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

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

अिधसभ�ेया 24 �या ऑनलाईन बैठकीचा काय�वृ�ातं 

सोमवार, िद.15 माच�, २०२1 दुपारी 12:00 वा. 
 

 

 

अिधसभेची 24 वी बठैक सोमवार िद.15 माच�, 2021 रोजी दुपारी 12:00 वाजता Google 

Meet Application �ारे ��हडीओ कॉ�फर�स�गने मा. कुलगु� यां�या अ�य�तेखाली आयोिजत 

कर�यात आली होती. 

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

खालील�माणे:  

अ.�. सद�याच ेनांव पद 

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

2) डॉ. देब�े�नाथ िम�ा - �-कुलगु� सद�य 

3) �ाचाय� डॉ. शं. 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 लेखा अिधकारी सद�य 

९) �ा. डॉ. गौ. स.ु 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. स.ु �ी. 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. अ. बा. �शगाडे सद�य 

१८) �ाचाय� डॉ. िभ. मु. भांज े सद�य 

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

२०) �ी. सं. स. नवले सद�य 

२१) डॉ. ब. पा.ं र�गे सद�य 

२२) �ी. अ. िक. आवळे सद�य 

२३) डॉ. ह. कृ. आवताडे सद�य 

२४) डॉ. च.ं सं. च�हाण सद�य 
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२५) डॉ. म. शं. कलशे�ी सद�य 

२६) डॉ. गं. धु. िबराजदार सद�य 

२७) डॉ. त.ु िव. �शदे सद�य 

28) डॉ. स.ु कु. �शदे सद�य 

29) डॉ. �ीमती भा. िद. रेवडकर सद�या 

30) �ा. डॉ. गौ. सु. कांबळे सद�य 

३१) डॉ. �ीमती मा. ज. पाटील सद�या 

३२) कु. अ. चं. च�हाण सद�या 

३३) �ी. शे. शं. साळंुके सद�य 

३४) �ी. रा. िश. गायकवाड सद�य 

३५) �ी. ए. अ. मं. आ. शेख सद�य 

३६) �ी. स. मा. गायकवाड सद�य 

३७) �ी. सु. त.ु सरवदे सद�य 

३८) �ी. िग. फु. राणे सद�य 

३९) �ी. ता. ज. गावडे सद�य 

४०) ॲड. �ीमती नी. स.ु मंकणी सद�या 

४१) �ीमती प. र. नागणसरेु सद�या 

४२) �ी. िद. अ. च�हाण सद�य 

४३) ॲड. अ. िश. कळके सद�य 

४४) �ी. ग. रे. धरणे सद�य 

४५) �ीमती रे. अ. महागांवकर सद�या 

४६) �ी. िश. ब. िहरेमठ सद�य 

४७) �ीमती अ. अ. तडवळकर सद�या 

४८) डॉ. स. भा. चौधरी सद�य 

४९) �ी. अ. बा. संगव े सद�य 

५०) �ी. िम. म. क�याणशे�ी सद�य 

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

 

�वागत:  

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

न�याने नामिनद�िशत / िनय�ुत झालेले �ी. िम. म. क�याणशे�ी (नगरपािलका / महानगरपािलकेचा 

सद�य) व �ीमती �वा. त.ु कांबळे (िज�हा पिरषदे�या िश�ण सिमतीचा सद�य) यांची ही पिहलीच बठैक 

अस�याने अिधसभे�या वतीने �यांच े�वागत कर�यात आले.   
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अनुप��थती :  

 अिधसभे�या या बठैकीस �ा. डॉ. म. बा. देशमुख, �ी. मो. �या. डांगरे व डॉ. रा. िश. म�ते 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.ध.र.माने, िश�ण संचालक (उ�च िश�ण), पणेु, डॉ. द. �य. जाधव, िवभागीय सहसंचालक 

(तं� िश�ण), पणेु, �ी. �. �.ं पाटील, �ी. र. ब. �शदे, कु. �व. ज. मोिहते-पाटील, डॉ. ता. ज. फुलारी, 

�ी. म. म. अनासपरेु, �ी. िस. भ.ै पाटील, �ी. सु. मा. ठाकूर व �ीमती �वा. त.ु कांबळे हे या अिधसभे�या 

बठैकीस अनुप��थत होते.    

कुलसिचवानंी पिरिनयम 474 (1) नुसार, मा. कुलगु�ंना अिधसभे�या 23 �या बठैकीपासून या 

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

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

  कुलसिचव काय�लय:- 

1) कोरोना िवषाण�ूया �ादुभ�वमुळे ��तुत िव�ापीठाचा 16 वा वध�पनिदन काय��म ऑनलाइन 

प�तीने साजरा कर�यात आला. यावळेी �मुख अितथी �हणनू मा. पालकमं�ी �ी. द�ा�य 

भरणे उप��थत होते. या�संगी द�ा मेघे इ���ट�ूट ऑफ मेिडकल साय�स अिभमत िव�ापीठ, 

वध� येथील मा. �-कुलपती, डॉ. वदे�काश िम�ा यांची िवशेष उप��थती होती. 

2) िव�ापीठातील काय�रत 172 कम�चा�यांपकैी 139 कम�चा�यांची वतेनिनि�ती व वतेन 

पडताळणीची काय�वाही पणू� झालेली असनू उव�िरत सव� िश�के�र अिधकारी/ कम�चा�यांच े

सात�या वतेन आयोगा�माणे वतेनिनि�ती क�न घे�याची काय�वाही अंितम ट��यात आहे. 

शासन अिधसूचनेम�ये उ�ेख नसले�या कायदा अिधकारी या पदाकरीता शासन �तरावर 

प��यवहार कर�यात आलेला आहे. 

3) ��तुत िव�ापीठातील िश�के�र कम�चां�याच ेसन- 2021 (1 जानेवारी, 2020 ते 31 िडस�बर, 

2020) ची ता�परुती सेवाज�ेठता यादी �िस�द कर�यात आलेली असून, िविहत �ि�या पणू� 

क�न ती अंितम कर�यात येणार आहे. 

4) ��तुत िव�ापीठास खाजगी मनु�यबळ परुवठाधारकामाफ� त एकूण 126 िविवध �कारच े

मनु�यबळ कं�ाटी प�दतीने मे. ए�युरे�स स��हसेस इंिडया �ा.िल., औरंगाबाद यां�याकडून 

माहे नो�ह�बर, 2020 ते माहे नो�ह�बर, 2021 या कालावधीकिरता घे�यात आले आहे. 

5) ��तुत िव�ापीठात अंतग�त भयुारी गटार तयार कर�याचे काम कर�यासाठी महारा�� जीवन 

�ािधकरण याचंी कामाची िनिवदा �ि�या पणू� होऊन ��य� कामास सु�वात झाली आहे. 

6) िव�ापीठ पिरसराम�ये �सा िनधी अतंग�त �ा�त होणा�या िनधीमधून मुलांच े वसितगहृ बाधंणे 

कामी अंदाजप�क तयार कर�याची काय�वाही सु� आहे. 

7) िव�ापीठ पिरसरातील उपहारगृहाचे नुतनीकरण ��य� कामास सु�वात कर�यात आली आहे. 



अिधसभेची चोवीसावी बैठक सोमवार, िद.15 माच�, 2021 काय�वृ�ांत  4/30  

8) िव�ापीठा�या मु�य �शासकीय इमारत व परी�ा भवन इमारतीचे काम (472 एकर या िठकाणी) 

सु� आहे. 

9) िव�ापीठ पिरसराम�ये रा�य शासना�ारे िविन�द�ट वृ�ारोपणाच े33 कोटी वृ� लागवड उप�म 

स�ु आहे.  

10) िव�ापीठ पिरसराम�ये �व�छ भारत अिभयान राबिव�यात येत आहे. 

11) िव�ापीठाच े सव� इमारतीचे फायर ॲ�ड स�ेटी अंदाजप�क तयार क�न घे�याची काय�वाही 

पणू� कर�यात आली आहे. 

