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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

अिधसभे�या 1५ �या बैठकीचा काय�वृ� ांत

शिनवार, िद.1८ माच�, २०१७ दुपारी 12:00 वा.  

अिधसभेची १५ वी बठैक िद.१८ माच�, २०१७ रोजी दुपारी 12:00 वा. �यव�थापन पिरषद 

सभागृहात मा. कुलगु� यां�या अ�य� तेखाली आयोिजत कर�यात आली होती.  

बठैकीस खालील सद�य उप��थत होते.  

अ.� . सद�याचे नांव पद

1) मा. �ा. डॉ. मालदार एन. एन. - कुलगु� अ�य�

2) डॉ. देशपांडे एस. एम., िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग,

सोलापरू मा. िश� ण संचालक (उ�च िश� ण) पणेु यांच े�ितिनधी

सद�य

3) � ी. मते एच. बी., संचालक िव� ाथ� क�याण मंडळ सद�य

4) �ा. डॉ. घुटे �ही. बी. � . संचालक � ान � ोत क��  सद�य 

5) �ा. पी. �भाकर सद�य 

6) �ा. डॉ. पाटील �ही. बी. सद�य

7) डॉ. घनवट ए. ए. सद�य 

८) डॉ. वलेकर डी. एम. सद�य 

९) � ी. छ� बदं एस. एम. सद�य 

१०) � ी. पाटील बी. पी. सचंालक परी� ा व मू�यमापन तथा �. कुलसिचव सद�य सिचव 

�वागत:

मा. �. कुलसिचव यांनी मा. अ�य�  आिण अिधसभेच ेसव�स�माननीय सद�यांचे �वागत केले.

�ा. पी. �भाकर, �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील, डॉ. ए. ए. घनवट, डॉ. डी. एम. वलेकर व � ी. एस. 

एम. छ� बदं यांचे मा.कुलगु�ं नी सोलापरू िव� ापीठा�या अिधसभेवर नामिनद�शन के�यानंतर या सव�ची 

ही पिहलीच बठैक अस�याने �यांचे मा. कुलगु�ं �या ह�ते प�ुपगु�छ देवून �वागत कर�यात आले.

अनुप��थती :

डॉ. डी. आर. नंदनवार �. सहसंचालक, (तं�  िश� ण), मा. िश� ण संचालक (तं�  िश� ण) यांच े

�ितिनधी, मा. आमदार � ी. गणपतराव देशमुख, िवधानसभा सद�य, मा. आमदार ॲङ � ी. िदलीप 
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सोपल, िवधानसभा सद�य व मा. आमदार � ी.�शांत पिरचारक, िवधानपिरषद सद�य अिधसभे�या या 

बठैकीस अनुप��थत होते.

�भारी कुलसिचवांनी मा.कुलगु�ं ना चौदा�या अिधसभे�या बठैकीपासनू 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) सव� िव� ाशाखेतील पदवी�या ि� तीय वष�चे सव� अ�यास� म िनवड आधािरत � येांक �णाली 

(CBCS) नुसार कर�यासाठी उपसिमती�या बठैका संप�  झा�या.

2) सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू व डॉ. अनंत ॲ�ड लाभसटेवार चॅिरटेबल � �ट, नागपरू यां�या संय�ुत 

िव� माने आयोिजत �या�यानमालेचे ८ व ेप�ुप �ाचाय� डॉ. सनुीलकुमार लवटे, ज�ेठ सािह��यक व 

समाजसेवक, को�हापरू यांनी गंुफले. यावळेी “धम�िनरपे�  भारत-आजची गरज” या िवषयावर  

िद.18 जानेवारी, 2017 रोजी �या�यान झाले.

3) ��तुत िव� ापीठात शै� िणक वष� 2015-16 म�ये �थम � मांकाने उ� ीण� होणा�या िव� ा�य�साठी 

न�याने खालील १४ सुवण�पदके देणगीदारां�या देणगीतनू सु�  कर�यासाठी िविवध �ािधकरणांची 

मा�यता घे�यात आलेली होती.

1) Prof. K. B. Powar Memorial Gold Medal

2) �ा. � ी. ना. गोडबोले �मृती � ीलीला सुवण�पदक 

3) सौ. शांताबाई िनवृ� ी गायकवाड (�वकुळसाळी) सुवण�पदक

4) Anil Vasantrao Pandhe Gold Medal

5) � ीमती सुलभा शंकर पांडे सवुण�पदक

6) कु. ि�या ल�मण कदम सुवण�पदक

7) �व. कु. अंजली वसंतराव बनसुडे सुवण�पदक

8) �ाचाय� डॉ. वसतंराव गणपत बनसुडे सुवण�पदक

9) � ी. सुशीलकुमारजी �शदे सवुण�पदक

10) कै. �भाकर िदगंबर िशरवळकर सुवण�पदक

11) Late Shriman Bhausaheb Gandhi Gold Medal-1

12) Late Shriman Bhausaheb Gandhi Gold Medal-2

13) Late Shriman Bhausaheb Gandhi Gold Medal-3

14) � ी. िव� ास िवनायक काकडे सुवण�पदक

�यानुसार िद.29/01/2017 रोजी पार पडले�या 12 �या दी� ांत समारंभाम�ये एकूण ४१ 

सुवण�पदके िविवध िवषयातून �थम येणा�या िव� ाथ�/ िव� ा�थनीस दे�यात आली.
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4) शै. वष� 2016-17 साठी पा� ता अज�तील � टुी िवभागात जमा कर�यासाठी ३१ िडस�बर, 2016 ही 

तारीख दे�यात आली होती. परंतू १२ परुवणी परी� ेमुळे �वशे �ि� या उिशरा झा�यामुळे सदरची 

तारीख वाढवून १५ जानेवारी, 2017 इतकी क� न पा� ता अज�संदभ�तील � टु�

महािव� ालयांकडून पणू� क� न घे�यात आ�या.

5) अहवाल कालावधीम�ये शै. वष� 2016-17 किरता बी. ए., बी. कॉम., बी. ए�सी. (बायोटे�नॉलॉजी, 

ए�� े� े�युअरिशप) बी. बी. ए., बी. सी. ए., बी. ए�सी. (ई.सी.एस.), एम. ए. (सव� िवषय) एम. कॉम., 

एम. ए�सी. (सव� िवषय) या अ�यास� मांना �विेशत िव� ा�य��या पा� ता अज�ची तपासणी कर�यात 

आली असून तपासणी अंती आव�यक कागदप�  े अपणू� असणा�या िव� ा�य��या � टुी ऑनलाईन 

प�दतीने कळिव�यात आ�या आहेत व पा�  िव� ा�य�ची अिंतम पा� ता कर�यात आली आहे.

6) अहवाल कालावधीम�ये शै. वष� 2014-2015-16 किरता �विेशत कला, िव� ान, वािण�य, िवधी, 

िश� णशा� , शारीिरक िश� णशा� , अिभयांि� की, एम. ए. (सव� िवषय) एम. कॉम., एम. ए�सी.

(सव� िवषय) एम. सी. ए., पी. जी. डी. सी. ए., डी. बी. एम., एम. एस. ड��य.ू, एम. बी. ए. या 

अ�यास� मांसाठी �वशे घेतले�या िव� ा�य��या पा� ता अज�तील � टुी संबिंधत महािव� ालयांना व 

िव� ापीठातील संकुलांना ऑनलाईन कळिव�यात आ�या हो�या. परंत ु िवहीत मुदतीनंतर � टु�ची 

पतू�ता केले�या व पा�  असणा�या िव� ा�य�ची पा� ता कायम कर�यात येत आहे.

7) अिभयांि� की, िश� णशा� , औषधिनम�णशा� , िवधी, एम.बी.ए. या अ�यास� मांचा �वशे क�ि� य 

�वशे �ि� येमाफ�त होतो. सदर अ�यास� मां�या �विेशत िव� ा�य��या या� ा उिशरा �ा�त 

झा�यामुळे अिभयांि� की, िश� णशा� , औषधिनम�णशा� , िवधी व एम. बी. ए. या अ�यास� मासाठी 

तारीख वाढवून िद.१५ फे�वुारी, 2017 कर�यात आली व तसे संबिंधत महािव� ालयांना 

कळिव�यात आले.

8) अहवाल कालावधीम�ये शै. वष� 2016-17 किरता एम. सी. ए., एम. एस. ड��यु., पी.जी.डी.सी.ए., 

पी. जी. डी. एम., बी. ए. एलएलबी., एलएल. बी., एलएल. एम., एम. बी. ए., बी. एड., एम. एड., 

बी. पी. एङ, �थम वष� फाम�सी, थेट ि� तीय वष� फाम�सी, एम. फाम�सी, या अ�यास� मांना �विेशत 

िव� ा�य��या पा� ता अज�ची तपासणी कर�यात आली असून तपासणी अतंी आव�यक कागदप�  े

अपणू� असणा�या िव� ा�य��या � टुी ऑनलाईन प� तीने महािव� ालयास कळिव�यात आ�या 

आहेत.

9) शै. वष� 2013-14, 2015-16 ते 2016-17 म�ये एम. िफल. व पीएच. डी. या अ�यास� मास �वशे 

घेतले�या िव� ा�य��या अज�ची तपासणी क� न �या िव� ा�य�नी आव�यक �या कागदप� ांची पतू�ता 

केली नाही, अशा िव� ा�य��या नावांची यादी तसेच पा�  िव� ा�य��या नावां�या या� ा देखील 

संबिंधत महािव� ालयांना आिण महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळ (बी.सी.यु.डी.) यां�याकडे 

पाठिव�यात आ�या आहेत.

10) अहवाल कालावधीम�ये शै. वष� 2016-17 म�ये िव� ापीठ अिधिवभागात �वशे घेतले�या िविवध 

संकुलातील “मुली िशकवा समाज घडवा” या योजनेसाठी िव� ा�थन��या अज��या अनुषंगाने 

िव� ापीठ�तरीय गठीत सिमतीने १३ िव� ा�थन�ची िनवड केली. सदर िव� ा�थन�च ेशै� िणक, परी� ा 
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शु�क, वसितगृह व भोजन शु�क तसेच अ�यास सहल इ. शु�क दे�याकिरता िव�  व लेखा 

िवभागाकडे सबंिंधत �करण पाठिव�यात आले.

11) बार कौ��सल ऑफ इंिडया, नवी िद� ी यां�या प� ातील सचुनेनुसार, िवधी िव� ाशाखे�या पदवी 

अ�यास� मा�या �वशे वयोमय�दे�या सवलतीबाबत Legal Education Rules 2008 मधील िनयम 

� .28 नुसार �वशेाकिरता वयोमय�दा िनि� त कर�यासाठी मा. सम�वयक िवधी िवषयत� ांची व 

िव� ापीठ कायदा अिधकारी यांची सयंु�त बठैक घेवून सदर बठैकीतील ठरावनुसार संबिंधत 

महािव� ालयांना कळिव�यात आले आहे.

12) िव� ापीठ अनुदान आयोगाने मा. उ�च �यायालय व िव� ापीठ अनुदान आयोग आिण मानव ससंाधन 

िवकास मं� ालय यांनी िदले�या सचुनेनुसार िव� ा�य�ना रॅग�ग �ितबधं बाबत www.antiragging.in

या सकेंत�थळावर मािहती सादर कर�याबाबत सव� संल��नत महािव� ालयांना व संकुलांना 

कळिव�यात आले आहे.

13) शै. वष� 2015-16 म�ये �वशे घेतले�या िवशेष मागासवग�य �वग�तील (SBC) एकूण 32 

िव� ा�य��या िश�यवृ� ी पोटी `5,07,320/- इतकी र�कम �ा�त झाली असून सदरची र�कम �या 

�या िव� ा�य��या नाव े िश� ण शु�क व इतर शु�क पोटी िश�यवृ� ी खा�यामधून िव� ापीठ 

खा�याम�ये वग� कर�यास िव�  व लेखा िवभागाकडे पाठिव�यात आली आहे.

14) अहवाल कालावधीम�ये शै. वष� 2016-17 म�ये िव� ापीठ अिधिवभागात �वशे घेतले�या एकूण 437

मागासवग�य िव� ा�य�नी िश�यवृ� ी िमळ�याकिरता ऑनलाईन अज� भरले आहेत. समाज क�याण 

िवभागाकडून शु�क िनि� त कर�यात आले असनू सदर िश�यवृ� ी अज�वर ऑनलाईन प�दतीने 

पढुील काय�वाही स�ु  आहे. तसेच िवभागामाफ�त �ा�त झाले�या िश�यवृ� ी अज�ची तपासणी क� न 

सदरच े अज� ऑनलाईन मा. सहायक आय�ुत, समाज क�याण काय�लय, सोलापरू यां�याकडे 

पाठिव�याची �ि� या पणू� केली आहे.

15) अहवाल कालावधीम�ये शै. वष� 2016-17 म�ये िविवध संकुलाम�ये �वशे घेतले�या एकूण 52

मागासवग�य िव� ा�य�नी िश�यवृ� ीच े अज� भरलेले नस�याने संबिंधत संकुलातील िव� ा�य�ना 

�वशे व इतर शु�क भर�याबाबतच ेपिरप� क पाठिव�यात आले आहे. �याच�माणे खु�या �वग�तील 

एकूण 123 िव� ा�य�नी देखील उव�िरत शै. शु�क भरले नस�याने संबिंधत सकुंलातील िव� ा�य�ना 

�वशे इतर शु�क भर�याबाबत पिरप� का� ारे कळिव�यात आले आहे.

16) सोलापरू िव� ापीठाने समाजाचे उ� रदािय�व ल� ात घेवून शाहीर अमर शेख यां�या काय�ची 

ओळख नवीन िपढीस �हावी या हेतूने िद.25/10/2016 रोजी िव� ापीठ सभागृहात एकिदवसीय 

पिरसंवादाचे आयोजन केले होते. सदर काय�� मास उदघाटक �हणनू मा. �ा. �काश खांडगे,

सम�वयक, शाहीर अमर शेख लोककला अकादमी, मंुबई िव� ापीठ, मंुबई हे होते. तर डॉ. अ�दुल 

अजीज नदाफ, �ा. तानाजी ठ�बरे, � ी. नंदकुमार फाटे, � ी. अ� म पठाण यांची िवशेष उप��थती 

होती. 

