद�यांच ेआभार मानून मा. कुलग�ु  या�ंया परवानगीने वदें मातरम नंतर बठैक 

संप�याच े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 ग�ु वार, िद.12 माच�, २०20 रोजी झाल�ेया बैठकीम�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 कॅस अंतग�त महािव� ालय िश� कां�या 

पदो� तीची पुढील �ि� या (�टेज - १, २, 

३, ४) कधी राबिव�याच े िनयोजन केल े

आहे? 

याबाबत काय�वाही स�ु  आहे.

• महारा��  सरकारचा याब�लचा 

शासन िनण�य आहे का?

होय, महारा��  सरकारचा याब�लचा िद.08

माच�, २०१९ व 08 जुल,ै २०१९ चा शासन िनण�य 

व शासन श�ुदीप� क िद.10 मे, 2019 उपल�ध 

आहे. या अनुषगंाने काय�वाही स�ु  आहे.

• �याम�ये दर मिह�याला कॅसच े कॅ�प 

आयोिजत कर�याचा िनयम आहे,

िव� ापीठ �या प�दतीची 

अंमलबजावणी किरत आहे का?  

08 जुलै, २०१९ चा शासन िनण�याम�ये �प�टपणे 

तरतूद केली आहे की, ��यके मिह�याला कॅ�पच े

आयोजन कर�यात याव.े तथािप, आप�याकडे 

आतापय�त �टेज १, २, ३ व ४ याच े एक राऊंड 

पूण� झाललेा आहे. याबाबत आणखी काही ��ताव 

असतील तर �यासदंभ�तील जी काही �ि� या 

आहे �याबाबत ८ िदवसाम�ये पिरप� क िनघेल.

• हे कॅ�प उिशरा झा�यामूळे �या 

�ा�यापकाचंे नुकसान झाल े �याला 

जबाबदार कोण? 

तुलनेने लवकरात लवकर कॅ�पचे आयोजन 

केलेल ेआहेत. �यानुसार कॅ�प पूण� झाललेे असनू 

पुढील �ि� या चाल ूआहे.

• आतापय�त िकती कॅ�प झाल?े आतापय�त �टेज १, २, ३ व ४ याच े एक राऊंड 

पूण� झाललेा आहे. दुस�या राऊंडची तयारी स�ु

आहे, आिण �टॅ�ड�ग नोिटस यानंतर िनघेल.

�यानंतर ��येक मिह�याला कॅ�प लावून �ि� या 

पूण� कर�यात येईल.

• कॅसची जी �ि� या आहे ती सहावा 

वतेन आयोग �कवा सातवा वतेन 

आयोग या आयोगानुसार 

राबिव�याचा �योजन आहे का?

कॅस�या �ि� येम�ये मूळ UGC Regulation,

िद.18 जुलै, २०१८ आिण शासन िनण�य ०८ 

माच�, २०१९ याम�ये Regulation िनघाले�या 

तारखेपासनू ३ वष�पय�त ��येक �ा�यापक 

ऑ�शन घेव ू शकतो. एक तर तो सहा�या वतेन 

आयोगातून �कवा सात�या वतेन आयोगातून क�  

शकतो. तशी मदुत ३ वष� �यानंा उपल�ध असले.
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��

� मांक

�� उ� र

2 िव� ापीठा�या पिर� ांसाठी �� पठेी 

(question Bank) तयार केली जाते. ती 

तयार कर�या�या �ाि� कानंा मानधन 

दे�याची तरतूद केली आहे काय? 

होय.

• िकती तरतूद केली आहे? परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या िद.२५ फे�वुारी,

२०२० �या बठैकीम�ये ��यके �� ाला ५ � पये 

अशा प�दतीने मा�यता िदललेी आहे.

• ती परेुशी आहे असे वाटते का? पुरेशी आहे.

• परवा जी Question Bank तयार 

झाली, ती Question Bank तयार 

करत असताना २ ते ३ सद�य होते 

�यांच े��  कसे मोजणार?

