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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

अिधसभे�या 12 �या बैठकीचा काय�वृ� ांत

शिनवार, िद.19 माच�, २०१6 दुपारी 12:00 वा.  

अिधसभेची १२ वी बठैक िद.१9 माच�, २०१६ 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) डॉ. नंदनवार डी. आर., �भारी सहसचंालक, मा. सचंालक (तं�  िश� ण)

यांचे �ितिनधी,पणेु

सद�य

4) �ाचाय� � ी. पाटील आर. वाय. सचंालक, म. व िव. िव. मं. सद�य

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

6) �ा. सयू�वशंी एस. एस., �. � ंथपाल सद�य 

7) मा. � ी. गणपतराव देशमुख, िवधानसभा सद�य सद�य

8) � ी. माळी एस. के., कुलसिचव सिचव

�वागत:

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

मा. आमदार � ी. गणपतराव देशमुख यांच े महारा��  ् िवधानसभेने सोलापरू िव� ापीठा�या 

अिधसभेवर नामिनद�शन के�यानंतर �यांची ही पिहलीच बठैक अस�याने �यांच ेमा. कुलगु�  यां�या ह�ते 

प�ुपगु�छ देवून �वागत कर�यात आले.

अनुप��थती :

मा. सचंालक, (D. M. E. R.) मंुबई व मा. ॲड. िदलीप सोपल, िवधानसभा सद�य अिधसभे�या 

या बठैकीस अनुप��थत होते. 
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कुलसिचवांनी पिरिनयम 474 (1) नुसार, मा.कुलगु�ं ना अकरा�या अिधसभे�या बठैकीपासून या 

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

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

"अ" जनरलआिण कुलसिचव काय�लय:

1. उ�च व तं�  िश� ण महारा��  रा�य, मंुबई यांनी नवीन रा�� ीय शै� िणक धोरण संदभ�त मंुबई 

येथे िदनांक 03 न��हेबर, 2015 रोजी आयोिजत केले�या काय�शाळेस मा. कुलगु�  महोदय 

उप��थत होते.

2. � ीम ॲकॅडमी सोलापरू यांच े िव� माने भारतर�न डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर यां�या 59 �या 

महापिरिनव�ण िदनािनिम�  िदनांक 05 िडस�बर, 2015 रोजी आयोिजत केले�या अखंड १८ 

तास अ�यास अिभवादन उप� म काय�� मास मा. कुलगु�  �मुख पाहुणे �हणनू उप��थत 

होते. 

3. �ी � े�नग आय.ए.एस. को�चग क�स�न फॉर िपपल चॅिरटेबल � �ट यांचे िव� माने िदनांक १२ 

िडस�बर, २०१५ रोजी आयोिजत केले�या भारतीय �शासन सेवा पवू� परी� ा माग�दश�न 

काय�� म सोह� यास मा. कुलगु�  महोदय �मुख पाहुणे �हणनु उप��थत होते.

4. सोलापरू िव� ापीठाच ेनॅक, ब�गलोर � ारा िदनांक 09 स�ट�बर, 2015 ते िदनांक 12 स�ट�बर, 

2015 या कालावधीत �थम मु�यांकन होऊन िव� ापीठास “ब” (CGPA- 2.62) मानांकन 

�ा�त झा�याच े नॅक ब�गलोरच े �ा. धीर�� पाल �सग, संचालक यांनी जा. � . 

F. 19.26/ES(SC-10)DO/2015/7.1 िदनांक 16/11/2015 रोजी�या प� ा�वये कळिवले 

आहे. 

5. 26 जानेवारी, 2016 रोजी भारतीय �जास� ाक िदना िनिम�  िव� ापीठा�या � ांगणात मा. 

कुलगु�  महोदय यां�या शुभह�ते �वजारोहणाचा काय�� म संप�  झाला. सदर काय�� मास 

��तुत िव� ापीठातील िश� क, िश� के� र सेवक आिण िव� ाथ� बहुसं� येने उप��थत होते.

