सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर
अिधसभे या 18 या बैठकीचा कायवृ ांत
मंगळवार, िद.17 जुल,ै २०१8 दु पारी 12:00 वा.
अिधसभेची १8 वी बैठक िद.१7 जुलै, २०१8 रोजी दु पारी 12:00 वा. िव ापीठ सभागृहात
मा. कुलगु यां या अ य तेखाली आयोिजत कर यात आली होती.
बैठकीस खालील सद य उप थत होते.
अ. .
1)

सद याचे नांव
मा. डॉ. मृणािलनी फडणवीस - कुलगु

पद
अय ा

2)

ाचाय डॉ. उबाळे ही. पी.

सद य

3)

ाचाय डॉ.

सद या

4)

ाचाय डॉ. कदम एम. एस.

सद य

5)

ाचाय डॉ. गोरे एस. एस.

सद य

6)

ी. पाटील बी. पी., संचालक परी ा व मू यमापन मंडळ

सद य

ीमती पांडे के. ए.

7)

डॉ. शेवाळे बी. सी., िव

व लेखा अिधकारी

सद य

८)

डॉ. धामन कर आर. एस., िवभागीय सहसंचालक, सोलापूर िवभाग,

सद य

९)

डॉ. मोिहतकर ही. एम., मा. िश ण संचालक (तं िश ण) मुंबई यांचे

सद य

सोलापूर मा. िश ण संचालक (उ च िश ण) पुणे यांचे ितिनधी
ितिनधी

१०)

ा. डॉ. घुटे ही. बी.

सद य

११)

ी. शदे एस. एन.

सद य

१२)

डॉ. पवार एस. के.

सद य

१३)

ाचाय डॉ. िच े जी. एन.

सद य

१४)

ाचाय डॉ. कोटी एस. ही.

सद य

१५)

ाचाय डॉ. पिरचारक डी. एस.

सद य

16)

ाचाय डॉ. पाटील आर. आर.

सद य

१७)

ाचाय डॉ. शगाडे ए. बी.

सद य

१८)

ाचाय डॉ. भांजे बी. एम.

सद य

१९)

ी. नवले एस. एस.

सद य

२०)

ी. पाटील पी. टी.

सद य

२१)

डॉ. र गे बी. पी.

सद य

२२)

ी. शदे आर. बी.

सद य

२३)

ी. आवळे ए. के.

सद य

२४)

कु. मोिहते-पाटील एस. जे.

सद या

२५)

डॉ. आवताडे एच. के.

सद य

२६)

डॉ. च हाण सी. एस.

सद य

२७)

डॉ. बारबोले ए. एन.

सद य
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अ. .

सद याचे नांव

पद

२८)

डॉ. काळजे ए. एम.

सद य

२९)

डॉ. िबराजदार जी. डी.

सद य

३०)

डॉ. शदे टी. ही.

सद य

३१)

डॉ. आदटराव बी. एन.

सद य

३२)

डॉ. शदे एस. के.

सद य

३३)

डॉ. फुलारी टी. जे.

सद य

३४)

डॉ.

सद या

३५)

डॉ. मते आर. एस.

सद य

३६)

डॉ. कांबळे जी. एस.

सद य

ीमती रे वडकर बी. डी.

३७)

ीमती च हाण ए. सी.

सद या

३८)

ी. साळुं के एस. एस.

सद य

३९)

ी. गायकवाड आर. एस.

सद य

४०)

ी. शेख ए. एम.

सद य

४१)

ी. गायकवाड एस. एम.

सद य

४२)

ी. सरवदे एस. टी.

सद य

४३)

ी. राणे जी. एफ.

सद य

४४)

ी. गावडे टी. जे.

सद य

४५)

ीमती मंकणी एन. एस.

सद या

४६)

ीमती नागणसुरे पी. आर.

सद या

४७)

ी. च हाण डी. ए.

सद य

४८)

ॲड. कळके ए. एस.

सद य

४९)

ी. डांगरे एम. एस.

सद य

५०)

ी. धरणे जी. आर.

सद य

५१)

ा. डॉ. दे शमुख एम. बी.

सद य

५२)

ीमती महागांवकर आर. ए.

सद या

५३)

ी. पाटील एस. बी.

सद य

५४)

ी. िहरे मठ एस. बी.

सद य

५५)

ीमती तडवळकर ए. ए.

सद या

५६)

डॉ. चौधरी एस. बी.

सद य

५७)

ी. संगवे ए. बी.

सद य

५८)

ीमती करगुळे ही. ए.

सद या

५९)

ी. शदे एस. ही.

सद य

60)

डॉ. मंझा जी. आर., कुलसिचव
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वागत:
मा. कुलसिचव यांनी मा. अ य आिण अिधसभेचे सव स माननीय सद यांचे वागत केले.
अनुप थती :
ी. अनासपुरे एम. एम. अिधसभे या या बैठकीस अनुप थत होते.
कुलसिचवांनी पिरिनयम 474 (1) नुसार, मा. कुलगु ं ना सोळा या अिधसभे या बैठकीपासून या
बैठकीदर 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
•

महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 103 अ वये

तुत िव ापीठा या सव

संकुलातील िनयिमत िश कांना कायभार वगळू न उविरत कायभारासाठी Walk in Interview ची
जािहरात दे वून िद.19/06/2018 व िद.20/06/2018 रोजी उप थत उमेदवारांची मुलाखत
घेऊन िनवड सिमतीने एकूण 26 उमेदवारांची िशफारस केली आहे. िनवड झाले या उमेदवारांना
कं ाटी िश क हणून िनयु ती आदेश पािरत केले.
•

मा. संचालक, उ च िश ण, पुणे यां या सुचनेनुसार Screening Committee ची बैठक पुढे
ढकल यात आली आहे , तर Selection Committee ची बैठक िनयािजत तारखेस हणजेच
िद.28/06/2018 रोजी घे यात आली. सदर किमटीने िशफारस के यानुसार कॅस अंतगत
पदो तीचे आदे श पािरत कर याची ि या सु आहे.

•

तूत िव ापीठास संचालक,
जािहरात देऊन पा

ीडा व शारीिरक िश ण हे पद भर यासाठी िविवध वतमान प ात

उमेदवारां या िद.23/06/2018 रोजी मुलाखती घेऊन

िकसनराव पवार यांची सदर पदी आदे श

ाचाय डॉ. सुरेश

.SUS/ESTT/A.O./2018/5280, िद.25/06/2018

रोजी िनयु ती कर यात आली आहे . यानुसार डॉ. पवार एस. के. हे संचालक,

ीडा व शारीिरक

िश ण या पदावर िद.25/06/2018 रोजी म या हो र जू झाले आहे त.
•

तुत िव ापीठास संचालक, नवोप म, नवसंशोधन व साहचाय मंडळ पद भर यासाठी िविवध
वतमान प ात जािहरात दे ऊन पा

उमेदवारांकडू न अज मागिव यात आले आहेत. ा त झाले या

अज मधून पा उमेदवारांची लवकरच मुलाखत आयोिजत कर यात येणार आहे.
•

अिभयांि की िवभागाकडू न कर यात येणा या ंथालय दु

तीचे (अंदाज प कीय कमत `19.98

लाख) काम अंितम ट यात आहे .
•

िव ापीठातील िविवध िवभागातील वक टे नशसाठी लागणारे फ नचर तयार क न बसिव याचे
(अंदाजप कीय कमत `62.35 लाख) काम सु आहे.
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•

तूत िव ापीठातील 100 के हीए चा सोलर जनरे शन िस टीम बसिव याचे (अंदाजप कीय
कमत `98.55) काम पुण झाले असून देयक आदा कर यात आले आहे.

•

िव ापीठातील ेनेजचे, वे ट वॉटर ि टमट, रे न वॉटर हाव टगचे (अंदाजप कीय कमत अनु मे
`24.50, `50.00, `10.00 लाख) अंदाजप क महारा

जीवन

ािधकरण यां याकडे ताि क

मंजूरीकिरता सादर कर यात आले आहे.
•

मुलांचे व मुल चे वसतीगृह बांध यासाठी (अंदाजप कीय कमत अनु मे

येकी `700.00 लाख)

अंदाजप क सावजिनक बांधकाम िवभागाकडू न आिदवासी शासकीय वसतीगृह िवभागाकडे सादर
कर यात आले आहे.
•

पदाथिव ान व रसायनशा

इमारती या दु

तीचे (अंदाजप कीय कमत अनु मे `19.92,

`19.73 लाख) काम सु आहे .
•

िव ापीठात दी ांत समारं भा या म टीपपज हॉल बांध यासाठी (अंदाजप कीय कमत `271.00
लाख) अंदाजप क कायकारी अिभयंता सावजिनक बांधकाम िवभाग

.२ यां याकडू न तपासून

अिध क अिभयंता यां या काय लयाकडे पुढील कायवाहीसाठी पाठिव यात आले आहे.
•

िव ापीठात इले

ॉिन स इमारत बांध याचे (अंदाजप कीय कमत `270.00 लाख) मु य

अिभयंता, पुणे यां याकडू न जॉब नंबर ा त कर याची ि या सु आहे.
•

िव ापीठाचे मु य शासकीय इमारत व परी ा भवन बांध याचे (अंदाजप कीय कमत `2200.00
लाख) अंदाजप क सावजिनक बांधकाम िवभागाकडू न ताि क मंजुरीकिरता तपासणी चालू आहे.

•

सामािजकशा े संकुलाकडील सेिमनार हॉल व कॉ फर स हॉलचे नुतनीकरणा या कामाचे फेज-1,
फेज- 2 (अंदाजप कीय कमत अनु मे `24.77, `13.44 लाख) काय रंभ आदे श दे यात आले
आहे .

•

भूशा

संकुल इमारतीम ये परी ा हॉलचे बांधकाम कर याचे (अंदाजप कीय कमत `19.02

लाख) काम पूण झाले आहे.
•

शा ीय उपकरण क

इमारतीचे पिह या मज याचे बांधकाम कर याचे काम (अंदाजप कीय

िकमत `31.40 लाख) काम सु आहे.
•

मेस

.१ व

. २ चे वाढीव बांधकाम कर याचे (अंदाजप कीय कमत अनु मे

येकी `38.19

लाख) काम सु आहे.
•

400 मीटर ॲथलेिटक ॅक तयार कर याचे काम (अंदाजप कीय कमत `35.00 लाख) काम सु
आहे .

•

ही. आय. पी. अितथीगृहाचे वाढीव बांधकाम कर याचे (अंदाजप कीय कमत `180.00 लाख)
वाढीव बजेटची मा यता यव थापन पिरषदे म ये िमळालेली आहे . यानुसार, पुढील कायवाही सु
आहे .
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•

हे थ सेटर या इमारतीचे बांधकाम (अंदाजप कीय कमत `32.00 लाख) गतीपथावर आहे.