सव� सद�यानंी एकि� त Question Bank िदली 

असले तर, � ुप क� न �याच े काऊं�टग केल े

जाईल. �या प�दतीने मानधन िदल ेजाईल.

३ उ� र पि� कां�या पनु�मु�याकंनात संबंधीत 

िव� ाथ� उि� ण� झा�यास �याचकडून 

घेतलेले पनू�म�ुयाकंन शु�क �यास परत 

िदले जाते काय? 

होय.

� ी. एस. एस. साळंुखे डॉ. बी. पी. र�गे

४ In the list of details of sponsors of the

Gold Medals it surfaces that- the

sponsorer has an intention to award

the gold medal sponsored to the

student securing highest marks (total

marks gained)

1) Why has the university decided to

change the criteria from highest

marks to CGPA?

a) Does it not go beyond the objective

/ intent of the sponsorer?

b) Has the university obtained a prior

permission to change the criteria

from total marks to CGPA from the

respective sopnsorer?

University has adopted Grading system as

per the UGC Guidelines.

a) No.

b) Not Applicable.
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��

� मांक

�� उ� र

५ It is observed that during the
submission of spiral Ph. D. thesis. The
students are supposed to submit
copies of; Eligibility certificate, Pre-Ph.
D. course work qualified- mark list,
copies of Payment of University Fees,
All progress reports submitted earlier,
Graduate and post graduate mark list,
WHEREAS, the University has
everything on record in electronic
form and documented physically as
well and ready at a click. Surprisingly
this is again mandatory recurrent
submission during the final thesis. In
this regard; where our country now
advocates paperless governance, does
the University feel to revise the need
of twofold submission of the same
documents?

Yes.
Avoiding repetition of submission is under
consideration.

डॉ. एस. के. �शदे डॉ. बी. पी. र�गे

६ मा. कुलग�ु  यांचा लॉगीन आय. डी.

वाप� न बी. फाम�सी�या िव� ा�य�च े गुण 

वाढिव�याबाबत�या त� ारीत �थािपत 

स�यशोधन सिमतीने िदले�या 

अहवालानंतर पुढे काय काय�वाही केली 

आहे? या�करणी स� ��थती काय आहे?

सदर �करण पढुील काय�वाहीसाठी फौजदार 

चावडी पोलीस �टेशन, सोलापरू शहर 

यां�याकडे ग�ुहा दाखल कर�यात आला आहे.

स� पिर��थतीम�ये हा ग�ुहा सायबर � ँचकडे वग� 

कर�यात आला आहे.

• कुलग�ुं चा लॉगीन आय. डी. कोणी 

वापरला? 

�याचा तपास स�ु  आहे. स�यशोधन सिमती�या 

तपासाम�ये डॉ. कोकरे व � ी. चोरमले यांच ेनाव 

येत आहे. 

• गु�हा दाखल करत असताना 

�पिेसपीक �य�तीच ेनाव घालनू गु�हा

दाखल केलेला आहे का? 

स�यशोधन सिमती�या अहवालानुसार गु�हा 

दाखल केलेला आहे. 

• संशियत �य�ती �हणनू आपण नाव 

िदलेले आहे का? 

नाही.

7 िव� ापीठातील एम. कॉम. / एम. बी. ए.

चा अ�यास� म बदल�यासाठी महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ 

कलम ४१ (क) मधील तरतुद�चे तंतोतंत 

पालन झाल े आहे काय? नस�यास,

�याबाबत काय काय�वाही केली आहे?

होय, सदर तरतूदीच े तंतोतंत पालन कर�यात 

आल ेआहे. 
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��

� मांक

�� उ� र

डॉ. टी. जे. फुलारी ॲड. � ीमती एन. एस. मंकणी

8 पु. अ. होळकर सोलापूर िव� ापीठ,

सोलापरू�या वतीने आयोिजत िद.26 ते 

30 िडस�बर, २०१९ या दर�यान संप�  

झाले�या रा�य �तरीय ि� डा 

महो�सवा�या आयोजनासाठी दहा लाख 

� पये �कवा दहा लाखाप�े ा जा�त 

रकमे�या एकूण िकती िनिवदा 

मागिव�यात आ�या?

