सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर
अिधसभे या 16 या बैठकीचा कायवृ ांत
सोमवार, िद.21 ऑग ट, २०१७ दु पारी 12:00 वा.
अिधसभेची १6 वी बैठक िद.2१ ऑग ट, २०१७ रोजी दु पारी 12:00 वा. यव थापन
पिरषद सभागृहात मा. कुलगु यां या अ य तेखाली आयोिजत कर यात आली होती.
बैठकीस खालील सद य उप थत होते .
अ. .

सद याचे नांव

1)

मा. ा. डॉ. मालदार एन. एन. - कुलगु

2)

डॉ. गगजे एस. आर.,

पद
अय

. अिध ठाता, िव ान व तं

ान

सद य

िव ाशाखा
3)

ाचाय डॉ. पुजारी डी. डी., . अिध ठाता, वािण य व यव थापन

सद

िव ाशाखा
4)

ा. डॉ. अशोककुमार ई. एन.,

. अिध ठाता, मानविव ान

सद य

. सहयोगी अिध ठाता, िव ान व

सद य

. सहयोगी अिध ठाता, आंतर-

सद य

िव ाशाखा
५)

ाचाय डॉ. उबाळे ही. पी.,
तं

६)

ान िव ाशाखा

ाचाय डॉ. एम. कृ णमूत ,

िव ाशाखीय अ यास िव ाशाखा
७)

ी. रोकडे एम. एस., . संचालक, परी ा व मू यमापन मंडळ

८)

डॉ. शेवाळे बी. सी., िव

व लेखा अिधकारी

९)

डॉ. दे शपांडे एस. एम., िवभागीय सहसंचालक, सोलापूर िवभाग,

सद य
सद य
सद य

सोलापूर मा. िश ण संचालक (उ च िश ण) पुणे यांचे ितिनधी
१०)

ा. डॉ. घुटे ही. बी., . संचालक

११)

ी. शदे एस. एन., संचालक, िव ाथ िवकास मंडळ

१२)

डॉ. तोरवी एस. एस., संचालक,

१३)

डॉ. वलेकर डी. एम.

१४)

ान

ोत क

ीडा व शािररीक िश ण मंडळ

ा. पी. भाकर, . कुलसिचव

सद य
सद य
सद य
सद य
सद य सिचव

वागत:
अिधसभेची सोळावी बैठक सोमवार, िद.21 ऑग ट, २०१७ कायवृ ांत

1/35

मा. . कुलसिचव यांनी मा. अ य आिण अिधसभेचे सव स माननीय सद यांचे वागत
केले. महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ नुसार अिधसभे या या बैठकीस िविवध

िव ाशाखेचे अिध ठाता तसेच नवीन सद य यांचे मा. . कुलसिचव यांनी वागत केले.

अनुप थती :
डॉ. डी. आर. नंदनवार
िश ण) यांनी व डॉ.

. सहसंचालक, (तं

ीमती ए. एम. रं गरेज,

िश ण), मा. िश ण संचालक (तं

. अिध ठाता, आंतर-िव ाशाखीय अ यास

िव ाशाखा यांनी दू र वनी ारे या बैठकीस उप थत राहू शकत नस याचे कळिवले. यां या
अनुप थतीची न द घेवून यास मा यता दे यात आली.
भारी

कुलसिचवांनी

मा.कुलगु ं ना

पंधरा या

अिधसभे या

बैठकीपासून

या

बैठकीदर यान या कालावधीतील िव ापीठातील घडामोडीचा आिण गतीचा अहवाल सादर
कर याबाबत िवनंती केली व या माणे मा. कुलगु ं नी खालील माणे अहवाल सादर केला.

 कुलसिचव काय लय:
1)

तुत िव ापीठातील िव ाथ , िश क, शासकीय अिधकारी व कमचारी व अ यांगत

यां या सोयीसाठी रा ीयकृत बँकेची शाखा व ए.टी.एम. सु
शासनाकडू न यशोिचत कायवाही सु आहे .

कर याबाबत िव ापीठ

2) शै. वष 2016-17 साठी १० मिह या या कालावधीकिरता कं ाटी प दतीवर िनयु त
कर यात आले या एकूण 39 िश कांना िद. 30/04/2017 रोजी सेवामु त कर यात
आले.

3) िव ापीठ पिरसरातील सव संकुलाकडू न अितिर त कायभार मािहती मागिव यात
येवून यानुसार एकूण 36 िश कीय पदे महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम,

2016 कलम 103 नुसार िद. 22/06/2017 रोजी जािहरात कािशत कर यात आली.
सदर पदांची मुलाखत िद. 05/07/2017 व 06/07/2017 रोजी घे यात येवून िनवड
सिमतीने िशफारस केले या एकूण 35 उमेदवारांना िनयु ती आदे श पािरत कर यात

आलेले आहे . सदर िनयु ती आदे शा या अनुषंगाने आजतागायत िव ापीठा या िविवध
संकुलात ३१ कं ाटी िश क जु झाले आहे त.