•

फॅक टी

लब इमारतीचे बांधकाम करणे (अंदाजप कीय कमत `201.00 लाख) या कामा या

वाढीव सुधािरत कामाची

शासकीय मा यता िमळ यासाठीचा िवषय िद.12/06/2018 रोजी या

बांधकाम सिमती या बैठकीत ठे व यात आलेला होता. परं तु सदर िवषय तपशीलवार पुढील
बैठकीत ठे व याचा ठराव कर यात आला आहे.
•

संगणकशा

संकुलाम ये िल ट बसिव याकिरता लागणारे बांधकाम (अंदाजप कीय कमत

`16.33 लाख) चे काम सु

आहे . तसेच आ कटे ट यां याकडू न इ टमेट (अंदाजप कीय कमत

`23.82 लाख) ा त झाले आहे . यानुसार, पुढील कायवाही सु आहे.
•

482 एकर पिरसराम ये सुर ा भतीचे बांधकाम कर याचे (अंदाजप कीय कमत `190.00 लाख)
सावजिनक बांधकाम िवभागाकडू न सदर कामाचे अंदाजप क मागिव याची ि या सु आहे.
शै िणक, संशोधन आिण िवकास

•

कौश य िवकासक ातंगत सु

असणा या 6 मिहने व 1 वष या कालावधीसाठी शै िणक वष

2018-19 साठी िविवध निवन अ यास माचा अ यास म िनि त कर यासाठी बैठकांचे आयोजन
कर यात आले होते. यानुसार अ यास म िनि त कर यात आला आहे . कौश य िवकास
क ातंगत महािव ालये / सं थाना संल नकरणाची मा यता दे यात आली आहे . तसेच
संल नकरणा या नुतनीकरणासाठीचे

ताव सादर कर यात आलेले होते. यासाठी थािनक

चौकशी सिमती गठीत कर यात आली होती.
•

कौश य िवकासक ातंगत शै िणक वष 2017-18 मधील ि तीय स ातील 6 मिहने व 1 वष
कालावधी या िविवध अ यास मा या परी ा माहे मे, 2018 ला 8 िविवध क ावर घे यात आ या
आहे त. तसेच या अ यास मा या परी ांचे सव िनकाल 30 िदवसात घोिषत कर यात आले आहे त
व लेजर तपासून महािव ालय / सं थेला िवतिरत कर यात आले आहे.

•

कौश य िवकासके ांतगत 6 मिहने व 1 वष या कालावधीसाठी शै िणक वष 2018-19 साठी
िविवध महािव ालय / सं थेकडू न नुतनीकरणसाठी / संल नकरणासाठी मा. कुलगु महोदयांनी
चार सद यीय सिमती गठीत केली होती. यानुसार सिमतीने िद.08/06/2018, 09/06/2018 व
िद.30/06/2018 रोजी िविवध महािव ालय / सं थेस भेट दे वून अहवाल सादर केला. सदर
अहवालास मा. कुलगु महोदयांनी मा यता िदली आहे .

यानुसार संबिधत महािव ालयास

नुतनीकरणाचे व संल नकरणाची कायवाही कर यात येत आहे.
•

िवनाअनुदािनत महािव ालयातील
2018-19 साठी पुन:

•

ात

तावा या अनुषंगाने 4

ाचाय ना शै िणक वष

एका वष साठी मा यता दे यात आली.

महािव ालयातील िर त ाचाय पदी 5 महािव ालयातील सेवाजे ठ अ यापकांना भारी ाचाय
पदी मा यता िदली आहे.

अिधसभेची अठरावी बैठक मंगळवार, िद.17 जुल,ै २०१8 कायवृ ांत
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•

संल नत महािव ालयातील िश क व
दे यासाठी सव महािव ालयाकडू न

•

ाचाय यां या मधून उ कृ ट

ाचाय व िश क पुर कार

ताव मागिव यासाठी पिरप क काढ यात आले.

िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ ी या वयोमय दे त वाढ कर याबाबत या
अनुषंगाने िव ान महािव ालय, सांगोला या महािव ालयातील

ात

तावा या

ाचाय डॉ. एस. बी. जुद
ं ळे

यां याबाबत आढावा सिमतीची बैठक घेवून कायवाही पूण कर यात आली.
•

कमवीर भाऊराव पाटील महािव ालय, पंढरपूर या महािव ालयातील 3 सहा यक ा यापक आिण
छ पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट

ॲ ड कॉमस, सोलापूर या महािव ालयातील 1

सहा यक ा यपक अशा एकूण 4 सहा यक ा यापकांना सहा यक ा यापक टे ज 1 ते 2 व टे ज
2 ते 3 म ये थानिनि ती कर यात आली.
•

डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट
सहा यक

ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालयातील 1

ा यापक, संतोष भीमराव पाटील कला, वािण य व िव ान महािव ालय, मं ुप या

महािव ालयातील 3 सहा यक
महािव ालयातील 1 सहा यक

ा यापक आिण संगमे र महािव ालय, सोलापूर या
ा यापक अशा एकूण 5 सहा यक

ा यापकांना सहा यक

ा यापक संवग तून सहयोगी ा यापक संवग त पदो ती दे यात आली
•

संगमे र महािव ालय, सोलापूर या महािव ालयातील 1 सहा यक

ा यापक यांना सहा यक

ा यापक संवग तून सहयोगी ा यापक संवग त पदो तीकिरता िनवड सिमती दे यात आली.
ी िशवाजी महािव ालय, बाश या महािव ालयातील डॉ. ए. एच. ननवरे, शंकरराव मोिहते
महािव ालय, अकलूज या महािव ालयातील डॉ. डी. एस. बागडे , सहकार मह ष शंकरराव
मोिहते - पाटील महािव ालय, नातेपत
ु े या महािव ालयातील
शहाणे आिण

ी. एस. एच. पवार,

ी. डी. जी.

ी. आर. जे. खंदारे ,सांगोला महािव ालय, सांगोला या महािव ालयातील

डी. मिहमकर आिण

ी. आर.

ीमती सी. एल. जांभळे ,िव ान महािव ालय, सांगोला या महािव ालयातील

ी. बी. बी. नवले आिण सोलापूर सोशल असोिसएशनचे कॉलेज ऑफ आट
सोलापूर या महािव ालयातील

ॲ ड कॉमस,

ी. एस. यू. शेख अशा एकूण 09 िबगर नेट / सेट अ यापकांना

यव थापन पिरषदे या िद.13/04/2018 या बैठकीतील

र.18 नुसार सेवा िनयिमत क न

यांना अनुषंिगक लाभ दे याबाबतचे मा यता प दे यात आले.
•

यु. जी. सी., पुणे यां या प ा या अनुषंगाने िव ापीठ संल नत 2 (f) व 12 B असले या
महािव ालयांची यादी पाठिव यात आली.

•

डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट
एन. मुळीक यांना ऑ

ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालयातील डॉ. आर.

या येथे International Conference ला जा यासाठी िव ापीठाकडू न

आ थक सहा य `50,000/- दे यात आले. तसेच यांचे Travel Support Grant Scheme अंतगत
आ थक सहा य िमळ यासाठी युजीसी, नवी िद ी येथे
अिधसभेची अठरावी बैठक मंगळवार, िद.17 जुल,ै २०१8 कायवृ ांत

ताव पाठिव यात आला.
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िव ापीठ संल नत महािव ालयातील न याने टे ज 1 ते 2 (एजीपी 6000 ते 7000) आिण टे ज 2

•

ते 3 (एजीपी 7000 ते 8000) म ये पा

सहा यक ा यापकां या थान िनि तीकिरता िनयमावली

तयार कर याकिरता बैठका घे यात आ या.
"Seed Money for Research" या योजनतगत 9 महािव ालयातील 9 िश कांना संशोधनाकिरता पिह या
ह याची एकूण र कम `4,11,000/- मा. कुलगु महोदयां या ह ते िवतरीत कर यात आली.
अ.

िश कांचे नाव

महािव ालयाचे नाव

िवषय

डॉ. एस. वाय.

डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज

जाधव

ऑफ आट

पिहला ह ता

दु सरा ह ता

दे य र कम

.
1.

रसायनशा

`62,500/-

`27,500/-

`90,000/-

सू मजीवशा

`67,500/-

`17,500/-

`85,000/-

`72,500/-

`12,500/-

`85,000/-

`33,000/-

`2,000/-

`35,000/-

`50,000/-

`50,000/-

`1,00,000/

ॲ ड साय स,

सोलापूर
2.

डॉ. पी.

ही.

दे शमुख,
3.

ीमती
ी.

ही.
ही.

मोिहते-पाटील

महािव ालय, करमाळा

एस. ीरसागर
4.

ताप सह

ए.

बगी

वेरीज

कॉलेज

ऑफ

इंिजिनअर ग, पंढरपूर
वालचंद

इ

ट

िस हल
इंिजिनअ रग

ुट

ऑफ

टे नॉलॉजी, सोलापूर

कॉ युटर
साय स ॲ ड
इंिजिनअर ग

5.

डॉ. आर. जी.

कॉलेज ऑफ फामसी, पंढरपूर

फामसी

कुलकण
6.
7.

-

डॉ. वाय. एस.

कॉलेज

थोरात

सोलापूर

डॉ. आय. जे.

सोलापूर सोशल असोिसएशन

तांबोळी

आट

ऑफ

फामसी,

फाम सुटी स

`65,000/-

`15,000/-

`80,000/-

मराठी

`20,000/-

`10,000/-

`30,000/-

मराठी

`17,500/-

`12,500/-

`30,000/-

िश णशा

`23,000/-

`7,000/-

`30,000/-

` 4,11,000

`1,54,000

`5,65,000

ॲ ड कॉमस कॉलेज,

सोलापूर
8.
9.

डॉ. डी. जी.

कमवीर

सोनट के

महािव ालय, पंढरपूर

डॉ.

उमा

बंडगर

ही. बी.

भाऊरापाटील
िश णशा

महािव ालय, पंढरपूर
एकूण

•

Block Grant to College Scheme अंतगत सहकार मह ष शंकरराव मोिहते-पाटील
महािव ालय, नातेपत
ु े या महािव ालयाचा
Planning Board साठी

•

ी िशवाजी महािव ालय, बाश यांना िव ापीठ ितिनधी दे यात आले.

"One Day Training Proramme on Human Rights" चा सांगोला महािव ालय, सांगोला या
महािव ालयाचा

•

ताव युजीसी, पुणे यांना पाठिव यात आला. तसेच

ताव Dr. Sanjay Dubey, New Delhi यांना पाठिव यात आला.