02 िनिवदा मागिव�यात आ�या हो�या.

• �या कोण�या ०२ िनिवदा आहेत? एक भोजन व दुसरी मंडप या ०२ िनिवदा दहा 

लाखाप�े ा जा�त आहेत.

• भोजनाचा एकूण खच� िकती? `४४,६२,४००/- इतका खच� आललेा आहे.

अजून अंितम िहशोब झालेला नाही.  

• चहा आिण ना�टाच ेिबल आहे का? आहे.

• िकती आहे? `१,८०,०००/-.

• एकूण मंडपासाठी िकती खच� आला? � ीडा महो�सवा�या सव� मंडप �यव�थेसाठी एकूण 

खच� `८२,२८,६५६/- आला. 

9 पु. अ. होळकर सोलापरू िव� ापीठ 

सोलापरू�या वतीने आयोिजत िद.26 ते 

30 िडस�बर, २०१९ या दर�यान संप�  

झाले�या रा�य �तरीय ि� डा 

महो�सवा�या आयोजनासाठी तीन 

लाखाप�े ा कमी खच��या िकती िनिवदा 

मागिव�यात आ�या?

एकही िनिवदा नाही.

• ३ लाखा�या आतील िकती िबल 

पेड�ग �कवा खच� पडललेी आहेत?

स�या डेटा उपल�ध नाही.

• २६ ते ३० या कालावधीम�य े दी� ातं 

समारंभ व � ीडा महो�सव आयोिजत 

केले होते. �यासाठी वगेळी मंडप 

�यव�था केली होती. तर �याचा आिण 

याचा काही संबधं आहे का?  

नाही.
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• नाही तर, एक लाखाच े कोटेशन हे 

दी� ातं समारंभाम�ये आलले े आहेत 

आिण या � ीडा महो�सवात आलले े

नाहीत याच ेकारण काय? 

३ लाखा�या पुढे िनिवदा व 3 लाखा�या आत 

दरप� के मागिव�यात आली होती.

• ३ लाखा�या आतम�ये खरेदी कशी 

केली? 

दरप� के मागवनू.

10 पु. अ. होळकर सोलापरू िव� ापीठ 

सोलापरू�या वतीने आयोिजत िद.26 ते 

30 िडस�बर, २०१९ या दर�यान संप�  

झाले�या रा�य �तरीय ि� डा 

महो�सवा�या भोजन मंडपासाठी िकती 

र�कम खच� कर�यात आली?

भोजनमंडपासाठी `34,34,970/- इत�या 

रकमेच े देयके फम�कडून �ा�त झाले असनू ते 

तपासनू अंितम कर�याच ेकाम चाल ूआहे. अ� ाप 

खच� पडललेा नाही.

डॉ. जी. डी. िबराजदार � ी. ए. के. आवळे

11 पु. अ. होळकर सोलापूर िव� ापीठात 

तयार कर�यात आले�या खो खो मैदाने 

भाग - १, २, ३ आिण ४ हे सार�याच 

�कारच े काम असताना �याच े वगेवगेळे 

अंदाजप� क तयार कर�याच े�योजन का 

केल?े

रा�यपाल िनय�ुत उपसिमती�या िनद�शा�माणे 

काय�वाही कर�यात आली.

• िनद�श लेखी आहेत का 

रा�यपालांच?े

िनद�श लेखी आहेत. उपसिमती�या बैठकीम�ये 

माग�दश�क सूचना आहेत.

• ही उपसिमती असे िनद�श देवू शकते 

का?

होय.

• मैदाने जर एक सारखीच असतील 

तर अंदाजप� क वगेवगेळे कसे? ४ 

मैदान एकसारखेच बनवायच े असेल 

तर �याकिरता होणारा खच� पण 

एकसारखाच असला पािहज े

वगेवगेळा कसा? 

स�ु वातीला सव� केला, ते�हा मैदानावरती ४ ते ७ 

फुटावरती ख� े होते. ते ख� े लेवल क� न खो-खो 

मैदानाच े�योजन केले आहे.

