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

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

�यव�थापन पिरषदे�या १31 �या (तातडी�या) बैठकीचा काय�वृ� ातं

सोमवार, िद.13 एि�ल, २०20 सकाळी 1१:३० वा.  

�यव�थापन पिरषदेची १31 वी (तातडीची) बैठक सोमवार, िद.१३ एि�ल, २०२० रोजी सकाळी 

11:३० वाजता �यव�थापन पिरषद सभागहृात मा. कुलग�ु  महोदय यां�या अ�य� तेखाली ZOOM

Application � ारे ��हडीओ कॉ�फरं�सने आयोिजत कर�यात आली होती.

ZOOM Application � ारे ��हडीओ कॉ�फरं�सने सहभाग घेतलेल ेसद�य खालीलमाणे:

अ.� . सद�याचे नांव पद

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

2) डॉ. �ही. एल. कदम - �भारी �-कुलग�ु सद�य

3) �ा. महेश महादेव माने सद�य

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

5) डॉ. एस. एस. गोरे सद�य

6) डॉ. �ही. बी. पाटील सद�य

7) �ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे सद�य

8) �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी सद�य

9) डॉ. बी. एन. आदटराव सद�य

10) डॉ. एच. के. आवताडे सद�य

11) � ी. ए. के. आवळे सद�य

१२) डॉ. बी. पी. र�गे सद�य

१३) � ीमती एन. एस. मंकणी सद�या

14) कु. ए. सी. च�हाण सद�या

15) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य

16) डॉ. � ीमती सुरै�या शेख सद�या

17) सीए � णेीक शहा - � . सचंालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ िनमंि� त

18) सीए � णेीक शहा - िव�  व लखेा अिधकारी िनमंि� त

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

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

�वागत:

मा. कुलसिचव यांनी मा. अ�य�  व सव�स�माननीय सद�याचंे �वागत केल.े

अनुप��थती:

  डॉ. एस. सी. माडें, सचंालक, नॅशनल स�टर फॉर सेल साय�सेस, पुणे िव� ापीठ कॅ�पस, पणेु, अवर 

मु�य सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई, डॉ. डी. आर. माने, मा. िश� ण संचालक 

(उ�च िश� ण), उ�च िश� ण संचालनालय, पुणे व डॉ. डी. आर. नंदनवार, �भारी सहसचंालक,(तं�  िश� ण)

पुणे, मा. सचंालक (तं�  िश� ण) यांच े �ितिनधी हे �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस सहभाग न�दवला 

न�हता.
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सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े

[ 01 ] कोरोना िवषाणुचा (को�हीड- 19) अटकाव �हावा व कोरोना िवषाणपूासून होणारे सं� मण 

ल� ात घेता शासनाने जािहर केललेा लॉकडाऊन (Lockdown) िद.26 माच�, २०२० ते 

िद.१४ एि�ल, २०२० पय�तचा कालावधी हा ��तूत िव� ापीठाने अतंिरम उ�हाळी सु� ी 

�हणनू घोिषत के�याची बाब मािहती�तव.

ठराव: कोरोना िवषाणुचा (को�हीड- 19) अटकाव �हावा व कोरोना िवषाणपूासून होणारे सं� मण 

ल� ात घेता शासनाने जािहर केललेा लॉकडाऊन (Lockdown) िद.26 माच�, २०२० ते 

िद.१४ एि�ल, २०२० पय�तचा कालावधी हा ��तूत िव� ापीठाने अतंिरम उ�हाळी सु� ी 

�हणनू घोिषत के�याबाबतची न�द घे�यात आली.

[ 02 ] ��तूत िव� ापीठातील माच� / एि�ल, २०२० �या उ�हाळी स� ातील सव� परी� ाबाबत 

(मौखीक / �ा�यि� क / लखेी) पुढील काय�वाही कर�याची बाब िवचाराथ�.

ठराव: ��तूत िव� ापीठातील माच� / एि�ल, २०२० �या उ�हाळी स� ातील सव� परी� ा (मौखीक /

�ा�यि� क / लखेी) शासनाकडून �ा�त होणा�या आदेशानुसार पढुील काय�वाही कर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 0३ ] ��तूत िव� ापीठात सु�मजीवशा� िवभाग (Microbiology) स�ु  कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: देश आिण िवदेशात स�या कोरोना िवषाणुचा �ादूभ�व मो� ा �माणात वाढला 

आहे. भिव�यात अशा �कार�या सु�म िवषाणचूा �ादुभ�व रोख�यासाठी Academically

trained मनु�यबळ उपल�ध असणे आव�यक आहे. सदर बाब िवचारात घेता ��ततू 

िव� ापीठात स�ुमजीवशा�  िवभाग स�ु  करणे आव�यक आहे व �यासाठी आ�थक वष� 

2020-21 साठी � .10 लाख आ�थक तरतूद करणे गरजेच ेआहे.

उपरो�त बाब ल� ात घेता, ��तूत िव� ापीठात सु�मजीवशा�  िवभाग स�ु  

कर�यास व � .10 लाखाची तरतूद कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ��तूत िव� ापीठात स�ुमजीवशा�  Microbiology)िवभाग सु�  कर�यास व `१० लाखाची 

तरतूद कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

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

कुलसिचव यानंी जाहीर केल.े

सही /- सही /-

सद�य सिचव

�यव�थापन पिरषद 

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