संगमे र कॉलेज, सोलापूर या महािव ालया या मुल या व तीगृहा या पडताळणी सिमतीचा
अहवाल युजीसी, पुणे यांना पाठिव यात आला.

•

तूत िव ापीठाशी संल नत महािव ालयातील ाचाय, सहा यक ा यापक, ंथपाल व शा. िश.
संचालकांची िर त पदे भर यासाठी

ा त झाले या दोन (02)

तावांम ये

ट
ु ी आढळ याने,

ट
ु ीची पूतता कर याबाबत संल न महािव ालयांना सूिचत कर यात आले.
अिधसभेची अठरावी बैठक मंगळवार, िद.17 जुल,ै २०१8 कायवृ ांत
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•

िवशेष क िवभागात सहा यक ा यापक पदासाठी िद.06 मे, 2018 ते 30 जून, 2018 अखेर तीन
(03) मागासवग य उमेदवारांनी नाव न दणी केलेली असून, नाव न दणी केले या उमेदवारांची नावे
िव ापीठा या su.digitaluniversity.ac या संकेत थळावर “Special cell” या िशषकाखाली
िस द कर यात आली आहे त. तसेच एका (1) उमेदवारा या कागदप ांम ये
यांना

ट
ु ी आढळ याने,

ट
ु ीची पूतता करणेबाबत कळिव यात आले आहे व एका (1) उमेदवारा या नाव न दणीचे

नुतनीकरण कर यात आले आहे .
•

संल नत महािव ालयातील िश के र कमचा यांमधून
वध पन िदनी "गुणवंत कमचारी पुर कार"

ितवष एका कमचा यास िव ापीठ

दान कर यात येतो, यानुषंगाने सन 2018 साठी

गुणवंत कमचारी पुर कारासाठी इ छू क असले या महािव ालयातील िश के र कमचा यांकडू न
ताव मागणीसाठी अज चा नमूना व िनयमावली इ यादी संबिं धत महािव ालयांना पाठिव यात
आले आहे त.
•

आ थापना िवभागाकडू न शै िणक वष 2018-19 साठी संकुलिनहाय ता पुर या िश कांची पदे
भरतीसाठी ा त मंजूर पदानुसार आर ण िनि त क न दे यात आले आहे.

•

यव थापन पिरषद बैठक िद.13/04/2018 ठराव

.15 अ वये

िद.01/01/2018 ते 31/12/2018 या तीन वष साठी िवशेष क
कर यात आले या कमचा यांना िनमिनदशनाबाबत प
तरतूदीमधील एक पद महारा

थायी सिमतीसाठी नामिनदिशत

पाठिव यात आले आहे . तसेच सदर

शासनाचे ितिनधी हणून अस याने, सदर महारा

ितिनधीचे नामिनदशन होऊन िमळणेसाठी शासनास प
•

पािरत ठरावानुसार

शासना या

यवहार केलेला आहे.

अनाथ मुलांना खु या वग तून 1% आर णाबाबतचा शासन िनणय

.अमुजा-2011/ . .212 /

मा-3, िद.02 एि ल, 2018 संल नत महािव ालयांना मािहती तव व यो य

या पुढील

कायवाही तव पाठिव यात आला आहे.
•

पीएच. डी व एम. फील अ यास मास एकूण 26 िव ा य या मौिखक परी ा घे यात आ या.

•

संशोधन व मा यता सिमती या बैठका :
िव ान व तं

ान िव ाशाखा - 7, मानविव ान िव ाशाखा -8,

आंतर-िव ाशाखीय अ यास िव ाशाखा - 1, वािण य व यव थापन िव ाशाखा -1
•

िवभागीय संशोधन सिमती या बैठका :
िव ान व तं

ान िव ाशाखा -11, मानविव ान िव ाशाखा -7,

आंतर-िव ाशाखीय अ यास िव ाशाखा -2
परी ा व मू यमापन िवभाग
•

माच / एि ल, २०१८ मधील सव अ यास माचे िनकाल जाहीर कर यात आले असून
पुनमू यांकनाचे िनकाल िवहीत वेळेत िव ापीठ संकेत थळावर जाहीर कर यात येत आहे त.

अिधसभेची अठरावी बैठक मंगळवार, िद.17 जुल,ै २०१8 कायवृ ांत
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•

माच / एि ल, २०१८ मधील सव अ यास मां या

पि का

ा १०० ट के ऑनलाईन िवतरण

णाली ारे पाठिव यात यश वी ठरले आहे.
•

शै िणक वष 2018-19 मधील एम. ए. / एम. ए सी. या अ यास माचे

वेश पूव परी ेचे

ऑनलाईन प दतीने संगणकीय णाली ारे यश वीिर या अंमलबजावणी कर यात आली.
•

िद.20/06/2018 रोजी NAD, नवी िद ी यांनी अयोिजत केले या कायशाळे स

ी. बी. पी. पाटील

संचालक, परी ा व मू यमापन मंडळ उप थत होते.
•

माहे माच / एि ल २०१८ म ये बी. ए. वगळता सव अ यास माचे उ रपि का

ा बारकोड

णाली ारे वापर यात यश वी ठरले आहे.
•

ी. बी. पी. पाटील, संचालक, परी ा व मू यमापन मंडळ यांची संत गाडगेबाबा अमरावती
िव ापीठ, अमरावती येथील परी ा व मू यमापन मंडळावर महारा

सावजिनक िव ापीठ

अिधिनयम, २०१६ मधील ४७ (३) (h) नुसार नामिनदिशत कर यात आले आहे.
िव
•

व लेखा िवभाग

सोलापूर िव ापीठासाठी सन 2017-18 या आ थक वष किरता संवध
ै ािनक लेखापिर ण
कर याकिरता सनदी लेखापाल मे. टॅ प असोिसएट, सोलापूर यांची यव थापन पिरषदे ने िनयु ती
केलेली असून यानुसार मे. टॅ प असोिसएट , सोलापूर यांनी िव ापीठाचे सन 2017-18 मधील
लेखांचे संवध
ै ािनक लेखापरी ण पूण केले असून अहवाल अंितम कर याचे काम सु आहे .

•

कुलपती काय लय व िव ापीठ अनुदान आयोग यांनी कॅशलेस संदभ त िदले या सुचनेनुसार
िव ापीठ पिरसरातील सव संकुलाची फी ॲ सस बँक यांनी Easy Pay System यांचे माफत
ऑनलाईन प दतीने

वकार याची कायवाही पूण कर यात आली असून, यामधून िव ाथ फी

ऑनलाईन प दतीने भरत आहे त. यामुळे पिरसरातील सव फी कॅशलेस प दतीने ा त होईल.
नॅक व सा िवभाग
•

RUSA अंतगत िद.08/05/2018 रोजी सकाळी 11.00 वा. मा. कुलगु महोदयां या अ य तेखाली
संिनयं ण सिमतीची बैठक आयोिजत कर यात आली.

•

िद.14/05/2018 रोजी दु .4.00 वा. Internal Quality Assurance Cell (IQAC)ची बैठक
मा. कुलगु महोदयां या अ य तेखाली आयोिजत कर यात आली.

•

RUSA अंतगत Challenge Level Funding या िवषयावर िद. 01/06/2018 रोजी मा.

.

कुलगु महोदयां या अ य तेखाली एक िदवसीय कायशाळे चे आयोजन कर यात आले.
•

नॅक, बगलोर यां या Revised Accreditation Framework बाबत िद.29/06/2018 रोजी
मा. कुलगु महोदयां या अ य तेखाली एकिदवसीय कायशाळे चे आयोजन कर यात आले.
ान ोत क
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ान ोत क ामाफत िद.30/05/2018 व 31/05/2018 रोजी सामािजकशा े संकुलात

•

दशनाचे आयोजन कर यात आले होते. िव ापीठातील सव संकुलाचे संचालक,

ंथ

ा यापक व

शासकीय कमचारी यांनी 3,693 पु तकांची खरे दीची िशफारस केली आहे.
ान ोत क ात वतमानप े वाच यासाठी येणा या वाचकांसाठी लोखंडी टँ ड खरेदी कर यात

•

आली आहे.
•

सोलापूर िव ापीठा या

ान ोत के ासाठी RUSA Phase II अंतगत िमळणा या अनुदानातुन EZ

Proxy Remote Assessing या Software ची खरे दी ि या पूण झाली आहे.
•

सोलापूर िव ापीठा या

ान ोत के ाचे आधुिनकीकरण कर यासाठी RUSA Phase II अंतगत

िमळणा या अनुदानातून १. FedGate 2. D Space 3. RFID System ची खरे दी ि या चालू आहे.
ान ोत क ाकडू न J-Gate + JCCC Online Journals अंतगत िव ा य ना व

•

ा यापकांना

िविवध िवषयाची 40,000 e-Journals Online उपल ध क न दे यात आली आहे.
संकुले
•

पदाथिव ान संकुलाकडील संशोधन योगशाळे किरता RUSA अंतगत BET Surface Area and
Pore Size Analyzer हे शा ीय उपकरण व संकुलाकडील ा यापक व संचालक ा. एस. एस.
सुयवंशी यांना DST SERB, New Delhi या सं थेकडू न संशोधन क पाअंतगत Electrochemical
Workstation हे शा ीय उपकरण खरे दी कर यात आले.

•

पदाथ िव ान संकुलामधील तीन िव ा य स पीएच.डी. पदवी दान कर यात आली.

•

भूशा

संकुलाकडील एम. ए सी. भाग २ मधील

ी. गणेश पवार आिण

ी. अिमत कोकाटे उ हाळी

िश णाकिरता Centre for Marine Living Resources and Ecology, Kochi येथे उप थत
होते. सदरील िश ण दर यान उपरो त िव ा य नी FORV Sagar Sampada Cruise no. 375
याम ये सहभाग न दिवला.
•

संकुलाकडील सहायक
इ

ट

ा यापक डॉ. ही. पी. धुळप यांनी

ी. िव ल ए युकेशन िरसच

ूट कॉलेज ऑफ इंिजिनअ रग येथे िद.22 जून 2018 रोजी “पंढरपूर शहरातील

नागिरकांचे जलपद िच हाची कपात करणे” या िवषयावरील आयोिजत एक िदवसीय कायशाळे म ये
उप थत िव ा य ना मागदशन केले.
•

संकुलाकडील एम. ए सी. भाग २ भूमािहतीशा

िवषयातील उ ीण १४ पैकी ११ िव ा य ची मुंबई

येथील Genesys International Co. Ltd. येथे िनयु ती झाली आहे.
•

संकुलाकडील

ा. पी.

भाकर यांनी “Hydrochemical Characterization and Quality

appraisal of groundawater suitability for irrigation purpose in semi-arid region of Baltira
watershed, Sangli Dist., Maharashtra” या िवषयावरील पेपर Pramana Rfs.Jour. Vol.
8.155.5.57-65PP किरता कािशत केले आहे.
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•

ा. पी. भाकर यांचे “Air affair in the propose smart city of Solapur” या िवषयावरील पेपर
Indian Society of Applied Geochemist यांनी काशनासाठी

•

वकारले आहे.