  शै�िणक, संशोधन आिण िवकास िवभाग:- 

12) ��तुत िव�ापीठा�या सव� संल��नत महािव�ालयाचे 40 अनुदािनत व 61 िवनाअनुदािनत 

महािव�ालयांकडील शै�िणक व �शासकीय मू�यमापन अंके�ण कर�याकरीता तपासणीसूची 

अ�ावत क�न घे�याची काय�वाही सु� आहे. 

13) िव�ापीठा�या संल��नत महािव�ालयातील शै. वष� 2020-21 म�ये 06 िनयिमत �ाचाय� व 01 

संचालक यानंा मा�यता दे�यात आली. 

14) संल��नत महािव�ालयातील अनुदािनत व िवनाअनुदािनत महािव�ालयातील तािसका 

त�वावरती एकूण 753 िश�कांना मा�यता दे�यात आली. 

15) िव�ापीठ संल��नत अनुदािनत महािव�ालयातनू CAS अंतग�त सहायक �ा�यापक पदा�या 

�टेज 1 ते 2 आिण 2 ते 3 �या �थानिन�तीसाठी 110 ��ताव �ा�त झाले असनू, सदर 

��तावांची छाननी कर�यात आली आहे व पढुील काय�वाही सु� आहे. 

16) िव�ापीठ संल��नत अनुदािनत महािव�ालयातून CAS अतंग�त सहायक �ा�यापक ते सहयोगी 

�ा�यापक पदा�या पदो�तीसाठी 31 ��ताव �ा�त झाले असनू, सदर ��तावांची छाननी 

कर�यात आली व िनवड �ि�या पणू� कर�यात आली आहे. 

17) िव�ापीठ संल��नत अनुदािनत महािव�ालयातनू CAS अतंग�त सहयोगी �ा�यापक ते �ा�यापक 

पदा�या पदो�तीसाठी 35 ��ताव �ा�त झाले असून सदर ��तावांची छाननी कर�यात आली व 

िनवड �ि�या पणू� कर�यात आली आहे. 

18) शै�िणक वष� 2019-20 म�ये “Seed Money for Researchers” या योजन�तग�त सलं��नत 7 

महािव�ालय व िव�ापीठ सकुंलातील 1 अशा एकूण 8 िश�कांना (पिहला ह�ता) 

�.4,53,000/- र�कमेचे  धनादेश िवतिरत कर�यात  आले आहेत. 

  परी�ा व मू�यमापन िवभाग:- 

19) परी�ा िवभागा�या कामकाजाम�ये ICT चा वापर क�न अिधकतर कामकाज हे पेपरलसे केलेले 

आहे. 

20) पीएच.डी. 10 घोषणाप� दे�यात आली आहेत. 

21) ऑ�टोबर- 2020 म�ये घे�यात आले�या online व Offline पिर�ेम�ये एकूण 3709 िवषया�या 

परी�ा सरुळीतपणे व यश�वीिर�या पणू� झा�या आहेत. 
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  िव� व लखेा िवभाग:- 

22) ��तुत िव�ापीठातील सन 2019-20 या आ�थक वष�चे संवधैािनक लेखापरी�ण पणू� कर�यात 

आलेले असून, सदर लेखापरी�ण अहवाल िव� व लेखा सिमती�या मा�यतेनंतर व 

िशफारशीनुसार �यव�थापन पिरषदेने वा�षक लेखे व लेखापरी�ण अहवाल �वीका�न 

अिधसभेस मा�यतेची िशफारस केली, �याअनुषंगाने िद. 11 िडस�बर, 2020 रोजी अिधसभे�या 

बठैकीत मंजुरी दे�यात आली. 

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

Internet Banking �या मा�यमातून अदा कर�याबाबत मा. �यव�थापन पिरषदेने मा�यता िदली 

असून Login activate कर�यात आले आहे. 

  �ान�ोत क� � - 

24) �ान�ोत क� �ाकडून �थम वष�तील िव�ा�य�साठी “KRC Activity for students” ही Activity 

सु� आहे व िव�ा�य�चा यास उ�म �ितसाद आहे.  

25) िद�यांगासाठी अ�यासक� � रंगभवन येथे �ंथालयाची सोय उपल�ध क�न दे�यात येणार आहे. 

  �ीडा िवभाग: - 

26) अिखल भारतीय आतंरिव�ापीठ �ीडा �पध� / पि�म िवभागीय आंतरिव�ापीठ �ीडा �पध� 

तसेच 23 वी राज�तरीय �ीडा �पध�त सहभाग व �ावी�य न�दिवले�या खेळांडूना �ीडा 

�माणप� दे�यात आली आहेत. 

  रा��ीय सेवा योजना: 

27) Annual Action Plan 2020-21 नुसार तसचे या �यितिर�त रासयेो एकक असले�या 

संल��नत महािव�ालयाम�ये िविवध िनयिमत उप�म/अिभयान/काय��म/िशिबर राबिव�यात 

येत आहे. 

28) िद. 26 नो�ह�बर, 2020 हा िदवस संिवधान िदन �हणनू ��तुत िव�ापीठ संल��नत रासयेो 

योजना एकक असले�या महािव�ालाम�ये ऑफलाईन/ऑनलाईन�ारे साजरा कर�यात आला. 

29) महारा�� शासना�या �ा�त िनद�शानुसार “माझी वसुधंरा” अिभयानाम�ये सहभाग न�दवून शपथ 

घेणेबाबत ��तुत िव�ापीठ संल��नत रासयेो योजना एकक असले�या महािव�ालयांना 

कळिव�यात आले. 

30) जगभरात पसरल�ेया कोरोना महामारीपासनू वाच�यासाठी तसेच कोरोना �ादुभ�व 

रोख�यासाठी शपथ व िवशेष मोिहम ऑनलाईन प�दतीने राबिव�यात आले. 

31) महारा�� शासना�या �ा�त िनद�शानुसार कोरोना लसीबाबत जनजागृती काय��म राबिव�यात 

आला आहे.   

 मुलांच ेव मुल�च ेवसितगृह: 

32) िव�ा�य�ची त�ार िनवारणकरीता मिहला व प�ुष िनवासी गृहपालांची नेमणकू कर�यात 

आलेली आहे. 

33) वसितगृहातील िव�ा�य�ना आरो�य क� �ाची मोफत सुिवधा उपल�ध कर�यात आलेली आहे. 
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34) वसितगृहातील िव�ा�य��या सुर�ेकरीता 24 X 7 सुर�ा र�कांची नेमणकू कर�यात आलेली 

आहे. 

 संगणकशा� संकुल:- 

35) संगणकशा� संकुला�या वतीने िद.29/12/2020 रोजी “Business Intelligence and Big 

Data Analytics” या िवषयावर विेबनारच े आयोजन कर�यात आले होते. या विेबनारम�ये 

Mr.Piyush Agarwal, Head Presales, South Asia at Cloudera Mumbai, Maharashtra 

Resource Person �हणनू उप��थत होते. 

36) संगणकशा� सकुंलातील MCA िवभागाची AICTE approved �वशे �मता 60 आहे. शै�िणक 

वष� 2020-2021 म�ये MCA भाग-1 साठी एकूण 60 िव�ा�य�नी �वशे घेतलेला आहे. 

37) गिणत िवभागा�या वतीने िद.22/12/2020 रोजी रा��ीय गिणत िदवस साजरा कर�यात 

आला. 

    रसायनशा� संकुल:- 

38) रसायनशा� सकुंलाकडील ऑरगॅिनक, इंड���यल, पॉिलमर व मेिडिसनल या सव� िवषयांची 

�वशे �ि�या पणू� कर�यात आली असनू, सदर चार िवषयासाठी एकूण 105 िव�ा�य�ना �वशे 

दे�यात आला आहे. 

    शा�ीय उपकरण क� �:- 

39) शा�ीय उपकरणांचा िव�ापीठातील िव�ाथ�, संशोधन करणारे िश�क, केिमक�स कंप�या व 

पर रा�यातील िव�ाथ� यानंा संशोधन कर�याकिरता उपयोग होतो. 

40) Bruker AvIII 400 MHz FT-Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (NMR), 

Switzerland, Element Analyzer Vario Micro Cube for C.H.N.S and CI Analysis of 

Element GMBH, Germany, UItima IV X-ray Diffraction System Rigaku Corporation, 

Japan व Thermogravimetric Analyser (TGA) and Differential Scanning Calorimeter 

(DSC) metler -Toledo Switzerland या उपकरणांचा शा�ीय उपकरण क� �ात समावशे आहे.  