17) ��तुत िव� ापीठातील ९ िश� कांचे सेवाप�ुतक तपासनू सहा�या वतेन आयोगानुसार कर�यात 

आलेली वतेनिनि� ती मा. विर�ठ लेखािधकारी, उ�च िश� ण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यांनी 

पडताळणी क� न मा�यता िदली आहे.
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18) ��तुत िव� ापीठात वग� १ व ४ या संवग�तील अिधकारी व कम�चा�यांच ेसेवाप�ुतक अ� यावत क� न 

�यावर संबिंधतां�या �वा� �या घे�यात आ�या आहेत.

19) िद.05/11/2016 रोजी िव� ापीठातील अिधकारी व कम�चा�यां�या �शासकीय कामकाजात 

अचकूपणा व गती ये�यासाठी सोलापरूातील �िस�द िवधी�  मा. ॲङ बी. एस. सलगर यांच े

“�शासकीय कामकाजात उ� वणा�या कायदेशीर अडचणी व �यावर उपाय” या िवषयावर 

�या�यानाच ेआयोजन कर�यात आले होते.

20) िव� ापीठात न�याने � जू झाले�या वग� ३ व ४ मधील एकूण ३० कम�चारी यांची पद�थापना कर�यात 

आली आहे.

21) मा. पोलीस आय�ुत व मा. पोलीस उपआय�ुत, वाहतूक िनयं� ण शाखा, सोलापरू यां�या प� ानुसार 

िव� ापीठाने सरुि� त वाहतकू ही काळाची गरज याचे भान ठेवून िद.03/12/2016 रोजी सरुि� त 

वाहतूक िनयमासंदभ�त �बोधनपर �या�यान आयोिजत कर�यात आले होते. सदर �या�यानात 

� ी. आगलाव,े पोलीस िनरी� क, � ी. चौगुले, सहायक पोलीस िनरी� क वाहतूक िनयं� ण शाखा,

सोलापरू यांनी मोलाचे माग�दश�न केले. या काय�� मा�या अ�य� �थानी मा. � ी. आर. वाय. पाटील, 

संचालक, बी. सी. य.ु डी. होते तर �यासपीठावर मा. � ी. बी. पी. पाटील, परी� ा िनयं� क तथा 

� . कुलसिचव आिण मा. डॉ. बी. सी. शेवाळे, िव�  व लेखािधकारी हेाते. डॉ. पी. एन. कोळेकर यांनी 

सू� सचंालन केले तर � ी. ए. बी. जाधव, सहायक कुलसिचव, आ�थापना िवभाग यांनी आभार 

मानले. या काय�� मास िव� ापीठातील िव� ाथ�/ िव� ा�थनी, िश� क, अिधकारी कम�चारी उप��थत 

होते.

22) िद.29/11/2016 ते िद.30/11/2016 यादर�यान �ा. डॉ. एल. पी. देशमुख यांनी International 

Symposium on Electronics and Smart Devices (ISESD-2016) यात इंडोनेिशया, बांडूग येथे 

साधन �य�ती �हणनू माग�दश�न केले.

23) मा. संचालक, उ�च िश� ण, िश� ण संचालनालय, पणेु या काय�लया�या सूचनेनुसार िव� ापीठाची 

स�याची �विेशत, परी� ाथ�ची िव� ाथ� सं�या व �शासनातील अपरेु मनु�यबळ यांचा मेळ घालून 

पदिन�मतीचा ��ताव तयार क� न मा. संचालक, उ�च िश� ण, पणेु यांना पाठिव�यात आला आहे.

24) िद.13/12/2016 रोजी िव� ापीठातील िव� ाथ� / िव� ा�थनी, िश� क, �शासकीय अिधकारी व 

कम�चारी यां�यासाठी थोर प� कार � ी. िनळू दामले यांच े“महारा�� ातील प� कािरता” या िवषयावर 

�या�यान आयोिजत कर�यात आले.

25) डॉ. सौ. माया पाटील यांना िद.16/11/2016 रोजी�या प� ा�वये ICHR, नवी िद� ी या सं�थेकडून 

Chronological Study & Documentation of Ter, Dist. Osmanabad, Maharashtra

(Satvahana to Yadava Period) या �क�पासाठी `4 ल�  अनुदान मंजूर झाले.

26) भशूा�  सकुंलातील दोन कं� ाटी िश� कांनी �यां�या वयै��तक कारणा�तव िदलेला राजीनामा मंजूर 

के�याने िर�त झाले�या पदासाठी Walk in Interview िद.11/01/2017 रोजी िरतसर मुलाखत 

घेवून िनवड झाले�या उमेदवारांना िनय�ुती प�  ेदे�यात आली.

27) डॉ. डी. एन. िम� ा यांनी �कृती अ�वा�थामुळे िदलेला राजीनामा �शासनाने मंजूर क� न �यांना 

िद.15/12/2016 रोजी काय�मु�त कर�यात आले. सदर िर�त पदाची जािहरात िद.23/01/2017 
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रोजी दैिनक सकाळ, लोकस� ा, महारा��  शासन व िव� ापीठा�या संकेत�थळावर तसेच 

ए. आय. यु., नवी िद� ी येथे �िस�द कर�यात आली.

28) शै. वष� 2015-16 किरतांच े िनयिमत िश� कांच े �वयंमू�यमापन अहवाल मा. कुलगु� महोदयांनी 

पनु�वलोकन क� न आ�थापना िवभागास पाठिवले आहे. �या अनुषंगाने ��ततु काय�लयाने सव� 

संकुलातील िश� कांना प�  पाठवून �वयंमु�यमापन अहवालातील विर�ठांचे शेरे व सूचना दाखवून 

अहवालावर �वा� री घे�यात आ�या.

29) सामािजकशा�  ेसकुंलातील डॉ. च�ं कांत सात�पा भानुमते यांच ेअपघाती िनधन झा�याने �यां�या 

िठकाणी ता�परु�या �व� पात एका कं� ाटी िश� कांची नेमणकू कर�यात आली.

 महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळ:

1) शै� िणक वष� 2016-17 किरता जनिवकास क�� ांतग�त स�ु  असले�या सहा मिहने कालावधी�या व 

1 वष� कालावधी�या अ�यास� मासाठी �विेशत िव� ा�य�चे परी� ा शु�क, िव� ा�य�ची यादी व �ित 

िव� ाथ� िव� ापीठाचा 25% िह�सा इतके शु�क सव� महािव� ालय व मा�यता �ा�त सं�थाकडून 

�ा�त झाली आहे.

2) जनिवकास क�� ातग�त सु� असणा�या 6 मिहने कालावधी�या सव� अ�यास� मा�या परी� ा 

िद.17/01/2017 पासून िद.21 जानेवारी 2017 या कालावधीम�ये एकूण 6 क�� ावर घे�यात 

आ�या. या परी� ेसाठी एकूण 297 िव� ा�य�नी उप��थती न�दिवली. या परी� े�या िनकालाचे काम 

सु�  आहे.

3) जनिवकास क�� ातंग�त शै� िणक वष� 2017-18 साठी निवन महािव� ालय / सं�थाना संल��नकरण 

व संल��नकरणाच े नूतनीकरण कर�यासाठी दै. पढुारी व दै. त� णभारत या वृ� प� ाम�ये 

िद.17/01/2017 रोजी जाहीर िनवदेन �िस�द कर�यात आले.

4) िव� ापीठांतग�त शै� िणक वष� 2016-17 साठी िव� ापीठांतग�त महािव� ालय�तरीय अिव�कार 

संशोधन महो�सव वालचंद इ���ट� ूट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू येथे िद.27 व 28 िडस�बर 

2016 दर�यान संप�  झाला एकूण 6 िवभागात एकूण 267 सहभागी झाले होते. �यातनू 41 �पध�क 

िनवडले �यांना रा�य�तरीय अिव�कार संशोधन महो�सव-2016 साठी पढुील �िश� ण दे�यासाठी 

िद.7/01/2017 ते िद.08/01/2017 रोजी िव� ापीठ पिरसरात काय�शाळा आयोिजत कर�यात 

आली होती. �यास एकूण 40 िव� ाथ� उप��थत होते.

5) �वामी रामानंद तीथ� मराठवाडा िव� ापीठ, नांदेड येथे िद.27 जानेवारी 2017 ते िद.29 जानेवारी 

2017 रोजी रा�य�तरीय अिव�कार सशंोधन महो�सव-2016 साठी 2 संघ�यव�थापक व 40 �पध�क 

हे िद.26 जानेवारी 2017 रोजी उप��थत होते.

6) �वामी रामानंद तीथ� मराठवाडा िव� ापीठ, नांदेड येथे आयोिजत आतंरिव� ापीठ रा�य�तरीय 

अिव�कार संशोधन महो�सवात सहभागी �पध�काम�ये ��तुत िव� ापीठातील 2 �पध�कांनी �थम 

� मांक िमळवला आहे. 1) कृषी व पशुसंवध�न या िव� ाशाखेतून िश� क�तरावरील �थम पािरतोिषक 

डी. बी. एफ. दयानंद आट��  ॲ�ड साय�स महािव� ालयाच े �ाणीशा�  िवभागाचे �मुख 

�ा.डॉ.ल�मीकांत बसवराज दामा यांना िमळाले. 2) वािण�य, �यव�थापन व िवधी या िव� ाशाखेतील 
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�थम पािरतोिषक �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपरू येथील � ीमती रेणकुा मा� ती 

वाडेकर यांना पािरतोिषक िमळाले. िवजतेा �पध�कांचा मा.कुलगु� महोदयांनी स�कार क� न 

अिभनंदन केले. िवज�ेया �पध�कांना NIMS University, Jaipur येथे िद.07 ते 08 माच� 2017 रोजी 

आयोिजत पि� म � �े ीय Anveshan: Student Research Convetions साठी सहभागी हो�यासाठी 

खालील �माणे संघ पाठिव�यात आला.

Sr. No. Name of Participants Category

1. Sonawane Swapnagandha R. Agriculture

2. Priti Bharaatising Rajput Basic Science

3. Kshirsagar Vidyarani S. Engineering & Technology

4. Anmol Basavraj Valasange Health Science & Allied Subject, Pharmacy

etc.

5. Yogiraj Langote Social Science, Humanities, Commerce &

Management

7) ��तुत िव� ापीठाशी संल��नत महािव� ालयातील �ाचाय�, सहा�यक �ा�यापक, � ंथपाल व 

शा.िश.संचालकांची िर�त पदे भर�यासाठी �ा�त झाले�या अठरा (18) ��तावांची तपासणी क� न 

जािहराती�या मस�ु ास मा�यता दे�यात आली. या सव� जािहराती िव� ापीठा�या 

su.digitaluniversity.ac या सकेंत �थळावर "Employment opportunities" या िशष�काखाली �िस�द 

कर�यात आ�या आहेत.

8) ��तुत िव� ापीठाशी संल��नत दोन (02) अनुदािनत महािव� ालयातील िश� क व एका (01)

िश� के� र पदाची तसचे एका (01) कायम िवनाअनुदािनत महािव� ालयातील िश� क पदांची 

�बदुनामावली न�दवही �ाथिमक तपासणी क� न दे�यात आली.

9) िवशेष क�  िवभागात सहा�यक �ा�यापक पदासाठी िद.16 ऑ�टोबर, 2016 ते िद.31 जानेवारी, 

2017 अखेर नऊ (09) मागासवग�य उमेदवारांनी नाव न�दणी केलेली असून, उमेदवारांची नाव े

िव� ापीठा�या su.digitaluniversity.ac या सकेंत�थळावर “Special cell” या िशष�काखाली �िस�द 

कर�यात आली आहेत.

10) पद�यु� र परी� ा उ� ीण� झाले�या व सेट / नेट परी� ा देऊ इ��छणा�या मागासवग�य व इतर 

�वग�तील उमेदवारांसाठी िद.07 जानेवारी, 2017 रोजी सेट / नेट परी� ा पेपर � .1 �िश� ण 

काय�शाळा संप�  झाली. सदर काय�शाळेस 1) मा. �ा. डॉ. ि�जमोहन दायमा व 2) मा. �ा. डॉ. 

सारीका ि�जमोहन दायमा, दयानंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, लातरू यांच े माग�दश�न लाभले. 360

िव� ा�य�नी सदर काय�शाळेचा लाभ घेतला.

11) पीएच. डी अ�यास� मास �विेशत ए�केचाळीस (41) िव� ा�य�ची मौिखक परी� ा व एम. िफल 

अ�यास� मास �विेशत दोन (02) िव� ा�य�ची मौिखक परी� ा घे�यात आली.

12) िव� ापीठाशी संल��नत महािव� ालयाकडून �ा�त झाले�या, �थािनक िनवड सिमती अहवालावर 

यो�य ती काय�वाही क� न संबिंधत िनवडीस मा�यता अस�याचे कळिव�यात आले. (एकूण 900 

अ�यापकांना)
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13) िव� ापीठाशी संल��नत महािव� ालयाकडून �ा�त िव� पीठ िविहत िनवड सिमतीमाफ�त �ा�त 

िशफारशीनुसार 47 िश� कास पिरिव� ाधीन कालावधीसाठी मा�यता दे�यात आली.

14) िव� ापीठ िनवड सिमतीमाफ�त �ा�त अहवाला�या अनुषंगाने 4 �ाचाय�ना मा�यता दे�यात आ�या.

15) या िवभागास �ा�त मािहती अिधकार 2005 अंतग�त �ा�त अज�वर काय�वाही क� न संबिंधतांना 

मािहतीबाबत कळिव�यात आले आहे. (7 अज�)

16) Google form � ारे महािव� ालयामाफ�त सव� िनयिमत िश� कांची मािहती घेवून िश� कांची 

िवषयानुसार यादी अ� यावत कर�यात आली आहे.

17) संल��नत सव� अिभयांि� की महािव� ालयातील िव� ाथ� सं� येनुसार िश� क पदमा�यता दे�यात 

आली आहे.

18) संल��नत महािव� ालयाचे शै� िणक व �शासकीय मू�यमापना�या दुस�या ट��या�या काय�वाहीस 

सु� वात केलेली आहे.

19) ��तुत िव� ापीठास �ा�त झाले�या नवीन महािव� ालय, िवषय व अितिर�त तकुडी शै� िणक वष� 

2017-18 पासून सु�  कर�यासाठी त�  सिमतीचा अहवाल �ा�त झालेला असून पढुील काय�वाही 

सु�  आहे.

20) शै� िणक वष� 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष�चा सुधारीत शै� िणक बहृत आराखडा तयार 

क� न शासनास पाठिव�याची काय�वाही सु�  आहे.