जागितक पय वरण िदनाचे औिच य साधून िद.05 जून, 2018 रोजी भूशा

संकुलामाफत पय वरण

िदन वृ ारोपण काय म आिण ला टक वापर बंदी या संक पनेने साजरा कर यात आला.
•

सामािजकशा े संकुलातील मास क युिनकेशन िवभागात िद.13/05/2018 रोजी ईटी ही भारत
तफ कॅ पस मुलाखती घे यात आ या. यात ३० िव ा य या मुलाखती झा या. यातील १४
जणांची ईटी ही भारतने िनवड केली.

•

सामािजकशा े संकुलात मा. कुलगु ं या ह ते नेट-सेट परी त
े तसेच ईटी ही भारतसाठी िनवड
झोले या िव ा य या स काराचा काय म यश वीपणे पार पडला.

•

लोकमत तफ आयोिजत “अ पायर” या शै िणक

दशनात सोलापूर िव ापीठा या

टॉल

आयोिजत कर यात आला होता. िद.१८ ते २० जून, 2018 दर यान या दशनात भेट दे या या
य त ना िव ापीठातील िविवध अ यास मांची मािहती डॉ युम ी बॅनस व

य पणे दे यात

आली.
िव ाथ िवकास िवभाग
•

सन 2018-19 या वष त संल न महािव ालयातून िश ण घेणारे िव ाथ

यांचे पालक यांचा

`59/- माणे एच. डी. एफ. सी. एग जनरल इ सुर स कंपनी िल. सोलापूर यां याकडे तर िश क
व

शासकीय कमचारी यांचा िवमा ओिरएं टल इ सुर स कंपनी िल., ठाणे यां याकडे `60/-

इत या अ प दरात `10,00,000/- (दहा लाख) अपघाती िवमा उतरिव याची कायवाही कर यात
येवून महािव ालयातील

वेशापूव सव संल न महािव ालयास िवमा बाबत कळिव यात आले

आहे .
•

सोलापूर िव ापीठाशी संल न महािव ालयांतील िव ा य या सािह य आिण कलागुणांना सुयो य
संधी िमळावी या उ ेशाने सोलापूर िव ापीठातफ पारंपािरक व यावसाियक महािव ालयांची
िनयतकािलक पध सु कर यात आली आहे.

•

सन 2017-18 या वष तील

पधसाठी पारं पािरक व यावसाियक महािव ालयांना सहभागी

हो यासाठी िद.05/05/2018 ही तारीख दे यात आली होती. यानुसार एकूण ३१ महािव ालयांनी
सदर

पधत सहभाग न दिवला आहे . यापैकी पारं पािरक महािव ालये २२ व यावसाियक

महािव ालये ०९ अशी आहेत. मा. कुलगु महोदयां या मा यतेनुसार िविवध परी कांना सदरचे
िनयतकािलक पिर णासाठी पोहोच कर यात आले आहे.
ीडा िवभाग
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•

महािव ालयां या व िव ापीठातील िव ा य या शारीिरक व मानिसक आरो य मतेबाबत पर पर
संवाद िद.21/05/2018 रोजी सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठ येथे आयोिजत िमशन यंग ॲ ड िफट
इंिडया या कायशाळे स उप थत राहू न या काय माचा आढावा

•

ीडा सम वयक यांनी घेतला.

अिखल भारतीय िव िव ालय, नवी िद ी यांना सन 2018-19 या पि म िवभागीय आंतर
िव ापीठ हॅ डबॉल (मुलां या) पध आयोजनाची मागणी कर यात आली होती. यानुसार नुक याच
AIU या झाले या बैठकीत सोलापूर िव ापीठास हॅ डबॉल मुलां या पध आयोजनाची जबाबदारी
दे याचे ाथिमक तरावर िनणय झाला आहे.

सदर बैठकीत पुढील माणे कामकाज झाले.
[ 1 ]

अिधसभे या िद.२१ ऑग ट, २०१७ रोजी झाले या सोळा या बैठकीचा कायवृ ांत वाचून
कायम करणे.

(िटपणी: सव अिधसभा सद यांना पिरिनयम

.485 नुसार िव ापीठ प

जा. . सोिवसो

/सिनिव/अिधसभा/6081, िद.22/08/2017 अ वये, िद.२१ ऑग ट, 201७ रोजी
झाले या सोळा या बैठकीचा कायवृ ांत पाठिव यात आलेला होता. या कायवृ ांताम ये
दु

या सुचिव याची अंितम तारीख िद.१९/०९/201७ अशी होती. या मुदतीत

कोण याही सद यांकडू न दु

या ा त झाले या नाहीत.

सबब, अिधसभेचा िद.२१ ऑग ट, २०१७ रोजी झाले या सोळा या बैठकीचा
कायवृ ांत वाचून कायम कर यासाठी मा यतेसाठी सादर).
ठराव:

अिधसभे या िद.२१ ऑग ट, २०१७ रोजी झाले या सोळा या बैठकीचा कायवृ ांत वाचून
कायम कर यात आला.
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[ 2 ]

Elections to the Management Council by amongst the members of the Senate under
Section 30 (4) (f), (g), (h), (i) as per Maharashtra Public Universities Act, 2016.
[Note: Following members are to be elected to the Management Council from amongst
members of Senate.
[A]

Two Principals of whom one shall be belonging to the category Scheduled Castes
(under Section 30 (4) (f))

[B]

Two Teachers from amongst the Teachers and University Teachers of whom one
shall be belonging to the category Scheduled Castes (under Section 30 (4) (g))

[C]

Two Representatives of Managements of whom one shall be belonging to the
category Scheduled Castes (under Section 30 (4) (h))

[D]

Two Registered Graduates of whom one shall be belonging to the category
Scheduled Castes (under Section 30 (4) (i))

Resolution:
A) The following elections are declared unopposed.
[I]
One Principals (u/s 30 (4) (f))
a) Prin. Dr. Anant Balu Shingade (DTNT)
[II]
One Teachers (u/s 30 (4) (g))
a) Dr. Bhagwan Nagnath Adatrao (ST)
[III] One Representatives of Managements (u/s 30 (4) (h))
a) Shri. Abraham Kisan Awale (SC)
[IV] One Registered Graduates (u/s 30 (4) (i))
a) Smt. Neeta Sureshbabu Mankani (OBC)
B) For all other elections the candidates themselves are appointed as scrutiniers by
the house. Voting started at 12:30 p.m. and closed at 1:30 p.m. Total 60 Voters
casted their votes.
The counting of votes started at 1:35 p.m. and following candidates
declared duly elected on the Management Council.
[I] One Principals (u/s 30 (4) (f))
Prin. Dr. Santosh Vijaykumar Koti
[II]

One Teachers (u/s 30 (4) (g))
Dr. Hanumant Krishna Awatade

[III]
[IV]

One Representatives of Managements (u/s 30 (4) (h))
Dr. Babruvahan Pandurang Ronge
One Registered Graduates (u/s 30 (4) (i))
Smt. Ashwini Chandrakant Chavan
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[ 3 ]

Nomination of One Representatives of Managements from amongst the
Representatives of Managements of Senate to the Academic Council under
Section 32 (3) (h) of Maharashtra Public Universities Act, 2016.
[Note: As per Section 32 (3) (h) of the Maharashtra Public Universities Act,
2016; Senate has to nominate One Representative of Managements from the
Senate to the Academic Council.
Any member present at the meeting may propose a name of any
Representatives of Management but the same name may be seconded by
other member. The names for nomination are more than one then the
nomination shall be determined by majority votes].

Resolution:
Shri. D. A. Chavan has proposed the name of Shri. P. T. Patil and Dr. B. P.
Ronge has seconded the same. No other name was proposed by any other
members present in the house. Since there was only one name of Shri. P. T.
Patil, Hence, Shri. P. T. Patil nominated by the house unanimously on the
Academic Council.
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[ 4 ]

Nomination of One Principal, One Teacher and one graduate from amongst
the Principals, Teachers and Registered Graduates of Senate to the Standing
Committee under Section 70 (3) (e), (f) & (g) of Maharashtra Public
Universities Act, 2016.
[Note: As per Section 70 (3) (e), (f) & (g) of the Maharashtra Public
Universities Act, 2016; Senate has to nominate One Principal, One Teacher
and one graduate from amongst the Senate to the Standing Committee.
Any member present at the meeting may propose a name of any
Principal, Teacher and graduate but the same name may be seconded by
other member. The names for nomination are more than each one then the
nomination shall be determined by majority votes].

Resolution:
1) Prin. Dr. A. B. Shingade has proposed the name of Prin. Dr. D. S.
Paricharak and Prin. Dr. G. N. Chitte has seconded the same. No other
name was proposed by any other members present in the house. Since
there was only one name of Prin. Dr. D. S. Paricharak, Hence,
Prin. Dr. D. S. Paricharak nominated by the house unanimously on the
Standing Committee.
2) Shri. G. R. Dharane has proposed the name of Dr. C. S. Chavan and
Shri. D. A. Chavan has seconded the same. No other name was proposed
by any other members present in the house. Since there was only one
name of Dr. C. S. Chavan, Hence, Dr. C. S. Chavan nominated by the
house unanimously on the Standing Committee.
3) Shri. R. S. Gaikwad has proposed the name of Shri. S. T. Sarawade and
Shri. T. J. Gavade has seconded the same. No other name was proposed
by any other members present in the house. Since there was only one
name of Shri. S. T. Sarawade, Hence, Shri. S. T. Sarawade nominated by
the house unanimously on the Standing committee.
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[ ५ ]

त ार िनवारण सिमतीवर महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम

७८ (३) (ङ) माणे दोन सद य नामिनदशन कर याची बाब िवचाराथ.
(िटपणी: महारा
महारा

शासन, उ च व तं

िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई यां याकडू न

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६, िद.०१/०३/२०१७ पासून

अंमलात आला आहे .
दर यान या

कालावधीत

िव ापीठा या

िविवध

अिधकारमंडळा या

िनवडणूका ३१ ऑग ट, २०१७ पयत पुढे ढकल या या महारा

शासनाने

१/१०/२०१६ रोजी

िस द केले या राजप ात नमूद के या माणे “२०१६ चा

महारा

.२५ - कृिषतर व तं

अिधिनयम

ाने र िव ापीठां या ािधकरणां या व

मंडळां या सद यां या िनवडणूका ता पुर या पुढे ढकलून या िद.२५/०९/२०१७
रोजी पार पडले या आहे त.
महारा

िव ापीठ अिधिनयम १९९४ कलम ५७ (३) नुसार गठीत केले या

त ार िनवारण सिमतीची मुदत ३१ ऑग ट, २०१५ रोजी संपु टात आलेली आहे .

