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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

अिधसभे�या 14 �या बठैकीचा काय�वृ� ांत

शिनवार, िद.19 नो�ह�बर, २०१6 दुपारी 12:00 वा. 

अिधसभचेी १4 वी बैठक िद.19 नो�ह�बर, २०१६ रोजी दुपारी 12:00 वा. �यव�थापन 

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

बैठकीस खालील सद�य उप��थत होते.  

अ.� . सद�याचे नावं पद

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

2) �ाचाय� � ी. पाटील आर. वाय. संचालक, म. व िव. िव. मं. सद�य

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

4) डॉ. घुटे �ही. बी., �. � ंथपाल सद�य

5) आमदार � ी. �शातं पिरचारक, िवधानपिरषद सद�य सद�य 

6) डॉ. िम� ा डी. एन., कुलसिचव सिचव

�वागत:

मा. कुलसिचव यानंी मा. अ�य�  आिण अिधसभचेे सव�स�माननीय सद�याचंे �वागत

केले.

अनुप��थती:

डॉ. देशपाडें एस. एम., िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण सचंालनालय, सोलापूर 

मा.िश� ण संचालक (उ�च िश� ण), पुणे याचंे � ितिनधी, डॉ. नंदनवार डी. आर., िवभागीय 

सहसंचालक, तं�  िश� ण संचालनालय, पुणे मा. िश� ण संचालक (तं�  िश� ण) मंुबई याचं े

� ितिनधी, मा. आमदार � ी. गणपतराव देशमुख, िवधानसभा सद�य, मा. आमदार � ी. िदलीप 

सोपल, िवधानसभा सद�य यानंी अिधसभ�ेया या बैठकीस अनुप��थत राह�याची दूर�वनी� ारे 

िवनंती केली. �या�ंया अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता दे�यात आली. मा. संचालक, डी. एम. 

ई. आर. मंुबई हे या बैठकीस अनुप��थत होते. 
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मा. आमदार � ी. �शातं पिरचारक, िवधानपिरषद सद�य याचंे अिधसभवेर नामिनद�शन 

झा�यानंतरची ही पिहली बैठक अस�याने मा.कुलगु�ं नी पु�पगु�छ देवून �वागत केले. 

कुलसिचवानंी पिरिनयम 474 (1) नुसार, मा.कुलगु�ं ना तेरा�या अिधसभ�े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.  

"अ" कुलसिचव काय�लय:

1. काही िवषया�ंया अ�यास� मातील िकरकोळ दु� �ती तसेच काही िवषयाचंे अ�यास� म

िनवड आधािरत � ेयाकं �णाली (CBCS-True Spirit) नुसार तयार क� न िव� ापीठा�या

संकेत�थळावर �िस�द कर�यात आले तसेच महािव� ालयानंा पिरप� का� ारे देखील 

कळिव�यात आले.

2. � ी. ल�मण शंकर कदम, क� अिधकारी, सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर यानंी

िद.19/08/2016 रोजी िव� ापीठातील एम.ए. भाग १ व २ जनसं� ापन (Mass-

Communication) या िवषयात �थम येणा�या िव� ाथ�/िव� ाथ�नीस “कु. ि�या ल�मण

कदम” या नावाने सुवण�पदक सु� कर�यासंदभ�त िव� ापीठास धनादेशा� ारे

`1,०५,०००/- िदले आहेत, �यासंदभ�त सदरच े सवुण�पदक शै. वष� २०१५-१६ मधील 

उ� ीण�िव� ा�य�स �दान कर�याबाबतची काय�वाही पूण�कर�यात आली. 

3. डॉ. वसंतराव गणपत बनसुडे व �ा. रंजना वसंतराव बनसुडे यानंी िद. 06/09/2016

रोजी�या अज��वये अनु� मे सोलापूर िव� ापीठ व संल��नत महािव� ालयात एम.कॉम. व 

बी.ए�सी. माय� ोबायोलॉजी या िवषयात �थम येणा�या िव� ाथ�/िव� ाथ�नीस “�ाचाय�

डॉ.वसंतराव गणपत बनसुडे सुवण�पदक” व “�व. कु. अजंली वसंतराव बनसुडे” या 

नावाने सुवण�पदक �दान सु� कर�यासंदभ�त िव� ापीठास धनादेशा� ारे ��येकी

`1,06,000/- िदले आहेत, �यासंदभ�त सदरचे सवुण�पदक शै. वष� २०१५-१६ मधील 

उ� ीण�िव� ा�य�स �दान कर�याबाबतची काय�वाही पूण�कर�यात आली. 
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4. अहवाल कालावधीम�ये शै. वष� २०१६-१७ करीता सव�बी.ए., बी.कॉम., बी.ए�सी.

(Enterpreneurship & Biotech) या पदवी अ�यास� मा�या उ�च व तं� िश� ण िवभाग, 

महारा��  शासन याचंे प� ानुसार १२ वी पूरवणी परी� म�ये उ� ीण�झाले�या िव� ा�य�ना

�वशे व पा� ता अज� सादर कर�याबाबत�या तारखा िनि� त क� न याबाबतचे पिरप� क

िव� ापीठा�या संकेत�थळावर �िस�द कर�यात आले आहे. 

5. इतर िव� ापीठातून ��तुत िव� ापीठात �वशे घेतले�या िव� ा�य��या िवषयी तयार केलेली

िनयमावली अ� ावत कर�यासाठी सव� िव� ाशाखा�ंया मा. सम�वयकाचंी बैठक 

25/07/2016 रोजी आयोिजत क� न सदर िनयमावली अ� यावत कर�यासंबंधी �ि� या

पूण� झाली आहे. 

6. शै. वष�2016-17 म�ये िव� ापीठातील िविवध संकुल पद�यु� र अ�यास� मास एकूण 859

िव� ा�य�नी �वशे घेतलेले आहेत. या पैकी मागसवग�य (SC, ST, NT, OBC, SBC) या 

िव� ा�य�चे िश�यवृ� ी अज� ऑनलाईन भर�याचे काम पूण� झाले आहे. तसेच एकल�य

आ�थक सहा�य योजनेचे / स�टर से�टर िश�यवृ� ी व अ�पसं�याकं िश�यवृ� ी योजना 

तसेच आ�थक ��� ा मागासवग�य (ई.बी.सी.) इ�यादी िश�यवृ� ी अज� छाननी क� न

��ताव तयार कर�याचे काम सु�  आहे. आ�थक ��� ामागासग�य (ई.बी.सी.) एकूण ८१ 

िव� ाथ� असून �याचंे मा. लेखाअिधकारी उ�च िश� ण, सोलापूर िवभाग सोलापूर 

या�ंयाकडे िद.16/09/2016 रोजी ��ताव तपासणीसाठी पाठिव�यात आला. 

7. शै. वष� 2014-15 म�ये मागासग�य िव� ा�य�चे (एस.बी.सी.) एकूण 29 िव� ा�य�ची

`2,41,910/- इतकी र�कम �ा�त झाली असून सदरची र�कम िव� ा�य��या नाव े फी 

पोटी वग�कर�यासाठी िव�  व लेखा िवभागाकडे कळिव�यात आली आहे. 

8. अहवाल कालावधीम�ये एम.ए., एम.कॉम., एम.ए�सी. व एम.सी.ए. या अ�यास� मा�या

�वशे पूव�परी� चेी शु�क एम.के.सी.एल. एकूण `8,39,700/- इतकी र�कम �ा�त झाली 

असून सदरची र�कम िव�  व लेखािवभागाकडे फी पोटी वग�कर�यास कळिव�यात आले

आहे. 
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9. सोलापूर िव� ापीठाचा सन 2014-15 मधील 11 वा मराठी व इं� जी वा�षक अंकात यो�य

�या दु� ��या तसेच मुखपृ�ठाचंी िनवड कर�यात आली आहे. वा�षक अहवालाचे काम 

पूण� झाले असून � ेसमधून तयार कर�यात आले�या वा�षक अहवाला�या मसू� ाची �त

�यव�थापन पिरषदने मा�य क� न आता आगामी अिधसभ�ेया बैठकीत मा�यतेसाठी

ठेव�यात येईल. 