21) शै� िणक वष� 2018-19 या एका वष�चा शै� िणक बहृत आराखडा तयार क� न शासनास 

पाठिव�याची काय�वाही सु�  आहे.

22) ��तुत िव� ापीठाचे संल��नत अिभयांि� की, औषधिनम�णशा�  या अ�यास� माचे काही 

महािव� ालयास डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर तं� शा�  िव� ापीठ, लोणेरे, िज. रायगड कडे शै� िणक 

वष� 2017-18 पासनू संल��नत हो�या�तव �ा�त झाले�या ��तावा�या अनुषंगाने सधुारीत 

ना-हरकत �माणप�  दे�यात आले.

23) � ीमती काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ ए�यकेुशन, कमलापरू ता. सांगोला या महािव� ालया�या 

िनरंतर संल��नकरणास शै� िणक वष� 2017-18 पासून मा�यता दे�यात आलेली आहे.

24) क�तरुबाई कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, सोलापरू येथील 1 सहा�यक �ा�यापक तसेच सोलापरू 

सोशल असोिसएश�स आट��  ॲ�ड कॉमस�, सोलापरू येथील 3 सहा�यक �ा�यापकांना सहा�यक 

�ा�यापक संवग�तून सहयोगी �ा�यापक संवग�त पदो� तीची मा�यता दे�यात आली.

25) वसुंधरा कला महािव� ालय, सोलापरू येथील 2 सहा�यक �ा�यापक, छ� पती िशवाजी नाईट 

कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड कॉमस�, सोलापरू येथील 1 सहा�यक �ा�यापक, डी. पी. बी. दयानंद 

कॉलेज ऑफ ए�युकेशन येथील 1 सहा�यक �ा�यापक, एकूण 4 सहा�यक �ा�यापक यांना 

सहा�यक �ा�यापक संवग�तनू सहयोगी �ा�यापक संवग�त पदो� तीबाबत िवषयत�  सिमती गठीत 

कर�यात आली.

26) डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स, सोलापरू येथील डॉ. �ही. सी. दंडे यांचा 

Major Research Project चा ��ताव ICSSR, नवी िद� ी यां�याकडे मंजूरीकिरता पाठिव�यात 

आला.
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27) आट��  ॲ�ड कॉमस� कॉलेज, माढा या महािव� ालयाचा Career Oriented Courses for Arts

Faculty under XII Plan चा ��ताव िव� ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद� ी यां�याकडे मंजूरीकिरता 

पाठिव�यात आला.

28) महारा��  शासनाकडून �ा�त झाले�या िविवध प� ावर यो�य ती काय�वाही क� न, सबंिंधत 

काय�लयास यो�य ती मािहती दे�यात आली.

29) िव� ापीठ अनुदान आयोग, पणेु व िद� ी यां�याकडून �ा�त प�  े व पिरप� के सव� संल��नत 

महािव� ालयांना पाठिव�यात आली.

30) च�िजस इन �टाफच े��ताव पडताळणीसाठी बठैक संप�  झाली.

31) िद.19/09/1991 ते िद.13/10/1992 या कालावधीत िनय�ुत िबगर नेट / सेट अ�यापकां�या 

�थानिनि� तीच े��ताव पडताळणीसाठी बठैक सपं�  झाली.

32) � ी. संत दामाजी महािव� ालय, मंगळवढेा येथील 3 सहा�यक �ा�यापक, डी. बी. एफ. दयानंद 

कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स, सोलापरू येथील 9 सहा�यक �ा�यापक, िहराचंद नेमचंद 

कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू येथील 1 सहा�यक �ा�यापक, संतोष भीमराव पाटील 

महािव� ालय, मं� ुप येथील 8 सहा�यक �ा�यापक, सौ. सुवण�लता गांधी महािव� ालय, वरैाग 

येथील 1 सहा�यक �ा�यापक एकूण 22 सहा�यक �ा�यापकांना �टेज 2 व 3 म�ये �थानिनि� तीची 

मा�यता दे�यात आली.

33) डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स, सोलापरू या महािव� ालयातील 5

सहा��क �ा�यापक, डी. पी. बी. दयानंद कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, सोलापरू या महािव� ालयातील 

1 सहा�यक �ा�यािपका, िव� लराव �शदे आट��  कॉलेज, ट�भणू� येथील 6 सहा�यक �ा�यापक,

राज�ष शाहू लॉ कॉलेज, बाश� येथील 1 सहा�यक �ा�यापक, कम�वीर भाऊराव पाटील 

महािव� ालय, पंढरपरू येथील 5 सहा�यक �ा�यापक, � ीमान भाऊसाहेब झाडबकेु महािव� ालय,

बाश� येथील 2 सहा�यक �ा�यापक, एकूण 20 सहा�यक �ा�यापकांना �टेज 2 व 3 म�ये 

�थानिनि� तीकिरता िवषयत�  सिमती गठीत कर�यात आली.

34) कॉलेज ऑफ ए�यकेुशन, बाश� येथील डॉ. एस. डी. िभलेगांवकर, डी. ए. �ही. वलेणकर कॉलेज 

ऑफ कॉमस�, सोलापरू येथील डॉ. �ही. एस. कटके यां�या API मु�यांकनाची मा�यता व �माणप�  

महािव� ालयांना पाठिव�यात आले.

35) यशवतंभाऊ पाटील महािव� ालय, भोस े येथील डॉ. मुजमुले संजय उ� रे� र यां�या API ��ताव 

पडताळणीसाठीची बठैक संप�  झाली.

36) िद.15/11/2016 रोजी िव� ापीठाचा पिहला AQAR िरपोट� नॅक, ब�गलोर यांना ईमेल� ारे 

पाठिव�यात आला आहे.

37) � सा अंतग�त 10 Smart Class Room Products िव� ापीठास �ा�त झाले असनू �यांच े ��येक 

संकुलास २ या�माणे िवतरण क� न Installation केलेले आहे.

38) � सा अंतग�त िव� ापीठास �ा�त झालेले 170 संगणकांच ेमागिण�माणे िवभागास / संकुलास िवतरण 

कर�यात आलेले आहेत.
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39) ��तुत िव� ापीठात RUSA यांनी िनद�िशत के�या�माणे, मा. कुलगु� महोदयांनी केले�या 

नामिनद�शानुसार IPR Cell गिठत कर�यात आली.

40) RUSA अंतग�त िद.03/01/2017 रोजी Bhuvan RUSA Work Progress Entry Form बाबतची 

बठैक मा. सचंालक, म.िव.िव.मं. यां�या अ�य� तेखाली सपं�  झाली.

41) RUSA अंतग�त िद.06/01/2017 रोजी मंुबई येथे RUSA Prioritized Works for the Second 

Phase बाबत झाले�या बठैकीम�ये ��तुत िव� ापीठाचे Second Phase -7 Cr. चे ��ताव सादर 

कर�यात आले.

 िव�  व लखेा िवभाग:

1) िव� ापीठाच े सन 2016-17 मधील माहे एि�ल 2016 ते स�ट�बर 2016 पय�तच े संवधैािनक 

लेखापिर� ण सनदी लेखापाल टॅप ॲ�ड असोिसएट, सोलापरू यांनी पणू� केले आहे.

2) िव� ापीठाच े सन 2015-16 चा िव� ीय वष�चे लेखा परी� ा केलेले वा�षक लेखा अहवाल माहे 

िडस�बर 2016 म�ये िवधानमंडळा�या सभागृहाम�ये सादर कर�यात आला.

3) िव� ापीठाच ेसन 2016-17 चे सधुािरत अंदाजप� क व सन 2017-18 च े मुळ अंदाजप� क वळेेत 

तयार क� न िव�  व लेखा सिमती�या मा�यते�या िशफारशीनुसार �यव�थापन पिरषदेने अिधसभेस 

मा�यतेसाठी िशफारस केलेली असनू सदरचा िवषय िद.18/03/2017 रोजी होणा�या अिधसभे�या 

बठैकीत िवचाराथ� ठेव�यात आला आहे.

4) मा. महालेखाकार, मंुबई या काय�लयाकडून �ा�त झालेला अ� ावत १० पिर�छेदाचा अनुपालन 

अहवाल मा. महालेखाकार काय�लय, मंुबई यां�याकडे सादर कर�याची काय�वाही सु�  आहे.

5) मा. रा�यपाल व िव� ापीठ अनुदान आयोगाकडून �ा�त सुचनेनुसार जा�तीत जा�त रोख िवरहीत 

कॅश काऊंटरवर र�कम ��वकार�याकिरता ॲ��सस बकेँकडून दोन �वाईप मशीन उपल�ध क� न 

दे�यात आले असून �यानुसार Debit Card & Credit Card � ारे िविवध �कारचे फी ��वकारली 

जात आहे. 

 परी� ा िवभाग:

1) बी. ए., बी. कॉम., बी. ए�सी., बी. बी. ए., बी. सी. ए. व एल. एल. बी. / बी. ए. एल. एल. बी. या 

अ�यास� मां�या ि� तीय वष��या अिनवाय� पय�वरणशा�  या िवषयाची परी� ा रिववार 

िद.13 नो�ह�बर, 2016 रोजी िविवध ५३ परी� ा क�� ांवर पार पडली. या परी� केिरता �थमच 

पय�वरणशा�  या िवषयाची �� पि� का ऑनलाईन प�दतीने पाठिव�यात आ�या.

2) िद.16 ऑ�टोबर, 2016 पासून सु�  झाले�या एम. ए�सी. व एम. सी. ए. साय�स या 

अ�यास� मां�या �� पि� का या वळेी ऑनलाईन प�दतीने पाठिव�यात आ�या.

3) ऑ�टो / नो� ह�., 2016 म�ये होणा�या �यावसाियक परी� ां�या म�यवत� मू�यमापन क�� ां�या �ाचाय�,

सम�वयक व कम�चा�यांची बठैक िद.14/10/2016 रोजी संप�  झाली.
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4) �यावसाियक अ�यास� मां�या अिभयांि� की िव� ाशाखांच े सव� �� पि� का ऑनलाईन �णाली� ारे 

िवतिरत क� न परी� ा यश�वीिर�या पार पाड�या.

5) ऑ�टो / नो�ह�., 2016 म�ये घे�यात आले�या कला, िव� ान, वािण�य, िवधी, �यव�थापन,

िश� णशा�  या सव� अ�यास� माचे स� िनहाय परी� ांचे िनकाल जाहीर कर�यात आले.

6) परी� ा मंडळाची बठैक िद.19/11/2016 रोजी संप�  झाली.

7) िव� ा�य�ना ऑनलाईन अ� यावत मािहती स�वर उपल�ध हो�यासाठी K-iosk हे उपकरण सव� 

िव� ाथ� व अ�यागतांना वापर�यासाठी मु�य �शासकीय इमारतीत उपल�ध क� न दे�यात आले 

आहे.

8) िद.09/01/2017 रोजी�या अिभयांि� की व िद.16/01/2017 ते िद.20/01/2017 दर�यान 

होणा�या िश� णशा�  व िवधी अ�यास� मा�या स�  १ �या परी� ा िनयोजन कर�यात आ�या �माणे 

पार पाड�या.

9) मा. राजशे अ� वाल सिमती�या िशफारशीनुसार, परी� े�या कामकाजात तं� � ानाचा वापर कर�यात 

येत आहे, व एकूण 33 िशफारश�ची अंमलबजावणी पणू� कर�यात आलेली आहे.

10) परी� ा �मादाकिरता �ा�त होणारे अज� हे ऑनलाईन �णाली� ारे �वीकार�यात येत आहे.

11) िव� ापीठाचा १२ �या दी� ांत समारंभात िविवध िवषयात गुणव� ा �ा�त केले�या गुणवतं िव� ा�य�ना

41 सुवण�पदकाने गौरिव�यात आले. तसचे 105 िव� ा�य�ना िव� ा वाच�पती (पीएच.डी.) पदवी 

�दान कर�यात आला. या�संगी एकूण 24616 इतके �नातक पदवी �ा�त कर�यास पा�  झाले.

�यातील एकंदर 8291 इत�या �नातकांना पदवी �दान कर�यात आली. �यापकैी 2950 िव� ाथ� 

�वत: उप��थत राहून पदवी � हण केली.

12) गत वष��या पदवी �माणप� ात कर�यात आलेला बदला�माणे िव� ा�य�ना �दान केले जाणारे 

�माणप�  हे डी मॅ�टग केले असनू सदर �माणप� ावर QR Code, Gold Foil, Embossing इ. 

सुर� ा िवषयक उपायसिहत छपाई कर�यात आली आहे. सदर �माणप�  हे Tear Resistant,

Waterproof असनू �माणप�  A 4 Size Teslin Paper वर छपाई कर�यात आलेले आहे. असे 

�माणप�  देणारे सोलापरू िव� ापीठ हे रा�यातील पिहले िव� ापीठ ठरले आहे. अनुप��थत पदवीधर 

िव� ा�य�ना �यां�या Login म�ये सदर �माणप� ाची रंगीत ��ट उपल�ध होत आहे. सन 2017 या 

वष�चे Degree Certificate हे आधार काड�शी संल�न कर�यात आलेले आहे.

13) ऑनलाईन पेम�टचा उपयोग क� न गाऊन किरताच े शु�क व अनामत र�कम कॅशलेस प�दतीने 

�वीकारले आहे.

 � ंथालय:

1) RUSA अंतग�त �ा�त झाले�या अनुदानातनू `47,47,993/- इत�या रकमेची e-Books,

`6,54,824/- इतकी रकमेची Print Book व `21,68,948/- रकमेची Print Foreign Journals 

खरेदी कर�यात आली. RUSA अंतग�त खरेदी केले�या e-Books ची download �ि� या पणू� 

झालेली आहे.
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2) RUSA अंतग�त खरेदी कर�यात आले�या प�ुतकांचे वग�करण, तािलकीकरण व बारको�डग 

इ�यादी कामे पणू� क� न �या प�ुतकांची रॅ�सवर मांडणी केली.

3) UGC अतंग�त िमळाले�या अनुदानातनू िविवध सकुंलाकडून प�ुतक खरेदीसाठी �ा�त झाले�या 

या� ां�माणे प�ुतकांची खरेदी कर�यात आली.

4) िद.06/12/2016 रोजी � ंथालयात िनवडक व उ� म प�ुतकांचा �दश�न काय�� म आयोिजत 

कर�यात आला होता.