न याने त ार िनवारण सिमती गठीत करणे अिनवाय आहे . या तव सदर

सिमतीवर अिधसभे या वतीने नामिनदशन करणे आव यक आहे.
महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ७९ (३) (ङ) नुसार

तरतूद खालील माणे:
महारा

िव ापीठ

सावजिनक अिधसभेने आप या सद यांमधून नामिनदिशत केलेला,

अिधिनयम, अनुसूिचत जाती

कवा जमाती

कवा िनरिधसूिचत

२०१६ कलम ७९ (३) (ङ) जमाती (िवमु त जाती) कवा भट या जमाती कवा इतर
मागासवग तील एक अ यापक व एक अ यापकेतर
कमचारी;

सबब, त ार िनवारण सिमतीवर महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६

कलम ७९ (३) (ङ) नुसार दोन सद य नामिनदशन कर याची बाब िवचाराथ].
ठराव :

अ)

ी. एस. एम. गायकवाड यांनी डॉ. एस. के. शदे यांचे नाव सुचिवले आिण यास

डॉ. टी. ही. शदे यांनी अनु मोदन िदले. इतर कोणतेही नाव सभागृहात सुचिव यात
न आ याने डॉ. एस. के. शदे यांचे त ार िनवारण सिमतीवर नामिनदशन कर यात
आले.

ब) ॲड. ए. एस. कळके यांनी

ी. ए. बी. संगवे यांचे नाव सुचिवले आिण यास

ीमती ए. सी. च हाण यांनी अनुमोदन िदले. इतर कोणतेही नाव सभागृहात

सुचिव यात न आ याने

ी. ए. बी. संगवे यांचे त ार िनवारण सिमतीवर

नामिनदशन कर यात आले.
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अिधसभा सद यांनी िवचारलेले
यांना

व यांना िदली जाणारी उ रे तसेच पूरक

ावयाची उ रे, पिरिनयम 476(8) या तरतूदीमधील िविन द ट माणे अिधसभा

सद यांना अ य सद याने िवचारले या
(िटपणी: पिरिनयमानुसार

अ)
ब)

ास दोन पूरक

वकृत केलेले

केले या उ राचे िववरणप पिरिनयम

ठराव:

व

िवचारता येतील.

आिण यांना यव थापन पिरषदे ने तयार

.476(7) अ वये पाठिव यात येईल).

ो राचा तास दु पारी 03:10 वाजता सु झाला व दु पारी 04:10 वाजता संपला.

ो रा या तासाम ये िवचारलेले

, उप

व यावर दे यात आलेली उ रे याची

त सोबत जोडली आहे . (जोडप "अ")
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िव ापीठाचा शै. वष 2016-17 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक व सीडी व पात)
तयार केलेला १३ वा वा षक अहवालाबाबत यव थापन पिरषदे ने केलेली िशफारस
िवचाराथ.

ाचाय डॉ.

ीमती के. ए. पांडे यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने खालील माणे

ताव सादर

केला आहे .
"ही अिधसभा, वा षक अहवाल सिमती, अिध ठाता मंडह व यव थापन पिरषदे ने
केले या िशफारशी िवचारात घेवून असा ठराव करते की, “ यव थापन पिरषदे ने
िव ापीठाचा शै. वष २०१६-17 चा १३ वा वा षक अहवालाबाबत केले या िशफारशी
मा य क न मंजूर कर यात या यात.”
(िटपणी: िव ापीठाचा शै. वष 2016-17 चा 13 वा वा षक अहवाल तयार कर यासाठी
खालील माणे सिमती गठीत कर यात आली होती.
1)

डॉ.

ीकांत येळेगावकर

अय

2)

डॉ.

ीमती नभा काकडे

3)

डॉ. डी. जी. कदम

सद य

4)

डॉ. सुहास पुजारी

सद य

5)

डॉ. आर. एस. मते

सद य

6)

ी. ए. बी. जाधव

सद य-सिचव

उपा य ा

सदर सिमतीने तयार क न िदलेला वा षक अहवाल यव थापन पिरषदे या िद.14 जून,
2018 रोजी या बैठकीतील िवषय

.12 नुसार िवचाराथ ठे वला असता खालील माणे ठराव

झाला.
ठराव

िव ापीठा या शै िणक वष 2016-17 या मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक व सी. डी.

.१२

व पात) तयार केलेला १३

या वा षक अहवालाबाबत दु

तीसह अिधसभेस

मा यतेची िशफारस कर यात आली.
सबब, िव ापीठाचा सन 2016-17 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक व सीडी
व पात) तयार केलेला १३ वा वा षक अहवालाबाबत यव थापन पिरषदे ने केलेली िशफारस
िवचाराथ).

ठराव:

िव ापीठाचा शै. वष 2016-17 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक व सीडी व पात)

तयार केलेला १३ वा वा षक अहवालाबाबत यव थापन पिरषदे ने केलेली िशफारस
वका न एकमताने मा यता दे यात आली.
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अिधसभा सद य डॉ. टी. ही. शदे यांनी खालील ठराव मांड यासाठी आपली सूचना
पाठिवली आहे .

सोलापूर िव ापीठाशी संल नीत सव यावसाियक महािव ालयांची (BBA, BCA, MBA
व BE) ची चौकशी कर याची िशफारस ही अिधसभा यव थापन पिरषदे कडे किरत आहे .
ठराव:

सदरचा ठराव मांड यानंतर यास डॉ. एच. के. आवताडे यांनी अनुमोदन िदले. यानंतर
तांि क कारणा तव सदरचा

ताव मागे घे याबाबत डॉ. टी. ही. शदे यांनी सभागृहाकडे

परवानगी मािगतली व सभागृहाने एकमताने परवानगी िदली.

[ 9 ]

अिधसभा सद य

ी. एस. एम. गायकवाड यांनी खालील ठराव मांड यासाठी आपली

सूचना पाठिवली आहे.

िव ापीठा या पदवी व पद यु र वग साठी घे यात येणारी स

पिर ा प दत र क न

वा षक पिर ा प दती आंमलात आण याची िशफारस ही अिधसभा िव ा पिरषद व
यव थापन पिरषदेकडे किरत आहे.
ठराव:

सदरचा ठराव मांड यानंतर यास डॉ. टी. जे. फुलारी यांनी अनुमोदन िदले. यानंतर
तांि क कारणा तव सदरचा

ताव मागे घे याबाबत

ी. एस. एम. गायकवाड यांनी

सभागृहाकडे परवानगी मािगतली व सभागृहाने एकमताने परवानगी िदली.
मा. अ य ां या परवानगीने बैठक संप याचे कुलसिचवांनी जाहीर केले.

कुलसिचव

सद य सिचव, अिधसभा
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िवषय

जोडप "अ"

. 06 चे सहप

अिधसभे या मंगळवार, िद.17 जुल,ै २०१८ रोजी झाले या बैठकीम ये
सद यांनी िवचारलेले

, उप

ो रा या तासाम ये अिधसभा

व यावर दे यात आलेली उ रे
उ र

मांक
ा. डॉ. एम. बी. दे शमुख
1

In the University Depts. How many posts
of Professors, Associate professor and
Assistant Professors are filled & how
many of them are vacant? Let me Know
what action has been taken by the
Solapur university to fill up the vacant
positions?

डॉ. जी. एस. कांबळे
िव ापीठातील ६ संकुले व संकुलातंगत १७ िवभाग
कायरत आहे त. सोबत यादी जोडली आहे .
ा यापक, सहयोगी

ा यापक व सहायक

ा यापक

मंजूर, भरलेली व िर त पदांची मािहती खालील माणे:
Posts

Total
Filled Vacant
sanctioned
Professor
05
01
04
Associate Professor
10
03
07
Assistant Professor
22
20
02
Total
37
24
13
वरील त यातील एकूण िर त पदां या 50% पदे
भर यासाठी महारा ् सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम,
2016 कलम 102(९) अ वये मा. संचालक उ च िश ण
पुणे यां याकडू न ना-हरकत
आहे . यासाठी िव ापीठ

माणप

घेणे अिनवाय

शासनाने सोिवसो/आ था/

२०१७/३६८३, िद.०६/०६/२०१७ नुसार ना-हरकत
माणप

िमळ याची िवनंती केली. त नंतर जा. .

सोिवसो/आ था/२०१७/

५१३२,

िद.२१/०७/२०१७

नुसार पु हा िवनंती कर यात आली. परं तु संबंिधत
काय लयाकडू न

उ र

अ ात

अस याने

जा. .सोिवसो/आ था/२०१७/६७८७,िद.१३/०९/२०१७
नुसार िनयिमत िर त िश कीय पदांची जािहरात दे वून
आवेदन प

मागिव याची िवनंती कर यात आली आहे .

परं तु अ ापपयत मा. संचालक, उ च िश ण पुणे यां या
काय लयाकडू न ना-हरकत

माणप

िमळ याचे लंिबत आहे . यामूळे

वा परवानगी

तूत िव ापीठातील

िर त िश कीय पदे भरणे संदभ तील ि या रखडली
आहे . सोबत आप या सुलभ संदभ साठी मा. संचालक,
उ च िश ण, पुणे यां या काय लयास िद.०६/०६/२०१७
िद.21/07/2017

व

िद.13/09/2017

रोजी

पाठिवले या प ां या छायांिकत ती जोड या आहे त.
2

What examination pattern the Solapur
university wants to run in near future to
enhance the quality & standard?

िव ापीठा या

िविवध

अिधकार

मंडळाने

(उदा.

अ यासमंडळे , िव ाशाखा, िव ा पिरषद, परी ा मंडळ
इ.)

यां या

ठरावानुसार

िविवध

बैठकांम ये

िव ापीठा या

पािरत

परी ा

केले या
प दतीम ये

भिव याम ये बदल कर यात येईल.
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उ र
मांक
•

Which pattern like to continue part
time?
We
there
semester
examination annual examination or
this is your programme and which is
the batter?

That purpose we have introduces online
examination and because board of examination
authorities which will be give the instruction to the
others and from the this year introduces online and
entrance examination the same time online
process also and in the future we are going to start
in screen activation also so this is the task which we
are going to introduce.

•

३

What is your pattern semester or
annual pattern this continues
assessment?
• What’s internal revaluation how may
percentage there?
• There is farm of examination or farm
of tutorial?
What measures the University has taken
to increase quality of the research & how
many National / International MOUs are
signed by the Solapur University so far?