6. रा�य शासना�या िदनांक 19 जून, 2014 �या शासन िनण�यानुसार ��ततु िव� ापीठात 

अंतग�त त� ार िनवारण सिमती गठीत कर�यात आली असनू या सिमती�या �येय 

धारणानुसार िदनांक 18 जानेवारी, 2016 रोजी िव� ापीठ सभागृहात � ीमती िशवक�या 

कदेरकर यांच े “आधुिनक काळातील मिहला सबलीकरण” या िवषयावर �या�यान 

आयोिजत कर�यात आले. सदर काय�� मास ��ततु िव� ापीठातील िश� क, िश� के� र 

सेवक आिण िव� ाथ� बहुसं�येने उप��थत होते.

7. अहवाल कालावधीम�ये शै� िणक वष� 2015-16 करीता िव� ापीठातील िविवध 

संकुल/अिधिवभागाकडे �वशेीत एकूण 890 िव� ा�य�पकैी मागासवग�य 403 िव� ा�य�च े

भारत सरकार िश�यवृ� ीचे अज� ऑन लाईन प�दतीने मा. सहा�यक आयु�त समाज क�याण 

काय�लय, सोलापरू यांचकेडे सादर कर�यात आले.

8. ��तुत िव� पीठातील सकुंलाकडे िर�त असले�या िश� क पदां�या मुलाखतीचे आयोजन 

िदनांक ०६/०१/२०१६ आिण ०७/०१/२०१६ रोजी कर�यात आले.

9. मा. िश� ण सचंालक, उ�च िश� ण पणेु यांचे प�  �ं . उिशसं/एमआयएस/2015-

16/सां��यकी/8158 िद. 12/08/2015 नुसार (अिभयांि� की िव� ाशाखा वगळून) सव�

संल��नत महािव� ालयांना मािहती �यव�थापन �णाली (DHEMIS) या पोट�लवर सन 

2015-16 या वष�ची मािहती न�दणे बाबत िदनांक 25/08/2015 रोजी�या प� ा�वये 
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कळिव�यात आले. सदर मािहती ऑनलाईन भरताना महािव� ालयांना येणा�या अडचणी दूर 

कर�यासाठी िव� ापीठामाफ�त िदनांक 08/10/2015 रोजी दु. 2:00 ते सायं. 5:00 पय�त 

काय�शाळेचे आयोजन कर�यात आले. 

तदनंतर महािव� ालयां�या � टुी दुर�वनी� ारे तसेच ��य�  बोलावून दूर क� न 

मािहती ऑनलाईन भर�यात आली. सलग ितस�यांदा सोलापरू िव� ापीठ मािहती 

�यव�थापकी �णाली (MIS) म�ये मािहती भर�यात �थम � मांकावर आहे

"ब" महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळ:

1. िश� क मा�यता िवभागांतग�त मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतग�त �ा�त झाले�या 

तीन अज�वर काय�वाही क� न संबिंधतांना मािहती दे�यात आली असून एक अिपल अज�वर 

काय�वाही कर�यात आली.

2. डी. ए. �ही. वलेनणकर कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू आिण ए. आर. बलु� विर�ठ मिहला 

महािव� ालय, सोलापरू या महािव� ालयातील दोन िश� कांना पदो� ती िनवड सिमतीने 

गुणव� ेवर अधारीत सहा�यक �ा�यापक संवग�तून सहयोग �ा�यापक संवग�तून िदले�या 

पदो� ती�या िशफारशीस मा�यता दे�यात आली.

3. लोकमंगल बायोटे�नॉलॉजी कॉलेज, वडाळा, ता. उ. सोलापरू येथे िव� ापीठ�तरीय 

अिव�कार संशोधन महो�सव िदनांक 30 व 31 िडस�बर, 2015 रोजी संप�  झाला. या 

महो�सवाम�ये ५०० िव� ा�य�नी २५४ इतके �क�प सादर केले. या महो�सवामधून 

िनवडले�या ४५ सशंोधकांचा संघ रा�य�तरीय अिव�कारासाठी पणेु िव� ापीठ येथे व ८ 

जणांचा संघ िवभागीय�तरीय अ�वयेषण महो�सवासाठी राज�थान िबकानेर येथे 

पाठिव�यात आले.