5) सन 2017 या वष�साठी भारतीय िनयतकािलकांची खरेदीची �ि� या पणू� कर�यात आली आहे.

 संकुल:े

1) डॉ. �ही. बालाराम (Emeritus Scientist) यांनी पाहुणे �या�याता �हणनू िद.18/10/2016 रोजी 

“Environmental Pollution and control Measures” आिण “Chemistry, Environmental and 

Society” या िवषयावर �या�यान देवून िव� ा�य�ना माग�दश�न केले.  तसेच िद. 19/10/2016 रोजी 

“Advancement in Instrumentation in Earth and Environmental” आिण “Platinum group 

Element Exploration Studies in India: Challenges and Opportunities” या िवषयावर 

�या�यान देवून िव� ा�य�ना माग�दश�न केले.

2) �ा. डॉ. पी. �भाकर िद.16/10/2016 ते िद.18/10/2016 रोजी सटे परी� े�या पपेर सटे�गसाठी 

पणेु येथे बठैकीकरीता उप��थत होते.

3) िद.16/10/2016 रोजी िजओलॉजीकल िफ�ड � े�नग किरता अलम� ी व कुडल संगम कन�टक 

येथे डॉ. डी. डी. कुलकण� यां�या माग�दश�नाखाली एम.ए�सी. ॲपलाईड िजओलॉजी �थम व 

ि� तीय वष�तील िव� ाथ� सहभागी झाले होते.

4) भशूा�  सकुंलातील डॉ. आर. एस. गवळी (सम�वयक, ISRO-EDUSAT) यां�या माग�दश�नाखाली 

ISRO-EDUSAT 18 �या अ�यास� मासाठी “बिेसक ऑफ आरएस, जीआयएस, जीएनएसएस” 

कोस�किरता िद. 28 ऑ�टोबर व 04 नो�ह�बर, 2016 रोजी परी� ा घे�यात आली. सदर परी� ेस ५५ 

िव� ाथ� उप��थत होते.

5) रा�� �ीय डा�ळब संशेाधन क��  सोलापरू (NCRP) व सोलापरू िव� ापीठ सोलापरू याम�ये संशेाधन,

िश� ण इ�यादीची देवाण घेवाण व आदान-�दान या बाबतीत सामंज�य करार (MOU)

िद.30/11/2016 रोजी मा. कुलगु�  व सचंालक रा�� �ीय डा�ळब संशेाधन क��  सोलापरू यां�या 

अ�य� तेखाली काय� संप�  झाले. सामंज�य करारासाठी सकुंलाचे संचालक �ा. पी. �भाकर,

डॉ. �ही. पी. धुळप, डॉ. डी. डी. कुलकण� व � ी.एस.पी.बािव�कर उप��थत होते.

6) एस. आर. भगवान आ�यंगर, सशंोधक (अणऊुज� िवभाग, भारत सरकार), बगंळूर यांनी पाहुणे 

�या�याता �हणनू िद.12/12/2016 रोजी “ऊज� ��थती, आ��वक कचरा �यव�थापन आिण 

अणऊुज� तसेच आ��वक खिनज सशंोधन” या िवषयावर �या�यान देवून िव� ा�य�ना माग�दश�न 

केले. सदरील �या�यानास संकुलातील एम. ए�सी िव� ाथ�, संशोधक िव� ाथ� आिण िश� क 

उप��थत होते.
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7) डॉ. डी. डी. कुलकण� (सहा�यक �ा�यापक) रा�� ीय पिरसंवाद डेहराडून येथे शोध िनबधं सादर 

कर�यासाठी िद.07 िडस�बर, 2016 रोजी उप��थत होते.

8) सािव� ीबाई फुले पणेु िव� ापीठ, पणेु येथे आयोिजत Global Initiative of Academic Networks 

(GIAN) यां�या माफ�त घे�यात आले�या Open Source Software, Open Data and Open

Standards for Geoinformatics इ�यादी िवषयावर �िश� णासाठी संकुलातील भमूािहतीशा�  

मधील 04 िव� ा�य�नी सहभाग घेतला.

9) डॉ. �ही.पी. धुळप (सहा�यक �ा�यापक) यांनी एम.ए�सी. �ा�यि� क व िथअरी परी� केिरता परी� क 

�हणनू िद.22/11/2016 व िद.23/11/2016 रोजी पय�वरणशा�  िवभाग, िशवाजी िव� ापीठ,

को�हापरू येथे काम पािहले.

10) भशूा�  संकुलाकडील एम. ए�सी. भाग १ व २ भशूा�  िवषयाची अ�यास सहल िद.21/12/2016 ते 

िद.06/01/2017 पय�त डॉ. डी. डी. कुलकण�, डॉ. आर. एस. पवार व � ीमती. एम. एम. इंगेवार 

यां�या माग�दश�नाखाली उ� र भारत भागात संप�  झाली.

11) एम. ए�सी. भाग १ व २ भमूािहतीशा�  िवषयाची अ�यास सहल िद.24/12/2016 ते 

िद.07/01/2017 पय�त डॉ. �ही. पी. धूळप व � ी. पी. एल. उ�हाळे यां�या माग�दश�नाखाली म�य 

भारत भागात संप�  झाली.

12) एम. ए�सी. भाग १ व २ पय�वरणशा�  िवषयाची अ�यास सहल िद.01/01/2017 ते 

िद.15/01/2017 पय�त डॉ. आर. एस. गवळी व � ी. एस. पी. बावी�कर यां�या माग�दश�नाखाली 

दि� ण भारत भागात सपं�  झाली.

13) �ा. पी. �भाकर हे � ी. िशव चरण माथूर शासकीय महािव� ालय, मंडाल� ह, िज�हा िभलवाडा,

राज�थान येथे नॅक मू�यांकनाच े सिमती सद�य �हणनू िद.04/01/2017 ते िद.07/01/2017 

रोजी पय�त काय�रत होते.

14) डॉ. आर. एस. गवळी हे िद.16/12/2016 ते िद.17/12/2016 रोजी पीएच. डी. मौिखक 

परी� सेाठी पिर� क �हणनू रा�� संत तुकडोजी महाराज नागपरू िव� ापीठ, नागपरू येथे उप��थत 

होते.

15) डॉ. �ही. पी. धुळप हे िद.17/12/2016 रोजी पय�वरणशा� �या एम.ए�सी. �ा�यि� क परी� केिरता 

पिर� क �हणनू डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर मराठवाडा िव� ापीठ संल��नत S.B.E.S. िव� ान 

महािव� ालय, औरंगाबाद येथे उप��थत होते.

16) �ा. के. बी. पवार यां�या स�मानाथ� �ा. पी. �भाकर, �ा. ए. बी. नारायणपठेकर, �ा. पी.टी.सावतं 

यां�या सौज�याने शै. वष� 2016-17 पासून अ�लाईड िजऑलॉजी या िवषयातनू �थम येणा�या 

िव� ा�य�ना दी� ांत समारंभात सुवण� पदक पािरतोिषकाने स�मान कर�याचा उप� माची सु� वात 

कर�यात आली.

17) भशूा�  संकुलात िद.18/01/2017 ते िद.20/01/2017 रोजी नेट / सटे पेपर � . 2 व ३ 

यासाठी�या परी� ेतील माग�दश�नासाठी सकुंलातील भशूा� , भमूािहतीशा�  व पय�वरणशा�  या 

िवषयातील िव� ा�य�ना माग�दश�नासाठी काय�शाळेचे आयोजन कर�यात आले होते. काय�शाळेत 

माग�दश�नासाठी बाहेरील िवषयत�  �हणनू डॉ. अिशष माने, डॉ. पी. पी. चौधरी व � ीमती �वाती 
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कांबळे व � ी. मु�ताक शेख यांनी काम पािहले. काय�शाळेत नेट / सेट परी� ा देऊ इ��छणा�या 

िव� ा�य�नी मो� ा सं� येने सहभाग न�दिवला होता. काय�शाळेसाठी �ा. पी. �भाकर,

डॉ. आर. एस. गवळी व डॉ. �ही. पी. धुळप यांनीही नेट / सटे पेपर � . 3 साठी�या परी� तेील 

सम�येवर माग�दश�न केले.

18) मदन�सह मोिहत-पाटील िव� ान महािव� ालय, मंगळवढेा येथील एकूण 35 िव� ाथ� आिण 04

�ा�यापक यांनी भशूा�  सकुंलाकडील स�ं हालयास भेट िदली. � ीमती एम. डी. गाजूल आिण 

� ीमती एन. टी. च�हाण यांनी सं� हालयातील देशातील तसेच िवदेशातील स�ं िहत िविवध 

खडकांिवषयीची मािहती यावळेी िव� ा�य�ना िदली.

19) डॉ. के. एस. िम� ा �ा�यापक पे� ोिलयम आिण ऊज� िव� ापीठ, डेहराडून, उ� राखंड यांच ेभशूा�  

संकुलात िव� ा�य�ना अ�यास� माशी िनगडीत िवषयावर िद.30 जानेवारी, 2017 ते िद.02 

फे� वुारी, 2017 दर�यान माग�दश�न लाभले.

20) डॉ. �ही. पी. धुळप, सहा�यक �ा�यापक यांनी नेट परी� ेकिरता पय�व�े क �हणनू िद.21 व 22 

जानेवारी, 2017 रोजी देव प��लक �कूल, पणेु येथे उप��थती न�दिवली.

21) रसायनशा�  सकुंलात � सा (RUSA) अतंग�त Ice Making Machine-02 Nos. (`7,59,000/-)

General Purpose Bench Top Fume Hood- 07 Nos. उपकरणे खरेदी कर�यात आली 

(`14,60,000/-) तसेच संकुलाकिरता Rotary Evaporator-03 Nos. (`६,७५,000/-) उपकरणे 

खरेदीची �ि� या सु�  आहे.

22) रसायनशा�  सकुंलातील डॉ. ए. ए. घनवट, िवभाग�मुख, पॉिलमर केिम�� ी तथा सहयोगी 

�ा�यापक यांनी South Korea येथे िद.04 ते 07 ऑ�टोबर, 2016 दर�यान शोधिनबधं सादर केला.

23) रसायनशा�  सकुंलाच े३ िव� ाथ� SET / NET-JRF परी� ा उ� ीण� झाले आहेत.

24) िद.27/10/2016 रोजी Smart City वर आयोिजत केले�या काय�शाळेम�ये डॉ. एम. �ही. अशोक,  

डॉ. जगदीश पाटील, डॉ. जुहां कासिकनेन आिण डॉ. किसकर हे सहभागी झाले होते. या 

काय�शाळेम�ये शहरातील मुलभतू सुिवधा, घनकचरा �यव�थापन, पािक�ग सुिवधा, मिहलांसाठी 

शौचालय व रे�व े�टेशनचे आधुिनकीकरण या िवषयांवर मह�वपणू� चच� कर�यात आली.

25) िद.27/10/2016 रोजी Centre for Foresight Studies चे उदघाटन सोलापरू िज�� ाच े

पालकमं� ी ना. िवजयकुमार देशमुख यां�या ह�ते झाले. या�संगी िफनलँडमधील युिन�ह�सटी ऑफ 

तुकु�च े डॉ. जुहा कासिकनेन, डॉ. अपवू� पालकर, डॉ. जगदीश पाटील, डॉ. सतीश देशपांडे,  

� ी. आनंद �हापसूकर व एम.�ही. अशोक यांची उप��थती होती.

26) मलेिशया िव� ापीठ, मलेिशया येथे िद.01 ते 03 नो�ह�बर, 2016 या कालावधीत आयोिजत केले�या 

आंतररा�� ीय पिरषदेत डॉ. जी.एस. कांबळे, सहयोगी �ा�यापक यांनी Research Paper सादर 

केले.

27) �ये�ठ प� कार मा. � ी. िनळू दामले यांनी िद.13/12/2016 रोजी िव� ापीठ सामािजकशा�  

संकुलातील िश� क व Journalism and Mass Communication या िवषयातील िव� ा�य�शी 

संवाद साधला.
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28) महारा��  रा�य िनवडणकू आयोगाच े आयु�त मा. � ी. ज. स. सहािरया यांनी िद.04/01/2017 

रोजी “�ह�य�ूअल �लस� म” � ारे मतदार जागृतीबाबत िव� ा�य�समवते संवाद साधला. सोलापरू 

िव� ापीठा�या मु�य सभागृहात अंदाज े300 िव� ा�य�नी या संवादात सहभाग घेतला.

29) मास क�यूिनकेशन िवभागातफ� िद.02/01/2016 रोजी “मा�यमातील किरयर सधंी” या िवषयावर 

एक िदवसीय काय�शाळा घे�यात आली.

30) िव� ापीठ �तरीय अिव�कार संशोधन महो�सवाम�ये िद.27 ते 28 िडस�बर, 2016 दर�यान WIT,

सोलापरू येथे संप�  झाला. िव� ापीठ अिधिवभाग व सकुंलातील १३ िव� ा�य�नी सहभाग घेतला व 

पािरतोिषके िमळिवली. 

31) िद.25 िडस�बर, 2016 रोजी िव� ापीठातील िव� ा�य�साठी Concentration, Personality

Development व �मरणश�ती वाढीसाठी 02 तासाच े � ीमती साधना गंगा यां�या Meditation

Programme चे आयोजन कर�यात आले.

32) सां��यकी व काय�� म अंमलबजावणी मं� ालय भारत सरकार यां�या वतीने िद.24/10/2016 ते  

िद.28/10/2016 दर�यान रा�� ीय सां��यकीय �णाली �िश� ण अकादमी नोएडा येथे आयोिजत 

“Official Statistics” या �िश� ण काय�� मात �ा. डॉ. �ही. बी. घुटे सहभागी झाले होते. 

33) सां��यकी व काय�� म अंमलबजावणी मं� ालय, भारत सरकार यां�या सहकाय�ने 

िद.09/01/2017 रोजी सं�याशा�  िवभागा�या वतीने “Creating Awareness about Official

Statistics” या िवषयावरील रा�� ीय पिरसंवादचे आयोजन कर�यात आले. या सेिमनारसाठी 

सं�याशा�  व अथ�शा�  िवषयाचे १५० िव� ाथ� व िश� क उप��थत होते. सदर सेिमनारसाठी 

सां��यकी मं� ालयाकडून `45,000/- अनुदान �ा�त झाले.