    सामािजकशा� संकुल:- 

41) सामािजकशा� संकुलातील मास क�युिनकेशन िवभागा�या वतीने दरवष��माणे जानेवारी 

मिह�यात मराठी प�कार िदना�या िनिम�ाने मा�यम स�ताहाच ेआयोजन कर�यात आले होते. 

42) िद. 01 ते 06 जानेवारी, 2021 दर�यान  'जागर प�कािरतेचा' या शीष�काखाली मा�यम 

स�ताहाच ेआयोजन कर�यात आले होते. 

43) िद. 03 जानेवारी रोजी 'राजकीय प�कािरता' या िवषयावर �ये�ठ संपादक आिण राजकीय 

िव�ेषक राजा माने यानंी िव�ा�य�ना माग�दश�न केले. 

44) सामािजकशा�े संकुलातील मास क�युिनकेशन िवभागातील िव�ा�य�साठी टी�ही व रेिडओ 

�टुिडओ उभार�याच ेकाम पणू��वास येत आहे. 

45) िद. 25 जानेवारी, 2021 या रा��ीय मतदार िदना�या िनिम�ाने िव�ा�य�साठी िनबधं, रांगोळी, 

पो�टर आिण व�तृ�व �पध�चे आयोजन केले होते. 
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46) मा�या “अथ��या अवती भवती” या �ंथाचे �काशन झाले. तसचे िविकिमडाया �क�पात 

िविक�ोतवर वाचकाप�ण कर�याचा समारंभ िद. 24 जानेवारी, 2021 रोजी सामािजकशा� े

संकुलात आयोिजत कर�यात आला होता. 

47) डॉ. एम. ज.े पाटील यांना Indian Council of Historical Research, New Delhi (ICHR) 

यां�या कडून िमळालेला Chronological Research and Tourism Development 

(Satavahana to Yadava Period) Research Project, नवी िद�ी हा �क�प पणू� झाला. 

    भाषा व वा�मय संकुल: 

48) िद. 12 िडस�बर, 2020 रोजी �िस� लेिखका व िच�कार िनम�ला �सह, िद�ी यांच ेसजृन. रंग: 

का�य और िच�� के संग' या िवषयावर ऑनलाईन सािह�य संवादाचे आयोजन कर�यात आले. 

या काय��मास �हदी िवभाग तसेच भारत भरातून मो�ा सं�येने िव�ाथ� ऑनलाईन उप��थत 

होते.  

49) िद. 19 जानेवारी, 2021 रोजी “मराठी भाषा संवध�न पंधरवडा” िनिम� डॉ. महावीर शा�ी यांच े

“गाहास�सई (गाथा स�तशती)” या अिभजात �ंथाची ओळख या िवषयावर �या�यान आयोिजत 

कर�यात आले. 

50) िद. 27 जानेवारी, 2021 रोजी “मराठी भाषा संवध�न पंधरवडा” िनिम�ाने डॉ. दादासाहेब 

खांडेकर याचं े 'मराठी व �हदी भाषा सहसंबधं' या िवषयावर �या�यान आयोिजत कर�यात 

आले.  

    वािण�य व �यव�थापन संकुल: 

51) डॉ. इिशता ब�ंसल यांच े “�य�तीम�व िवकासात भारतीय मू�याचं े मह�व” या िवषयावर 

िद.28/09/2020 रोजी �या�यान आयोिजत केले होते. सकुंलातील सव� िव�ाथ�, िव�ा�थनी व 

�ा�यापक उप��थत होते. 

52) आधार बहुउ�ेिशय सामािजक िवकास सं�था, सोलापरू यां�या वतीने िद.03/01/2021 रोजी 

संकुलातील �ा�यापक डॉ. विनता सावतं यांचा “सािव�ी�या लेकी” या परु�काराने स�मान 

कर�यात आला. 

    भौितकशा� संकुल: 

53) िविवध �े�ातील सव��कृ�ठ - 2% जागितक सशंोधक शा��ा�या �मवारीत �ा. डॉ. िवकास 

पाटील यांचा समावशे झाला आहे. 

54) �ा. डॉ. एस. एस. सयु�वशंी यांनी Co-ordinator, Instrumentation Center व I/c Director, 

Knowledge Resources Centre चे कामकाज पािहले आहे. तसेच गुलबग� िव�ापीठ व 

�वामी रामानंद ितथ� मराठवाडा िव�ापीठ, नांदेड येथे पी. एचडी. रेफरी �हणनू कामकाज 

पािहले आहे. 

55) संकुलामधील िव�ा�य��या पालकांची बठैक online प�दतीने िद.19/01/2021 रोजी घे�यात 

आली. 
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    आरो�य क� � / आरो�य िव�ान सकुंल:- 

56) िद.15 ते 21 जानेवारी, 2021 या कालावधीत िव�ापीठातील सव� सुर�ार�क यांची शारीिरक 

आरो�य तपासणी क�न �माणप� दे�यात आले. 

57) आरो�य िव�ान संकूलातंग�त चालु असले�या अ�यास�माची �वशे �ि�या िडस�बर 2020 

मिह�यात चालू कर�यात आली. 

    लिलतकला व कला संकुल:- 

58) लिलतकला व कला संकुलाम�ये ना�शा� िवभागाम�ये िद.05/11/2020 रोजी “मराठी 

रंगभमूी िदनािनिम� �ी. महेश एलकंुचवार िलिखत “युगा�त” या नाटकातील �वशेांच े

ऑनलाईन प�दतीने अिभवाचन कर�यात आले. 

59) लिलतकला व कला सकुंलाम�ये संगीत (गायन/वादन) िवभागाम�ये िद.23/11/2020 रोजी 

संचालक, यां�या माग�दश�नाखाली दीपावली िनिमत “कौमी एकता स�ताहािनिम� सा�ंकृितक 

एकता आिण दीपसं�या” या गायन व वादनाच े ऑनलाईन प�दतीने काय��म आयोिजत 

कर�यात आले. 
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सदर बठैकीत पढुील�माणे कामकाज झाले. 

 

[   1  ] अिधसभे�या िद.11 िडस�बर, २०20 रोजी झाल�ेया 23 �या बठैकीचा काय�वृ�ांत वाचनू 

कायम करणे. 

 

 िद.11 िडस�बर, 2020 रोजी झाले�या 23 �या बठैकी�या काय�वृ�ांताम�ये िदले�या 

मुदतीत सद�यांकडून कोण�याही दु���या �ा�त झाले�या नाहीत. सबब, अिधसभेचा 

िद.11 िडस�बर, २०20 रोजी झाले�या 23 �या बठैकीचा काय�वृ�ांत वाचनू कायम 

कर�याबाबत खालील ठराव पािरत कर�यात आला. 

 

ठराव: अिधसभे�या िद.11 िडस�बर, २०२० रोजी झाल�ेया 23 �या बठैकीचा काय�वृ�ांत वाचनू 

सव�नुमते कायम कर�यात आला. 
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[  2  ] अिधसभे�या िद.11 िडस�बर, २०२० रोजी झाल�ेया बठैकी�या काय�वृ�ांतानुसार केललेी 

काय�वाही िवचाराथ�. 

 

 अिधसभेची िद.11 िडस�बर, २०२० रोजी झाले�या बठैकीतील ठरावानुसार काय�वाही 

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

 

ठराव: अिधसभे�या िद.11 िडस�बर, २०२० रोजी झाल�ेया बठैकी�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�यांनी 

िवचारलले े�� व �यानंा �ावयाची उ�रे. 

 

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

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

सद�यांना पाठिव�यात आले होते. 

 

ठराव: 1) ��ो�राचा तास दुपारी १२:30 वाजता सु� झाला व दुपारी ०१:30 वाजता संपला. 

वळेेअभावी �� �. 20 ते 30 व �यावरील उप�� िवचारता आल ेनाहीत. 