4. संल�नता िवभागातंग�त शै� िणक व �शासकीय मु�यमापन क� न घे�याची काय�वाही सु�  

असून या बाबत सव� अनुदािनत (40) महािव� ालयां�या तपासणी कर�याकरीता सिम�या 

िनयु�त क� न तपासणी अहवाल �ा�त झाले आहेत.

5. अहवाल कालावधीत िव� ान व िश� णशा�  शाखेतंग�त ��येकी ०१, सामािजकशा�  े

िव� ाशाखेतंग�त ०३ िव� ा�य�ना पीएच.डी. पदवी �दान कर�यात आली.

6. संल��नत अनुदािनत महािव� ालयातील िदनांक 31/12/2015 अखेरची मागासवग�य 

अनुशेषाची मािहती शासनास पाठिव�यात आली आहे.

"क" परी� ा िवभाग:

1. ऑ�टोबर/नो�ह�बर, 2015 या स� ातील एकूण 526 परी� ापकैी आजपय�त एकूण 509 

परी� ांचे िनकाल िवहीत वळेेत जाहीर कर�यात परी� ा िवभाग यश�वी झाला आहे.

2. या वष��या दी� ांत समारंभासाठी �नातकांकडून दी� ांत अज� ऑनलाईन �ि� येने भ� न 

घे�यात आले.

3. परी� ा मंडळा�या बठैका िदनांक 05/10/2015 व िदनांक 11/12/2015 रोजी संप�  

झा�या. 

4. िदनांक 12 िडस�बर, 2015 रोजी िव� ापीठ परी� ा िवभागाने Mobile App िव� ा�य�साठी 

लोकाप�ण केले.

5. िदनांक 01 जानेवारी, 2016 रोजी िव� ापीठ परी� ा िवभागाने िव� ा�य��या शंकांचे िनरसन 

व िव� ा�य��या उपयु�त मािहती करीता Whats App सुिवधा 9130013091 या � मांकावर 

काय���वत केलेली आहे. दररोज शेकडो िव� ाथ� या सुिवधेचा लाभ घेत आहेत.
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6. माच� 2016 �या परी� ा व शासना�या िनद�शानुसार परी� ा प�दतीत ICT चा वापर या करीता 

सव� संल��नत महािव� ालयां�या �ाचाय�ची बठैक मा. कुलगु�ं �या अ�य� तेखाली िदनांक 

06 जानेवारी, 2016 रोजी िव� ािपठात आयोिजत कर�यात आली.

7. ��तुत िव� ापीठाचा ११ वा दी� ांत समारंभ शु� वार िदनांक 12 फे�वुारी, 2016 रोजी 

अयोिजत कर�यात आला. या �संगी �मुख अितथी �हणनू ��यात अथ�त�  व मंुबई 

िव� ापीठाच े माजी कुलगु�  व रा�यसभा सद�य मा. �ा. भालचं�  मुणगेकर हे उप��थत 

होते. या समारंभात िविवध िवषयात गुणव� ा �ा�त केले�या एकूण २८ गुणवतं िव� ा�य�ना 

सुवण�पदकाने गौरिव�यात आले. िव� ा�य�ना �दान केलेले पदवी�माणप�  हे Tear

Resistant व Water Proof असनू डी मॅ�टग केलेले असून सदर �माणप� ावर 2 D

Barcode, QR Code, Gold Foil, Embossing हॉलमाक� इ�यादी सुर� ा िच�हासह छपाई 

कर�यात आलेली आहे.

8. ��तुत िव� ापीठात पदवीदान समारंभात खालील न�याने देणगीदारां�या देणगीमधून

सुवण�पदके दे�यात आली आहेत. १) �वग�य िनशा कारखानीस सुवण�पदक २) � ी. बी. के. 