34) रोख िवरिहत �यवहार कर�यासंबधंी माग�दश�न कर�याकिरता �ा. एन. एस. काटीकर यांच े 

िद.27/12/2016 रोजी िव� ापीठ सभागृहात आयोिजत काय�� माम�ये वािण�य व �यव�थापन 

संकुलातील िश� क व िश� के� र कम�चा�यांनी सहभाग न�दिवला.

35) िव� ा�य�साठी �शासकीय सेवतेील सधंी तसेच मिहला संदभ�त सरु� ा कायदे या िवषयावर 

माग�दश�न कर�याकिरता � ीमती किवता नेरकर-पवार यांच े िद.02/01/2017 रोजी िव� ापीठ 

सभागृहात �या�यान आयोिजत काय�� माम�ये िव� ाथ�, सकुंलातील िश� क, िश� के� र 

कम�चा�यांनी सहभाग न�दिवला.

36) वािण�य व �यव�थापन संकुलाम�ये िद.17/01/2017 रोजी ICICI Bank व Kotak Mahindra 

Bank माफ�त Campus Interview च े आयोजन कर�यात आले होते. याम�ये सकुंलातील व 

संकुलाबाहेरील िव� ा�य�नी सहभाग घेतला. यामधून 32 िव� ा�य�ची िनवड कर�यात आली.

37) मा. संचालक, �ा. डॉ. सयु�वशंी एस. एस. यांना CSIR या Funding Agency कडून �क�प मंजुर 

झालेला आहे. सदर �क�पाकिरता सन 2016-17 या आ�थक वष�किरता एकूण `10,21,667/-

इतकी र�कम मंजूर कर�यात आलेली आहे.

38) �ा. एल.पी.देशमुख हे International Conference on Electronics and Smart Devices 

(ISESD) 2016) साठी Invited Talk आिण Session Chairman �हणनू तसेच “Recent Trends in 
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communication: Wireless Sensing Networks and Application या िवषयावरती Speaker 

�हणनू Indonesia या िठकाणी िद.27 नो�ह�बर ते 02 िडस�बर, 2016 दर�यान गेले होते.

 रा�� ीय सेवा योजना:

1) सोलापरू िव� ापीठाचे रा�� ीय सेवा योजनेतील �वयंसेवक � ी. शेख आफताब अ�वर,

डी.बी.एफ.दयानंद आट��  ॲ�ड साय�स कॉलेज, सोलापरू या �वयंसेवकास 2015-16 Indira

Gandhi National Award (N.S.S. Volunteer) परु�कार िमळाला. िव� ापीठाचा हा �थम रा�� ीय 

परु�कार आहे.

2) रा�� ीय सेवा योजना िवभागीय क��  िवजयानगर � ी. कृ�ण देवराया युिन�ह�सटी, बलेारी, कन�टक 

येथे िद.03/12/2016 ते िद.09/12/2016 या कालावधीम�ये रा�� ीय एका�मता िशबीर आयोिजत 

केलेले आहे. सदर िशबीराम�ये आप�या िव� ापीठातील 05 �वयंसेवक व 05 �वयंसेिवका सहभागी 

झाले आहेत. 

3) सोलापरू िव� ापीठ, संल��नत रा. से. यो. एकक असलेले सव� महािव� ालयांना महाने� दान 

अिभयान-4 जानेवारी 2017 रोजी आप�या महािव� ालयात राबिव�यात यावा व या िदवशी 

ने� दा�या िव� ा�य�चे फॉम� भ� न घेतले आहेत.

4) सोलापरू िव� ापीठा�या रा�� ीय सेवा योजनेतील एकक असले�या सव� महािव� ालयात 

िद.26 नो�ह�बर, 2016 रोजी संिवधान िदन साजरा कर�यात आला.

5) सोलापरू िव� ापीठा�या रा�� ीय सेवा योजनेतील एकक असले�या सव� महािव� ालयात 

मा. �धानमं� ी महोदयां�या आदेशानुसार िद.19 ते 25 नो�ह�बर, 2016 या आठव� ात “कौमी 

एकता स�ताह” साजरा कर�यात आला.

6) िद.01 िडस�बर, 2016 रोजी जागितक ए� स िदन रॅलीत सोलापरू िव� ापीठा�या रा�� ीय सेवा 

योजनातील एकक असले�या महािव� ालयांतील रा�� ीय सेवा योजना िवभाग �मुख व �वयंसेवक 

िव� ाथ�/िव� ा�थनी सहभाग न�दिवला.

7) सोलापरू िव� ापीठा�या रा�� ीय सेवा योजनेतील एकक असले�या सव� महािव� ालयांना � ी. शरद 

पोतदार, उपमु�या�यापक यांचे ने� दान �सार अिभयानाबाबतचे प�  पाठिव�यात आले.

8) रा�यात िद. 01 जुलै, 2016 रोजी 02 कोटी वृ�  लागवड काय�� मांतग�त रोपांच ेसरं� ण, संगोपन 

आिण देखभाली िवषयी सोलापरू िव� ापीठाच े रा�� ीय सेवा योजनेतील एकक असले�या सव� 

महािव� ालयांनी सहभाग न�दिवला.

9) सोलापरू िव� ापीठ संल��नत रा�� ीय सेवा योजना एकक असलेले सव� महािव� ालयांना सन 

2016-17 म�ये िवशेष � मस�ंकार िशबीर आयोजन कर�या�या ��तावाबाबत व अनुदानाबाबतच े

प�  पाठिव�यात आले.

10) सोलापरू िव� ापीठ संल��नत रा�� ीय सेवा योजना एकक असले�या महािव� ालयांना मागणीनुसार 

सन 2016-17 िवशेष � मसं�कार िशबीराच े आयोजन कर�याबाबत मा�यतेचे प�  पाठिव�यात 

आले.
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11) सोलापरू िव� ापीठाच ेरा�� ीय सेवा योजनातील एकक असले�या सव� महािव� ालयात 24 िडस�बर,

2016 हा िदवस “रा�� ीय � ाहक िदन” �हणनू साजरा कर�यात आला.

12) सोलापरू िव� ापीठाचे रा�� ीय सेवा योजनातील एकक असलेले सव� महािव� ालयातील 

�वयंसेवकां�या उप��थतीत सोलापरू सकाळ�या पधंरा�या वध�पन िदनािनिम�  नगरोटा (का��मर)

येथे श� शुी सामना करताना शहीद झाले�या कुणालगीर मु� ागीर गोसावी यां�या कुटंुिबयांचा 

सकाळ�यावतीने स�मान कर�यात आला.

13) िद.26 जानेवारी, 2017 रा�� ीय सेवा योजना रा�य�तरीय �जास� ाक िदन िशवाजी पाक�, दादर, 

मंुबई येथे होणा�या रासेयो �वयंसेवक संचलन (परेड) किरता 1 �वयंसेवक � ी. िवशाल मा� ती

सावतं, आट�� ॲ�ड कॉमस� कॉलेज माढा, 1 �वयंसेिवका कुमारी अि� नी नरेश मैले, ए.आर.बलु�

मिहला महािव� ालय सोलापरू यांची िनवड कर�यात आली आहे.

14) सोलापरू िव� ापीठाच ेरा�� ीय सेवा योजनातील एकक असलेले सव� महािव� ालयांना रोकडरिहत 

महारा��  �वयंसेवकांना (Cashless Maharashtra Volunteers) हा उप� म राबिव�यासाठी प�  

पाठिव�यात आले.

15) सोलापरू िव� ापीठाचे रा�� ीय सेवा योजनातील एकक असलेले सव� महािव� ालयांना िवशेष 

� मसं�कार िशबीर 2016-17 चालू आहे. लोकमंगल कृिष महािव� ालय वडाळातफ� िशबीराम�ये 

शा� त शेती िवकास / हवामान अनुकूल शेती िवषय �या�यान आयोिजत कर�यात आले आहे.

16) रा�� ीय सेवा योजना िज�हा सम�वयक व नविनव�िचत िवभागीय सम�वयक यांची संय�ुत बठैक 

िद.27/12/2016 रोजी संप�  झाली.

17) रा�य�तरीय रा�� ीय सेवा योजना काय�� म सम�वयक दोन िदवसीय काय�शाळा व आढावा आिण 

िनयोजन बठैक उ� र महारा�� िव� ापीठ, जळगाव येथे िद.05 व 06 जानेवारी, 2017 दर�यान 

आयोिजत कर�यात आली. या दोन िदवसीय काय�शाळेस �ा. डॉ. बी. एन. कांबळे, रासेयो काय�� म

सम�वयक हे उप��थत होते.

18) रा�� ीय सेवा योजना �वयंसेवकांसाठी रा�� ीय एका�मता िशबीर िद. 17/01/2017 ते 

23/01/2017 या कालावधीत Directorate of Technical Education, Govt. of Karnataka at 

B.V.V.S. Polytechnic, Bagalkot, Karnataka या िठकाणी आयोिजत कर�यात आले. सदर 

िशबीरास आप�या िव� ापीठाच े 05 �वयंसेवक व 05 �वयंसेिवका तसेच 01 सघं�यव�थापक 

�ा. अमोल हिरदास बोबडे हे सहभागी झाले.

19) रा�� ीय सेवा योजने�या �वयंसेवकांसाठी साहसी � ीडा िशबीर िद. 18/01/2017 ते 22/01/2017 

या कालावधीत � ी. हनुमान �यायाम �सारक मंडळ, अमरावती ��थत नॅशनल ॲडे�ह�चर फाउंडेशन 

िचखलदरा, िज�हा अमरावती या िठकाणी आयोिजत कर�यात आले. या िशबीराकिरता आप�या 

िव� ापीठातनू 02 �वयंसेवक व 02 �वयंसेिवका तसेच 01 संघ�यव�थापक सहभागी झाले.

20) सोलापरू िव� ापीठ संल��नत रा�� ीय सेवा योजना एकक असलेले सव� महािव� ालयांनी २५ 

जानेवारी, 2017 रोजी मतदार जागृती अिभयान राबिव�याबाबतच ेरॅलीम�ये सहभाग न�दिवला.

21) सन 2016-17 िवशेष � मसं�कार िशबीर िद. 01 िडस�बर, 2016 ते 31 जानेवारी, 2017 �या 

दर�यान संप�  झाले. याम�ये एकूण ५७ महािव� ालयांनी सहभाग न�दिवला.
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 िव� ाथ� क�याण िवभाग:

1) सोलापरू िव� ापीठाचा तेरावा युवा महो�सव (उ�मेष सृजनरंगाचा) िद.02 ते िद.05 ऑ�टोबर, 2016

दर�यान SVERIS कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, गोपाळपरू पंढरपरू येथे संप�  झाला. युवा महो�सवात 

एकूण 27 िविवध कला�काराचे आयोजन कर�यात आले. युवा महो�सवात 778 मुले, 542 मुली, 

मिहला व प�ु ष संघ�यव�थापक 175 अस े एकूण 1495 �य�त�नी सहभाग न�दिवला. �थम 

� मांकाचे सव� साधारण िवजतेेपद � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश� यांना, ि� तीय � मांक वालचंद 

कला व शा�  महािव� ालय, सोलापरू आिण तृतीय � मांक शंकरराव मोिहते महािव� ालय,

अकलुज यांना गुणानु� मे दे�यात आला.

2) राजभवन, मंुबई आयोिजत आंतर िव� ापीठ इं� धनु�य युवा महो�सव डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर 

मराठवाडा िव� ापीठ, औरंगाबाद येथे िद.05/11/2016 ते िद.09/11/2016 दर�यान आयोिजत 

कर�यात आला होता. युवा महो�सवात सहभागी हो�याकिरता एकूण 40 कलाकारां�या सराव 

िशबीराच े आयोजन िद.16/10/2016 ते िद.04/11/2016 या दर�यान एन. बी. नवले �सहगड 

अिभयांि� की महािव� ालय, केगांव येथे कर�यात आले होते. युवा महो�सवात �पॉट फोटो� ाफी या 

कला�कारात �दीप सलगर यांना ि� तीय � मांक िमळाला तर मातीकाम या कला�करात र�व�  

सुतकर यांना ि� तीय � मांक िमळाला तर कातरकाम या कला �करात संजू मेरगू यांना ि� तीय 

� मांक अशी एकूण ३ पािरतोिषके �ा�त झाली. िशबीरा दर�यान तसचे ��य�  युवा महो�सवात 

�ा. जाकीर हुसेन मुलाणी व �ा. र�व�  देशमुख यांनी संघ�यव�थापनाच ेकाय� केले.

3) युवा महो�सवासाठी सहभागी हो�यासाठी िविवध कला�करात संघात एकूण 34 िव� ाथ�-िव� ा�थनी 

कलाकार, २ संघ�यव�थापक व ४ साथीदार सहकारी असा एकूण ४० �य�त��या सराव िशबीराच े

आयोजन िव� ापीठ पिरसरात िद.20/12/2017 ते िद.03/01/2017 या दर�यान आयोिजत 

कर�यात आले होते. ३२ वा पि� म िवभागीय युवा महो�सव गणपत िव� ापीठ �हैसाना, गुजरात येथे 

िद.06/01/2017 ते िद.10/01/2017 या कालावधीत आयोिजत कर�यात आला होता. सदर 

महो�सवात िव� ापीठास िभ� ीिच�  या कला�कारात �थम िनम�तीिच�  या कला�कारात �थम,

एकांकीका या कला�कारात ि� तीय तर नकला या कला�कारात तृितय अस े एकूण चार 

पािरतोिषक िमळाली. िशबीरा दर�यान तसचे ��य�  युवा महो�सवात डॉ. एस. एस. पाटील,  

डी. ए. �ही. वलेणकर वािण�य महािव� ालय, सोलापरू यांनी संघ�यव�थापनाच ेकाय� केले.

4) आसोिसएशन ऑफ इंिडयन युिन�ह�सटीज आयोिजत ३२ वा रा�� ीय युवा महो�सव िशवाजी 

िव� ापीठ, को�हापरू येथे िद.10/02/2017 ते िद.14/02/2017 या कालावधीत आयोिजत 

कर�यात आला होता. युवा महो�सवात ११ िव� ाथ� कलाकार व संघ�यव�थापक डॉ. एस. एस. 