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

�त सोबत जोडली आहे. (जोडप� “अ”) 

 



अिधसभेची चोवीसावी बैठक सोमवार, िद.15 माच�, 2021 काय�वृ�ांत  12/30  

 

[  4  ] िव�ापीठाचा सन २०20-21 चे सुधािरत अथ�संक�प व सन २०21-२2 �या मूळ 

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

 

 �ाचाय� डॉ. शं. िक. पाटील यांनी मांडले�या िव�ापीठाचा सन २०20-21 चे सुधािरत 

अथ�संक�प व सन २०21-२2 �या मूळ अथ�सकं�पासंदभ�त सिव�तर चच� होऊन 

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

पािरत कर�यात आला. 

 

ठराव: �ाचाय� डॉ. शं. िक. पाटील यांनी सन २०20-२1 चा सुधारीत अथ�संक�प व सन  

२०२1-२2 चा मूळ अथ�सकं�प सादर के�यानंतर �यास �ी. ग. रे. धरणे व  

�ी. स. मा.  गायकवाड यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर अिधसभा सद�यांनी मु�ेसूद चच� 

क�न, काही दु���या सुचिव�या. 

 �यानंतर िव�ापीठाचा सन २०20-२1 चा सधुारीत अथ�सकं�प व सन २०२1-२2 �या मूळ 

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

मा�यता दे�यात आली.  
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[  5  ] अिधसभा सद�य �ीमती अि�नी अमीर तडवळकर यांचा ��ताव. 

 

 “मी व ही अिधसभा �शासनास सूिचत / िवनंती किरत आहे की, C.R.C किमटीला 

मौिखक गुणदान करणे, गणु �या�या �या�या िनवडीसाठी देणे ही �ि�या र� क�न फ�त 

लेखी पिर�ेतील गणु �ा� धरावते.” 

 

ठराव: सदरचा ��ताव मांड�यानंतर तांि�क कारणा�तव सदरचा िवषय मागे घे�याबाबत �ीमती 

अि�नी अमीर तडवळकर यांनी सभागृहाची परवानगी मािगतली व सभागृहाने एकमताने 

परवानगी िदली. 
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[  6  ] अिधसभा सद�य �ी. शेखर शंकरराव साळंुखे याचंा ��ताव. 

 

 Proposal Addressed to 

 On behalf of the House of Senate, I Propose; to disburse the 
remuneration / honorarium, towards exam assignments to individual 
bank accounts through electronic transfer. 

Hon. Registrar, 
PSAHSUS. 

 On behalf of the House of Senate, I Propose; to fill the vacancies of 
various authorities of the University, through standing committee or 
authorized body instantaneously.  

Hon. Registrar, 
PSAHSUS. 

 On behalf of the House of Senate, I Propose; to reduce the 
convocation fees, form rupes 600/- to 500/-, which seems to be 
excessive, in comparison to other Universities.  

Hon. Registrar, 
PSAHSUS. 

 

ठराव: सदरचा ��ताव मांड�यानंतर तांि�क कारणा�तव सदरचा िवषय मागे घे�याबाबत  

�ी. शेखर शंकरराव साळंुखे यांनी सभागृहाची परवानगी मािगतली व सभागृहाने एकमताने 

परवानगी िदली. 
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[  7  ] अिधसभा सद�य �ीमती प�ावती रमेश नागणसुरे यांचा  ��ताव. 

 

 “िह अिधसभा िव�ा पिरषदेस िशफारस करते की, आप�या िव�ापीठांतग�त येणा�या 

संशोधक माग�दश�कांकिरता खालील िनयमावली लाग ूकर�यात यावी. 

 संशोधक माग�दश�काच ेएकूण 5 वष� PG अथवा 5 वष� UG किरता अनुभव असाव.े 

तसेच संशोधक माग�दश�काने �यांचे Ph.D. झा�यावर ता�काळ अथवा UG चा 5 वष� �कवा 

PG 5 वष� अ�यापनाचा अनुभव अस�यास �यांना सदर िव�ापीठाच े संशोधक माग�दश�क 

�हणनू मा�यता िमळावी.” 

 

ठराव: सदरचा ��ताव मांड�यानंतर �यास �ी. राज�� िशवाजी गायकवाड यांनी अनुमोदन िदल.े 

�यानंतर सदर ��तावाबाबत सव�नुमते िव�ा पिरषदेस िशफारस कर�यात आली.  
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[  8  ] अिधसभा सद�य �ी. सधुाकर तकुाराम सरवदे यांचा ��ताव. 

 

 “िव�ापीठ व महािव�ालयीन िव�ा�य�साठी अ�यािसकेची परेुशी तरतूद कर�यासाठी 

रंगभवन येथील उपल�ध असले�या अ�यािसके�या पिह�या मज�यावर बाधंकाम क�न 

िव�ा�य�ना अितिर�त अ�यािसकेची सोय उपल�ध क�न �ावी अशी िशफारस ही 

अिधसभा �यव�थापन पिरषदेकडे करीत आहे.” 

 

ठराव: सदरचा ��ताव मांड�यानंतर �यास �ी. राज�� िशवाजी गायकवाड यांनी अनुमोदन िदल.े 

�यानंतर सदर ��तावाबाबत सव�नुमते �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली. 
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[  9  ] अिधसभा सद�य �ी. सिचन मा�ती गायकवाड यांचा ��ताव. 

 

 “माजी क� ि�य मं�ी खा. शरदचं� पवार यांना �यां�या सामािजक, ि�डा व कृषी �े�ातील 

योगदानाब�ल प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ, सोलापरू यांचेवतीने 

डी.लीट. पदवी देऊन स�मािनत कराव े अशी िशफारस ही अिधसभा िव�ा पिरषदेस 

करीत आहे.” 

 

ठराव: सदरचा ��ताव मांड�यानंतर �यास �ी. राज�� िशवाजी गायकवाड व �ी. सधुाकर 

तुकाराम सरवदे यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर सदर ��तावाबाबत सव�नुमते िव�ा 

पिरषदेस िशफारस कर�यात आली. 
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[  10  ] अिधसभा सद�य �ी. िदपक अ�ण च�हाण यांचा ��ताव. 

 

 “आप�या िव�ापीठ पिरसं�थेत पदवी�र (PG) �या अ�यास�मासाठी िव�ा�य��या 

मागणीनुसार व आव�यकतेनुसार रा�यशा� व भगूोल या िवषयाचा अ�यास�म चालू 

करावा.” 

 

ठराव: सदरचा ��ताव मांड�यानंतर तांि�क कारणा�तव सदरचा िवषय मागे घे�याबाबत  

�ी. िदपक अ�ण च�हाण यानंी सभागृहाची परवानगी मािगतली व सभागृहाने एकमताने 

परवानगी िदली. 

 



अिधसभेची चोवीसावी बैठक सोमवार, िद.15 माच�, 2021 काय�वृ�ांत  19/30  

 

[  11  ] अिधसभा सद�य �ी. िदपक अ�ण च�हाण यांचा ��ताव. 

 

 “िव�ापीठ संल�न महािव�ालयाम�ये कोरोना काळात अनेक घडाळी तािसकेवर काय� 

करणा�या �ा�यापकांवर अडचणीची वळे आली. अशा सकंटात �यांना कोणतेही मानधन व 

इतर गो�टीवर �शासनाकडून मदत िमळाली नाही. आपण िव�ापीठ �शासन �हणनू 

सदर �ा�यापकांचा �� शासन दरबारी मांडावा.” 

 

ठराव: सदरचा ��ताव मांड�यानंतर तांि�क कारणा�तव सदरचा िवषय मागे घे�याबाबत  

�ी. िदपक अ�ण च�हाण यानंी सभागृहाची परवानगी मािगतली व सभागृहाने एकमताने 

परवानगी िदली. 

 
 मा. कुलगु�, मा. �-कुलगु� व सव� स�माननीय सद�याचंे आभार मानून अ�य�ांच ेपरवानगीने 

बठैक सपं�याचे �. कुलसिचव यांनी जाहीर केले. 