10. िद.05/09/2016 रोजी साव�जिनक सु� ी अस�याने िद.06/09/2016 रोजी िश� क

िदनाचे औिच�य साधून मा. कुलगु� महोदया�ंया ह�ते ��तुत िव� ापीठा�या सव�

संकुलातील संचालक, अ�यापक व संवधैािनक अिधकारी याचंा � ीफळ, पान, सुपारी व 

गुलाब पु�प देऊन स�कार कर�यात आला. 

11. सोलापूर िव� ापीठात लोकदैवत � ी िव� ल अ�यासन क�� सु� कर�याबाबत सव�कष

��ताव तयार क� न मा. कुलगु� महोदया�ंया आदेशानुसार मा. संचालक, (उ�च िश� ण),

पुणे यानंा पाठिव�यात आले असून �याची �त मा. �धान सिचव उ�च व तं� िश� ण

िवभाग, मं� ालय, मंुबई व मा. िवभागीय सहसंचालक, सोलापूर िवभाग, सोलापूर यानंा 

पाठिव�यात आली आहे. 

12. सामािजकशा� संकुलाचे संचालक डॉ. ई. एन. अशोककुमार उज��मक िश� ण (Energy

Education) व Foresight Study Centre या �क�पासाठी University of Turku

Finland व सोलापूर िव� ापीठ या�ंयात करार कर�यासंदभ�त चच� व िनयोजन 

कर�यासाठी िद.30/08/2016 ते 09/09/२०१६ या कालावधीत िफनलंड येथे गेले 

होते. 

13. वग�३ व ४ या संवग�तील िर�त पदा�ंया भरतीची �ि� या यश�वीिर�या पूण�झालेली

असून एकूण 01 � ंथालय पिरचर, 01 �योगशाळा पिरचर, 05 िशपाई, 22 किन�ठ

िलपीकापंैकी 16 किन�ठ िलिपक, ०१ लघूटंकलेखक व एक सा�ं�यकी सहायक � जू

झाले आहेत. � जू झाले�या सेवकानंा िविवध �शासकीय िवभागा�या व संकुला�या

गरजेनूसार �याचंी पद�थापना कर�यात आली आहे. तसेच ११ मिह�या�या

कालावधीसाठी ता�पुर�या �व� पात Civil Engineer, Technical Assistance,

Hardware Software Network Expert या पदा�ंया Walk in Interview � ारे मुलाखती 

घेवून िनयु�ती आदेश िनग�िमत कर�यात आले आहे. टे��नकल अिस�टंट, �युिनअर
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इंिजिनअर, संगणक हाड�वअेर, सॉ�टवअेर ॲ�ड नेटवक� ए�सपट� या पदावंर एका

वष�किरता िनयु�त केलेले �शासकीय सेवक � जू झालेले आहेत. 

14. शाहीर अमर शेख अ�यासन क�� सु� कर�यासंदभ�तील सव�कष ��ताव मा. संचालक,

उ�च िश� ण संचालनालय, महारा�� रा�य, पुणे यानंा प� � . सोिवसो/आ�था/२०१६/ 

८९८६ िद. २१/०९/२०१६ अ�वये पाठिव�यात आला आहे. संयु�त महारा�� ा�या

ल� ामधील शाहीर अमर शेख याचंे योगदान अतु�य आहे. शूरवीर आिण शाहीरा�ंया

महारा��  अशी ओळख असले�या महारा�� ात आज शािहरी परंपरा अखेरचा � ास घेत 

आहे. कै. शाहीर अमर शेख या�ंया काय�कतृ��वाची महारा�� ातील शाहीरी परंपेरची 

ओळख नवीन िपढीला क� न दे�यासाठी शाहीर अमर शेख या�ंया शंभरा�या जयंती 

िनिम� महारा�� शासना�या वतीने िविवध काय�� माचंे आयोजन क� न महारा�� ा�या

�वािभमानासाठी लढणा�या या महान लोककलावतंाला आदराजंली अप�ण

कर�याकिरता ��तुत िव� ापीठाने एक काय�� म समारंभ ��तुत िव� ापीठात आयोिजत 

केला. 

15. डॉ. घनवट ए. ए., सहयोगी �ा�यापक, रसायनशा� संकुल हे िद. २९/०९/२०१६ ते

10/10/2016 या कालावधीत जेजू, दि� ण कोिरया येथे आंतररा�� ीय पिरषदेम�ये,

संशोधन पेपर सादर कर�यासाठी सहभाग न�दिवला. �यानंा या किरता िव� ापीठ

अनुदान आयोगाकडून 12 �या पंचवा�षक योजने अंतग�त �ा�त िनधीतून अनुदान मंजूर 

कर�यात आले.

16. वग� ३ व ४ संवग�तील न�याने � जू झाले�या कम�चा�याचंे वतेन मा�यता ��ताव

मा.िवभागीय सहसंचालक, उ�च िश� ण, सोलापूर िवभाग, सोलापूर या�ंयाकडे सादर 

कर�यात आले आहेत. 

17. सोलापूर िव� ापीठाचा सन २०१५-१६ चा १२ वा वा�षक अहवाल तयार कर�यासाठी

��तुत िव� ापीठास �ा�त मािहती एकि� त कर�याची �ि� या सु�  आहे. 

18. मा. �ा. बी. एस. चौहान, अ�य� , ७ वा वतेन िर��ह�यू सिमती, िव� ापीठ अनुदान आयोग,

नवी िद� ी याचंे अवलोकन िद. 30/08/2016 रोजीचे प� � . D.O.No. F 1-3/2016

(PS/PRC) व आ�थापना (िश� क) िवभागाची िद. 12/09/2016 रोजी उपल�ध असणारी 

�� ावलीची मािहती एकि� त कर�यात आली आहे. 
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19. मा. डॉ. धनराज माने, िश� ण संचालक, उ�च िश� ण, पुणे याचंे � . उिशसं/एमअयएस 

/२०१६-17/सा�ं�यकी/10952 िद. 23/09/2016 नुसार (अिभयािं� की िव� ाशाखा

वगळून) सव�संल��नत महािव� ालयानंा मािहती �यव�थापन �णाली (DHEMIS) या 

पोट�लवर सन 2015-16 या वष�ची मािहती न�द�याबाबत िद. 10/10/2016 रोजी�या

प� ा�वये कळिव�यात आले.

20. “मुली िशकवा समाज घडवा” या योजनेसाठी िविवध संकुलाकंडून ��ताव �ा�त झाले

असून सदर ��तावानुसार ��येक संकुलातील िव� ा�थनीची िनवड कर�यासाठी गठीत 

केले�या सिमतीची िद.21/10/2016 रोजी बैठक आयोिजत कर�यात आली. 

21. � ी. सुशीलकुमार संभाजीराव �शदे यानंी िद. 15/09/2016 रोजी सोलापूर िव� ापीठ व

संल��नत महािव� ालयात बी.ए. भाग-3 रा�यशा�  या िवषयात �थम येणा�या

मागासवग�य िव� ाथ�/िव� ाथ�नीस “� ी. सुशीलकुमारजी �शदे सुवण�पदक” या नावाने 

सुवण�पदक �दान सु� कर�यासंदभ�त िव� ापीठास धनादेशा� ारे ��येकी `1,08,000/-

िदले आहेत, �यासंदभ�त सदरचे सुवण�पदक शै. वष� 2015-16 मधील उ� ीण�िव� ा�य�स

�दान कर�याबाबतची काय�वाही कर�यात आली. 

22. � ी. सदािशव िदगंबर िशरवळकर यानंी िद. 20/09/2016 रोजी सोलापूर िव� ापीठ व

संल��नत महािव� ालयात बी.ए. भाग-3 �हदी �पेशल या िवषयात �थम येणा�या

िव� ाथ�/िव� ा�थनीस “कै. �भाकर िदगंबर िशरवळकर सुवण�पदक” या नावाने 

सुवण�पदक �दान सु� कर�यासंदभ�त िव� ापीठास धनादेशा� ारे ��येकी `1,08,000/-

िदले आहेत, �यासंदभ�त सदरचे सुवण�पदक शै. वष� 2015-16 मधील उ� ीर्ण 

िव� ा�य�स �दान कर�याबाबतची काय�वाही कर�यात आली. 