12 पु. अ. होळकर सोलापरू िव� ापीठ 

सोलापरूच े Vision, Mission, Goals 

बदलल ेआहेत काय? 

होय.

• बदला�या � ि� येच े नेमके �व� प 

काय आहे? 

NAAC - IQAC िवभागाकडून मा. कुलग�ुं �या 

मा�यतेनुसार बदल�यात आले आहे.

• सगळे Stakeholder च े opinion

घेवनू submit कर�याची Procedure

Adopt केली आहे का? 

होय.
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1३ २८ नो�ह�बर, २०१९ रोजी “सटुा”

सघंटनेसोबत झाल�ेया चच�त change in

staff साठी ordinance बदल�याच ेठरल े

होते काय? अस�यास �यावर काय 

काय�वाही झाललेी आहे?

Changes in Staff संदभ�त Ordinanace तयार

कर�याची काय�वाही सु�  आहे.

• Ordinance सदंभ�तील बैठक झाली 

आहे का? 

नाही.

• बैठक झाली नस�यास ही काय�वाही 

कधी पूण� होणार?

30 िदवसात ही काय�वाही पणू� होईल व बठैक 

होईल. 

� ी. ए. एम. शखे डॉ. बी. एन. आदटराव

14 िद.9/1/2019 रोजी �थापन केललेी 

Purchase & Store Unit का र� 

कर�यात आली? अस�यास कारणे 

कोणती? 

सदर िवभाग हा महारा��  समान लखेा सिंहता 

२०१२ (Common Account Code) नुसार खरेदी व 

भांडार िवभाग या नावाने काय�रत आहे.

15 पु. अ. हो. सो. िव. सोलापरू यांचकेडे 

शै� िणक वष� २०१९-20 कालावधीत 

कोणकोण�या सं�थेकडून /

महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� 

िमळ�याकिरता ��ताव �ा�त झाल े

आहेत? 

शै� िणक वष� 2019-20 म�ये खालील 

महािव� ालयाकडून �वाय�  दज� िमळ�याकिरता 

��ताव �ा�त झालले ेआहेत. 

1) वालचदं कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स,

सोलापरू. 

2) िहराचदं नेमचंद कॉलजे ऑफ कॉमस�,

सोलापरू. 

3) वालचदं इ���ट� टू ऑफ टे�नॉलॉजी,

सोलापरू. 

शै� िणक वष� 2019-20 पासनू खालील 

महािव� ालयास यु. जी. सी. नवी िद� ी 

यां�याकडून �वाय�  दज� िमळाललेा आहे.

1) सगंमे� र कॉलेज, सोलापरू. 

16 सहयोगी �ा�यापक ते �ा�यापक पदा�या 

पदो� तीसाठी�या ��तावाच ेशु�क वाढचा 

िनण�य झाला आहे का? अस�यास 

पूव�ल� ी �भावाने अंमलबजावणी केली 

आहे का? 

होय.

होय. 

• सहयोगी �ा�यापक ते �ा�यापक या 

पदो� तीच े पा� ता िनकष काय 

आहेत? 

सहयोगी �ा�यापक या पदावर ३ वष� काय�काल 

असला पािहजे. िकमान ३ िरसच� पपेर असले 

पािहजते.  
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• वाढीव श�ुक घे�यामागच े कारण 

काय? 

`7,000/- शु�क घेतलले े होते. तथािप, एकूण 

�ि� येचा खच� पाहता `7,000/- पर Candidate 

हा िव� ापीठा�या खच��या ��टीकोनातून कमी 

पडत होते. �हणनू �ित Candidate `३,०००/- 

वाढीव शु�क घेतलले ेआहे.

• पाठीमागे सादर झाललेे ज े ��ताव 

होते �या ��ताव कत�कडून पसैे परत 

घेतले का? 

होय, वाढीव शु�क `३,०००/- अिधकच े घे�यात 

आल ेआहे. 

• कुठलाही िनण�य झा�यानंतर ितथून 

पुढे लागू होतो का पाठीमागनू लाग ू

होतो? 