 

सही/-             सही/- 

�. कुलसिचव 

सद�य सिचव, अिधसभा 

 कुलगु� 

अ�य�, अिधसभा 
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जोडप� "अ" 

िवषय �. 03 च ेसहप� 

अिधसभे�या सोमवार, िद. 15 माच�, २०21 रोजी झाल�ेया बठैकीम�ये ��ो�रा�या तासाम�ये अिधसभा 

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

��  

�मांक 

��                                                                                                                       उ�र  

�ी. ग. रे. धरणे      कु. अ. च.ं च�हाण 

1) पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर 

िव�ापीठ, सोलापूर म�ये िश�के�र कम�चारीचे 

रो�टर शासनाकडून तपासून कोण�या वष� 

घेतले आहे? 

पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर 

िव�ापीठातील वग� 3 ते 4 संवग�तील कम�चा�यांची सन 

2015 म�ये तर वग� 1 व 2 कम�चा�यांच ेसन 2020 म�ये 

�बदू नामावलीची शेवटची अंितम तपासणी झालेली 

आहे. 

 वग� ३ व ४ संवग�तील कम�चा�यांच े 2015 

पासून �हणजेच पाच वष�पासून रो�टर 

तपासून न घे�याची कारणे काय आहेत? 

पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठातील वग� 

३ व ४ मधील संवग�तील कम�चा�यांची सन 2015 म�ये �बदू 

नामावलीची शेवटची अंितम तपासणी झालेली आहे. �बदू 

नामावली तपासणीसाठी संबंिधत काय�लयाकडे केले�या  

प��यवहाराचा तपशील खालील�माणे : 

1. ��तुत काय�लयाचे िद.04/10/2016 रोजीच ेप�. 

2. संबंिधत काय�लयाचे िद.26/12/2016 रोजीचे प� 

3. ��तुत काय�लयाचे िद.19/01/2017 रोजीच ेप�. 

4. ��तुत काय�लयाचे िद.04/10/2018 रोजीच ेप�. 

5. ��तुत काय�लयाचे िद.30/10/2018 रोजीच ेप�. 

6. ��तुत काय�लयाचे िद.10/01/2019 रोजीच ेप�. 

7. ��तुत काय�लयाचे िद.05/08/2019 रोजीच ेप�. 

8. ��तुत काय�लयाचे िद.16/03/2020 रोजीच ेप�. 

9. ��तुत काय�लयाचे िद.23/10/202० रोजीच ेप�. 

10. ��तुत काय��याचे िद.02/11/2020 रोजीच ेप�. 

11. ��तुत काय�लयाचे िद.04/02/2021 रोजीच ेप�. 

12. ��तुत काय�लयाचे िद.09/03/2021 रोजचे प�. 

 वरील अ. �.३ अ�वये मागास वग� क�, पुणे यांनी 

��तुत िव�ापीठ काय�लयाची �बदू नामावली सन 2015 म�ये 

तपासणी झा�याने स���थतीत �बदु नामावली न�दवही 

तपासणीची आव�यकता नाही, असे कळिवले आहे. 

            त�नंतर न�याने वग� ३ व ४ या संवग�तील �बदु 

नामावली तयार क�न िद.05/11/2009 रोजी�या शासन 

पिरप�का�या तरतुदीनुसार िद.29/05/2017 व 

िद.25/07/2018 रोजी�या शासन शु�दीप�कातील 

सूचनेनुसार �बदू नामावलीची �ाथिमक तपासणी ��तुत 

िव�ापीठातील िवशेष क� िवभागाकडून िद.22/05/2019 व 

िद.15/12/2020 रोजी होवून िमळालेली आहे.  

          तदनंतर मागासवग� क�, िवधान भवन, पुणे येथे 

मा.कुलपतीचे �यव�थापन पिरषदेचे नामिनद�िशत सद�य 

�ा.महेश माने सर यां�यासोबत आ�थापना िवभागातील क� 

अिधकारी व संबंिधत कम�चारी हे �बदू नामावली तपासणीसाठी 

व तारीख िमळणेबाबत िद.07/01/2019 रोजी उप��थत 

रािहले असता सदर िदवशी एसईबीसी साठी शासनाने 

िद.19/12/2018 रोजी 16 ट�के आर�ण िद�यामुळे �बदू 
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नामावली�या नमु�याम�ये (पिरिश�ट ब, पिरिश�ट क व �प� इ 

(१) व मूळ त��यात बदल झा�याचे सांगून िविहत नमूने िदले 

होते.  तसेच िद.11/01/2019 रोजी �बदू नामावली 

तपासणीकिरता तारीख िमळा�याचे सांिगतले आहे. परंतू �बदू 

नामावली नमु�याम�ये बदल झा�याने निवन �बदू नामावली 

तयार कर�यासाठी काही कालावधी लागणार अस�याने �बदू 

नामावली पडताळणीसाठी पुढील मिह�यात तारीख दे�यात 

यावी अशी िवनंती कर�यात आली होती. परंतू, मागासवग� 

क�, पुणे या काय�लयास �मण�वनी�ारे िवचारणा केली 

असता एसईबीसी आर�णासाठी तसेच पदो�तीसाठी सव��च 

�यायालयाम�ये िवशेष अनुमती यािचका दाखल अस�याने 

स���थतीत �बदु नामावली तपासणी कर�यात येणार नाही, 

असे सांिगतले आहे. 

 त�नंतर �बदू नामावलीची अंितम तपासणी 

करणेकामी सहा.आय�ुत मागासवग�य क�, पुणे यां�याकडे 

शै�िणक, संशोधन आिण िवकास िवभागाकडील 

उपकुलसिचव �ी. रोकडे व क� अिधकारी �ी. सोनकांबळे 

यांना िद.31/05/2019 रोजी पाठिवले असता पदो�तीकिरता 

�बदूनामावली तपासणीचे काम स�याला बंद अस�याचे त�डी 

सांिगतले आहे व सदरची बाब दो�ही अिधका�यांनी 

मा.कुलसिचव यांना अवगत क�न िदलेली आहे. 

          त�नंतर वग� ३ व ४ संवग�तील �बदू नामावली संदभ�त 

मािहती घे�यासाठी ��तुत िव�ापीठाचे मा.कुलसिचव (�ा. डॉ. 

�ही. बी. घुटे) यांनी पणेु येथे गेले असता संबंिधत 

काय�लयातील अिधकारी यांनी चच��या वळेी िद.03/11/2020 

रोजी �बदू नामावली तपासणीसाठी उप��थत राह�याबाबत 

त�डी सांिगतल.े   �यानुसार िद.03/11/2020 रोजी �बदू 

नामावली तपासणीसाठी ��तुत िव�ापीठातील अिधकारी 

कम�चारी उप��थत होते. �यावळेी मागावग� क�, पुणे येथील 

संबंिधत अिधकारी व कम�चारी यांनी ��तुत िव�ापीठास 

पदो�ती व सरळसेवकेिरता पदिनहाय लागू असलेले भरती / 

पदो�तीचे िनयम, शासन िनण�य अथवा शासन प� व मागील 

तीन मिह�याचा गोषवारा सादर कर�याबाबत सांिगतले आहे. 

�यानुसार गोषवारा तयार कर�यात आलेला आहे.  �याची 

�ाथिमक तपासणी िवशेष क� ��तुत िव�ापीठ यां�याकडून 

क�न घे�यात आलेली आहे व �यांची अंितम तपासणी क�न 

िमळणेकामी सहायक आय�ुत, मागासवग� क�, पुणे येथे 

वारंवार दुर�वनी�ारे संपक�  साध�यात आलेला आहे. 