23. “कॉ. �भाकर यादव �या� यानमाला 2016” �ा. डॉ. �ही. बी. जुगळे, माजी िवभाग�मुख,

अथ�शा�  िवभाग, िशवाजी िव� ापीठ, को�हापूर याचंे “सहकारी बँकाचंा बदलता 

�यावसाियक ���टकोन” या िवषयावर िद. 28/09/2016 रोजी �या�यान संप�  झाले. 

उ�त �या�यानाचा लाभ हा ��तुत िव� ापीठा�या संकुलातील व सलं��नत

महािव� ालयातील �ा�यापक, िव� ाथ� तसेच �शासकीय अिधकारी व कम�चा�यानंी

घेतला. 
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24. अहवाल कालावधीम�ये शै. वष�2016-17 करीता फाम�सी, अिभयािं� की, आ�कटे�चर व

एम.बी.ए., एम.ई., एम.फाम�सी., बी.एङ, बी.पी.एङ, एम.एङ, एम.पी.एङ, 

बी.ए.एल.एल.बी. या पदवी व पद�यु� र या अ�यास� माचे पा� ता अज���वकार�या�या

तारखा िनि� त क� न याबाबतचे पिरप� क िव� ापीठा�या संकेत�थळावर �िस�द

कर�यात आले आहे. फाम�सी, अिभयािं� की, आ��टटे�चर व एम.बी.ए., एम.ई., 

एम.फाम�सी. या अ�यास� माचंा महािव� ालयानंी Upload केलेला Student Data 

Provissional Eligible कर�यात आला आहे. तसेच या सव�अ�यास� माचंे पा� ता अज� व 

शु�क िवभागात जमा क� न घे�यात आले. 

25. अहवाल कालावधीम�ये शै. वष�2016-17 करीता थेट ि� तीय वष�फाम�सी, अिभयािं� की,

पदवी या अ�यास� माचे पा� ता अज���वकार�या�या तारखा िनि� त क� न याबाबतचे 

पिरप� क िव� ापीठा�या संकेत�थळावर �िस�द कर�यात आले आहे. या अ�यास� माचंा

महािव� ालयानंी Upload केलेला Student Data Provissional Eligible कर�यात

आला आहे. तसेच या सव�अ�यास� माचंे पा� ता अज� व शु�क िवभागात जमा क� न

घे�यात आले आहेत. 

26. अहवाल कालावधीम�ये शै. वष�2016-17 करीता D.T.E. कडून �वशे �ि� या होणारे

अ�यास� म वगळता उव�रीत सव�अ�यास� मातील �विेशत िव� ा�य�ना ऑनलाईन 

�णाली� ारे Provisional Eligible कर�याची �ि� या पूण�कर�यात आली आहे. 

27. अहवाल कालावधीम�ये शै. वष�2014-15-16 करीता �विेशत कला, िव� ान, वािण�य,

िवधी, िश� णशा� , शािररीक िश� णशा� , 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��यू., एम.बी.ए. या 

अ�यास� मासंाठी �वशे घेतले�या िव� ा�य��या पा� ता अज�तील � टु� संबंिधत 

महािव� ालयानंा व िव� ापीठातील संकुलानंा 31/12/2015 पूव� ऑनलाईन कळिव�यात

आ�या हो�या. या मुदतीनंतर � टु�ची पूत�ता केले�या व पा� असणा�या िव� ा�य�ची

`500/- �माणे दंडाची र�कम आकारणी क� न पा� ता कायम कर�यात येत आहे. 
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28. िव� ापीठाशी संल��नत सव� महािव� ालयाकडून किरअर गाईड�स �या�यान

आयोजनासाठी काही अंशी अनुदान मागणी�या ��तावाचंी मा. कुलगु� महोदयांनी गिठत 

केले�या सिमतीकडून छाननी/पडताळणी होऊन �यापैकी ०८ महािव� ालयांना काही 

अंशी आ�थक सहा�य अनुदान र�कम मंजूर कर�यात आली आहे. तसेच काही 

महािव� ालयानंी िविहत नमु�यात ��ताव सादर न के�याने अशा महािव� ालयानंा

सुधािरत फेर ��ताव सादर कर�याबाबत सूचना दे�यात आ�या, त� नंतर �ा�त

��तावाचंी पुन:�  छाननी/पडताळणी क� न �याबाबत यो�य तो िनण�य घे�यात आला. 

"ब" महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळ (बी.सी.यु.डी.) िवभाग:

1. शै. वष�2016-17 किरता जनिवकासक�� ातंग�त सु� असले�या एका वष��या व सहा

मिहने कालावधी�या अ�यास� मासाठी �विेशत िव� ा�य�चे पा� ता फॉम� िद. 30 स�ट�बर,

2016 पय�त मागिव�यात आले होते. 

2. जनिवकासक�� ाशी संल��नत सव�सं�था / महािव� ालयातील �ाचाय� / संचालक /

सम�वयकाचंी बैठक िद.03/09/2016 रोजी आयोिजत कर�यात आली होती. यात 40 

�ाचाय� / संचालक / सम�वयक उप��थत होते. �या बैठकीत िविवध िवषयावंर चच�

कर�यात आली. बैठकीमधील सूचना व मु�े यावर अंितम िनयमावली तयार कर�यासाठी

मा.संचालक, महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळ या�ंया अ�य� तेखाली सिमती 

गठीत कर�यात आली आहे. 

3. अिव�कार संशोधन िनयतकािलक 2015, Vol-4 हे अिव�कार संपादक मंडळातील सव�

सद�यानंा, संशोधकाना, सव�महािव� ालये, महारा�� ातील सव� कृषी/अकृषी िव� ापीठाचे

मा. कुलगु� , मा. कुलसिचव, मा. संचालक, महािव� ालय िव� ापीठ िवकास मंडळ यानंा 

पाठिव�यात आले. तसेच मा. रा�यपाल याचंे सिचव, उ�च व तं� िश� णमं� ी, उ�च

िश� ण संचालक पुणे, िवभागीय सहसंचालक, सोलापूर िवभाग यानंाही सदरचे अिव�कार

संशोधक िनयतकािलक पाठिव�यात आले. 

4. अिव�कार संशोधन िनयतकािलक 2016, Vol-5 साठी सव�संल��नत महािव� ालये,

िव� ापीठातील संकुले, संशोधन माग�दश�क व संशोधक िव� ाथ� या�ंयाकडून

िद.15 ऑ�टोबर, 2016 पय�त संशोधन लेख मागिव�यात आले. िद. 15 ऑ�टोबर 2016
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पय�त एकूण 33 संशोधन लेख �ा�त झाले आहेत.

5. भारत महािव� ालय, जेऊर (म.रे�व)े, ता. करमाळा या महािव� ालयातील डॉ. काबंळे

एस. एस. (मराठी), डॉ. वाघमोडे एस. एम. (इितहास) यानंा सहा�यक �ा�यापक संवग�तून

सहयोगी �ा�यापक संवग�त पदो� ती दे�यात आली. तसेच डॉ. गाडेकर एन. डी. (�हदी)

वसुंधरा कला महािव� ालय येथील डॉ. एस. जे. गायकवाड (�हदी), माऊली 

महािव� ालय, वडाळा येथील डॉ. सुय�वशंी पी.एल. (इं� जी), � ी. �हमाणे �ही. एन. 

(इं� जी), � ीमती िबरादार पी. आर. (रसायनशा� ), � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश�

येथील � ी. दामाजी शंकर िभसे (वन�पतीशा� ), � ी. सोमनाथ िव�णू यादव (इं� जी) याचंी 

�टेज-1 ते 2 म�ये �थानिनि� ती कर�यात आली. 

6. िव� ापीठा�या �वयं:मू�यिनध�रण अहवालामधील Criteria No. 3.1.3 “Seed Money

for Research” या योजनेतंग�त सव� संकुले व संल��नत महािव� ालयातील िश� काचंे

संशोधन ��ताव मागिव�यात आले.

7. शै. वष�2013-14 ते 2015-16 म�ये एम.िफल., पी.एच.डी. या अ�यास� मास �वशे

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

कागदप� ाचंी पूत�ता केली नाही, अशा िव� ा�य��या नावाचंी यादी तसेच पा�

िव� ा�य��या नावा�ंया या� ा देखील संबंिधत महािव� ालयानंा आिण महािव� ालय व 

िव� ापीठ िवकास मंडळ (बी.सी.यु.डी.) यानंा पाठिव�यात आ�या आहेत. 