रिवगु� जी सुवण�पदक ३) � ी. पी. बी. कामतकर व � ी. �विण प. कामतकर सुवण�पदक 

४) िदवगंत �ाचाय� डॉ. मधुकर फरताडे सुवण�पदक ५) ब�ुदवासी आर. एस. रण� ृंगारे 

सुवण�पदक ६) मातो� ी �वग�य वालुबाई िशवलाल शहा व िपता� ी �वग�य िशवलाल 

रामचं�  शहा सुवण�पदक ७) कै. पांडुरंग उफ� बाबरूाव शंकरराव सागरे सुवण�पदक ८) दिलत 

िम�  चंदा्रम च�हाण सुवण�पदक ९) �वग�य उ�दव जयराम माळी �मृती सुवण�पदक १०) 

� ी. िनवृ� ी �होन�पा गायकवाड (�वकुळसाळी) सुवण�पदक. 

"ड" � ंथालय, संकुल ेव चच�स� :े

1. िदनांक 31/12/2015 रोजी मा. कुलगु�ं �या अ�य� तेखाली � ंथालय सिमतीची ११ वी 

बठैक सपं�  झाली.

2. भशूा�  सकुंलात एम.ए�सी. भशूा�  िवषयांची सीबीसीएस अ�यास� माची बठैक िदनांक 

30/11/2015 रोजी संप�  झाली. या बठैकीसाठी सद�य �हणनू िशवाजी िव� ापीठाच ेमाजी 

कुलगु�  �ा. एन. ज.े पवार, �ा. एन. आर. कळमणकर, �ा. ए. जी. उगरकर, कन�टक 

िव� ापीठ, धारवाड व अ�य�  �हणनू �ा. पी. �भाकर उप��थत होते.

3. भशूा�  सकुंलाकडील भशूा� , भमूािहतीशा�  व पय�वरणशा�  या िवषयातील िव� ा�य�ची 

अ�यास सहल माहे िडस�बर, 2015 म�ये सकुंलाकडील त�  िश� कां�या माग�दश�नाखाली 

आयोिजत के�या हो�या.

4. िदनांक 04/02/2016 रोजी पदाथ�िव� ान सकुंला�या दश�नी भागाम�ये मा. कुलगु�  यां�या 

ह�ते वृ� ारोपन कर�यात आले.

5. रसायनशा�  संकुलाकडे एम.ए�सी. भाग-1 व भाग- 2 �या िव� ा�य�करीता िदनांक 

25/01/2016 रोजी Computational and Quantum Chemistry: The ultimate way to 

understand and simulate chemical process या िवषयावर डॉ. अनंत कुलकण�, 

शा� �  भारतीय िव� ान सं�था ब�गलोर, कन�टक यांचे पाहुणे �या�यान आयोिजत कर�यात 

आले सदर �या�यानाचा संकुलातील िव� ाथ�/िव� ाथ�नी आिण िश� कवृदांने लाभ घेतला.

6. िदनांक 12/01/2016 रोजी �वामी िववकेानंद यां�या 153 �या जयंती िनिम�  भशूा�  

संकुलात �वामी िववकेानंद यां�या जीवनावरील लघुपट िव� ा�य�समोर सादर कर�यात 

आला. 
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7. � ी. डी. एन. धोटे िसिनयर िजऑलॉिज�ट जी. एस. डी. अे., सोलापरू यांचे िदनांक 

02/02/2016 रोजी भशूा�  सकुंलातील िव� ा�य��याकरीता �या�यान ठेव�यात आले. 

सदर �या�यानास सकुंलातील िव� ाथ� बहुसं�येने उप��थत होते.

8. िदनांक 28 व 29 जानेवारी, 2016 रोजी संगणकशा�  संकुलाम�ये गिणत िवभागा�या 

वतीने रा�� ीय �तरावरील Use of Latex या काय�शाळेचे आयोजन कर�यात आले होते. 

सदर काय�शाळेम�ये िश� क, सशंोधक, िव� ाथ� आिण िव� ाथ�नीनी आपला सहभाग 

न�दिवला.

9. िदनांक 02/02/2016 रोजी संगणकशा�  सकुंलातील एम.सी.ए. व कॉ��यटुर साय�स या 

िवभागा�यावतीने Dexter Innofest-2016 या रा�� ीय �तरावरील �पध�च े आयोजन 

कर�यात आले होते. सदर �पध�म�ये सोलापरू, पंढरपरू, सांगोला, बाश�, अकलूज आिण 

लातूर येथील िविवध महािव� ालयातील संगणकशा�  या िवषयातील एकूण ३०० पदवी व 

पद�यु� र िव� ा�य�नी �ो� ा�मग व पेपर सादरीकरणासाठी आपला सहभाग न�दिवला.