�याच�माणे िद.04/02/2021 रोजी�या प�ा�वये तारीख व 

वळे िमळणेबाबत िवनंती कर�यात आलेली आहे.  त�नंतर 

िद.17/02/2021 रोजी मागासवग� क�, पुणे येथील संबंिधत 

अिधकारी यांना �बदू नामावली पडताळणीसाठी आ�थापना 

िवभागाचे क� अिधकारी �ी. कदम यांनी �मण�वनी केले 

असता संबंिधत काय�लयाकडील अिधकारी �ीमती साळंुखे 

मॅडम यांनी �बदू नामावली पडताळणीसाठी कॅ�प लावायची 

�ि�या सु� असून िद.23/02/2021 रोजी पुन�: 

�मण�वनी�ारे संपक�  कर�यासाठी सांिगतले आहे, ही 

व�तु��थती आहे. त�नंतर िद.23/02/2021 रोजी आ�थापना 

िवभागातील क� अिधकारी �ी. ल. शं. कदम यांनी मागास वग� 
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क�, पुणे येथील �ीमती साळंुखे मॅडम यांना �मण�व�ारे �बदू 

नामावली तपासणीकरीता संपक�  केला असता �यांना 

िद.02/03/2021 रोजी �बदू नामावली घेवून उप��थत 

राह�याबाबत त�डी सांिगतले आहे. त�नंतर िद.01/03/2021 

रोजी मा. कुलगु� महोदय यांनी आ�थापना िवभागाचे क� 

अिधकारी यांना िद.02/03/2021 ऐवजी तीन चार िदवसानंतर 

पुणे येथे जा�यासंदभ�त त�डी सूचना िद�या आहेत.  तसेच 

मा.�यव�थापन पिरषदेचे सद�य �ा. महेश माने सरांशी 

िद.18/02/2021 रोजी�या शासन िनण�यानुसार चच� 

कर�यासंदभ�त त�डी सूचना िदले�या आहेत. �यामुळे सदर 

�ा�त आदेशानुसार िद.02/03/2021 रोजी �बदू नामावली 

तपासणीसाठी मागास वग� क�, पुणे येथे जा�याचे र� कर�यात 

आले आहे. तसेच र� झा�याची क�पना िद.02/03/2021 

रोजी मागास वग� क�, पुणे यथेील �ीमती साळंुखे मॅडम यांना 

आ�थापना िवभागातील क� अिधकारी �ी.ल. शं. कदम यांनी 

�मण�वनी�ारे िदलेली आहे. 

 त�नंतर िद.08/03/2021 रोजी मागास वग� क�, 

पुणे येथील �ीमती साळंुखे मॅडम यांना �बदू नामावली 

तपासणीकिरता तारीख िमळणेबाबत �मण�वनी�ारे िवनंती 

केली असता, �यांनी िद.10/03/2021 रोजी उप��थत 

राह�याबाबत त�डी सांिगतले आहे. �याअनुषंगाने संदभ� �.14 

�या प�ानुसार �बदू नामावली संदभ�तील द�ताऐवज घेवून 

आ�थापना िवभागाचे अिधकारी/कम�चारी व मा.कुलपत�चे 

नामिनद�िशत �यव�थापन पिरषदेचे सद�य �ा. महेश माने 

यां�यासह मागास वग� क�, पुणे येथे िद.10/03/2021 रोजी 

उप��थत रािहले असता, �यांनी िद.10/03/2021 रोजी 

िदले�या प�ातील �टुीपूत�ता क�न �मण�वनी�ारे संपक�  

साधावा व त�नंतर �बदू नामावली तपासणीकरीता उप��थत 

राहाव ेअसे कळिवलेले आहे. 

 िव�ापीठाने सन 2018-19 म�ये केले�या 

अंतग�त पदो�तीत सेवा�ये�ठता �ा� धरली 

आहे की, आर�णानुसार पदो�ती िदली 

आहे? 

सन 2018-19 म�ये िदले�या पदो�ती या 

आर�णानुसार (�बदु नामावलीनुसार) पदो��या दे�यात 

आले�या आहेत. 

 िव�ापीठातील वग� ३ व ४ संवग�तील 

कम�चा�यांच े 2015 म�ये तपासले�या 

रो�टर�या आधारे िव�ापीठाने पदो�ती 

िदली आहे काय? 

होय 

 िद. 29 िडस�बर, 2017 �या शासना�या 

प�ानुसार खु�या �वग�तील कम�चा�यांची 

पदो�ती कर�यात आली आहे काय? 

होय, खु�या �वग�तील कम�चा�यानंा तसेच आर�णा�या 

आधारे पदो��या दे�यात आलेले आहेत. 

(�बदु नामावलीनुसार) 

 शासन िनण�य �.बीसीसी/2018/�.�. 

366/16-ब, िद.18/02/2021 �या शासन 

आदेशानुसार िव�ापीठा�या सव� िवभागातील 

पदो�ती�या को�ातील सव� िर�त 

असलेली 100% पदे सेवा�ये�ठतेनुसार 

भरली आहेत काय? 

महारा�� शासन, सामा�य �शासन िवभागाच े शासन 

िनण�य �. बीसीसी/2018/�.�.266/16-ब, 

िद. 18/02/2021 �या शासन िनण�याम�ये नमूद 

के�या�माणे मा. सव��च �यायालयात दाखल केले�या 

िवशेष अनु�ा यािचका �. 28306/2017 मधील अंितम 

िनण�या�या अिधन राहून यापुढे  पदो�ती�या कोटयातील 
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सव� 100 ट�के पदे सेवाजे�ठतेनुसार यापुढे भर�यात 

येणार आहेत. 

 िद.29/12/2017 �या प�ानुसार पदो�ती 

सेवा�ये�ठता नुसार �ावया�या असताना �या 

�बदू नामावली नुसार िद�या गेले�या आहेत, 

जर शासनाने पिरप�क काढले असेल की 

सेवा�ये�ठतेनुसार पदो�ती दे�यात यावी, 

तर ते प� िनघा�यानंतर सेवा�ये�ठतेनुसार 

कशा काय पदो��या िद�या गेले�या 

नाहीत? 

िव�ापीठाने िद. 25/07/2018, िद. 01/08/2018, 

िद.01/08/2018 व िद. 31/01/2019 रोजी िदले�या 

पदो��या �ा आर�णा�या आधारे (�बदु नामावलीनुसार) 

दे�यात आले�या आहेत. 

 िव�ापीठाने अंतग�त पदो�ती देत असताना 

मा.उ�च �यायालयाच ेिद.04/08/2017 �या 

आदेशाच ेपालन केले आहे काय? 

नाही, तथािप, मा. सव��च �यायालयात दाखल 

असले�य िवशेष अनु�ा यािचका �मांक 28306/2017 

�या िनण�या�या अिधन राहून पदो��या दे�यात आले�या 

आहेत. 

 वग� ३ व ४ मधील पदो��या 

िद.25/05/2004 �या शासना�या 

पिरप�कानुसार आहेत काय? 

या काय�लयाकडून 1) िद. 25/07/2018 रोजीचे 

काय�लयीन आदेश �. सोिवसो/आ�था/2018/6363, 

2) िद. 01/08/2018 रोजीचे काय�लयीन आदेश �. 

सोिवसो/आ�था/2018/6513 3) िद. 01/08/2018 

रोजीच ेकाय�लयीन आदेश �. सोिवसो/आ�था/2018/ 

6514, व 4) िद. 31/01/2019 रोजीचे काय�लयीन 

आदेश �. सोिवसो/आ�था/का.आ./2019/926 अ�वये 

दे�यात आले�या पदो��या हया महारा�� शासन, 

सामा�य �शासन िवभागा�या िद. 25/5/2004 रोजी�या 

शासन िनण�यानुसार िदले�या आहेत. 

2) िव�ापीठात बस, लॉं�ी, झेरॉ�स याची सुिवधा 

िव�ा�य�ना िमळते का?  

��तुत िव�ापीठ पिरसरात बस थांबिव�यास परवानगी 

दे�यात येत अस�याच े मा. पिरवहन �यव�थापन, 

सोलापूर महानगरपािलका, सोलापूर यांना िव�ापीठ 

काय�लयीन प� �. पुअहोसोिवसो/अिभ.िवभाग/ 

2019/7397, िद.25/09/2019 रोजी अ�वये 

कळिव�यात आले आहे.  तसेच िव�ा�य�ना झेरॉ�सची 

सोय उपल�ध क�न दे�यात आली आहे. तथािप, 

लॉं�ीची सुिवधा नाही. 

 िमळत नस�यास ते चालू कर�याच ेिनयोजन 

आहे का? 

स�या वसतीगृह बंद आहेत, �यामुळे काय�वाही नाही.  

परंतू िव�ाथ� िहत ल�ात घेता सव� सुिवधा उपल�ध 

क�न दे�याचे िनयोजन कर�यात येईल. 

�ीमती अ. अ. तडवळकर     कु. अ. चं. च�हाण 

3) पेट परी�ा जािहरात िदली का? पेट 7 ची जािहरात िदली होती. 