पाटील, डी. ए. �ही. वलेणकर कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू हे सहभागी झाले होते. चार 

कला�कारासाठी िव� ा�य��या सराव िशबीराच ेआयोजन िव� ापीठ पिरसरात िद. 31/01/2017 ते 

िद.09/02/2017 या दर�यान कर�यात आले होते. रा�� ीय युवा महो�सवात िव� ापीठास 

िन�मतीिच�  या कला�कारात ि� तीय, िभ� ीिच�  या कला�कारात तृितय अशी एकूण दोन 

पािरतोिषके िमळाली.
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 � ीडा िवभाग:

1) पंजाब िव� ापीठ, चंिदगढ येथे िद.27 ते 28 आ�टोबर, 2016 दर�यान झाले�या अिखल भारतीय 

आंतर िव� ापीठ जलतरण �पध�त सोलापरू िव� ापीठाचा संघ सहभागी झाला होता �यात कु.अबोली 

संगव ेया खेळाडूस 3 मी. ���ग बोड� डाय�ह�ग या �कारात कां�य पदक �ा�त झाले.

2) िद.27 नो�ह�बर ते 01 िडस�बर, 2016 या दर�यान झाले�या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिष 

िव� ापीठ, परभणी येथे झाले�या 20 �या महारा��  रा�य आंतर िव� ापीठ � ीडा महो�सव �पध�त 

सोलापरू िव� ापीठा�या कु.संतोषी �काशराव देशमुख (कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय,

पढंरपरू) िहने थाळी फेक म�ये सुवण� पदक �ा�त केले तसेच रोिहत भारत च�हाण (सहकार मह�ष 

शंकरराव मोिहते-पाटील महािव� ालय, नातेपतेु. ता.माळिशरस) यांने भाला फेक म�ये रौ�य पदक 

व थाळी फेक म�ये कां�य पदक �ा�त केले.

3) अिखल भारतीय आंतर िव� ापीठ / पि� म िवभागीय आंतर िव� ापीठ �पध�त सहभागी �या �या 

खेळाकरीता गठीत िनवड सिमती�या अहवालानुसार �या �या महािव� ालयातील खेळाडूना सराव 

िशिबरास उप��थत राह�याबाबत ईमेल� ारे कळिव�यात आले. िनय�ुत संघ माग�दश�क/ संघ 

�यव�थापक यांच ेनाव े� ीडा सम�वयक यांच े िशफारसीनुसार �शासकीय मा�यतेने अ� ीम दे�यात 

आली असून सराव िशबाराकरीता � ीडा िवभागाकडे उपल�ध असलेले संबिंधतां�या मागणीनुसार 

� ीडा सम�वयक यां�या िशफारसीनुसार खेळाचे सािह�य, खेळाडू िव� ा�य�ना � ॅक सुट, िक� स,

संघ �यव�थापकांना � कॅ सूट, � ीडा िकट�  दे�यात आले.

4) आंतरिव� ापीठ / पि� म िवभागीय / � ीडा महो�सव इ�यादी �पध��या सराव िशिबर, �पध��या 

खच�साठी दे�यात आले�या अ� ीम रकमे�या �ा�त ��तावा�या समायोजनाचे काम स�ु  असून �या 

�या महािव� ालया�या शा. िश� ण सचंालकानी समायोजन देयक ��ताव सादर केलेले नाहीत,

उव�िरत रकमेचा भरणा केला नाही. �यांना पिरप� क व प� ा�वये समायोजन कर�याबाबत कळिवले 

आहे.

5) िव� ापीठ परीसरातील वसितगृहातील मुलाना / मुल��या मागणीनुसार उपल�ध व निवन � ीडा 

सािह�य खरेदी क� न खेळाच ेसािह�य दे�यात येत आहे.

6) िव� ापीठ अनुदान आयोग यांचे कडून �ा�त `6 लाख मधून � ीडा सािह�य खरेदी कर�याकरीता �ि� या 

कर�यात आली आहे.

7) सन 2016-17 �या अिखल भारतीय आंतर िव� ापीठ / पि� म िवभागीय आंतर िव� ापीठ �पध� अंितम 

ट��यात असून िद.16 ते 19 माच� दर�यान अिखल भारतीय आंतर िव� ापीठ �पध�च ेयजमान पद कु� � े�  

िव� ापीठ, कु� � े�  (हिरयाना) यां�याकडे असून या �पध�त सोलापरू िव� ापीठाचा योगासन 

(मुले व मुल�चा) संघ सहभागी होणार असून या �पध�ची िडटेल ए�� ी अंितम झा�यानंतर संबिंधत 

िव� ापीठास कळिव�याच ेकाम सु�  आहे.
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सदर बठैकीत पढुील�माणे कामकाज झाले.

[ 1 ] अिधसभ�ेया िद.19 नो�ह�बर, 2016 रोजी झाल�ेया चौदा�या बैठकीचा काय�वृ� ातं

वाचनू कायम करणे.

(िटपणी: सव� अिधसभा सद�यांना पिरिनयम � .485 नुसार िव� ापीठ प�  जा.� . सोिवसो

/सिनिव/अिधसभा/१०८७४, िद.0१/1२/201६ अ�वये, िद.१९ नो�ह�बर, 201६ रोजी 

झाले�या चौदा�या बठैकीचा काय�वृ� ांत पाठिव�यात आलेला होता. या काय�वृ� ांताम�ये 

दु� ��या सुचिव�याची अंितम तारीख िद.२9/12/201६ अशी होती. या मुदतीत 

कोण�याही सद�यांकडून दु� ��या �ा�त झाले�या नाहीत.

सबब, अिधसभेचा िद.१९ नो�ह�बर, २०१६ रोजी झाले�या चौदा�या बठैकीचा 

काय�वृ� ांत वाचनू कायम कर�यासाठी मा�यतेसाठी सादर).

ठराव: अिधसभ�ेया िद.19 नो�ह�बर, 2016 रोजी झाल�ेया चौदा�या बैठकीचा काय�वृ� ातं

वाचनू कायम कर�यात आला.
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[ 2 ] त� ार िनवारण सिमती�या पदावर महारा�� िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम ५७ 

(३) (ba) �या अनुषंगाने अिधसभ�ेया वतीने नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठा�या िविवध अिधकारमंडळा�या िनवडणकूा ३१ ऑग�ट, २०१७ पय�त 

पढेु ढकल�या�या महारा��  शासनाने िद.०१/१०/२०१६ रोजी �िस�द केले�या 

राजप� ात नमूद के�या�माणे "2016 चा महारा��  ् अिधिनयम � .२५-कृिषतर व 

तं� � ाने� र िव� ापीठां�या �ािधकरणां�या व मंडळां�या सद�यां�या िनवडणकूा ता�परु�या 

पढेु ढकल�यासाठी आिण नामिनद�शना� ारे व �वीकृती� ारे उ�त �ािधकरणे व मंडळे 

घिटत कर�याबाबत" कळिवले आहे.  

यापवू� महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 57(३) नुसार गठीत केले�या 

त� ार िनवारण सिमतीची मुदत िद.३१ ऑग�ट, २०१५ रोजी संप�ुटात आलेली आहे.

�या�तव शासन िनण�यानुसार न�याने त� ार िनवारण सिमती गठीत करावी लागणार 

आहे. �या�तव सदर सिमतीवर अिधसभे�या वतीने नामिनद�शन क� न घे�याची 

आव�यकता आहे.

महारा�� िव� ापीठ कायदा १९९४ मधील कलम 57(३) (ba) नुसार त� ार 

िनवारण सिमती गठीत कर�याबाबत खालील�माणे तरतदू नमूद केलेली आहे.

महारा��  ् िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम 

57(३) (ba) 

two members of the Senate

nominated by the members of the

Senate, from amongst themselves,

one of them being the woman

representative of the management

and one shall be a teacher;

सबब, त� ार िनवारण सिमतीवर महारा�� िव� ापीठ कायदा १९९४ मधील 57

(३) (ba) �या अनुषंगाने अिधसभे�या वतीने नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िद.०१ माच�, २०१७ पासून महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ लागू 

झाललेा अस�याने त� ार िनवारण सिमतीवरील नामिनद�शनाबाबतचा िवषय 

पुढील बैठकीत सादर कर�यात यावा असे सव�नुमते ठरल.े
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[ 3 ] िव� ापीठाचे सन 2016-17 चे सुधारीत अदंाजप� क व सन 2017-18 �या मूळ

अदंाजप� काबाबत �यव�थापन पिरषदेने केललेी िशफारस िवचाराथ�.

�ाचाय� आर. वाय. पाटील यांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने खालील ��ताव सादर केलेला आहे.

"ही अिधसभा िव�  व लेखा सिमतीने व �यव�थापन पिरषदेने केले�या िशफारशी 

िवचारात घेऊन असा ठराव करते की, �यव�थापन पिरषदेने सन 2016-17 च ेसुधारीत 

अंदाजप� क व 2017-18 �या मूळ अंदाजप� काबाबत केलेली िशफारशी मा�य क� न 

मंजूर कर�यात यावी".

(िटपणी: महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 75 (2) (e) आिण 101 नुसार िव� ापीठाच े सन 

2016-17 च े सुधारीत अंदाजप� क व सन 2017-18 च े मूळ अंदाजप� क तयार कर�याकरीता 

महारा��  िव� ापीठे समान लेखा संिहता कलम 2.12 नुसार खालील�माणे अथ�संक�प उपसिमती 

गठीत कर�यात आली होती.

1) �ाचाय� � ी. आर. वाय. पाटील : अ�य�  

2) � ी. बी. पी. पाटील : सद�य

3) डॉ. ए. ए. शेख : िनमंि� त त�  सद�य

4) डॉ. आर. एस. म�ते : िनमंि� त त�  सद�य 

5) डॉ. बी. सी. शेवाळे : सद�य - सिचव

उपरो�त उपसिमतीने िद.15, 16 व 27 िडस�बर, 2016 रोजी सव� िवभाग व संकुल�मुख 

यांचसेमवते बैठक घेऊन व �यांचशेी चच� क� न तयार केलेले सन 2016-17 च े सुधारीत 

अंदाजप� क व 2017-18 च े मूळ अंदाजप� क िव�  व लेखा सिमती�या िद.09/04/2017 रोजी 

झाले�या बैठकीसमोर िवषय � .03 नुसार सादर केले असता, �यावर सव�कष चच� होऊन �यानुसार 

खालील�माणे ठराव कर�यात आला.

ठराव : सन 2016-17 चे सुधारीत अंदाजप� कास व सन 2017-18 �या मूळ अंदाजप� क 

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

वरील�माणे िव�  व लेखा सिमतीची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िद.24/01/2017

रोजी झाले�या बैठकीत िवषय � .03 अ�वये िवचाराथ� सादर केली असता, �यावर खालील�माणे 

ठराव झाला.  

ठराव : िव� ापीठाच े सन 2016-17 चे सुधािरत अंदाजप� कास व सन 2017-18 �या मूळ

अंदाजप� कास िव�  व लेखा सिमतीने केलेली िशफारस दु� �तीसह ��वका� न 

अिधसभेस सव�नुमते मा�यतेची िशफारस कर�यात आली.

सबब, िव� ापीठाच े सन 2016-17 चे सुधारीत अंदाजप� क व सन 2017-18 �या मूळ 

अंदाजप� काबाबत �यव�थापन पिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: मा.कुलगु� महोदयांनी डॉ. बी. सी. शेवाळे िव�  व लखेा अिधकारी यांना सोलापरू 

िव� ापीठाचे सन २०१६-१७ चे सधुािरत अदंाजप� क व सन २०१७-१८ चे मूळ अदंाजप� क 

सादर कर�याबाबत सांिगतल.े �यानुसार डॉ. बी. सी. शेवाळे िव�  व लखेा अिधकारी यांनी 

सोलापरू िव� ापीठाच े सन २०१६-१७ च े सधुािरत अदंाजप� क व सन २०१७-१८ च े मूळ 

अदंाजप� क सादर केल.े �यास �ा. पी. �भाकर यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर खालील 

सद�यांनी �यांच ेिवचार मांडल.े

१) डॉ. एस. एम. देशपांडे २) डॉ. डी. एम. वलकेर ३) डॉ. ए. ए. घनवट  

सव� सद�यांनी या अदंाजप� कावर मु�ेसूद चच� केली व सदर अदंाजप� के सूचना 

दु� �तीसह सव�नुमते मा�य कर�यात आल.े
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[ 4 ] महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने तयार केललेा व िविवध अिधकार मंडळाने 

यापवू� मा�य केललेा शै� िणक वष� २०१६-17 ते 2020-21 या पाच वष�चा िदघ�कालीन 

शै� िणक बहृत आराखडा महारा�� शासना�या िद.२१/१०/२०१६ रोजी�या प� ास 

अनुस� न महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने सुधािरत क� न तयार केल�ेया 

बहृत आराख� ास महारा�� र िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ कलम १४(७) अ�वये 

मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी िशफारस ��वका� न, िव� ा 

पिरषदेने मा�यतेसाठी अिधसभेस केललेी िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा�� िव� ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 82(१) म�ये बहृत आराख� ाबाबत

खालील�माणे तरतूद आहे

"The university shall prepare a perspective plan and get the same approved by the

State Council for Higher Education for educational development for the location of

colleges and institutions of higher learning in a manner ensuring equitable

distribution of facilities for Higher Education having due regard, in particular, to

the needs of unnerved and under developed areas within the jurisdiction of the

University. Such plan shall be prepared by the Board of College and University

Development and shall be placed before the Academic Council and the Senate

through the Management Council and shall, if necessary, be updated every year."

शै� िणक वष� २०११-१२ ते २०१५-१६ या पाच वष��या बहृत आराख� ाचा 

कालावधी संपलेला असून शै� िणक वष� २०१6-17 पासून नवीन महािव� ालय स�ु  

कर�याच े��ताव ��वकार�यासाठी सन 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष�चा शै� िणक 

बहृत आराखडा तयार केलेला आहे. �याअनुषंगाने यापवू� केलेली काय�वाही खालील 

�माणे आहे.

सदर िवषय िद.१५/०७/२०१४ रोजी�या महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास 

मंडळा�या बठैकीम�ये ठेव�यात आला असता, �यावर खालील �माणे ठराव कर�यात 

आलेला होता.  

१) शै� िणक वष� २०१6-17 ते 2020-21 या पाच वष��या िदघ�कालीन बहृत आराखडा 

तयार कर�याकिरता �थािनक वत�मानप� ाम�ये जािहर िनवदेन देवून वगेवगे� या 

सं�था / महािव� ालयाकडून सूचना मागवून घे�यात या�यात.