पूव�ल� ी �भावाने लाग ूकर�यात आला असेल तर 

पूव�ल� ी �भावाने लाग ूकरता येतो.  

� ी. टी. ज.े गावडे डॉ. ए. बी. �शगाडे

17 डॉ. ए. एच. मािणकशटेे याचंी मानसेवी 

अिधकारी �हणनू केलेली िनय�ुती 

कोण�या िनयमाने केली आहे? 

सामा�य �शासन िवभागाकडील शासन िनण�य 

� मांक सकंीण�-2715/� .� .100/13 मं� ालय,

मुंबई िद.17 िडस�बर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार 

िनय�ुती कर�यात आली आहे.

• सदर �य��तस ६५ वष�नंतर नेमणकू 

करता येते का? 

येते.

• जी. आर. आहे का? होय, आहे.

18 पु. अ. होळकर सोलापूर िव� ापीठ 

सोलापरू�या वतीने आयोिजत िद.26 ते 

30 िडस�बर, २०१९ या दर�यान संप�  

झाले�या रा�य �तरीय ि� डा 

महो�सवा�या भोजनासाठी एकूण िकती 

खच� कर�यात आला?

भोजनासाठी `42,82,400/- इत�या रकमेच े

देयके फम�कडून �ा�त झाले असनू ते तपासनू 

अंितम कर�याच ेकाम चालू आहे.

19 पु. अ. होळकर सोलापूर िव� ापीठ,

सोलापरू�या वतीने आयोिजत िद.26 ते 

30 िडस�बर, २०१९ या दर�यान संप�  

झाले�या रा�य �तरीय ि� डा 

महो�सवा�या मैदाने तयार कर�यासाठी 

एकूण िकती र�कम खच� कर�यात 

आली? 

मैदान तयार कर�याकिरता झाल�ेया खच�ची 

देयके अंितम झाललेी नाहीत. �यामळेू अंितम 

खच�चा आकडा आता देता यणेार नाही.

• कधी होणार? १ मिह�यात.
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� ी. आर. एस. गायकवाड कु. ए. सी. च�हाण

20 �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेिशवाय 

िकती व कोण-कोणते सामंज�य करार 

केले आहेत? 

03 सामंज�य करार.

1) National Chemical Laboratory (NCL),

Pune.

2) The University of Malta.

3) The Centre for Internet and Society (CIS),

Bengaluru.

सदर सामंज�य कराराची �यव�थापन पिरषदेची 

मा�यता घे�याची काय�वाही स�ु  आहे.

• सामंज�य करारास �यव�थापन 

पिरषदेची मा�यता घे�याची काय�वाही 

कधीपय�त पूण� होणार आहे.

िद.26 फे�वुारी, 2020 रोजी�या �यव�थापन 

पिरषदे�या बठैकीत मा�यता घे�यात आली आहे.

21 पु. अ. होळकर सोलापूर िव� ापीठात जून 

२०१८ ते जानेवारी २०२० पय�त एकूण 

िकती कं� ाटी कम�चा�याचंी िनय�ुती 

कर�यात आली?

पु. अ. होळकर सोलापूर िव� ापीठ जून, २०१८ ते 

जानेवारी, २०२० पय�त एकूण दोन कं� ाटी 

कम�चा�यांची िनयु�ती कर�यात आली आहे.

• अजून कं� ाटी कम�चारी नेम�याचे 

िव� ापीठाच े�योजन आहे काय? 

स�या तरी नाही.

• दोन कं� ाटी कम�चा�यांची नाव ेकाय? � ी. मािणकशेटे व � ी शेख.

� ी. एस. टी. सरवदे डॉ. एच. के. आवताडे

22 पु. अ. होळकर सोलापूर िव� ापीठ,

सोलापरू�या वतीने आयोिजत िद.26 ते 

30 िडस�बर, २०१९ या दर�यान संप�  

झाले�या रा�य �तरीय ि� डा 

महो�सवा�या आयोजनात उप��थत 

असणा�या खेळाडू, पंच, सघं �यव�थापक,

िव� ापीठ कम�चारी, िविवध सिमती सद�य 

यां�या भोजनाकिरता कुपनची �यव�था 

कर�यात आली होती काय?