डॉ. एच. के. आवताडे
4

The Semester Pattern.
70%

30%

That internal assessment is for to test there and
single as there and 70% as their internal.
• Solapur University has strictly follows the UGC
regulation regarding quality of research
1) Publication of research paper in minimum
impact factor SCI / Scopus indexed journals.
2) Solapur University has established IPR Cell to
promote Teachers / Student to file patents /
copyrights.
3) Solapur University has provided seed money
grants & start up research grant to encourage
research culture in young faculty of University
& Colleges.
• Solapur University has made 21 National and 2
International MOUs with various University
and Institutes.
ाचाय डॉ. ीमती के. ए. पांडे

सोलापूर िव ापीठा या सन २०१८ या BBA

महािव ालयाने

पिर ेतील गैर यवहाराबाबत

अ यापकावर िश तभंगाची कायवाही क न सदरील

िशफारस

माद सिमतीने

के या माणे

संबंधीत

महािव ालयाने कायवाही केली आहे काय?

कायवाही

केली

आहे .

अ यापकांचे माहे एि ल, २०१८ चे वेतन

संबंिधत
थिगत

के याबाबत महािव ालयाने कळिवले आहे .

कायवाही केली अस यास काय कायवाही
केली?
•

माहे एि ल, २०१८ चे वेतन

थिगत

कोण या िनयमाने केले आहे करता येत

वेतन स या थिगत केलेलं आहे , िदलेलं नाही कवा
पुढ दे णार नाही असं कुठं याचा उ ेख केलेला नाही.

का अस?
•

Ordinance म ये अशी कुठलीच तरतूद
नाही तरी या महािव ालयाने असं कसं

Ordinance म ये तरतूद नाही. Immediate action
हणून महािव ालयाने कायवाही केली आहे .

काय केलं आहे ?
•

िव ापीठा या Ordinance नुसार तरतूद
काय

आहे

तरतूदीनुसार

आिण
काय

आपण

या

कायवाही

केली

ाम ये महािव ालय आहे िव ापीठ नाही.

आहे ?
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उ र
मांक
ी. एस. एम. गायकवाड
5

महारा
२०१६

डॉ. जी. एस. कांबळे

सावजिनक
मधील

िव ापीठ

तरतुदीनुसार

कायदा

1) महारा

सावजिनक िव ापीठ कायदा २०१६

सोलापूर

मधील

तरतूदीनुसार

संचालक,

नवोप म,

िव ापीठाने िकती िनयिमत संचालक व

नवसंशोधन व साहचय मंडळ हे िनयिमत पद

अिध ठातांची नेमणूक केली?

भर याची कायवाही सु

आहे आिण संचालक,

ीडा व शािररीक िश ण हे पद भरलेले आहे .
2) महारा

शासनाकडू न

अ ाप

सोलापूर

िव ापीठास अिध ठातांची पदे मंजूर झालेली
नाहीत. तथािप, नवीन िव ापीठ कय ानुसार
शै िणक

कामकाज

पार

अ यासमंडळे िवभागाने संदभ

पाड यासाठी
.सोिवसो /अमंिव/

पिरप क/ २०१८/ ४२३९, िद.18/05/2018
अ वये ता पुर या अिध ठातांची िनयु ती केली
आहे . सोबत पिरप काची त जोडली आहे.
•

ता पुर या अिध ठातां नेमलेले आहे त
यांना नेमत असताना तु ही शासनाची
परवानगी घेतलेली आहे का?

ता पुर या

अिध ठाता

नेमणूक

करत

असताना

कुलगु ं या अिधकाराखाली

यां या नेमणूका घेत

असतो.

शासनाची

यामुळे

यासंदभ त

कुठलीही

परवानगी घे यात आलेली नाही.
•

आिण हे सव डीन पा

आहे त का या

हे पा आहे त.

पदाला?
•

पा

अस यास आपण यांना दे यात

येणारे सुिवधा आहे त
व पा या डीनला

ा ता पुर या
ा सुिवधा दे ता

यांना कुठ याही सुिवधा दे त नाही आदे शात नमूद
के या माणे कोणतेही मानधन दे यात येत नाही.

येतात का कवा जे काही मानधन आहे
कवा तरतूद आहे का?
•

BOS चेअरमन हायला दोन िव ाथ

BOS चेअरमन हायला दोन िव ाथ पीएच. डीचे

पीएच. डीचे अवाड होणं गरजेच आहे ,

अवाड होणं बरोबर आहे पण डीन साठी असं कुठं

डीन हायला िव ाथ allot नसतील

उ ेख नाही.

कवा अवाड नसतील कवा िव ाथ
बाहे र पडले नसतील तर तो डीन होवू
शकतो का?
•

Bos Chairman मधून पूव

Dean

2016 या तरतूदीनुसार कायवाही केली आहे .

िनवडले जायचे, तु ही Temparary
Dean हा Criteria कसा काय follow
केला नाही?
•

आप या या काय ाम ये shall be the
Qulification चा उ ेख आहे याचा अथ

होवू शकतात.

Associate Professor हे सु दा Eligible
होवू शकतात का?

अिधसभेची अठरावी बैठक मंगळवार, िद.17 जुल,ै २०१8 कायवृ ांत
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सोलापूर िव ापीठाने २०१६-17 कालावधीत
कोण या व िकती काय सन अिधका यांची

सोलापूर िव ापीठाने सन 2016-17 या कालावधीत
ी. नारकर एस. ए. व

ी. इनामदार आय. ए. यांची

नेमणूक केली? केली अस यास कोण या

िवशेष काय सन अिधकारी हणून िनयु ती केली होती.

िनयमानुसार नेमणूक केली?

सदरची

िनयु ती

शासन

िनणय

.संकीण-

2715/ . .100/13, िद.08 जानेवारी, २०१6 व
िद.17 िडसबर, २०१६ नुसार कर यात आली आहे .
सोबत िद.08 जानेवारी, २०१६ व िद.17 िडसबर, २०१६
रोजी या िनणयाची त जोडली आहे .
•

यांची िनयु ती केलेली आहे ते पा

ते पा आहे त.

आहे त का?
•

यासाठी वयाची मय दा आहे का?

70 वष पे ा जा त असू नये अशी वय ची Condition
आहे .

•
•

नारकर

यांना

शासन

िनयमानुसार

शासन िनयमा या तरतूदीत नमूद के या माणे जा त

अिधक वेतन आदा केले आहे का?

वेतन िदलेले नाही.

नारकर यांची १२९ िदवसाची सेवा

129 िदवस सेवा झाली अस याने यांना तेवढे च पेमट

झाली याम ये fulfill पेमट िदले याम ये

िदले आहे .

िव ापीठाच नुकसान झाल नाही का?
ा. ए. एम. काळजे
7

ाचाय डॉ.

सोलापूर

िव ापीठाकडे

िकती

मिहला

कमचा यां या (2016-17 कालावधी) त ारी
दाखल

झा या

िव ापीठाने

आहे त?

संबंधीत

अस यास

त ारीबाबत

काय

कायवाही केली आहे ?

ीमती के. ए. पांडे

सन 2016-17 या कालावधीत िव ापीठा या अंतगत

त ार िनवारण सिमतीकडे ०१ मिहला कमचा याने त ार
दाखल केली आहे . तसेच सदरची त ार पोलीस
ठा यातही दाखल केली आहे व स
झा याबाबतचे प
चावडी, पोलीस
काय लयास

मा. पोलीस उपिनरी क, फौजदार

टे शन, सोलापूर शहर यांनी या

िद.२२/०३/२०१७

कळिवले आहे . संबंिधत
िवभागाकडू न सु

थतीत गु हा न द

रोजी या

प ा वये

करणाचा पुढील तपास पोलीस

असून याकामी िव ापीठ

शासन

पोलीस िवभागास सवतोपरी सहकाय करत आहे .

•

िव ापीठाने चौकशी सिमती नेमली
होती का, चौकशी सिमती सद यांची

२०१६-१७ म ये चौकशी सिमती नेमलेली होती.

नावे सांगावेत?
•

चौकशी
िव ापीठाकडे

सिमती

नेम यानंतर

अहवाला

यानंतर काय कायवाही केली?

आला,

२०१७

या म येच हे झालेलं आहे .

या याम ये

पोलीसांची त ार हा एक भाग आिण आपण नेमलेली
किमटी हा एक भाग पण आता आप याला या यापुढे जे
काही करायचे आहे ते आप याला कर याकिरता परत
िवचार करावा लागेल आतापयत िव ापीठाकडे ती
ि या या याकिरता थांबली आहे .
या याकडे

अिधसभेची अठरावी बैठक मंगळवार, िद.17 जुल,ै २०१8 कायवृ ांत
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सव

अ यास मा या

संप यानंतर

वेश

सोलापूर

महािव ालयांकडू न

ि या

िव ापीठाने

GST

आकारणी

कोण या प ाने व िकती आकारली? यांस
अिधकार मंडळाची मंजूरी आहे काय?

िव ापीठ एम. के. सी. एल. माफत घेत असणा या
सुिवधांना सव कर लागू करणेबाबत िद.१८ जुलै, २०१७
रोजी संप

झाले या यव थापन पिरषदे ने ठराव

(२१) अ वये मा यता िदलेली आहे .

.४

एम. के. सी. एल. पुणे यां याकडू न िद.08/02/2018

•

रोजी ा त झालेले ई-सुिवधा शु काचे दे यक.
शासन अिधसूचना

•

.१२/२०१७- Central Tax

(Rate), िद.28/06/2017 या दोन संद भय प ास
अनुस न िद.२३/04/2018 रोजीचे प

. सोिवसो

/ई-सुिवधा/पा ता िवभाग/२०१7-18/3481 अ वये
ई-सुिवधा किरता

ित िव ाथ ९

पये इतके GST

शु क आकार यात आले.

•

परी ा जे हा सु

होते ते हा हे Circular

माकिल ट घे यासाठी जे हा ते येतील यावेळेस हे 9

आलेलं आहे , हे महािव ालय कसं

पये वसूल कर यात येईल. माकिल ट Already

वसूल करणार, गेले या िव ा य कडू न

येक महािव ालयाने घेवून गेलेले आहे त आिण आता

जे TY BA, TY BSC, TY B.com हे

काही ब याच या महािव ालयाकडू न Already पैसे

शु क

भरलेले आहे त.

कसे

वसूल

करणार

िव ा य कडू न?
डॉ. एस. के. शदे
9

ाचाय डॉ. एस. एस. गोरे

सोलापूर िव ापीठा या ि डा िवभागाने
ॲथलेटीक

ॅक

तयार

कर यासाठी

आराखडा मंजूर क न या माणे काम झाले
आहे काय? या

ॅक साठी आ ापयत िकती

र कम खच झाली आहे ?
•

ॲथलेटीक

ॅक

पण

हा

पडताळणी

केली

पयांची तांि क मंजूरी िमळालेली आहे . तसेच सा. बां.