8. िद.05/08/2016 ते िद.15/10/2016 या कालावधीम�ये 13 िव� ा�य�ना पी. एचडी.

पदवी �दान कर�यात आली. 

9. िव� ापीठांतग�त शै� िणक वष�2016-17 म�ये होणा�या महािव� ालय�तरीय अिव�कार

संशोधन महो�सवाचे आयोजन कर�यासाठी महािव� ालयानंा ��ताव सादर कर�याबाबत

कळिवले आहे.

10. ��तुत िव� ापीठाशी सलं��नत महािव� ालयातील �ाचाय�, �ा�यापक, सहयोगी

�ा�यापक, सहा�यक �ा�यापक, � ंथपाल व शा.िश.संचालकाचंी िर�त पदे भर�यासाठी

�ा�त झाले�या पाच ��तावाचंी तपासणी क� न जािहराती�या मसुदयास मा�यता दे�यात

आली व या सव� जािहराती िव� ापीठा�या su.digitaluniversity.ac या संकेत �थळावर 

Employment Opportunities या िशष�काखाली �िस�द कर�यात आ�या आहेत. 
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11. ��तुत िव� ापीठाशी संल��नत एका अनुदािनत व एका कायम िवनाअनुदािनत

महािव� ालयातील िश� क पदाचंी व एका कायम िवनाअनुदािनत महािव� ालयातील

�ाचाय� पदाची �बदुनामावली न�दवहीची �ाथिमक तपासणी क� न दे�यात आली. 

12. िवशेष क� िवभागात सहा�यक �ा�यापक पदासाठी िद.15 स�ट�बर, 2016 ते

िद.15 ऑ�टोबर, 2016 अखेर एकूण दोन मागासवग�य उमेदवारानंी नाव न�दणी

केलेली असून नाव न�दणी केले�या उमेदवाराचंी नावे िव� ापीठा�या

su.digitaluniversity.ac या संकेत�थळावर “Special cell” या िशष�काखाली �िस�द

कर�यात आली आहेत. 

13. मा. कुलगु� महोदयानंी गिठत केले�या �थायी सिमती�या उपसिमती�या बैठकीत पािरत

ठरावानुसार व मा. कुलगु�  महोदयानंी िदले�या आदेशानुसार संबंिधत संकुलानंा सन 

2016-17 या शै� िणक वष�त सेट/नेट परी� ा पेपर � . 2 व 3 साठी �िश� ण

काय�शाळा/िशबीर आयोिजत कर�याबाबत कळिव�यात आले. 

14. िव� ापीठाशी संल��नत महािव� ालयाकडून �ा�त झाले�या, �थािनक िनवड सिमती

अहवालावर यो�य ती काय�वाही क� न संबंिधत महािव� ालयास एकूण 252 अ�यापकानंा

मा�यता अस�याचे कळिव�यात आले. 

15. िव� ापीठाशी संल��नत महािव� ालयाकडून �ा�त िव� ापीठ िविहत िनवड सिमतीमाफ�त

�ा�त िशफारशीनुसार 09 िश� कानंा पिरिव� ाधीन कालावधीसाठी मा�यता दे�यात आली 

आहे. 

16. संल��नत महािव� ालयाकडून �ा�त झाले�या, िव� ापीठ िविहत िनवड सिमती

अहवालानुसार संल��नत महािव� ालयातील एका �ाचाय�स मा�यता दे�यात आली. 

17. संल��नत महािव� ालयाकडून �ा�त झाले�या, संबंिधत महािव� ालयातील िर�त

िनयिमत �ाचाय� पदी 02 �भारी �ाचाय�स मा�यता दे�यात आली. 

18. Google Form म�ये संल��नत 20 महािव� ालयाव� न आलेली दु� �ती Update केली.

19. SUS-PET-6 Ph.D. अ�यास� मास युजीसी�या जुलै 2016 �या प� ा�वये न�याने �वशे

दे�यासाठी िद.15 ऑ�टोबर, 2016 रोजी�या प� ा�वये संबिधत महािव� ालयानंा

कळिव�यात आले आहे. 
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20. सव�िव� ाशाखाअंतग�त िव� ापीठ अ�यापन व संशोधन मंडळा�या बैठका संप� झा�या.

सदर बैठकीत झाले�या ठरानानुसार संबिधतानंा प� िनग�िमत कर�यात आले. 

21. शै� िणक व �शासकीय मु�यमापना�या दुस-या ट��या�या काय�वाहीस सु� वात केलेली

आहे. 

22. संल��नत महािव� ालयांम�ये नवीन अ�यास� म / िवषय / अितिर�त तुकडया /

िव� ाशाखा शै.वष� 2016-17 पासून सु� कर�यास शासनाची मा�यता िमळालेली असून 

सदर नवीन अ�यास� म / िवषय / तुकडी / िव� ाशाखा यानंा संल��नकरण दे�याची

काय�वाही सु�  आहे. 

23. ��तुत िव� ापीठा�या के.एन.िभसे आट�स ॲ�ड कॉमस�कॉलेज, कुडू�वाडी ता.माढा,

िज.सोलापूर या महािव� ालयास िनरंतर संल�नकरणा�या ��तावास मा�यता दे�यात

आली. 

24. ��तुत िव� ापीठा� ारे एक रा� महािव� ालय, तीन अितिर�त तुकडयाची शै.वष�2016-

17 करीता �थम संल�नीकरणा ची काय�वाही सु�  आहे. 

25. शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलूज, ता.माळिशरस येथील डॉ. देवकर एस. एस.

(रसायनशा� ), डॉ. गायकवाड आर. एल. (वािण�य), ए. आर. बुल� मिहला विर�ठ

महािव� ालय येथील डॉ. य�कलदेवी अे. एस. (समाजशा� ), डॉ. �शदे टी. एन. 

(इितहास) यानंा सहा�यक �ा�यापक संवग�तून सहयोगी �ा�यापक संवग�त पदो� ती

दे�यात आली. 

26. शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलूज, ता.माळिशरस येथील � ी. परकाळे जे. डी.

(मराठी), ए. आर. बुल� मिहला विर�ठ महािव� ालय येथील डॉ. वडजे आर. के. (�हदी) 

याचंी �टेज - 2 व 3 म�ये �थानिनि� ती कर�यात आली.

27. � ी.वीरतप�वी च� वीर िशवाचाय�िश� णशा� महािव� ालय, सोलापूर आिण ए. जी.

पाटील इ���टटयुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर याचंे 2 (f) चे ��ताव मंजूरीकिरता 

युजीसी, नवी िद� ी येथे पाठिव�यात आले. 

28. Welfare Scheme for Students/Teachers (e) Reimbursement fees for getting

Lifetime membership of Govt. Recog. Professional Academic Society या 

योजनेतंग�त ��ताव संल��नत सव� महािव� ालयाकडून मागिव�यात आले आहेत.
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"क" िव�  व लखेा िवभाग:

1. िव� ापीठाचे सन 2015-16 �या सुधारीत अंदाजप� क व सन 2017-18 चे मूळ

अंदाजप� काच ेकाम सु� कर�यात आलेले आहे. 

"ड" परी� ा िवभाग:

1. एि�ल/मे, 2016 म�ये झालेलया परी� �ेया िविवध िव� ाशाखा�ंया उ� रपि� का

फेरतपासणीची �ि� या पणू�कर�यात आली. 

2. ऑ�टो/नो�हे., 2016 म�ये होणा�या बी.ए., बी. कॉम. व बी. ए�सी. (All) व इतर सव�

परी� ाचंे अंितम वळेाप� क (Final Programme) तयार कर�यात आले आहे. 

3. िद. 08 ऑग�ट ते 12 ऑग�ट दर�यान िविवध िवषयाची Ph. D. Course Work परी� ा

सुरळीत पार पडली. 

4. बिह�थ िव� ा�य�ची Online Admission �ि� या पूण�कर�यात आली आहे.

5. Indus Foundation या जागितक �तरावर उ�च िश� ण � �े ासाठी काय�करणा�या

Foundation ने उ�च िश� ण � �े ातील �शासकीय कामकाजात तं� � ानाचा वापर क� न

कामकाज सुलभ करणा�या सं�थेस पुर�कार घोिषत केले. याम�ये Awards for

Education Technology � ा जागितक �तरावरील पुर�काराने सोलापूर िव� ापीठाला

गौरिव�यात आले. तसेच सदरची दैिद�यमान कामिगरी पार पाडणारे परी� ा िनयं� क � ी.