होय.

• कुपन िस��टम सव�साठी राबिवली 

होती का? 

कुपन िस��टम राबिवत असताना फ�त VIP

लोकानंा कुपन दे�यात आललेी न�हती.

बाकी�यांना कुपन िस��टम राबिवली होती. 
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23 पी. एच. डी. पदवी करीता PET - 7 ची 

�वशे �ि� या िनयमानुसार झाली आहे 

का? 

होय. यातील � टुी आढळ�या हो�या, �याच े

िनराकरण क� न �ि� या स�ु  आहे.

• कोण�या � टुी हो�या? Home University to Other University अशा 

�कारच े ॲडिमशन देत असताना �कवा Other

University चा Home University म�ये 

Conversion करीत असताना कन�युजन दूर 

क� न आपण ती �ि� या पणू� केली.

• �या�ंयाकडे ही �ि� या होती, �यांनी 

मेरीट म�य ेअसणा�या िव� ा�य�च ेनाव 

कमी क� न �वत:�या मलुाचे नाव 

�या�याम�ये घेतल.े या सदंभ�त �या 

कम�चा�यांवर काय Action घेतली? 

गाईड दुस�या University म�ये बदलनू 

गे�यामळेू जागा कमी झा�या. �याच े िरझ�ह�शन 

आपण पु�हा वगे� या प�दतीने क� न घेतल.े

अशा प�दती�या केससे, सेकंड राऊंडम�ये 

��लअर करणार आहोत.   

• �या िठकाणी Not Qualified िदल े

असे काही िव� ाथ� काही िठकाणी Not 

Selected िदल ेहे िनयमानुसार होतेय 

का? 

CRC किमटी ��येक िवषयासाठी नेमली होती.

�या किमटी�या अहवालानुसार �शासकीय 

काय�वाही केली आहे.

24 रा�य�तरीय ि� डा महो�सव २०१९ व 

िव� ापीठातील अ�य खरेदीसाठी Current

Schedule of Rate’s (CSR) कोण�या वष�चा 

वापरला आहे? 

Current Schedule of Rate’s (CSR) सन 

2017-18 चा वापरला आहे. 

• २०१९ म�य े २०१७-१८ चा Current

Schedule of Rate’s (CSR) वापरता 

येतो का? 

२०१७-१८ �या पढुचा Current Schedule of

Rate’s (CSR) उपल�ध नाही.

• 2018-19 चा Current Schedule of

Rate’s (CSR) का नाही? 

उपल�ध नाही.

• 2017 व 2018 Current Schedule of

Rate’s (CSR) म�ये तफावत काय 

आहे? 

२०१७-१८ चा Current Schedule of Rate’s

(CSR) उपल�ध आहे, �या�या पुढचा उपल�ध 

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

25 कं� ाटी यं� णा िव� ेषक �हणनू कोणाची 

नेमणकू केली आहे? 

कं� ाटी यं� णा िव� ेषक �हणनू � ी. खोत िकशोर 

गणपती यांची नेमणकू केली आहे. 

• यांची नेमणकू करते �संगी ते 

आप�या िव� ापीठा�या संल��नत 

असले�या महािव� ालया�या 

िवभागात िश� ण घेत होते ही मािहती 

खरी आहे काय? 

ते या कोस�साठी ॲपीअर होते, िथअरी परी� ा 

��लअर झाली होती. डेझरटेशन बाकी होते.  

• वयाची अट काय? िकमान २८ वष�.

• पिहली जािहरात काढली ते�हा 

�याम�ये ३० वष� व ५ वष�चा अनुभव 

होता ती र� का केली?

पिह�या जािहरातीम�ये आप�याला उमेदवार 

उपल�ध झाले नाहीत.

• दुसरी जािहरात का काढली? पिह�या जािहतीम�ये यो�य उमेदवार न 

आढळ�याने दुसरी जािहरात िदली.

• िव� ाथ� िश� ण घेत असताना �याला 

नेमणे एवढे गरजचे ेहोते का? कारण 

तो ला�ट Year ला अजून परी� ा 

देतोय, �याचीच िनवड का करावी?