10. ��तुत िव� ापीठातील इितहास आिण परुात�वशा�  िवभागा�या िवभागा�या िवभाग�मुख डॉ. 

माया पाटील यांना महारा��  रा�य शासनातफ� उ�कृ�ट वाङमय िन�मतीसाठी िदला जाणारा 

�व. यशवतंराव च�हाण रा�य वाङमय परु�कार (राजष� शाहू सािह�य परु�कार) 2016 डॉ. 

माया पाटील यां�या “मराठवा� ातील काही िश�प ेआिण मंिदर �थाप�य” या प�ुतकासाठी 

जाहीर झाला. 

11. सामािजक शा� े संकुलातील सहयोगी �ा�यापक डॉ. गौतम कांबळे यांना Indian Council

of Social Science Research, (ICSSR), नवी िद� ी या सं�थेकडून Economic Analysis 

of Rural Poverty in Western Maharashtra या िवषयासाठी सशंोधन �क�प मंजूर 

कर�यात आला असनू या संशोधन �क�पासाठी �यांना � . 8 ल�  इतकी र�कम मंजूर 

कर�यात आली आहे.

12. सामािजकशा� े संकुलातील मास क�युिनकेशन िवभागातफ� प� कार िदनाचे औिच�य साधून 

िदनांक 04 जानेवारी, 2016 रोजी दै. लोकमत सोलापरूचे संपादक � ी. राजा माने यांच े

“�सार मा�यमातील किरअर सधंी” या िवषयावर तर िदनांक 06 जानेवारी, 2016 रोजी दै. 

िद�य मराठी या वृ� प� ा�या प� कार � ीमती अि� नी तळवळकर यांच े “मिहला आिण 

मा�यमे” या िवषयावर �या�यान आयोिजत कर�यात आले. सदर �या�यानास सकुंलातील 

िश� क, िव� ाथ� आिण िव� ाथ�नी बहुसं� येने उप��थत होते.

13. िदनांक 20 जानेवारी, 2016 रोजी सामािजक शा�  ेसकुंलाम�ये ज�ेठ सामािजक काय�कत� 

व �ा�यापक डॉ. � ीकांत येळेगावकर यांच े “सोलापरू�या �वातं� य ल� ातील हुता��यांच े

योगदान” यािवषयावर �या�यान आयोजन कर�यात आले होते. सदर �या�यानास 

संकुलातील िश� क, िव� ाथ� आिण िव� ाथ�नी बहुसं� येने उप��थत होते.

"ई" रा�� ीय सेवा योजना:

1. िदनांक ३१/10/2015 रोजी सरदार व� भभाई पटेल यां�या जयंतीिनिम�  सकाळी 8:00 

वाजता एकता दौडचे आयोजन कर�यात आले होते. �याम�ये सोलापरू शहरातील िव� ापीठ 

संल��नत रा�� ीय सेवा योजना एकक असले�या महािव� ालयातील �वयंसेवकांनी व मा. 

कुलगु�  यांनी सहभाग न�दिवला.
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2. िदनांक 1 िडस�बर, 2015 रोजी सकाळी 8:00 वाजता जागितक ए� स िदनािनिम�  भ�य 

जनजागरण �दडीच ेआयोजन सोलापरू शहराम�ये कर�यात आले होते. �याम�ये सोलापरू 

शहरातील िव� ापीठ संल��नत रा�� ीय सेवा योजना �वयंसेवकांनी आिण सोलापरू िज�हा 

� �णालय येथे जागितक ए� स िदनािनिम�  संप�  झाले�या काय�� मास मा. कुलगु� , 

मा. िज�हािधकारी, मा. िज�हा श�य िचिक�सक आिण अिध�ठाता �ही. एम. व�ै कीय 

महािव� ालय, सोलापरू यांच ेसमवते सहभाग न�दिवला.