२) शै� िणक वष� २०16-17 ते 2020-21 या पाच वष��या िदघ�कालीन बहृत आराखडा 

तयार कर�याकामी एक उपसिमती नेम�याच े अिधकार मा. कुलगु� महोदयांना 

दे�यात आले.

३) सदर बहृत आराखडा बाबतचा उपसिमतीचा अहवाल पढुील महािव� ालय व 

िव� ापीठ िवकास मंडळा�या बठैकीत सादर कर�यात यावा.

उ�त ठरावा�या अनुषंगाने शै� िणक वष� 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष��या 

िदघ�कालीन बहृत आराखडा तयार कर�याकिरता �थािनक वत�मानप� ाम�ये जािहर 

िनवदेन देवून वगेवगे� या स�ंथा / महािव� ालयाकडून सूचना मागवून घे�यात आलेले 

होते. तसचे महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने िदले�या अिधकारा�वये 

मा. कुलगु� महोदयांनी शै� िणक वष� 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष�चा िदघ�कालीन 

बहृत आराखडा तयार कर�याकामी खालील�माणे उपसिमती िनयु�ती केलेली होती.



अिधसभेची पंधरावी बैठक शिनवार, िद.1८ माच�, २०१७ काय�वृ� ांत 24/35

1. मा. �ा. डॉ. एन. एन. मालदार अ�य�

२. � ी. धम�राज काडादी सद�य ३. डॉ. बी. वाय. यादव सद�य

४. �ाचाय� डॉ. ए. एल. देशमुख सद�य ५. �ाचाय� डॉ. जी. एन. िच� े सद�य

६. �ाचाय� डॉ. एस. ए. हलकुडे सद�य ७. �ाचाय� डॉ. एस. के. पवार सद�य

८. �ा. डॉ. एस. एस. सुय�वशंी सद�य ९. डॉ. महादेव देशमुख सद�य

१०. डॉ. डी. जी. कदम सद�य ११. डॉ. � ीकांत येळेगावकर सद�य

१२. डॉ. पी. �भाकर सद�य १३. �ाचाय� आर. वाय. पाटील सद�य

14. डॉ. �ही. पी. उबाळे सद�य 15. डॉ. गौतम कांबळे सद�य

१६. डॉ. ए. एम. रंगरेज सद�य १७. डॉ. ॲनी जॉन सद�य

१८. डॉ. पी. पी. वडगावकर सद�य १९. � ी. जी. के. देशमुख सद�य

२०. डॉ. एस. एन. सलवदे सद�य २१. �ाचाय� डॉ. एम. ए. दलाल सद�य

२२. � ी. शरद ठाकरे सद�य २३. � ी. राम रे� ी सद�य

२४. � ी. उ�हास पाटील सद�य २५. � ी. के. एम. जमादार सद�य

२६. �ाचाय� डॉ. बी. एम. भांजे सद�य 

सिचव 

सदर उपसिमतीची बठैक मा. कुलगु� महोदयां�या अ�य� तेखाली 

िद.07/11/2014 रोजी बठैक संप�  झाली. सदर बठैकीम�ये वगेवगे� या �य�ती तथा 

सं�थाकडून �ा�त झालेले िनवदेने सादर क� न ��ततू िव� ापीठाचा शै� िणक वष� 

2016-17 ते 2020-21 या पाच वष��या िदघ�कालीन बहृत आराखडा तयार कर�यात 

आलेला होता. तसेच ��ततू िव� ापीठातील सव� सकुंलाच ेसंचालक यां�याशी चच� क� न 

िव� ापीठ पिरसरातील अ�यास� मांना बहृत आराखडा तयार कर�याचे अिधकार 

मा. कुलगु�  महोदयांना दे�यात आलेले होते.

उपसिमतीने तयार केलेला बहृत आराखडा शै� िणक वष� 2016-17 ते 2020-21 

या पाच वष�किरता नवीन महािव� ालय सु�  कर�यासाठीचा िदघ�कालीन बहृत आराखडा 

तसेच िव� ापीठ पिरसरातील सव� सकुंला�या संचालकांशी चच� क� न िव� ापीठ 

पिरसरातील अ�यास� माच े मा. कुलगु� महोदयांनी तयार केलेला बहृत आराखडा 

िद.10/12/2014 रोजी�या महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळासमोर िवषय � .३ 

अ�वये िवचाराथ� सादर केला असता, महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने सोबत 

जोड�या�माणे शै� िणक वष� 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष�चा िदघ�कालीन 

शै� िणक बहृत आराखडा तयार क� न �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केलेला होता.

महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने तयार केलेला शै� िणक वष� 

2016-17 ते 2020-21 या पाच वष�चा शै� िणक बहृत आराखडा िद.23/12/2014

रोजी�या �यव�थापन पिरषदेम�ये िवचाराथ� सादर केला असता, ठराव � .06 अ�वये 

�यव�थापन पिरषदेने सदर बहृत आराखडा िव� ा पिरषदेस दु� �तीसह (बाश� येथे कला 

आिण वािण�य अ�यास� मा�या महािव� ालयाचा समावशे) सधुािरत बहृत आराखडा 

तयार क� न सदर बहृत आराखडा िव� ा पिरषदेला िशफारस केलेला होता. �यव�थापन 

पिरषदेने केले�या िशफारशीला अनुस� न सदरचा िवषया िद.17/01/2015 रोजी�या 

िव� ा पिरषदे�या बठैकीम�ये सादर केला असता, िव� ा पिरषदेने ठराव � .110 अ�वये 

अिधसभेला िशफारस केली.   
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उपरो�त �माणे िव� ा पिरषदेने दु� �तीसह मा�यता िदलेला बहृत आराखडा 

िद.29/03/2015 रोजी�या अिधसभे�या बठैकीम�ये सादर केले असता, सदरचे बहृत 

आराख� ास अिधसभेने ठराव � .०५ अ�वये मा�यता िदलेली होती.

उपरो�त�माणे सव� अिधकार मंडळा�या मा�यतेअंती ��तूत काय�लया�या 

िद.२१/०५/2015 रोजीचे प�  � .सोिवसो/मविवमं/संल�नता/1507 अ�वये मा�यतेसाठी 

मा. सिचव, महारा��  ्रा�य िश� ण पिरषद तथा िश� ण सचंालक (उ.िश.), पणेु, मा. अवर 

सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, महारा��  ् रा�य, मं� ालय, मंुबई व मा. िवभागीय 

सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापरू यां�याकडे सादर कर�यात आलेले होते. 

दर�यान पा. म. ताकटे, उपसिचव, महारा��  ् शासन यांनी िद.२९/०४/२०15 

रोजीच े प�  � .उिशप/१११३/� .405/िविश-3 मधील मु�ा � .२ व ३ म�ये खालील बाब 

नमूद केलेली आहे. 

• मु�ा � .२ : उ�च िश� ण हे � ामीण, ड�गराळ, आिदवाशी, न� ल� �त इ�यादी 

भागातील िव� ा�य�ना उपल�ध �हाव े या हेतूने संपणू� रा�याम�ये महािव� ालयाच े

अ�यासपणू� व समतोल जाळे िनम�ण होणे अपेि� त आहे. तथािप, मागील वष� 

जवळपास 25% जागा िर�त हो�या. तसेच चालू वष� मा�यता दे�यात आले�या नवीन 

महािव� ालये, िव� ाशाखा, अ�यास� म व वाढीव तुक� ा या मा�यमातनू वाढीव 

�वशे � मता िनम�ण झाले आहे. या�तव रा�यातील सव� अकृिष िव� ापीठांना 

कळिव�यात येते की, शै� िणक वष� 2015-16 साठी नवीन महािव� ालय (पारंपािरक, 

�यावसाियक) िव� ाशाखा, िवषय / अ�यास� म, वाढीव तुक� ांचा ��तावांना 

मा�यता न दे�याचा िनण�य शासन �थरावर घे�यात आलेला आहे. सदरचा िनण�य सव� 

सं�था / महािव� ालयांना िव� ापीठ �थराव� न कळिव�यात यावा.

• मु�ा � .३ : �याच�माणे वर नमूद के�या�माणे अिधिनयमातील तरतूदीनुसार 

िव� ापीठानी तीन मिह�या�या आत सधुािरत बहृत आराखडा तयार क� न तो उ�च 

िश� ण पिरषदे�या मा�यतेसाठी सादर करावा. सदर िनद�शची काटेकोरपणे 

अंमलबजावणी करावी.  

उपरो�त मु�ा � .३ अवलोकनी घेता, िव� ापीठाने तीन मिह�या�या आत सधुािरत 

बहृत आराखडा तयार क� न तो उ�च िश� ण पिरषदेस सादर कर�या�या अनुषंगाने 

शै� िणक वष� 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष�चा बहृत आराखडा िद.१३/08/2015 

रोजी�या िव� ा पिरषदे�या बठैकीम�ये सादर केला असता, ठराव � .५० अ�वये िव� ा 

पिरषदेनी मा�यता िदलेली आहे.

तसेच, मा. उपसिचव, उ�च व तं�  िश� क िवभाग, मं� ालय, मंुबई यांनी 

िद.21/10/2016 रोजी�या प� ा�वये रा�य उ�च िश� ण पिरषदे�या िद.१८/10/2016 

रोजी संप�  झाले�या बठैकीतील िनण�या�माणे काय�वाही कर�याबाबत कळिवले असनू 

�यातील मु�ा � .१ खालील�माणे आहे.

मु�ा � .१: "डॉ. नर��  जाधव सिमती�या िशफारश�चा सखोल अ�यास क� न तसचे 

िद.29/04/2015 रोजी�या पिरप� कातील सचूनां�माणे सव� अकृिष िव� ापीठांनी सन 

2017-18 च े वा�षक आराखडे तसेच ५ वष�च े बहृत आराखडे न�याने शा� ो�त व 

गरजाधािरत तयार क� न रा�य उ�च िश� ण पिरषदेला सादर करावते."
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�यास अनुस� न ��ततू िव� ापीठाकडून तयार कर�यात आलेला शै� िणक वष� 

2016-17 ते 2020-21 या पाच वष�चा सुधािरत बहृत आराखडा पनु� : एकदा 

मा. सिचव, महारा�� रा�य िश� ण पिरषद तथा िश� ण सचंालक (उ.िश.), पणेु, मा. अवर 

सिचव, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई व मा. िवभागीय सहसंचालक, उ�च 

िश� ण, सोलापरू यां�याकडे सादर करावा लागणार अस�याने शै� िणक वष� 2016-17 ते 

2020-21 या पाच वष�चा िदघ�कालीन शै� िणक बहृत आराखडा सुधािरत कर�या�तव 

िद.05/01/2017 रोजी�या महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळा�या बठैकीत 

फेरिवचाराथ� सादर कर�यात आला असता, �यास अनुस� न खालील�माणे िनण�य 

घे�यात आला आहे.

"शै� िणक वष� 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष�चा िदघ�कालीन शै� िणक बहृत 

आराखडा डॉ. नर��  जाधव सिमती�या िशफारशी�या अनुषंगाने िव िद.29/04/2015

रोजी�या शासन पिरप� कातील सूचनां�माणे खालील दु� �तीसह सधुािरत क� न 

�यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आला.

- पंढरपरू तालुका अतंग�त शेगांव दुमाला येथे कला व वािण�य या महािव� ालयाचा 

समावशे करावा." 

उ�त िनण�या�या अनुषंगाने महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने तयार 

केलेला पाच वष��या शै� िणक बहृत आराख� ास महारा�� िव� ापीठ कायदा १९९४ 

कलम 82(१) मधील तरतूदीनुसार �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत व त� नंतर िव� ा 

पिरषदे�या बठैकीत सादर करणे आव�यक आहे.

पंरत ु��ततू िव� ापीठा�या �यव�थापन पिरषदेची बठैक िद.24/01/2017 रोजी 

तर िव� ा पिरषदेची बठैक िद.12/01/2017 रोजी आयोिजत अस�याने व सदरचा 

शै� िणक बहृत आराखडा शासनास तातडीने सादर करावयाचा अस�याने 

मा. कुलगु� महोदयांनी महारा��  ् िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम 14(७) मधील 

तरतूदीनुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने िव� ा पिरषदेस िशफारस कर�यास मा�यता 

िदलेली आहे. 

शै� िणक वष� 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष�चा िदघ�कालीन शै� िणक बहृत 

आराखडा सधुािरत कर�या�तव िद.१२/०१/२०१७ रोजी�या िव� ा पिरषदे�या बठैकीत 

फेरिवचाराथ� सादर कर�यात आला असता, �यास अनुस� न खालील�माणे िनण�य 

घे�यात आला आहे. 

"महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने तयार केलेला, �यव�थापन पिरषदेने व िव� ा 

पिरषदेने िशफारस केलेला व अिधसभेने यापवू� मा�य केलेला शै� िणक वष� 2016-17 ते 

2020-21 या पाच वष�चा िदघ�कालीन शै� िणक बहृत आराखडा महारा�� शासना�या 

िद.२१/१०/२०१६ रोजी�या प� ास अनुस� न महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने 

सुधािरत क� न तयार केलेला बहृत आराखडा महारा�� िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ 
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कलम १४(७) अ�वये मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केलेली 

िशफारस ��वका� न अिधसभेस मा�यतेची िशफारस कर�यात आली."

सबब, महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने तयार केलेला व िविवध 

अिधकार मंडळाने यापवू� मा�य केलेला शै� िणक वष� 2016-17 ते 2020-21 या पाच 

वष�चा िदघ�कालीन शै� िणक बहृत आराखडा महारा�� शासना�या िद.21/10/2016

रोजी�या प� ास अनुस� न महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने सधुािरत क� न 

तयार केले�या बहृत आराख� ास महारा�� िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ कलम १४(७) 

अ�वये मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केलेली िशफारस 

��वका� न, िव� ा पिरषदेने मा�यतेसाठी अिधसभेस केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने तयार केललेा व िविवध अिधकार मंडळाने 

यापवू� मा�य केललेा शै� िणक वष� २०१६-17 ते 2020-21 या पाच वष�चा िदघ�कालीन 

शै� िणक बहृत आराखडा महारा�� शासना�या िद.२१/१०/२०१६ रोजी�या प� ास 

अनुस� न महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने सुधािरत क� न तयार केल�ेया 

बहृत आराख� ास मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी 

िशफारस ��वका� न, िव� ा पिरषदेने मा�यतेसाठी केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.