त�कालीन अपवादा�मक पिर��थतीम�ये आिण 

िव� ापीठाची िनकड याकिरता सिमती आिण 

मा. कुलग�ु  यानंी हा िनण�य घेतललेा आहे. 

• अितशय संवदेनशील असल�ेया 

परी� ा िवभागाम�ये एक परी� ाथ� 

अितशय त�� आहे �हणनू, तोही 

परी� ाथ� आहे आिण संवदेनशील 

असले�या या परी� ा िवभागाम�ये तो 

त�� िव� ाथ� आिण तोही पु�हा 

कं� ाटी अशा प�दतीचा �यािठकाणी 

नेमणकू क� न आपण मोठी चकू 

करतोय �कवा केली आहे अस 

आपणास वाटत नाही काय? 

�यांची लेखी परी� ा २०१६ म�ये पार पडललेी 

अस�यामूळे �याचं ेडेझरटेशन बाकी होते. �यामळेू 

�यांना िनयु�ती िदललेी आहे.
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26 यं� णा िव� ेषक पदाचे पा� ता िनकष 

काय आहेत? 

B. E. / B. Tech. (Computer / information

Technology) or M. Sc. (Computer Science /

information Technology) M. C. A. or M. C. S.

Four Years experience in Software

Development & Maintenance in Educational

institute of Govt. or Semi Govt. organization

or in any Public or Private Limited or

Multinational Company, engnaged purely in

Software Development.

Desirable Experience

Extensive Knowledge of data processing,

hardware platforms and enterprise software

applications.

Technical experience with system

networking, databases, web development,

user support and hardware maintenance.

Good working knowledge skills with Microsoft

office Products, Net, SQL.

27 सगंणकशा�  संकुलातील डॉ. आर. एस.

हेगडी यानंा कोण�या पदावर िनय�ुती 

झा�याने धारणाअिधकार (lien) दे�यात 

आललेा आहे? 

डॉ. आर. एस. हेगडी यानंी िवनंती के�यानुसार 

संबिंधतानंा Central University of Karnataka,

Kalburgi या िव� ापीठात सहयोगी �ा�यापक या 

पदावर � जू हो�याकिरता िद.30/01/2020

रोजी सहयोगी �ा�यापक पदावरील एक वष�चा 

धारणािधकार मंजूर क� न काय�मु�त कर�यात 

आल ेआहे.  

• �यांना काय�मु�त करत असताना 

सदर जागेवरती �या लायक 

असललेी �य�ती आप�या

संकुलासाठी उपल�ध होती काय?

ता�परू�या �व� पात आपण काय�भार सोपिवतो 

आिण गरजनुेसार जािहराती� ारे कं� ाटी प�दतीने 

CHB (Clock Hour Basis) प�दतीने नेमता येते.

• सहयोगी �ा�यापक हेगडी यानंा �याच 

पदावरती जा�यासाठी lien देता येते 

काय? 

हो देता येते. उ�च व तं�  िश� ण िवभागा�या 

िद.23 ऑग�ट, २०१० �या शासन िनण�याम�ये 

समान पदावर �कवा खालील पदावर 

धारणािधकार मंजूर करावा �कवा नको असा 

कोणताही उ� ेख नाही.
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कु. एस. जे. मोिहते-पाटील या�ंया ऐवजी 

डॉ. एस. के. �शदे 

�ाचाय� डॉ. � ीमती के. ए. पाडें

28 पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर 

सोलापरू िव� ापीठ अंतग�त िकती व 

कोण�या ��कल डे�हलपम�ट कोस�सना 

मा�यता िदली आहे?

पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर 

िव� ापीठ अतंग�त कौश�य िवकास क�� ाम�ये 

एकूण ९२ कोस�सना मा�यता दे�यात आली आहे.

29 यो�य �ािधकरणा�या मंजुरीिशवाय अस े

कोणते �माणप�  कोस� आहेत का, की 

�याचंा समावशे िव� ापीठा�या पद�य�ु र 

अ�यास� मात केललेा आहे व �याची न�द 

गणुपि� केत कर�यात आली आहे?