िवभागा या िद.15/05/2018 रोजी
उपयोिगता

माणप ानुसार

ा त झाले या

ॲथलेटीक

`24,24,123/- र कम खच झालेली आहे .

ॅकसाठी

तांि क

सिमती या िशफाशीनुसार झाला का
ाची

होय. ॲथलेटीक ॅक तयार कर यासाठी `30,52,600/-

आहे

होय.

का

िव ापीठाने?
•
•

याचा अहवाल आहे का?
सदरहू न

याचा अहवाल आलेला नाही.

ॅक हा तांि क सिमतीची

मा यता आहे जे हणतात या या नुसार

होय.

झालेला नाही आहे का?
•

या िठकाणी आपण टाकलेला मु म जो
आहे

तो

बांधकाम

िवभागा या

आहे .

िनयमानुसार आहे का?
10

AIHC चे अ यासमंडळ अ थायी का आहे ?

AIHC मधून िवभाग मुख िनवडू न न आ याने सदर
अ यास माचे

अ थायी

अ यासमंडळाचे

गठन

कर यात आले आहे .
•

डॉ. िवकास कदम, डॉ. रिविकरण
जाधव

आिण

िव ापीठात

असले या डॉ. माया पाटील

कायरत

नाहीत. सदरचे अ यासमंडळ Ad-hoc आहे .

ा या

िबनिवरोध िनवडू न आ या आहे त का?
अिधसभेची अठरावी बैठक मंगळवार, िद.17 जुल,ै २०१8 कायवृ ांत
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सन

2017-18

इ ट

ाचाय डॉ.
या

वष त

मंगळवेढेकर

ूट ऑफ मॅनेजमट, सोलापूर

या

ीमती के. ए. पांडे

सन 2017-18 या वष त मंगळवेढेकर इ

ट

ूट ऑफ

मॅनेजमट, सोलापूर या महािव ालया या संचालक पदी

संचालक पदावर कुणाची नेमणूक कर यात

डॉ.

ीकांत येळेगावकर यां या िव ापीठ िनवड

आली? ही िनयु ती िनयमा माणे आहे काय?

सिमतीने केले या िनयु तीस मा. कुलगु

महोदयां या

आदे शा वये मा यता दे यात आली आहे . सदर मा यता
दे यापूव सं थेने जािहरात दे वून संचालक पदासाठी
अज मागिव यात आले होते. तसेच सदर अज या
छाननी सिमतीने छाननी क न या काय लयास
िव ापीठ िनवड सिमतीची मागणी केली होती.
यानुसार िव ापीठ िनवड सिमतीने मुलाखत घेवून
सदर संचालक पदी डॉ. येळेगावकर यांची िशफारस
केली

होती.

मा.

के यानुसार डॉ.

कुलगु

महोदयांनी

आदे िशत

ीकांत येळेगावकर यां या संचालक

पदी नेमणूकीस मा यता दे याकिरता
डी. पुजारी, मा.

ाचाय डॉ. डी.

भारी अिध ठाता, वािण य व

यव थापन, यांचा अिभ ाय घे यात आला
अिभ ायानुसार मा. कुलगु

या

महोदयां या आदे शा वये

मा यता दे यात आली.
•

सदरहू सं थेस A. I. C. T. E. ची
मा यता आहे का?

•

ितथे एम. बी. ए. कोस आहे का?

•

A. I. C. T. E.

या नॉम माणे

होय.
एम. बी. ए. ला A. I. C. T. E. ची मा यता आहे .

या

संचालकाची िनयु ती केली आहे का?

या

पदावर

ही

िद.19/10/2010

िनयु ती

शासनाने

या जी. आर.

िदले या

माणे कर यात

आलेली आहे .
•

या वेळेला एका महािव ालयात एम.
बी. ए. कोस असतो या वेळेला संबंधीत

A. I. C. T. E. ची.

डायरे टरला A. I. C. T. E. ची मा यता
यावी लागते का U. G. C. ची?
•

A. I. C. T. E. या नॉम

नुसार यांची

िनवड झाली आहे का?
•

मा यता कोण या आधारावर िदलेली

नाही.
शासना या जी. आर. या आधारावर.

आहे ?

अिधसभेची अठरावी बैठक मंगळवार, िद.17 जुल,ै २०१8 कायवृ ांत
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िव ापीठातील

फन चर

खरे दी

िनयमा माणे झाली आहे काय?

ि या

िव ापीठ
मॉ

पिरसरातील

वक

टे शनसाठी

लागणारे

ूलर फ नचरचे काम करणे काम संदभ

.१ अ वये

िद.05/02/2016 रोजी बांधकाम सिमती समोर िवषय
.10(२) अ वये सदर कामाची

शासकीय मा यतेची

िशफारस कर यात येवून िद.23/02/2016 रोजी या
यव थापन पिरषद सिमती बैठकीमधील ०६ अ वये
िवषयांिकत कामाची

शासकीय मा यता घे यात आली.

तसेच िद.15/10/2016 रोजी या खरे दी सिमतीने ठराव
.3(१) यव थापन पिरषदे ला िशफारस केलेली होती व

यास िद.25/10/2016 रोजी या यव थापन पिरषदे या
बैठकीम ये ठराव

.12 (९) अ वये

शासकीय मा यता

िदलेली आहे . सदर कामासाठी या जािहर िनिवदा
िस दीकरण िद.06/10/2017 रोजी मा यता घेवून
दै . पु य नगरी या वृ प ात िद.११/१०/२०१७ रोजी
जािहरात

िस द कर यात आली. िनिवदा िव ापीठ

काय लयाकडे

पोहोच

कर याची

अंितम

तारीख

िद.०१/११/२०१७ पयत होती. िदले या मुदतीत चार
िनिवदा ा त झा या. ा त सव िनिवदा तांि क सिमती या
उपसिमती व िव

व लेखा अिधकारी यां यासमोर

िद.१३/१२/२०१७ रोजी तांि क िनिवदा उघड यात
आ या. िद.१२/१२/२०१७ रोजी दराची िनिवदा उघड यात
आली.

यानुसार िद.07/02/2018 रोजी या खरे दी

सिमतीसमोर िवषय

.२ अ वये

१०

मे. िव कम

एंटर ायझेस यांना सुर ा ठे व र कम

भर यास

प

अ वये

यव थापन पिरषद

बैठकीमधील

पाठिव यात

मा यता

घे यात

आ या

नुसार

आली.
पावती

.18672, िद.01/03/2018 रोजी सुर ा ठे व र कम
भर यात येवून पावती काय लयास जमा कर यात आली.

त नंतर वक ऑडर दे यात मा यता घे यात येवून ( सा
अंतगत) वक

टे शनसाठी लागणारे मॉ

ूलर फ नचरचे

काम करणे वक ऑडर दे यात आली. सदर वक ऑडर
माणे काम केलेले असून सदरचे दे यक मे. िव कम
एंटर ायझेस यांनी सादर के यानंतर वक ऑडर

माणे

काम कर यात आलेले असून 65% इतके फ नचरचा
पुरवठा मे. िव कम एंटर ायझेस यांनी केलेला अस याने

या माणे दे यक आदा कर याकिरता सदर कामाचे

क स टं ट िदपाली असोिसए स यांनी कळिवले. त नंतर
िव ापीठ पिरसराम ये ( सा अंतगत) वक

टे शनसाठी

लागणारे मॉ

ूलर फ नचरचे काम करणे या कामाकिरता

मे. िव कम

एंटर ायझेस यां याकडू न

(मटे िरअल

कमत)

ा त दे यक

.39,86,161/-

.35,00,000/- इतकी र कम अि म

पैकी

हणून आदा

कर यास, येणा या खच स व येणारा खच हा Furniture of
Work Station (RUSA) या अंदाजप कीय िशषकाखाली
खच टाक यात आलेले आहे .
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ा. डॉ. जी. डी. िबराजदार
13

ाचाय डॉ. एस. एस. गोरे

इ. स. 2015-2018 या कालावधीत सोलापूर

कोण याही कमचा यास अथवा संचालक, िव ापीठ

िवदयापीठा या िकती कमचा यांचे व संचालक,

व महािव ालयीन िवकास मंडळ यांना मानधन

िवदयापीठ व महािव ालयीन िवका मंडळ यांचे

व पात कोणतीही र कम िदलेली नाही.

मानधन िवदयापीठा या िवकास िनधीतून दे यात
आले? संबंिधतांचे नांवे व र कम िकती आहे ?
•

मेटकरी, दे वक या पांढरे आिण आर. वाय.

मेटकरी, दे वक या पांढरे यांना िदलेले आहे . बाकी

पाटील

लोकांचं जसं तेच पे केल आहे तसं यांना िमळालेलं

यांचे

वेतन

िव ापीठ

िवकास

िनधीतून िदले आहे का?
•

आहे .

असं वेतन कवा मानधन िव ापीठ िवकास
िनधीतून दे ता येतं का?

14

BBA व BCA चे मू यमापन क कुठे आहे ?

यव थापन पिरषदे या मा यतेनुसार दे ता येते.
BBA व BCA चे मू यमापन क
मू यमापन क

हे मु य म यवत

- संगमे र महािव ालय, सोलापूर

व उपम यवत मू यमापन क

हे के. बी. पी.

महािव ालय, पंढरपूर येथे आहे .
डॉ. टी. ही. शदे
15

िव ापीठाने
अिभयान

ाचाय डॉ. एस. एस. गोरे
मुनीजन

आिण

पंत धान

व छता

ामद क योजनेत कोणती गावे द क

घेतली व सदर गावांम ये िवकासाठी राबिव यात

याचा आढावा सोबत जोडले आहे .

आलेले उप म व यासाठी िकती र कम खच झाली?

•

•
16

70-70 हजार

पये अनुदान दे त असताना

यासाठी सिमती गठीत कर यात आलेली होती.

िव ापीठान काही गाईडलाईन िदलेली

सिमतीने िदलेली कामं करावीत असे सांग यात

होती का, की खच कसे करावेत?

आले होते.

याच लेखापरी ण आलेल आहे का?

िव ापीठा या गत वष या लेखा पिर णाचा
अहवालाम ये

नमूद

केले या

Social Audit झालेलं आहे .
1)

लेखापिर ण अहवालातील उप थत पिर छे द
संबिं धत

आ थक

िवभागास

कळिव यात

यां याकडू न अनुपाल अहवाल

अिनयिमतते या ताश याबाबत िव ापीठाने काय

येवून

ा त झाला.

लेखासंिहता मधील तरतूद 1.50(h) & (i) नुसार

कायवाही केली?

लेखापिर ण

पिर छे द

वगळणे

िशफारस

सिमतीपुढे उप थत पिर छे द व िवभागाचा
अनुपालन अहवाल ठे व यात आला.