अिधसभेची पंधरावी बैठक शिनवार, िद.1८ माच�, २०१७ काय�वृ� ांत 28/35

[ 5 ] शै� िणक वष� 2018-19 या एका वष�चा महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने तयार 

केललेा अ�पकािलन शै� िणक बहृत आराख� ास मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन 

पिरषदे�या वतीने केललेी िशफारस ��वका� न, िव� ा पिरषदेने दु� �तीसह मा�यतेसाठी 

अिधसभेस केललेी िशफारस िवचारारथ्. 

(िटपणी: बहृत आराख� ािवषयी महारा�� िव� ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 82(१) म�ये 

खालील�माणे तरतूद आहे.

The university shall prepare a perspective plan and get the same approved by

the State Council for Higher Education for educational development for the

location of colleges and institutions of higher learning in a manner ensuring

equitable distribution of facilities for higher education having due regard, in

particular, to the needs of unserved and under developed areas within the

jurisdiction of the university. Such plan shall be prepared by BCUD and shall

be placed before the Academic Council and the Senate through the

Management Council and shall, if necessary, be updated every year.

महारा�� िव� ापीठ अधिनयम १९९४ कलम 82(१) नुसार शै� िणक बहृत 

आराखडा महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळामाफ�त तयार कर�याची तरतूद आहे.

शै. वष� 2018-19 पासून नवीन महािव� ालय, िवषय / अ�यास� म व िव� ाशाखा 

सु�  कर�याचे ��ताव ��वकार�यासाठी सन 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष�य बहृत 

आराखडा व �ा�त िनवदेन अवलोकनी घेवून िद.05/01/2017 रोजी�या महािव� ालय व 

िव� ापीठ िवकास मंडळाने ठराव � .०३ नुसार शै. वष� 2018-19 या वष�चा अ�पकालीन 

शै� िणक बहृत आराखडा तयार क� न �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केलेला आहे.

उ�त तरतूदीस अनुस� न, महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने तयार 

केलेला एका वष�चा शै� िणक बहृत आराखडा महारा�� िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम 

82(1) मधील तरतूदीनुसार �यव�थापन पिरषे�या बठैकीत व त� नंतर िव� ा पिरषदे�या 

बठैकीत सादर करणे आव�यक आहे.

परंत ु��ततू िव� ापीठा�या �यव�थापन पिरषदेची बठैक िद.24/01/2017 रोजी 

व िव� ा पिरषदेची बठैक िद.१२/०१/२०१७ रोजी आयोिजत अस�याने व सदरचा 

शै� िणक बहृत आराखडा मा�यते�तव शासनास सादर करावयाची काय�वाही िवहीत 

वळेेत हो�या�तव मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम १४(७) 

मधील तरतूदीनुसार �यव�थापन पिरषदे�या वतीने िव� ा पिरषदेस िशफारस कर�यास 

मा�यता िदलेली आहे.
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�यास अनुस� न शै� िणक वष� 2018-19 या एका वष�चा अ�पकालीन शै� िणक 

बहृत आराखडा िद.१२/०१/२०१७ रोजी�या िव� ा पिरषदे�या बठैकीत सादर केला 

असता, िव� ा पिरषदेने ठराव � .73(१७) अ�वये खालील�माणे दु� �तीसह अिधसभेस 

िशफारस केलेली आहे. 

अ.� . बहृत आराख� ातील 

िठकाण 

अ�यास� म

1) सांगोला / जुनोनी बचॅलर ऑफ फॅशन टे�नॉलॉजी ॲ�ड िडझाईन 

यानंतर "बी. ए., बी. ए�सी, एम. ए, एम. ए�सी," यांचा 

न�याने समावशे कर�यात यावा.

२) पंढरपरू कला व वािण�य रा�  महािव� ालय यानंतर 

"बी. एफ. ए." यांचा न�याने समावशे कर�यात यावा.

िद.१२/०१/२०१७ रोजी�या िव� ा पिरषदेने उ�त�माणे सिूचत केले�या दु� ��या 

शै� िणक वष� 2018-19 या एका वष��या अ�पकालीन शै� िणक बहृत आराख� ात 

समािव�ट कर�यात आले�या आहेत. 

सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर 

शै� िणक वष� 2018-19 पासून नवीन महािव� ालय / अ�यास� म / िव� ाशाखा सु�  क�  

इ��छणा�या सं�थासाठी शै� िणक बृहत आराखडा

सोलापरू िव� ापीठ काय�� �े ात �या न�दणीकृत सं�थांना शै� िणक वष� 2018-19

पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावर खालील�माणे (��तािवत िठकाण व �यासमोरील 

अ�यास� मासाठी) नवीन महािव� ालय सु�  करावयाचे आहेत. (बी. बी. ए., बी. सी. ए, 

बी. ए�सी (ई. सी. एस.), िश� णशा� , शािररीक िश� णशा� , समाजकाय� (बी. एस. ड��य ू

व एम. एस. ड��य)ू, इंिजिनअर�ग, फाम�सी, एम. बी. ए, बायोटे�नॉलॉजी व एम. सी. ए. 

या अ�यास� माची महािव� ालये वगळता) अशा सव� न�दणीकृत सं�थांना कळिव�यात येते 

की, सन 2018-19 या शै� िणक वष�साठी खालील त��यात दश�िव�या�माणे 

(िव� ापीठा�या बहृत आराख� ानुसारच) िव� ापीठा�या िवहीत नमू�यात ��ताव 

मागिव�यात येत आहेत. सदर बहृत आराखडा हा संल��नत महािव� ालयाम�ये नवीन 

अ�यास� म व नवीन िव� ाशाखा सु�  कर�यासाठीही लागू राहील.

नवीन महािव� ालयांचे ��ताव महारा�� िव� ापीठ कायदा १९९४ कलम 82(३) 

नुसार िद.३१ ऑ�टोबर, २०१७ पय�त िव� ापीठाकडे महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास 

मंडळ काय�लयात, काय�लयीन वळेेत स�ु ीच े िदवस वगळता ��वकार�यात येतील.

िवहीत नमु�यातील अज� िव�  व लेखा िवभाग (�काशन िवभागात) � .१,०००/- शु�कास 

काय�लयीन वळेेत िव� ीस उपल�ध आहेत.



अिधसभेची पंधरावी बैठक शिनवार, िद.1८ माच�, २०१७ काय�वृ� ांत 30/35

अ.� र. बृहत आराख� ातील िठकाण अ�यास� म

1. सोलापूर शहर

सोलापूर शहर िवधी महािव� ालय

िच� कला महािव� ालय 

कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय 

कला, वािण�य व िव� ान मिहला महािव� ालय

कला, वािण�य व सामािजकशा�  े िव� ाशाखे 

अंतग�त पद�यु� र अ�यास� म

बी. एफ. ए., एम. एफ. ए., बी. आ�कटे�चर

M. Sc. Physics

M. Sc. Physics (Solid State)

M. Sc. (Medicinal Chemistry)

M. Sc. Microbiology (Applied Microbiology)

M. Sc. Microbiology (Industrial Microbiology)

2. उ� र सोलापूर

वडाळा वािण�य महािव� ालय, िव� ान महािव� ालय

3. दि� ण सोलापूर

वळसंग कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

बोरामणी कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

होटगी / फताटेवाडी / आहेरवाडी कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

4. अ�कलकोट

अ�कलकोट िव� ान महािव� ालय

कला िव� ाशाखे अंतग�त पद�यु� र अ�यास� म

दुधनी / चपळगाव कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

म�दग� कला व वािण�य महािव� ालय

5. बाश�

बाश� कला व वािण�य महािव� ालय

वरैाग िव� ान महािव� ालय

कला व सामािजकशा�  े िव� ाशाखे अंतग�त 

पद�यु� र अ�यास� म

जामगाव कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

रे�व ेइंिजिनअर�ग महािव� ालय

मालवडंी कला महािव� ालय

6. मोहोळ

मोहोळ िव� ान महािव� ालय

नरखेड कला व िव� ान महािव� ालय

कामती बु� ूक / कु� ल कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

7. मंगळवढेा

मंगळवढेा / नंदे� र कला व वािण�य महािव� ालय

बोराळे / डोणज कला व िव� ान महािव� ालय

सलगर (बु.) कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय
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सांगोला

8. सांगोला / जुनोनी बॅचलर ऑफ फॅशन टे�नॉलॉजी ॲ�ड िडझाईन

बी. ए., बी. ए�सी., एम. ए. व एम. ए�सी.

िचक महूद / महूद / वाकी शेवणे कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

9. माढा

माढा / कुडु�वाडी कला व िव� ान महािव� ालय

ट�भणू� वािण�य व िव� ान महािव� ालय

बी. जे. सी. व एम. जे. सी.

10. माळिशरस

माळिशरस वािण�य व िव� ान महािव� ालय

नातेपुते जन�िलझम महािव� ालय

जाधववाडी कला व िव� ान महािव� ालय

पानीव कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

तांबवे कला महािव� ालय

11. करमाळा

जेऊर / झरे वािण�य व िव� ान महािव� ालय

िभलारवाडी / �जती कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

12. पंढरपूर

पंढरपूर संत वाडमय महािव� ालय

कला, वािण�य व िव� ान मिहला महािव� ालय

कला, वािण�य रा�  महािव� ालय

बी. एफ. ए. 

कोट� कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

चळे कला, वािण�य व िव� ान महािव� ालय

शेगांव दुमाला कला व वािण�य महािव� ालय

िटप:

1)

शै. वष� 2018-19 साठी मा�यता �ा�त सं�था / संल��नत महािव� ालयांकडून 

बी. बी. ए., बी.सी.ए., बी. ए�सी (ई.सी.एस), िश� णशा� , शािररीक 

िश� णशा� , समाजकाय� (एम.एस.ड�लु), इंिजिनअर�ग, फाम�सी, एम. बी. ए., 

बायोटे�नॉलॉजी व एम. सी. ए. या अ�यास� माच े ��ताव ��वकारले जाणार 

नाहीत. 

2) नॅक मु�यांकन /पनुमु��यांकन झाले�या 'अ' मानांकन �ा�त महािव� ालयाना 

�ाधा�य असेल.

३) नामवतं औ� ोिगक सं�थांना सामािजक बांधीलकी �हणनू नवीन उ�च दज�ची 

महािव� ालये / अ�यास� म सु� कर�याच ेआवाहन कर�यात येत आहे.

4) बहृत आराखडा संदभ�त शासनाकडून वळेोवळेी िवहीत केली जाणारी माग�दश�क 

त�व े/ सचूना /आदेश लागू राहतील. 
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SOLAPUR UNIVERSITY, SOLAPUR

Academic Prospective Plan

For Solapur University Campus, Solapur

2018-19

New Academic Departments on Campus (Proposed)

Sr. No. Name of the Proposed Department

FACULTY OF ARTS

1. Department of English

2. Department of Hindi

3. Department of Marathi

4. Department of Chinese

5. Department of Sanskrit and Prakrit Language

6. Department of Kannada

7. Department of Foreign Language (French, German, Russian, Japanese)

8. Department of Urdu

9. Department of Fine Arts (Music, Drama, Fashion Design & Fine Arts)

FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT

1. Department of Commerce

2. Department of Management

FACULTY OF SCIENCE

1. Department of Bio-Technology

2. department of Food Science & Nutrition

3. Department of Zoology

4. Department of Geography

5. Department of Botany

6. Department of Bio Chemistry

7. Department of Scientific Computing

8. Department of Bioinformatics

9. Department of Microbiology

10. Department of I.T.

11. Department of Inorganic Chemistry

12. Department of Analytical Chemistry

13. Department of Physical Chemistry

14. Department of Medicinal Chemistry

Sr. No. Name of the Proposed Department

15. Department of Textile Chemistry

16. Department of Petroleum Geology

17. Department of Environmental Geology
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18. Department of Nano Science & Nano Technology

19. Department of Disaster Management

FACULTY OF LAW

1. Department of Law

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES

1. Department of Economics

2. Department of History

3. Department of Library & Information Science

4. Department of Philosophy

5. Department of Psychology

6. Department of Political Science

7. Department of Women Study & Human Rights

8. Department of Adult & Continuing Education

9. Department of Sociology

10. Department of Human Rights

11. Department of Tourism

12. Department of Futuristic Studies

FACULTY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

1. Department of Pharmacy

FACULTY OF SPORTS EDUCATION

1. Department of Sports

FACULTY OF TECHNOLOGY

1. Department of Technology

FACULTY OF EDUCATION

1. Department of Education

2. Department of Physical Education

OTHER FACULTY

1. National Service Scheme

2. Department of Students Welfare

3. Competitive Exam Centre and Placement Cell

4. Academic Staff College

सबब, शै� िणक वष� 2018-19 या एका वष�चा महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास 

मंडळाने तयार केले�या अ�पकािलन शै� िणक बहृत आराख� ास मा. कुलगु�  

महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केलेली िशफारस ��वका� न, िव� ा पिरषदेने 

दु� �तीसह मा�यतेसाठी अिधसभेस केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: शै� िणक वष� 2018-19 या एका वष�चा महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळाने तयार 

केललेा अ�पकािलन शै� िणक बहृत आराख� ास मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन 
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पिरषदे�या वतीने केललेी िशफारस ��वका� न, िव� ा पिरषदेने दु� �तीसह मा�यतेसाठी 

केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 6 ] अिधसभा सद�य डॉ. डी. एम. वलकेर यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सचूना 

पाठिवली आहे. 

"सोलापरू िव� ापीठा�या �शासकीय काय�लयास दुस�या व चौ�या शिनवारी असले�या 

सु� ीम�ये बदल क� न पिह�या व ितस�या शिनवारी सु� ी दे�यात यावी, अशी िशफारस ही 

अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस करीत आहे."

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास डॉ. �ही. बी. पाटील यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

तांि� क कारणा�तव सदरचा ��ताव मागे घे�याबाबत डॉ. डी. एम. वलकेर यांनी 

सभागृहाकडे परवानगी मािगतली व सभागृहाने एकमताने परवानगी िदली.  

मा. अ�य� ां�या परवानगीने बठैक संप�याचे � . कुलसिचवांनी जाहीर केले.

सही/-     सही/- 

� . कुलसिचव

सद�य सिचव, अिधसभा

मा. कुलगु�

अ�य� , अिधसभा