एकही नाही.

३0 पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर 

सोलापरू िव� ापीठा�या Incubation

Centre चा सलं�न महािव� ालयास कसा 

व कोण�या �कारे फायदा होणार आहे?

िव� ाथ� व �ा�यापक या�ंयाम�ये उ� ोजगता 

िनम�ण कर�याचा फायदा होवू शकतो.

• आतापय�त Incubate कर�यासाठी 

एखादा Project �कवा Proposal

आप�याकडे आलले ेआहे काय? 

३ Proposal आहेत, जे Already Incubatee

�हणनू काम करतात.

डॉ. टी. �ही. �शदे ॲड. � ीमती एन. एस. मंकणी

31 पु. अ. हो. सोलापरू िव� ापीठा�या 

Purchase Committee �या सद�या 

कु. अि� नी च�हाण यानंी आप�या 

र�ता�या ना�यातील �य��तस िदलले े

�लेझरच ेबेकायदेशीर ट�डर संदभ�त काय 

कारवाई कर�यात आली?

�लेजर बाबत दरप� क मागिव�याची �ि� या 

िव� ापीठा�या http://su.digitaluniversity.ac

संकेत�थळावर खु�या प�दतीने Online

Quotation मागिव�यात आले होते व जा�तीत 

जा�त सभंा�य इ�छूक दरप� क धारकापय�त 

पोहोचतील आिण �यामळेू जा�तीत जा�त 

पारदश�कता आणणे श�य होईल. या प�दतीने 

दरप� क मागिव�याची �ि� या राबिव�यात 

आललेी होती व �यामधील सव�त �यूनतम दर 

असले�या फम�ला परुवठा आदेश दे�यात 

आललेा आहे.  
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32 अिधसभनेे मंजूर केललेा डॉ. बाबासाहेब 

आंबडेकर अ�यासन क��  सु�  

कर�याबाबत�या ठरावाची स� ��थती 

काय आहे? 

डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर अ�यासन क��  ��तूत 

िव� ापीठात सु�  कर�याकिरता ��ताव तयार 

करणेकामी मा. कुलग�ु  महोदयानंी नामिनद�शन 

के�यानुसार त�� �य�त�ची सिमती 

खालील�माणे गठीत कर�यात आली आहे.

1. डॉ. जी. एस. कांबळे, �ा�यापक तथा 

संचालक, सामािजकशा�  े संकुल,

पुअहोसोिवसो- अ�य�

2. डॉ. आर. बी. भोसल,े �ा�यापक तथा 

संचालक, रसायनशा�  संकुल,

पुअहोसोिवसो - सद�य

सदर सिमतीची पिहली बठैक 

िद.29/01/2020 रोजी दुपारी 01:00 वा. 

िव� ापीठ काय�लयात सपं�  झाली. सदर 

बैठकीत सिमतीने डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर 

यां�या काय�वर सिव�तर चच� क� न, यापवू� 

महारा��  शासनाकडे अनेक अ�यासन क�� ाच े

��ताव पाठिव�यात आले आहेत. मा�  सदरचे 

��ताव शासन �तरावर �लिंबत अस�याकारणाने 

डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर अ�यासन क�� ाचा 

��ताव तूत�स िव� ापीठ अनुदान आयोगास 

पाठिवणे उिचत होईल, असे सिमतीच े �हणणे 

आहे. याबाबत आ�थापना िवभागाने िटपणी सादर 

केली असता, सदर बाब �थम िव� ा पिरषदे�या 

बैठकीम�ये व तदनंतर �यव�थापन पिरषदेसमोर 

सादर क� न, सदर ठरावानुसार पढुील काय�वाही 

कर�यासाठी मा. कुलग�ु महोदयांनी मा�यता 

�दान केली आहे. याअनुषंगाने सदर िवषय 

आगामी होणा�या िव� ा पिरषदे�या बैठकीसमोर 

सादर कर�याकिरता तयार आहे.

    सही/-

(सिचव अिधसभा)

कुलसिचव