बी. पी. पाटील यानंाही Excellence या पुर�काराने स�मािनत कर�यात आले. सदर 

पुर�कार मंुबई येथे माजी क�� ीय मािहती आयु�त � ी. शैलेश गाधंी या�ंया ह�ते �दान

कर�यात आला. �शासकीय � �े ासाठी िदला जाणारा पुर�कार महारा�� ात केवळ 

सोलापूर िव� ापीठासच �ा�त झाला आहे. 

6. एम.ए�सी. व एम.सी.ए. साय�स या अ�यास� मा�ंया �� पि� का या वळेी �ायोिगक

त�वावर ऑनलाईन प�दतीने पाठिव�याचा धोरणा�मक िनण�यानुसार या परी� ा क�� ा�ंया

�ाचाय�, सम�वयक व IT Co-ordinator याचंी बैठक िद. 04/10/2016 रोजी आयोिजत 

कर�यात येवून सव� संबिधतानंा याबाबत �ा�यि� कासह यो�य �या सूचना दे�यात आ�या

आहेत. 
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7. ऑ�टो./नो�ह�., 2016 म�ये होणा�या अ�यावसाियक परी� ा�ंया म�यवत� मू�यमापन

क�� ाचंे िनि� तीकरण कर�यात आले. 

8. आगामी दी� ातं समारंभाकिरता अज���वकार�याकिरता ऑनलाईन प�दतीने अज�भ� न

घे�याची �ि� या सु� कर�यात आली आहे. 

9. िद. 18 ऑ�टोबर, 2016 पासून सु� होणा�या परी� ाकंिरता सव�क�� ावरील अंतग�त व

बिह�थ विर�ठ पय�व�े क तसेच भरारी पथकाचंे नामिनद�शन होवून �यानंा आदेश पारीत 

कर�यात आले आहेत. 

"ई" � ंथालय व संकुल:े

1. � ंथालयशा� ाचे जनक डॉ. एस. आर. रंगनाथन या�ंया जयंती िनिम� - McGraw-Hill’s

Publishing Company-Mumbai येथील Area Manager Mr. Manish Asnani & Key 

Account Manager- Mr. Santhosh Joshi याचंे e-Learning Resources for -RUSA

या िवषयावरील �या�यान व काय�शाळा िद. 09/08/2016 रोजी संप�  झाली. 

2. रा�� ीय उ�च�तर िश� ा अिभयान (RUSA) अंतग�त `47,50,843/- इत�या रकमेची

e-Books व `21,68,948/- Print Foreign Journals खरेदी कर�यात आली आहेत. 

3. सन 2016-17 या चालू शै� िणक वष�मधील िव� ापीठातील पद�यु� र वग�चे िव� ाथ� व

संशोधक यानंा ओळखप� (RFID-Smart Card) दे�यात आले आहेत. 

4. � ंथालय िवभागात िद. 15 ऑ�टोबर, 2016 रोजी भारतर�न डॉ. ए.पी.जे. अ�दुल कलाम

याचंा ज�मिदवस “वाचन � ेरणा िदन” �हणनू मा. कुलगु� महोदय या�ंया अ�य� तेखाली

साजरा कर�यात आला. 

5. रसायनशा� संकुलाकडे एम.िफल. रसायनशा� या िवषयाकरीता 1 िव� ाथ� �विेशत

झाला आहे. 

6. िद. 17/08/2016 ते 19/08/2016 रोजी पय�त Sustainable Water, Wastewater

and Energy Management-2016 या संशोधनपर िवषयावर आंतररा�� ीय �दश�न व 

पिरषद, बंगळूर येथे आयोिजत कर�यात आले होते. �ा. डॉ. पी. �भाकर यानंी सदर 

�दश�न व पिरषदेस उप��थत राहून Ground Water Quality of Shelgi Nala Basin, 

Solapur, Maharashtra या िवषयावर पेपर � ेझ�टेशन केले आहे. सदर �दश�न व 
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पिरषदेम�ये �ा. डॉ. पी. �भाकर यानंी दो�ही तािं� क से�शनम�ये चेअरमन �हणनू

काय�भार पािहले. 

7. भशूा� संकुलातील डॉ. आर. एस. गवळी (सम�वयक, ISRO-EDUSAT) या�ंया

माग�दश�नाखाली ISRO-EDUSAT १८ �या अ�यास� मासाठी “बेिसक ऑफ आरएस, 

जीआयएस” कोस�किरता एकूण 60 िव� ा�य�कडून ऑनलाईन फॉम�भर�यात आले आहे. 

या कोस�ची सु� वात िद. 22/08/2016 पासून झाली आहे. 

8. िद. 16/10/2016 रोजी “जागितक ओझोन िदवस” या िदनािनिम� भशूा� संकुलातील

िव� ा�य�कडून ओझोन िदवस साजरा कर�यात आला. जागितक ओझोन िदवसाचे

औिच�य साधून िव� ा�य��या िविवध �पध� आयोिजत कर�यात आ�या हो�या. या 

�पध�म�ये पो�टर �पध�, घोषवा�य �पध�, व�तृ�व व िनबंध �पध� इ�यादीकिरता

िव� ा�य�नी िविवधांगी �य��तम�व गुणाचा �पध�म�ये सहभाग न�दिवला. या �पध�

यश�वीिर�या पार पाड�यासाठी संकुलातील सव�िश� कानंी पिर� म घेतले व माग�दश�न

केले.

9. डॉ. जी. एस. राव (Prithvi Geospatial, Mumbai) यानंी पाहुणे �या�याता �हणनू

िद.19/09/2016 रोजी Modern Instruments used in Chemical Analysis आिण 

Environmental Geochemistry या दोन िवषयावर HPLC आिण Case Studies of 

Geochemistry या िवषयावर भशूा�  संकुलात �या�यान देवून िव� ा�य�ना माग�दश�न

केले.

10. जागितक व�यजीव आठवडा या िनिम� ाने व�यजीव संर� ण, संवध�न आिण �यां�या ब�ल

जनजागृती या हेतूने भशूा� संकुलाम�ये बी.एन.एच.एस.(BNHS), मंुबई या �वयंसेवी

सं�था (NGO) व भशूा�  संकुल या�ंया मा�यमातून िद. 06/10/2016 रोजी एकिदवसीय 

काय�शाळा आयोिजत कर�यात आली होती. या काय�शाळेस �क�प अिधकारी आिण 

शा� � � ी. सुजीत नरवडे याचंे �या�यान घे�यात आले. तसेच दोन िवषयांवर पो�टस�

�पध� घे�यात आ�या. या काय�शाळेतील िवजे�या िव� ा�य�ना मा. कुलसिचव, सोलापूर 

िव� ापीठ, सोलापूर या�ंयाह�ते पािरतोिषक दे�यात आले. या काय�शाळेस सव�

िव� ा�य�नी उप��थती न�दिवली. सदरील काय�शाळेसाठी उप��थताचंे संकुलातील 

िश� कानंी आभार मानले. 
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11. सामािजकशा� े संकुलातील जनसं� ापन (मास क�युिनकेशन) िवभाग आिण िकल��कर-

वसुंधरा आंतररा�� ीय पय�वरण िच� पट महो�सव या�ंया संयु�त िव� माने िद. 20 

ऑग�ट, 2016 रोजी पय�वरण प� कािरता काय�शाळेच े आयोजन कर�यात आले होते. 

या काय�शाळेत पय�वरण त�  अिभिजत घोरपडे, मु�य वनसंर� क सुिनल िलमये, 

शेतीिम�  मािसकाचे संपादक �मोद पाटील, दै. सकाळच े सहयोगी संपादक अभय 

िदवाणजी, समीर इनामदार, िवनोद कामतकर इ�याद�नी माग�दश�न केले. समारंभा�या

अ�य� �थानी मा.कुलगु� �ा. डॉ. एन. एन. मालदार होते. 