4) D.R.C. मुळे िव�ा�य��या �वशेावर पिरणाम 

झाला आहे का? 

नाही. 

5) िव�ा�य�ना पिर�े�या (पेपर�या) फोटोकॉपी का 

िमळत �कवा िद�या जात नाहीत? 

मागणीनुसार िद�या जातात. 

 �याची फी िकती आहे? �ती पेपर �.200/- इतकी फी आहे. 
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�ी. िश. ब. िहरेमठ      ॲड �ीमती नी. सु. मंकणी 

6) कोरोना महामारी�या काळात �ा�यापकांची 

महािव�ालयात िनयु�ती झालेली नाही. 

�यामुळे �यां�या आ�थक िववंचने�या 

सोडवणकुीसाठी आपण िव�ापीठ �हणनू काय 

तरतूद केली आहे? 

सदरची बाब ही महािव�ालयाशी िनगडीत असून 

याबाबत िव�ापीठाने कोणतीही तरतूद केलेली नाही. 

 यावष� CHB भरायला शासनाने मा�यता न 

िद�याने अनेक महािव�ालयांम�ये काही 

िवभागांम�ये �ा�यापक नस�याने िव�ा�य�चे 

नुकसान झालेले आहे, ते नुकसान भ�न 

काढ�यासाठी काय तरतूद केली आहे? 

800 CHB सहा. �ा�यापक भर�यासाठी 2020-21 

म�ये माग�या वष��माणे िदले�या िनयु�ती�माणे 

महािव�ालयां�या मागणीनुसार मा�यता दे�यात 

आलेली आहे. �यानुसार अ�यापन होऊन, एका स�ाची 

परी�ाही घे�यात आले�या आहेत. 

 मॉिनट�रग कर�यासाठी CHB वर 

सहा.�ा�यापक यांना महािव�ालयांनी �जू 

क�न घेतले आहे �कवा नाही याची 

िवचाराणा महािव�ालयांना कर�यात आली 

आहे काय? 

परी�ा फाम� भ�न घेताना िव�ा�य�कडून अंडरटे�कग 

घे�यात आले आहे.  एकाही िव�ा�य�नी अ�यापन झाल े

नस�याच े कळिवलेले नाही. CHB �ा�यापकां�या 

वतेनाचा �� संबंिधत महािव�ालयांचा अस�याने 

�यांना िवचारणा कर�यात आली नाही. 

 महािव�ालयां�या CHB �ा�यापक भरती 

संदभ�त शासनाकडे पाठपुरावा 

िव�ापीठाकडून झालेला आहे काय? 

मा. उ�च व तं� िश�ण मं�ी ��तुत िव�ापीठात 

आ�यानंतर �यांना िविवध संघटनांनी िनवदेन िदलेले 

आहे. िव�ापीठ �शासनाने देखील �यांना िवनंती केली 

आहे. मा. मं�ी महोदयांनी यावर तोडगा काढ�याचा 

श�द िदला आहे. 

7) िश�के�र कम�चा�यांना 7 वा वतेन आयोग 

अ�ाप लागू केलेला नाही. तर �यासाठीची 

तरतूद काय आिण के�हा लागू करणार? 

महारा�� शासन, उ�च व तं� िश�ण िवभागाने वतेन-

2019/�.�.278/19/िविश-1, िद.08/12/2020 

अ�वये अिधसूचना व वतेन-2019/�.�.278/19/ 

िविश-1, िद.10/12/2020 अ�वये शासन िनण�य 

िनग�िमत क�न महारा��ातील सव� अकृषी 

िव�ापीठातील िश�के�र कम�चा�यांना िद.01/01/16 

पासून का�पिनकिर�या सातवा वतेन आयोग मंजूर 

क�न, ��य� लाभ िद.01/11/2020 पासून दे�यात 

आ�याच ेआदेश िनग�िमत केले आहेत. 

8) सव� शासकीय आिण िज�हािधकारी 

यां�याकडून दे�यात येणा�या सु�ा �ा सव� 

महािव�ालये, सव� कम�चा�यांना देतात का?  

हा संबंिधत महािव�ालयाने �यावयाचा िनण�य आहे. 

 एखा�ा महािव�ालयाने शासनाने अथवा 

िज�हािधकारी यांनी जाहीर केले�या सु�ा 

िद�या नाही तर िव�ापीठ �या 

महािव�ालयावर कारवाई करणार का? 

आ�ापय�त असा �संग आलेला नाही.  लेखी प� �ा�त 

झा�यानंतर काय�वाही कर�यात येईल. 

�ीमती रे. अ. महागांवकर     �ी. अ. िक. आवळे 

9) परी�ा व मु�यमापन मंडळ संचालक पद कधी 

पासून िर�त आहे?  

संचालक, परी�ा व मू�यमापन मंडळ हे पद 

िद.10/12/2019 पासून िर�त आहे.  

 संचालक, परी�ा व मू�यमापन मंडळ हे पद 

कोण�या कारणासाठी िर�त ठेवले आहे? 

िवहीत �ि�या क�न िद.30/03/2020 रोजी संचालक, 

परी�ा व मू�यमापन मंडळ पदाची मुलाखत ठरली होती. 

परंत,ू लॉकडाऊनमुळे मुलाखत होऊ शकली नाही.  
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 संचालक, परी�ा व मू�यमापन मंडळचा 

पदभार आणखी वष�किरता �भारीकडे 

ठेव�याच ेिनयोजन आहे? 

असे िनयोजन काही नसते. िनयमाचे पालन क�न 

पुढील काय�वाही कर�यात येईल. 

 संचालक, परी�ा व मू�यमापन मंडळ यांची 

मुलाखत ऑनलाईन का घे�यात आली 

नाही? 

िव�ापीठाने शासनाकडे िवचारणा केली होती; परंतू 

मा.संचालक, उ�च व तं� िश�ण यांनी शासनाच े

आदेश नस�याच े कळिव�याने, पुढील �ि�या 

थांबिवलेली आहे. 

10) �शासकीय इमारती किरता िकती बजेट आहे?  �शासकीय इमारती व परी�ा भवन किरता सन  

2020-21 या वष��या अंदाजप�कात �.34 कोटी 

(अ�री �पये चौतीस कोटी फ�त) इतकी तरतूद 

कर�यात आली आहे. 

 �शासकीय इमारतीचे बांधकाम कधी पासनू 

सु� कर�यात येणार आहे? 

बांधकाम सु� कर�यात आलेले आहे. 

 सदरचे बांधकाम शासना�या फंडातून होत 

आहे की िव�ापीठा�या फंडातून होत आहे? 

शासनाकडे वारंवार मागणी केली आहे. मा.मं�ी 

महोदयांनी र�कम दे�याच े आ�ासन िदलेले आहे.  

िव�ा�य��या भिव�याकिरता व िव�ा�य�ची वाढती 

सं�या तसेच िव�ापीठाचा रे�हे�यू वाढिव�या�या 

उ�ेशाने िव�ापीठ फंडातून बांधकाम सु� आहे. 

11) पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर िव�ापीठात 

एकूण िसनेट सद�यपदे िकती आहेत? 

पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर िव�ापीठात एकूण 

76 िसनेट सद�य पदे आहेत. 

 िसनेट सद�यांना �शासकीय इमारत 

बांधकाम कसे सु� आहे हे पाह�याचा 

अिधकारी आहे काय? 

पाहू शकतात. 

 आप�या िव�ापीठात िसनेटची िकती पदे 

िर�त आहेत? 

11 पदे िर�त आहेत. 

 िव�ापीठाच े कामकाज िसनेट सद�यांना 

िव�ासात घेऊन सु� आहे काय? 

होय, सव�ना िव�ासात घेऊनच सभेम�ये चच� 

कर�यात येते. 

�ीमती प. र. नागणसुरे     डॉ. देबे��नाथ िम�ा 

12) महािव�ालयातील �ा�यापकांच े कॅस�या 

संदभ�तील कॅ�प िकती मिह�यांनी आयोिजत 

केले जातात?  

महािव�ालयातील �ा�यापकांच े कॅस आयोजन 

महािव�ालय �तरावर करणे अपेि�त आहे. तथािप, 

िव�ापीठा�ारे आव�यकते�माणे क� ि�य प�दतीने कॅस 

आयोजन कर�यात येत आ�यामुळे �यासाठी समय 

सीमा िनध�िरत करता येत नाही. 