3. 13 िडस�बर, 2015 ते आज अखेर “जल�यवथापनासाठी युवक” या िवषयावर आधारीत 

सोलापरू िव� ापीठ संल��नत रा�� ीय सेवा योजना एकक असले�या एकूण १७ 

महािव� ालयांच े०७ िदवसीय िनवासी िवशेष � मसं�कार िशबीर संप�  झाले. तसेच उव�रीत 

महािव� ालयाची िशबीरे जानेवारी, 2016 अखेरपय�त संप�  झाली.

4. िदनांक १८ ते २२ जानेवारी, 2016 या कालावधीत डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर मराठवाडा 

िव� ापीठ, औरंगाबाद येथे आयोिजत केले�या �रेणा रा�य�तरीय नेतृ�व �िश� ण 

िशबीरासाठी ��तुत िव� ापीठातील रा�� ीय सेवा योजनेचे चार �वयंसेवक व एक काय�� म 

अिधकारी सहभागी झाले. 

5. िदनांक 26 जानेवारी, 2016 रोजी रा�यसतरीय �जास� ाक िदनािनिम�  िशवाजी पाक�, 

दादर, मंुबई येथे होणा�या रा�� ीय सेवा योजना �वयंसेवक संचलन परेड करीता िदनांक १७ 

ते २६ जानेवारी, 2016 या १० िदवसा�या कालावधीत ��ततु िव� ापीठातील दोन 

�वयंसेवक सहभागी झाले.

6. महा�मा फुले कृषी िव� ापीठ, राहूरी येथे िदनांक 05 ते 07 फे�वुारी, 2016 या कालावधीत 

आयोिजत उ�कष� रा�य�तरीय सामािजक सां�कृितक �पध�म�ये ��तुत िव� ापीठाचा रा�� ीय 

सेवा योजने�या एकूण १९ �वयंसेवकांचा संघ सहभागी झाला असता या �पध�म�ये 

िव� ापीठास एकूण ०८ चषकासह ०६ पािरतोिषके �ा�त झाली.

"फ" � ीडा व िव� ाथ� क�याण िवभाग:

1. आंतरिव� ापीठ �पध� ��व�मग मुली सलग तीन वष� जनरल चॅ�पीयनिशप सोलापरू 

िव� ापीठाकडे कायम राख�यात यश िमळिवले तर मुलां�या आंतरिव� ापीठ ��व�मग �पध�त 

जनरल चॅ�पीयनिशप िमळिवले.

2. महारा��  रा�य � ीडा महो�सव 2015-16 �या �पध� िदनांक 27/11/2015 ते िदनांक 

01/12/2015 रोजी �वामी रामानंद तीथ� मराठवाडा िव� ापीठ, नांदेड येथे पार पड�या. 

सदर �पध�त मुलां�या ५ व मुल��या ५ संघाने सहभाग न�दिवला व कु. �योित बनसोडे या 

मुलीने मैदानी � ीडा �पध�तील गोळाफेक या खेळ�कारात िस�वर पदक िमळिवले.

4. अिखल भारतीय अतंरिव� ापीठ धनु�व� ा �पध� पंजाबी िव� ापीठ, पितयाला, पंजाब येथे 

िदनांक २२ ते २६ जानेवारी, 2016 यादर�यान पार पड�या सदर �पध�करीता ��तुत 

िव� ापीठातील मुले व मुल�चा संघ सहभागी झाला. िरकव� या �कारात कु. �वाती नगरकर 

या खेळाडूने िस��हर व � ांझ पदक िमळिवले. संघ�यव�थापक �हणनू �ा. धनंजय 

कमलाकर यांनी काम पािहले. 

5. रा�यपाल भवन, मंुबई आयोिजत आंतर िव� ापीठ इं� धनु�य युवा महो�सव रा�� संत तुकडोजी 

महाराज नागपूर िव� ापीठ, नागपूर येथे िदनांक 22 ते 26 जानेवारी, 2016 दर�यान आयोिजत 

कर�यात आला होता. युवा महो�सवात ��तुत िव� ापीठा�या संघास शोभाया� ा या कला�कारात 

ि� तीय व लघुनािटका या कला�कारात ि� तीय असे दोन बि� से िमळाली.
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सदर बठैकीत पढुील�माणे कामकाज झाले. 