12. सामािजकशा� े संकुलातील जनसं� ापन िवभाग आिण भारत सरकार�या प� सुचना

काय�लया�या संयु�त िव� माने िद. 26 ऑग�ट, 2016 रोजी � ामीण प� कािरता

काय�शाळेचे आयोजन कर�यात आले होते. या काय�शाळेचे उ� घाटन मा.कुलगु�

�ा.डॉ. एन. एन. मालदार या�ंया ह�ते झाले. काय�शाळेत �ये�ठ प� कार � ी िनिशकातं 

भालेराव, अर�वद जोशी, शेतीिम�  मािसकाचे संपादक �मोद पाटील, लोकमतेचे

संपादक राजा माने, सोलापूर आकाशवाणी क�� ाचे क��  संचालक सुनील िशनखेडे 

आद�नी माग�दश�न केले.

13. सामािजकशा� े िवभागातील जनसं� ापन िवभागातफ� मतदार जागृती या िवषयावर तीन

लघुपट (शॉट�िफ�म) तयार कर�यात आले आहेत. तसेच या िवभागातफ� “�थािनक

�वरा�य सं�था िनवडणकुीत मा�यमाचंी भिूमका” याबाबत संशोधन �क�प हाती घे�यात

आला आहे. 

14. एम.ए. मास क�युिनकेशन �थम व ि� तीय वष�अ�यास� माच िव� ाथ� व डॉ. आर. बी.

�चचोळकर, � ी. अंबादास भासके व � ी. मधुकर ज�कन यानंी िद. 11 व 12 स�ट�बर,

2016 रोजी पुणे, आळंदी व भीमाशंकर येथे िफ�ड वक� साठी भटे िदली. 

15. इितहास आिण पुरात�वशा� या िवभागाचे एम. ए. भाग १ व भाग २ चे िव� ाथ�, कु.

� ाने� री हजारे व डॉ.माया पाटील यानंी (Field Work साठी) िद. 01/09/2016 रोजी 

दि� ण सोलापूर तालु�यातील ह� रसंग कुडल येथील �ाचीन मंिदरे तसेच िशलालेख 

अ�यास�यासाठी भटे िदली. 
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16. सोलापूर िज�हा सामािजक काय�सिमती, सोलापूर व लाय�स �लब ऑफ सोलापूर

स�� ल, सोलापूर या�ंया संयु�त िव� माने िद. 01 स�ट�बर, 2016 रोजी क�तुरबाई

िश� णशा� महािव� ालय, सोलापूर येथे िश� क िदनािनिम�  आयोिजत गुणवतं 

िश� काचंा स�कार काय�� माम�ये अथ�शा�  िवभागाचे िवभाग�मुख, डॉ. सी. एस. भानुमते 

याचंा गुणवतं िश� क �हणनू स�कार कर�यात आला. 

17. सामािजकशा� े संकुलातफ� िद. 22 व 23 स�ट�बर, 2016 रोजी Human Rights and

Humanizing Society या िवषयावर दोन िदवसीय रा�� ीय काय�शाळा सोलापूर 

िव� ापीठात आयोिजत कर�यात आली होती. या काय�शाळेत “मानवी ह�क आयोग, 

महारा�� ” अ�य� , � ी. ब�े ुरमठ, सद�य, � ी. सईद, � ी. भगवतंराव मोरे, डॉ. ब� ु�ीन,

डॉ.मु�जफर असादी, डॉ. सुधीर जेकब, डॉ. िशव�साद आिण � ी.बाळकृ�ण रेणके 

इ�याद�नी माग�दश�न केले. उ� घाटन समारंभा�या अ�य� �थानी मा.कुलगु�

�ा.डॉ. एन. एन. मालदार होते. डॉ. माया पाटील व डॉ. पी.जी.�हनकडे यांनी सदर 

काय�शाळेचे सम�वयक �हणनू काम पािहेले. 

18. संशोधन उ�सव (Avishkar 2016) करीता िद. 07/10/2016 रोजी संकुलातील एम.ए.

भाग 1 व भाग 2 म�ये �विेशत सव�िव� ाथ� आिण एम. िफल, पीएच.डी. चे सव� संशोधक 

िव� ा�य�नी आप�या िवषयाचे सादरीकरणाच े (PPT Presentation) केले. सदर 

िव� ा�य�मधून संशोधन उ�सव (Avishkar 2016) साठी उ�कृ�ट सादरीकरण केले�या

एकूण 14 िव� ा�य�ची िनवड कर�यात आली. डॉ. सी.एस. भानुमते सहयोगी �ा�यापक व 

िवभाग�मुख, अथ�शा�  यांनी आिव�कार सम�वयक �हणनू काम पािहले.

19. िद. २८ स�ट�बर, २०१६ रोजी डॉ. �ही.बी. जुगळे यानंी सामािजकशा� े संकुलाम�ये

आयोिजत काय�� माम�ये संकुलातील एम.ए. भाग १ व भाग २ म�ये �विेशत िव� ा�य�शी

चच� केली. 

20. वािण�य व �यव�थापन संकुलाम�ये Commerce Forum ची �थापना िद. 23/08/2016

रोजी कर�यात आली व �याचे उ� घाटन मा. कुलसिचव डॉ. डी. एन. िम� ा या�ंया ह�ते

कर�यात आले.
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"फ" िव� ाथ� क�याण िवभाग:

1. सोलापूर िव� ापीठाचा तेरावा युवा महो�सव (उ�मेष सृजनरंगाचा) िद. 02 ते 05

ऑ�टोबर, 2016 दर�यान SVERI'S कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपूर येथे संप�  होत 

आहे. सदर महो�सवात िविवध एकूण २७ कला�काराचे आयोजन कर�यात येणार आहे. 

या बाबत सव�संल�न महािव� ालयानंा पिरप� का� ारे अवगत कर�यात आले आहे. 

2. युवा महो�सवात मुले 778 व मुली 542 व संघ�यव�थापक 175 असे एकूण 1495

�य�त�नी सहभाग न�दिवला.

3. िव� ापीठा�या अिधिवभागातील िव� ाथ� संघाचे सम�वयक �हणनू डॉ. पी. एन. कोळेकर

सहा. �ा�यापक, इितहास व पुरात�वशा�  यांनी काम पािहले. िव� ापीठा�या

अिधिवभागातील िव� ाथ� संघाने युवा महो�सवातील िविवध �पध�म�ये एकूण सहा 

पािरतोिषके पटकावली. 

4. अ िव� ापीठाचे पाच सव�साधारण िफरते चषक िमळिवणारे महािव� ालयाचे नाव

1. ललीत संगमे� र महािव� ालय, सोलापूर

2. वा� मय � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश�

3. ना� � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश�

4. नृ�य � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश�

5. संगीत संगमे� र महािव� ालय, सोलापूर

ब सव�साधारण िवजेतेपद िमळिवणारे महािव� ालयाचे नाव

1. �थम � ी. िशवाजी महािव� ालय, बाश�

2. ि� तीय वालचंद कला व शा�  महािव� ालय, सोलापूर

3. तृतीय शंकरराव मोिहते महािव� ालय, अकलुज

अ नुसार महो�सवात िव� ापीठाचे पाच सव�साधारण िफर�या चषकाचे िवतरण कर�यात 

आले. 

ब नुसार सव�साधारण िवजेतेपद िमळिवणा�या महािव� ालयानंा तीन चषकाचे िवतरण 

कर�यात आले.
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5. मा. कुलपती काय�लय, मंुबई आयोिजत आंतर िव� ापीठ इं� धनु�य युवा महो�सव 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव� ापीठ, औरंगाबाद येथे िद. 05/11/2016 ते 

िद.09/11/2016 दर�यान आयोिजत कर�यात आला आहे. युवा महो�सवात िविवध 

कला�कारात संघात एकूण 34 िव� ाथ�/िव� ा�थनी कलाकार, २ संघ�यव�थापक व ४ 

साथीदार सहकारी असा एकूण ४० �य�त�चा संघ सहाभागी होत आहे. या सव� संघा�या 

१५ िदवसा�या सराव िशबीराचे आयोजन िद. 16/10/2016 ते िद. 04/11/2016 या 

दर�यान �सहगड अिभयािं� की महािव� ालय, केगाव, सोलापूर येथे कर�यात आले आहे.

मा.कुलगु� महोदयानंी सादर केले�या अहवालाची न�द घे�यात आली. 