यावर

सिमतीने केलेला िशफारस अहवाल सोबत
2)

जोडला आहे .

लेखापिर ण अहवालातील उप थत आ ेप

.१

मधील आ ीम रकमाची कायवाही पूण झालेली
आहे व आ ेप
पिरप क

.२ मधील आ ीम रकमा संदभ त

.SUS/F & AO/2017-18/507,

िद.08/02/2017 अ वये संबिं धतांना कळिव यात
आलेले आहे .

3) लेखा

पिर णातील

उप थत

कायवाही कर यात येत आहे .
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•

कोणकोण या

टाफ व महािव ालयाने

िकती पैसे परत केले?

िल ट िमळू न घेत यानंतर मािहती सिव तर दे यात
येईल.

ी. एस. टी. सरवदे

डॉ. जी. एस. कांबळे

17

िव ापीठाने 482 एकर जमीनीवर कोणकोण या

िव ापीठाने 482 एकर जमीनीवर कं पाऊंड वॉल

सुधारणा के या आहे त?

तयार केलेले असून सदर जिमनीवर झाडे लाव यात
आलेली

आहे त.

तसेच

शासकीय

बांधणीसाठी तांि क मंजूरी

इमारत

ा त क न घे याची

कायवाही सु आहे .
•

482 एकर कं पाऊंड वॉल तयार केलेले

482

आता तर इथं सांिगतलं कं पाऊंडसाठी

आ ापयतची ती दीड िकलािमटर पूण झालेली आहे

सुिवधा

आिण

िनम ण

काढायचायं

करायचीयं,

सुरवाितलाच

टडर

दाखिवलं

मॅडम या अहवालाम ये?

एकर

कं पाऊंड

या या

वॉल

नंतर

बनिवलेल

साधारणपणे

आहे

साडे पाच

िकलोमीटरची कं पाऊंड वॉल आहे ती estimated
आहे . यामूळे पूण कं पाऊंड वॉल बनवून झालेलं
नाही. तर काही िकलािमटर पूण झालेलं आहे तर
काही माणात ती ोसेस सु आहे .

•
•

2016-17 व 17-18 या वष त वॉल

दीड कोटी. अजून सोडे तीन कोटी खच हो याचे

कं पाऊंडवर िकती पैसे खच झालेत?

आहे .

2016-17 व 17-18 या वष त िकती

मािहती घेवून सांग यात येईल.

झाडाचे वृ ारोपण कर यात आले?
•

482 एकरावर इतर लोकांच अित मण

5 एकरवर साधारणपणे ५ + आहे थोडं सं काही शे स

झालेल आहे का?

लोकांनी टाकली आहे त आिण या किरता आमचं जे
काम सु

आहे , किमशनर साहे बांशी बोलणं, किमटी

या यावर चच

करणे ते सु

आहे आिण ते

हटव याचं य न केलेला आहे .
•

सोलापूर िव ापीठा या 482 एकर वर जे

मािहती घेवून सांग यात येईल.

CCT वर जे वृ ारोपण केलं या यातली
िकती परसटे ज झाडे िजवंत आहे त?
18

VVIP Guest House म ये 2015 ते 2018 या

य ात VVIP Guest House राह यासाठी सन

कालावधीत िकती गे ट रािहले? यांची नावे व

2016

म ये

कालावधी काय आहे ?

िद.27/12/2016 रोजी या यव थापन पिरषदे या
बैठकीतील ठराव

काय वत

झालेले

आहे .

.७ नुसार िव ापीठ पिरसराम ये

न याने बांधकाम कर यात आलेले ही. ही. आय. पी.
अितथीगृह

हे

िव ापीठ

पिरसराम ये

िनवासाचे बांधकाम होईपयत कुलगु

कुलगु

िनवास हणून

वापर यास मा यता िमळालेली आहे . यानुसार माजी
कुलगु

डॉ. एन. एन. मालदार हे यांचा कायकाळ

पूण होईपयत तेथे राहीले आहे त. त नंतर
कुलगु

भारी

डॉ. करमळकर हे िव ापीठा या िविवध

बैठकासाठी

उप थत

असताना

थोडफार

वेळ

िव ांतीसाठी VVIP Guest House येथे थांबले होते.
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•

माजी कुलगु

ा या

सदर भाडे करार जो आहे तो 01/01/2016 ते

घरात राहत होते यांना िव ापीठ भाडं दे त

डॉ. मालदार हे भा

31/12/2016 या वष या कालावधीकिरता मिह याला

गे टहाऊस म ये येवून राहावं लागलं जे

भाडे कराची मुदत ही चालू मिह या या हणजे या वेळेस

होत असं काय घडलं की

यांना पु हा

पाहू यांसाठी असतं?

24,200/- भाडे त वावर कर यात आला होता. सदर

हणजे ३१ तारखेला हणजेच 31 िडसबर, २०१६ रोजी

संपत होती. नवीन भाडे करार Continue कर यापे ा
इथं जे VVIP Guest House अंितम ट यात होत आिण

ते VVIP Guest House म ये िश ट झाले. जेणेक न
आप याला 24,200/- मिह याला आपण भरत होतो ते
आपले वाचले.
19

परी े या संबध
ं ी िनयम 0.106 (ब) २०१५ चे
योजन व हे तू काय आहे ?

परी ेचा िनकाल जािहर झा यानंतर

ा त झाले या

गुणाबाबत िव ा य चे समाधान झाले नस यास अशा
िव ा य स संबंिधत िवषया या मूळ उ रपि केची
छायांिकत

त

अ यादे शातील

नमूद

केले या

तरतूदीनुसार मागणी करता येते. संबंिधत िवषयाची
छायांिकत त ा त झा यानंतर ा यापकाने िदले या
गुणाबाबत

जर

िव ाथ

समाधानी

नसेल

तर

अज

कर याची

सुिवधा

या

पूनमू यांकनासाठी

अ यादे शा ारे उपल ध क न िदली आहे .
•

पीएच. डी. कोस या परी ेची उ रपि का

Ordinanace म ये तशी तरतूद नाही.

Revaluation का िदली नाही कवा दे ता येत
नाही?
•

कोसवक

ी पीएच. डी. ची जी लेखी परी ा

दे ता येत नाही व तशी तरतूदच नाही.

होती या लेखी परी ेच जर परी ाथ न जर
फोटोकॉपी मािगतली तर आप याला दे ता
येते का नाही?
•

15 जुलै या िद य मराठी या अंकाम ये
इंिजिनअर ग कॉलेजचे 4561 िव ा य चे

होय.

Revaluation साठी अज आले आहे त हे खरं
आहे का?
•

इत या मो

ा माणाम ये Revaluation जर

20% पे ा जा त माक म ये जर फरक पडला तर

पेपर

असतील

आपण ॲ शन घेतो.

येत

तर

Revaluation

झा यानंतर जो Difference होतो

यात

पिहला असेसरवर अॅ शन घेतली जाते का?
•

4000 िव ा य नी फोटोकॉपी मागिवलेली
आहे

हे जे आकडे आहे त ते 2018 चे आहे त यामूळे याची

या याम ये िकती िव ा य चे चजेस

ोसेस जे आहे ते सु आहे .

झालेले आहे त?
ा. जी. आर. धरणे
20

बिहशाल अ यापणासाठी सिमती गठण झाली का?
याची काय-क ा िनि त केली का?
•

ती कधी केली जाणार आहे ?

ाचाय डॉ. एस. एस. गोरे
स या झालेली नाही.
ते आपण क या.
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२1

“Soft skill life Skill” “Personality development”

ही बाब Communication Skills हा अ यास मातून

“Interview Technique” या सार या काय मांचे

मांडली आहे .

आयोजन कसे करता येईल. तसेच “Spoken
English” “Report Writing” िलखाणाचे काम घेता
येईल का?
22

“Skill based Microproject” ची आव यकता
यासाठी “Textiles manufacturing designing
hoiery garments” “packing of various item”

याबाबत कायवाही करता येईल.

“Home delivery of fruits, vegetable grains,
हपयोगी व तुंचे िव ी यव थापन”?

ीमती ए. सी. च हाण
23

ाचाय डॉ. एस. एस. गोरे

येक िवषया या बोड ऑफ टडी

(BOS) िमट ग

म ये टॉपर िव ा य चा सहभाग क न घेतला आहे

नाही, काही अ यासमंडळा या बैठकांना बोलािवले आहे
तर काही अ यासमंडळा या बैठकांना बोलािवले नाही.

का?
यांनी नावे सांगता येतील का?

•
२4

ीडा

व

सां कृितक,

ॲ टी हीटीत

सहभागी

NSS

Education Board या िव ा य ना बोलिवले होते.

NCC

असणा या

व

इतर

फेरपरी ा घे यात येत नाही. तथािप, अशा िव ा य ना

िव ा य ची

संबंिधत कालावधीतील पेपर दे ता येत नस यामूळे

फेरपिर ा घे यात येते का?

िव ा य चे

शै िणक

नुकसान

टाळ यासाठी

िद.०७/1१/२०१३ रोजी या िव ा पिरषदे तील ठराव
.१५८ नुसार खेळाडू ं ना Carry on ची सुिवधा िदली जाते.
•

Re-Admission

ची सुिवधा

याला

याच

लासम ये दे ता येते का?
•

टे ट लेवल कवा नॅशनल लेवलचा खेळाडू असेल तर
याला Re- Admission दे ता येते. Documentation

Procedure पूण करावी लागते.

Re-Admission दे ता येत असेल तर अनेक

कुणी Re-Admission िदलेलं नाही असं िव ापीठाकड

महािव ालयांनी माग या ३ ते ४ वष म ये अशा

काय आलेलं नाही.

रा ीय खेळाडू ं ना Re-Admission िदलेलं नाही
तर

याची आप याकडे मािहती आहे का

अस यास सादर करावी?
सौ. आर. ए. महागांवकर
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ीमती के. ए. पांडे

कोण याही अ यास मास

सु होणे संबंधीत आहे.

नसावी याब लचा िनणय पद यु र

अ) वेश पिर ा घेणे गरजेचे आहे का?
ॲड.

ाचाय डॉ.

सोलापूर िव ापीठातील Language department

ाचाय डॉ.

कवा

वेश परी ा सिमती

कवा संबंिधत संकुल कवा िव ापीठ

ठरिवली जाते .

ीमती एन. एस. मंकणी
Budget Monitoring committee तयार झाली का,

वेश परी ा असावी

ािधकरणामाफत

ीमती के. ए. पांडे

Budget Monitoring committee तयार झालेली नाही.

याची कायक ा व अिधकार आिण कायवाही कशी
करता येईल?

(सिचव अिधसभा)
कुलसिचव

अिधसभेची अठरावी बैठक मंगळवार, िद.17 जुल,ै २०१8 कायवृ ांत
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