 िद.08 जुलै, 2019 �या शासना�या 

प�ानुसार आप�या िव�ापीठाम�ये समय 

सीमा िनि�त केली आहे तरी उ�र असे 

दे�यात आले आहे की समय िसमा िनि�त 

करता येत नाही? 

सदर समय सीमाम�ये �ि�या संप� करणे श�य होत 

नाही. 

 UGC �या प�ानुसार Date of selection न 

धरता Date of Elegibility पासून लाभ 

दे�याचे प� आहे, या संदभ�त आपण Date of 

Interview ची तारीख घालून लाभ कॅसचे 

लाभ �ा�यापकानंा देत आहात हे िनयमाला 

ध�न आहे काय? 

UGC चे guidelines रा�य शासनाने �या�ंया 

आव�यकते�माणे व सुिवधे�माणे बदल क�न, शासन 

आदेशाम�ये Date of Interview पासून लाभ दे�याचा 

उ�ेख केला आहे. रा�य शासन वतेन देत अस�याने, 

रा�य शासनाचे आदेशाचे पालन करणे सहसंचालक व 

िव�ापीठ यांना बधंनकारक आहे. 
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13) मा.कुलसिचव डॉ. िवकास घुटे यांनी के�हा 

राजीनामा िदला?  

�ा. डॉ. िवकास भाऊराव घुटे यांनी कुलसिचव या 

पदाचा िद.02/11/2020 रोजी राजीनामा िदलेला 

आहे. 

14) नवीन कुलसिचवांची पद भर�याची मा�यता 

िमळाली आहे काय?  

िर�त असलेले कुलसिचव हे पद भर�यास 

शासनाकडून अ�ाप मा�यता �ा�त झालेली नाही. 

 िव�ापीठाकडून �याचा पाठपुरावा सु� आहे 

काय? 

होय. 

�ी. रा. िश. गायकवाड     ॲड �ीमती नी. सु. मंकणी   

15) ऑ�ट�बर, 2019 पासून झाले�या 

िव�ापीठातील सव� परी�ाचं े गुणप�के 

महािव�ालयांकडे िवतरीत केली आहेत काय? 

ऑ�ट�बर, 2019 पासून झाले�या परी�ांच ेगुणपि�का 

खालील तपशीला�माणे महािव�ालयांना िवतिरत 

कर�यात आ�या आहेत. 

अ.� सन तपशील 

1. ऑ�ट�बर 

2019 

सव� अ�यास�मा�या गुणपि�का 

िवतरीत कर�यात आले�या 

आहेत. 

2. माच�, 

2020 

या परी�ेतील बीसीए 

अ�यास�मा�या �थम व ि�तीय 

वष��या गुणपि�के�या छपाईची 

�ि�या सु� आहे. All B.Tech., 

T.E.II व B.A. Hon. Sem.II इ. 

अ�यास�मा�या गुणपि�केची 

छपाई �लंिबत आहे.  इतर 

अ�यास�मा�ंया गुणपि�का 

िवतरीत कर�यात आले�या आहेत. 

3. ऑ�ट�बर

2020 

ऑ�ट�बर, 2020 �या परी�ा 

घे�यात आ�या असून 

आजिमतीस ७०% अ�यास�माचे 

िनकाल �िस�द कर�यात आले 

आहेत. सदरील अ�यास�मा�या 

गुणपि�कांच े छपाई काम 

�गतीपथावर आहे. 

 B.Tech., T.E.II व B.A. Hon. Sem.II इ. 

अ�यास�मा�या गुणपि�का छपाईस 

िवलंबाची कारणे काय आहेत? 

स�या CBCS Pattern सु� आहे.  जुने िव�ाथ� कोअर 

गृपचे आहेत, �यांचे PRN नंबर जु�या िडजीटचा होता 

निवन िस�टीम नवीन आलेला आहे, अ�यासा�या 

िवषयांम�ये बदल झालेला आहे, या सव�चा समािव�ठ 

झालेला अस�याने �याला �ोसेस करायला वळे 

लागतो.  

 ऑ�ट�बर, 2020 �या परी�ेम�ये 

कोणकोण�या अ�यास�मा�या गुणपि�केचे 

वाटप कर�यात आलेले नाही? 

ऑ�ट�बर, 2020 �या परी�े�या कोण�याही 

अ�यास�मा�या गुणपि�का िवतरीत के�या गे�या 

नाहीत. 

 16) िव�ापीठ काय�लयात एकि�त वतेनावर 

नेमले�या सेवकांची िनयु�ती कोण�या 

कलमा�वये कर�यात आली आहे? 

एकि�त वतेनावर नेमले�या सेवकांची िनयु�तीची 

काय�वाही �यव�थापन पिरषदे�या िद.14 जून, 2018 

रोजी�या िनण�या�या अनुषंगाने कर�यात आलेली आहे.  

 एकि�त वेतनावर नेमले�या सेवकांची ४ कम�चारी नेमले आहेत. 
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सं�या िकती आहे? 

 एकि�त वतेनावर िव�ापीठाचा वा�षक खच� 

िकती आहे? 

�.10,20,000/- अिधक कर (GST)  

17) िव�ापीठीय व महािव�ालयीन िश�कांचे 

पिरिनयम तयार आहेत काय? 

नाही. 

 िव�ापीठ व महािव�ालयीन िश�कांच े

पिरिनयम तयार न कर�याची कारणे काय 

आहेत? 

सव� िव�ापीठे व महािव�ालयां�या िश�कांसाठी 

एकि�त पिरिनयम तयार कर�याच े काम शासन 

�तरावर सु� आहे, �यामुळे िव�ापीठ पिरिनयम तयार 

करीत नाही. 

डॉ. गं. धु. िबराजदार     �ी. अ. िक. आवळे 

18) िव�ापीठ अिधिवभागांम�ये / संकुलांम�ये करार 

प�दतीने नेमले�या िश�कांच ेनावासह दरमहा 

वतेन िकती आहे? 

शै�िणक वष� 2020-21 साठी करार प�दतीने 

नेमले�या िश�कांची नाव े व दरमहा वतेन दश�िवणारी 

यादी सोबत जोडली आहे. (सोबत त�ता जोडला आहे). 

19) िव�ापीठातील यं�णा िव�ेषक यांच े वतेन 

कोण�या िवभागामाफ� त केले जाते? 

िव�ापीठातील यं�णा िव�ेषक यांच े वतेन िव� व 

लेखा िवभागामाफ� त केले जाते. 

 यं�णा िव�ेषक या पदावर स�या कोण 

काय�रत आहे? 

यं�णा िव�ेषक या पदावर स�या �ीमती सुिनता 

�ीगांधी या जून, 2020 पासनू काय�रत आहेत. 

 �यांची नेमणूक कायदेशीर प�दतीने झाली 

आहे काय? 

होय, �यांची नेमणकू कायदेशीर प�दतीने झाली आहे. 

 यं�णा िव�ेषक या पदासाठी पिहली 

जािहरात िदली होती, ती र� क�न दुसरी 

जािहरात िदली का? पिह�या 

जािहरातीनुसार जे कॉिलफीकेशन आपण 

िदले होते �या कॉिलफीकेशनचा माणसू 

िमळाला नाही �हणनू दुसरी जािहरात 

काढली, दोन जािहराती आपण यासाठी 

काढली होती काय?  

होय, हे मह�वाच ेकाम आहे. सदरचे काम कर�यासाठी 

चांगली �य�तीची आव�यकता होती. �यासाठी 

जािहरात काढून, मुलाखत घेऊन नेमणकू केलेली 

आहे. 

 पिह�या जािहरातीम�ये िदलेले 

कॉिलफीकेशन दुस�या जािहरातीम�ये 

बदलेले आहे ते कशासाठी? 

पिह�या जािहराती�या कॉिलफीकेशन नुसार �य�ती 

िमळत नस�याने, दुसरी जािहरातीम�ये कॉिलफीकेशन 

बदलावी लागली. 

 
    सही/- 

  (सिचव अिधसभा)  

�.कुलसिचव 
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