सदर बैठकीत पुढील�माणे कामकाज झाले. 

[ 1 ] अिधसभ�ेया िद.26 ऑग�ट, 2016 रोजी झाल�ेया तेरा�या बैठकीचा काय�वृ� ांत

वाचनू कायम करणे. 

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

जा.� .सोिवसो/ सिनिव/अिधसभा/8370, िद.01/09/2016 अ�वये, िद.26 

ऑग�ट, 2016 रोजी झाले�या तेरा�या बैठकीचा काय�वृ� ातं पाठिव�यात आलेला 

होता. या काय�वृ� ातंाम�ये दु� ��या सुचिव�याची अंितम तारीख िद.29/09/2016 

अशी होती. या मुदतीत कोण�याही सद�याकंडून दु� ��या �ा�त झाले�या नाहीत. 

सबब, अिधसभचेा िद.26 ऑग�ट, 2016 रोजी झाले�या तेरा�या बैठकीचा

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

ठराव: अिधसभ�ेया िद.26 ऑग�ट, २०१६ रोजी झाल�ेया तेरा�या बैठकीचा काय�वृ� ांत

वाचनू सव�नुमते कायम कर�यात आला.
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[ 2 ] � ी. सुशीलकुमार संभाजीराव �शदे यानंा डी. िलट. (D. Litt.) या मानद पदवीने 

स�मािनत कर�याबाबत �यव�थापन पिरषदेची िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: �यातनाम �य�त�नी �या�ंया � �े ात केले�या समाजोपयोगी व इतर 

काय�ची न�द घेवून �यानंा मानद पदवीने स�मािनत कर�याचा जगभरातील 

िव� ापीठानंा िमळालेला एक शै� िणक िवशेषिधकार आहे. �यानुषंगाने सोलापूर 

िव� ापीठा�या �थापनेला १२ वष� पणू� झालेली आहेत आिण आतापय�त या 

िव� ापीठाने कोणालाही डी. िलट. (D. Litt.) या मानद पदवीने स�मािनत केलेले 

नाही, ही बाब िवचारात घेवून �यव�थापन पिरषदेने िद.२५/10/2016 रोजी 

झाले�या बैठकीत महारा��  िव� ापीठे कायदा 1994 �या कलम 

97(१) �या तरतूदीनुसार � ी. सुशीलकुमार संभाजीराव �शदे यानंा डी. िलट. (D.

Litt.) या मानद पदवीने स�मािनत कर�याचा िवचार क� न सव�नुमते तशी 

िशफारस अिधसभसे केलेली आहे.  

� ी. सुशीलकुमार संभाजीराव �शदे याचंी थोड�यात मािहती 

खालील�माणे आहे.

� ी. सुशीलकुमार संभाजीराव �शदे यानंा उ�कृ�ट खासदार �हणनू 

"National Citizen Award" या पुर�काराने मदर तेरेसा या�ंया ह�ते स�मािनत 

कर�यात आले. �यानंा आतापय�त बरेच पुर�कार िमळाले असून ते एक नामािंकत 

�य�ती असून �यानंी समाजासाठी आिण देशासाठी बहूमोल असे योगदान िदलेले 

आहे.  

� ी. सुशीलकुमार संभाजीराव �शदे हे िटळक महारा��  िव� ापीठ, पुणे आिण आं�  

�देशातील सव� साव�जिनक िव� ापीठाचे कुलपती होते. �यानंा आतापय�त चार 

िव� ापीठाने डी. िलट. (D. Litt.) या मानद पदवीने स�मािनत केले आहे. �यांनी 

अनेक वळेा युनोम�ये भारत देशाचे �ितिनधी�व केले आहे.

� ी. सुशीलकुमार संभाजीराव �शदे यानंा डी. िलट. (D. Litt.) या मानद 

पदवीने स�मािनत कर�याबाबत �यव�थापन पिरषदेने िद.25/10/2016 रोजी�या 

बैठकीत अिधसभसे सव�नुमते केलेली िशफारस िवचाराथ�).  

ठराव: � ी. सुशीलकुमार संभाजीराव �शदे यानंा डी. िलट. (D. Litt.) या मानद पदवीने 

स�मािनत कर�याबाबत �यव�थापन पिरषदेची िशफारस ��वका� न सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 
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[ 3 ] सोलापूर िव� ापीठा�या सन २०१४-१५ चा मराठी व इं� जी भाषेतील (पु�तक

�व� पात) तयार केललेा ११ �या वा�षक अहवालाबाबत �यव�थापन पिरषदेने 

केललेी िशफारस िवचाराथ�.

�ाचाय� � ी. आर. वाय. पाटील यानंी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने खालील�माणे 

��ताव सादर केला आहे.

"ही अिधसभा वा�षक अहवाल सिमतीने व �यव�थापन पिरषदेने केले�या 

िशफारशी िवचारात घेवून असा ठराव करते की, �यव�थापन पिरषदेने 

िव� ापीठा�या ११ �या वा�षक अहवालाबाबत केले�या िशफारशी मा�य 

क� न मंजूर कर�यात या�यात."

(िटपणी: सोलापूर िव� ापीठाचा सन 2014-15 चा ११ वा वा�षक अहवाल तयार 

कर�यासाठी खालील�माणे सिमती गठीत कर�यात आली होती.

१) डॉ. ए. ए. शेख   अ�य�

२) डॉ. � ीकातं येळेगावकर सद�य

३) डॉ. डी. जी. कदम              सद�य

४) डॉ. सुहास पुजारी              सद�य

५) डॉ. आर. एस. म�ते सद�य

६) डॉ. सु. नं. काबंळे             सद�य- सिचव 

सदर सिमतीने तयार क� न िदलेला वा�षक अहवाल �यव�थापन 

पिरषदे�या िद.25/10/2016 रोजी�या बैठकीतील िवषय � .१० नुसार िवचाराथ� 

ठेवला असता खालील�माणे ठराव झाला आहे.

ठराव 

� .१०

वा�षक अहवाल तयार कर�याकिरता गठीत केले�या सिमतीने तयार

केलेला सोलापूर िव� ापीठाचा सन २०१४-१५ चा मराठी व इं� जी

भाषेतील (पु�तक �व� पात) तयार केलेला ११ वा वा�षक अहवाल 

��वका� न अिधसभसे मा�यतेची िशफारस कर�यात आली. 

सबब, सोलापूर िव� ापीठाचा सन २०१४-१५ चा मराठी व इं� जी भाषेतील

(पु�तक �व� पात) तयार केलेला ११ वा वा�षक अहवालाबाबत �यव�थापन

पिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: सोलापूर िव� ापीठाचा सन २०१४-१५ चा मराठी व इ�ं जी भाषेतील (पु�तक

�व� पात) तयार केललेा ११ वा वा�षक अहवाल �ाचाय� � ी. आर. वाय. पाटील 

यानंी सादर केला �यास मा. � ी. �शातं पिरचारक यानंी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

सदरचा ��ताव दु� �तीसह सव�नुमते मा�य कर�यात आला. 
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[ 4 ] महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ मधील कलम २7 (१) (एच) नुसार, �यव�थापन 

पिरषदेवर अिधसभेने िव� ापीठ िवभागाचे �कवा िव� ापीठा�या पिरसं�थाचंे �मुख 

�कवा संचालक या�ंयामधून करावया�या नामिनद�शनाबाबत. 

(िटपणी: सोलापूर िव� ापीठा�या िविवध अिधकारमंडळाची मुदत िद.३१ ऑग�ट, 

२०१५ रोजी संपु�टात आली. यानंतर िनवडणकू �ि� या सु�  कर�यात आली होती. 

महारा��  शासनाने महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ िनरिसत क� न न�याने 

महारा��  साव�जिनक अिधिनयम २०१5 िवधानमंडळात सादर क� न मा�यता 

घे�याकिरता िद.३१ ऑग�ट, २०१६ पय�त अिधकारमंडळा�या कोण�याही प�दतीने 

िनवडणकूा घेऊ नयेत व तोपय�त पदिस�द सद�य काय�रत राहतील असे िद.१७ 

ऑग�ट, २०१५ �या राजप� ात �िस�द क� न िद.२५ ऑग�ट, २०१५ �या प� ा�वये 

िव� ापीठानंा कळिवले होते. 