[ 1 ] अिधसभे�या िद.28 नो�ह�बर, २०१५ रोजी झाल�ेया अकरा�या बठैकीचा काय�वृ� ांत

वाचनू कायम करणे. 

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

सोिवसो/सिनिव/अिधसभा/7610, िद.30/11/2015 अ�वये, िद.28 नो�ह�बर, 2015

रोजी झाले�या अकरा�या बठैकीचा काय�वृ� ांत पाठिव�यात आलेला होता. या 

काय�वृ� ांताम�ये दु� ��या सचुिव�याची अंितम तारीख िद.19/12/2015 अशी होती. या 

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

सबब, अिधसभेचा िद.28 नो�ह�बर, २०१5 रोजी झाले�या अकरा�या बठैकीचा 

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

ठराव: अिधसभे�या िद.28 नो�ह�बर, २०१५ रोजी झाल�ेया अकरा�या बठैकीचा काय�वृ� ांत

वाचनू सव�नुमते कायम कर�यात आला.
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[ 2 ] िव� ापीठाचे सन 2015-16 चे सुधारीत अंदाजप� क व सन 2016-17 �या मूळ अंदाजप� 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 दु� �तीसह केले�या 

िशफारशी िवचारात घेऊन असा ठराव करते की, �यव�थापन पिरषदेने सन 2015-16

�या सुधारीत अंदाजप� क व 2016-17 �या मूळ अंदाजप� काबाबत केलेली िशफारशी 

मा�य क� न मंजूर कर�यात या�यात".

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

2015-16 च े सुधारीत अंदाजप� क व सन 2016-17 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) �ा. डॉ. ए. ए. शेख अ�य�  

2) �ाचाय� � ी. आर. वाय. पाटील सद�य

3) � ी. एस. ए. नारकर सद�य 

4) �. िव�  व लेखा अिधकारी सद�य - सिचव

उपरो�त उपसिमतीने िद.13, 14 व 28 जानेवारी, 2016 रोजी सव� िवभाग व संकुल�मुख 

यांचसेमवते बैठक घेऊन व �यांचशेी चच� क� न तयार केलेले सन 2015-16 च े सुधारीत 

अंदाजप� क व 2016-17 च े मूळ अंदाजप� क िव�  व लेखा सिमती�या िद.16/02/2016 रोजी 

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

खालील�माणे ठराव कर�यात आला. 

ठराव : सन 2015-16 �या सुधारीत अंदाजप� कास व सन 2016-17 �या मूळ अंदाजप� कास 

�यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली. 

वरील�माणे िव�  व लेखा सिमतीची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िद.23/02/2016 

रोजी झाले�या बैठकीत िवषय � .10 अ�वये िवचाराथ� सादर केली असता, �यावर खालील�माणे 

ठराव झाला. 

ठराव : िव� ापीठा�या सन 2015-16 �या सुधािरत अंदाजप� कास व सन 2016-17 �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 2015-16 च े सुधारीत अंदाजप� क व सन 2016-17 �या मूळ 

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

ठराव �ाचाय� � ी. आर. वाय. पाटील यांनी सदरचा ��ताव मांड�यांनतर �यास डॉ. एस. एम. देशपांडे 

यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर खालील सद�यांनी �यांच ेिवचार मांडल.े

१) मा. आमदार � ी. गणपतराव देशमुख 

२) डॉ. एस. एम. देशपांडे 

�यानंतर सन 2015-16 �या सुधारीत अंदाजप� कावर व सन 2016-17 �या मूळ अंदाजप� कावर 

मु�ेसूद चच� झाली व सदर ��ताव सूचना व दु� �तीसह सव�नुमते मा�य कर�यात आला. 

मा. अ�य� ां�या परवानगीने बठैक संप�याच ेकुलसिचव यांनी जाहीर केले.   

सही/-      सही/- 

कुलसिचव

सिचव, अिधसभा

मा. कुलगु�

अ�य� , अिधसभा