िद.३१ ऑग�ट, २०१६ पय�त देखील नवीन िव� ापीठ अिधिनयम 

िवधानपिरषदेत मंजूर न झा�याने पुन� : शासनाने िद.०१ ऑ�टोबर, २०१६ रोजी 

राजप�  �िस�द केले असून या राजप� ानुसार िद.३१ ऑग�ट, २०१७ पय�त

अिधकारमंडळा�या कोण�याही िनवडणकूा घेऊ नयेत असे कळवून महारा��  

िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ नुसार नामिनद�शन व �वीकृतीची �ि� या पूण� करावी 

आिण नामिनद�िशत केलेले / �वीकृत केलेले सद�य याचंी सद�य�वाची मुदत नवीन 

िव� ापीठ अिधिनयमानुसार गठीत होणा�या अिधकारमंडळापय�त �कवा िद. ३१ 

ऑग�ट, २०१७ पय�त यापैकी जे आधी घडेल तोपय�त राहील असे नमूद केले आहे. 

�यानुसार, सोलापूर िव� ापीठा�या �यव�थापन पिरषदेवर महारा��  िव� ापीठ 

अिधिनयम, १९९४ मधील कलम २७ (१) (एच) नुसार, अिधसभनेे िव� ापीठ िवभागाचे 

�कवा िव� ापीठा�या पिरसं�थाचंे �मुख �कवा संचालक या�ंयामधून एका 

िवभाग�मुखाचे �कवा एका संचालकाचे नामिनद�शन करावयाचे आहे. 
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िद.१४ स�ट�बर, २००९ �या महारा��  शासन आदेशानुसार, कलम २७ (१) (एच) 

नुसार, िव� ापीठ िवभागाचे �कवा िव� ापीठा�या पिरसं�थाचंे �मुख �कवा सचंालक 

या�ंयामधून एका िवभाग�मुखाचे �कवा एका संचालका�या नामिनद�शनासाठी 

खालील�माणे पा� ता असणे आव�यक आहे.

2७ (१) 

(ज) (h) 

�मुख / 

संचालक 

- १   

नामिनद�शन - अिधसभ�े ारे 

१. िव� ापीठ िवभागाचे �मुख �कवा पिरसं�थाचंे संचालकामंधून.  

२. पीएच.डी. अह�ता धारक. 

३. संबंधीत िवषय / � �े ात िश� णत�  व�ै ािनक � �े ातील त�  असावा 

व तसे �मािणत कराव.े 

४. अ�यापनाचा १५ वष�चा अनुभव. 

५. रा�� ीय / आंतररा�� ीय संशोधन जन�लस म�ये बारकाईने 

पुन�वलोकन केलेले िकमान ३ संशोधन पपेर �कािशत केलेले 

असावते.  

सबब, सोबत�या िवभाग�मुखा�ंया यादीतून अिधसभेवर नामिनद�शन कर�याची बाब 

िवचाराथ�). 

ठराव: महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ मधील कलम २7 (१) (एच) नुसार, 

�यव�थापन पिरषदेवर िव� ापीठ िवभागाचे �कवा िव� ापीठा�या पिरसं�थाचंे �मुख 

�कवा संचालक या�ंयामधून नामिनद�शन कर�याकिरता डॉ. ए. ए. घनवट याचं े

नाव �ाचाय� � ी. आर. वाय. पाटील यानंी सुचिवल े�यास � ी. एच. बी. मते यांनी 

अनुमोदन िदल.े  

अिधसभ�ेया उप��थत सद�यांमधून इतर कोणतेही नाव सुचिव�यात न 

आ�यामुळे महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ मधील कलम २7 (१) (एच) 

नुसार, �यव�थापन पिरषदेवर िव� ापीठ िवभागाचे �कवा िव� ापीठा�या 

पिरसं�थाचंे �मुख �कवा संचालक या�ंयामधून डॉ. ए. ए. घनवट याचंे नामिनद�शन 

कर�यात आल.े 
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[ 5 ] महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळावर महारा��  िव� ापीठ कायदा १९९४ 

मधील कलम ३५ (२) (j a) नुसार अिधसभ�ेया दोन सद�याचंे (यापैकी एक स�ंथा 

�ितिनधी) या�ंया नामिनद�शना�तव. 

िटपणी: सोलापूर िव� ापीठा�या िविवध अिधकारमंडळाची मुदत िद.३१ ऑग�ट, 

२०१५ रोजी संपु�टात आली. यानंतर िनवडणकू �ि� या सु�  कर�यात आली 

होती. महारा��  शासनाने महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ िनरिसत क� न 

न�याने महारा��  साव�जिनक अिधिनयम २०१5 िवधानमंडळात सादर क� न 

मा�यता घे�याकिरता िद.३१ ऑग�ट, २०१६ पय�त अिधकारमंडळा�या कोण�याही 

प�दतीने िनवडणकूा घेऊ नयेत व तोपय�त पदिस�द सद�य काय�रत राहतील असे 

िद.१७ ऑग�ट, २०१५ �या राजप� ात �िस�द क� न िद.२५ ऑग�ट, २०१५ �या 

प� ा�वये िव� ापीठानंा कळिवले होते. 

िद.३१ ऑग�ट, २०१६ पय�त देखील नवीन िव� ापीठ अिधिनयम 

िवधानपिरषदेत मंजूर न झा�याने पुन� : शासनाने िद.०१ ऑ�टोबर, २०१६ रोजी 

राजप�  �िस�द केले असून या राजप� ानुसार िद.३१ ऑग�ट, २०१७ पय�त 

अिधकारमंडळा�या कोण�याही िनवडणकूा घेऊ नयेत असे कळवून महारा��  

िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ नुसार नामिनद�शन व �वीकृतीची �ि� या पूण� करावी 

आिण नामिनद�िशत केलेले / �वीकृत केलेले सद�य याचंी सद�य�वाची मुदत 

नवीन िव� ापीठ अिधिनयमानुसार गठीत होणा�या अिधकारमंडळापय�त �कवा 

िद.३१ ऑग�ट, २०१७ पय�त यापैकी जे आधी घडेल तोपय�त राहील असे नमूद 

केले आहे. 

महारा��  िव� ापीठ कायदा १९९४ मधील कलम ३५ (२) (j a) नुसार, 

महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळावर दोन सद�याचंे (यापैकी एक स�ंथा 

�ितिनधी) नामिनद�शन करावयाचे असून �यासाठी िद.१४ स�ट�बर, २००९ �या 

आदेशानुसार खालील�माणे पा� ता असणे आव�यक आहे. 
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S.35 (2) (ja) -

Members

(Two)

Nominated by - Senate

1. One being representative of the Managements.

2. Shall be office bearer of Educational Institution of 10

years standing at degree level.

3. Minimum 5 years experience as Chairman / Secretary

of Institution.

सबब, वरील�माणे नामिनद�शना�तव).

ठराव: महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळावर महारा��  िव� ापीठ कायदा १९९४ 

मधील कलम ३५ (२) (j a) नुसार अिधसभ�ेया दोन सद�यापंैकी एक सं�था 

�ितिनधी �यितिर�त सद�याचे नामिनद�शन कर�याकिरता डॉ. �ही. बी. घुटे याचं े

नाव �ाचाय� � ी. आर. वाय. पाटील यानंी सुचिवल ेव �यास � ी. एच. बी. मते यानंी 

अनुमोदन िदल.े इतर कोणतेही नाव सभागृहात सचुिव�यात न आ�याने डॉ. �ही. 

बी. घुटे याचंे महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळावर महारा��  िव� ापीठ 

कायदा १९९४ मधील कलम ३५ (२) (j a) नुसार नामिनद�शन कर�यात आल.े 

अिधसभवेर सं�था �ितिनधी संवग�तून एकही सद�य नस�याने 

महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळावर महारा��  िव� ापीठ कायदा १९९४ 

मधील कलम ३५ (२) (j a) नुसार सं�था �ितिनधी संवग�तील पद िर�त ठेव�यात 

आल.े  

मा. अ�य� ा�ंया परवानगीने बैठक संप�याच ेकुलसिचव यानंी जाहीर केले.   

सही/-     सही/- 

कुलसिचव

सिचव, अिधसभा

मा. कुलगु�

अ�य� , अिधसभा