4) सोलापूर िव ापीठात इतर अकृषी िव ापीठा माणे अनुदािनत त वावर मराठी, हदी व
इं जी असे एकूण ३ पद यु र भाषा िवभाग सु

क न िश कीय पदे िनम ण

कर याबाबत िद. 08/05/2017 रोजी मा. िवभागीय सहसंचालक, सोलापूर िवभाग,
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सोलापूर, मा. संचालक, उ च िश ण, पुणे यां या िशफारशीसह
सिचव, उ च व तं
5)

आहे . सदर

िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई येथे

ताव मा. अपर मु य

ताव सादर कर यात आला

ताव मंजूर हो यासंदभ त शासन दरबारी पाठपुरावा सु आहे .

तुत िव ापीठा या संकुलातील वाढता कायभार, CBCS

णाली लागू के याने

Elective व Core िवषयांचा अ यापनाचा याप वाढ यामुळे िनयिमत िश कांचे उविरत
५ पदे भर यासंदभ त सवकष

ताव तयार क न मा. संचालक, उ च िश ण, पुणे

यां या काय लयात िद. 23/05/2017 रोजी ह तपोच सादर कर यात आले आहे त.
िद. 25/05/2017 मा. अपर मु य सिचव, उ च व तं
6)

यां याकडे

ताव दाखल कर यात आले आहे .

िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई

तुत िव ापीठातील कुलसिचव पद िर त झा याने सदर पदाची जािहरात िविवध

वतमानप ात तसेच महारा

शासना या व िव ापीठा या संकेत थळावर पुन :

िस द कर यात आली होती. सदर जािहराती या अनुषंगाने एकूण ९ अज या

काय लयास
7)

ा त झाले असून याची िद. 08/05/2017 रोजी छाननी सिमतीमाफत

छाननी कर यात आली असून पुढील कायवाही सु आहे .

तुत िव ापीठातील सव िश क व िश के र कमचा यांसाठी आ थक सा रता

(Financial Literacy) या िवषयावर
कर यात आले होते.

8) महारा

ी. टी.एन. शधी यांचे या यान अयोिजत

त व ान पिरषद व सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर यां या संयु त िव माने

आयोिजत मृतीशेष ाचाय िशवाजीराव भोसले या यानमाला, मा. डॉ. काश पवार,
िवभाग

मुख, रा यशा

िवभाग, िशवाजी िव ापीठ, को हापूर यांचे “भारतीय

लोकशाही पुढील आ हाने” या िवषयावर या यान यश वीिर या पार पाड यात आले.

9) सव िव ाशाखेतील पदवी या ि तीय वष चे सव अ यास म हे िनवड आधािरत

ेयांक

णाली (CBCS) नुसार तयार कर यात आलेले अ यास म सव संल नत

महािव ालयांना पिरप का वये कळिव यात आले असून िव ापीठा या संकेत थळावर
दे खील उपल ध क न दे यात आले आहे त.

10) िविवध संल नत महािव ालये व िव ापीठातील संकुलाकडू न अ यास मावर
आधािरत चच स /कायशाळा आयोजनाकिरता अनुदान मंजूर केले या
बीले मा यता घेवून िव
आलेले आहे त.

11) महारा

तावांची

व लेखा िवभागाकडे पुढील कायवाहीसाठी पाठिव यात

शासना या िद. 23 फे व
ु ारी, 2017 रोजीचे राजप

३८ अ वये महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ िद. 01 माच, 2017 पासून अंमलात आण याचे
िनि त केले अस याने मा. कुलगु महोदयांनी िव ान व तं

ान िव ाशाखा (Faculty

of Science & Technology) वािण य व यव थापन िव ाशाखा (Faculty of

Commerce & Management) मानविव ान िव ाशाखा (Faculty of Humanities)
आंतर िव ाशाखीय अ यास िव ाशाखा (Faculty of Interdisciplinary Studies) अशा
एकूण 4 िव ाशाखेसाठी 4

भारी अिध ठातांची व 2 सहायक अिध ठातांची नेमणूक
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कर यात आलेली असून संबंिधतांना तसेच सव संल नत महािव ालयांना व
िव ापीठातील संकुलांना दे खील कळिव यात आलेले आहे.

12) राजष शाहू महाराज पुर कारासाठी सव संल नत महािव ालये व संकुले यां याकडू न
िव ा य ची नावे मागिव यासाठी पिरप क पाठिव यात आले आहे .

13) महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 नुसार अ यासमंडळ ािधकरणा या

िनवडणूकीसाठी िविवध िवषया या िवभाग मुखांची मतदार यादी िवषयानुसार तयार
क न सभा व िनवडणूक िवभागास सादर कर यात आली आहे .

14) B. Pharm/M. Pharm या िवषयाचा अ यास म Pharmacy Council of India यांनी
यां या संकेत थळावर उपल ध क न िद या माणे शै. वष 2017-18 पासून लागू

कर याची कायवाही सु
कळिव यात आले आहे .

असून Pharmacy Council of India ला प ा ारे

15) सव िव ाशाखेतील पदवी वग या तृतीय वष चे सव अ यास म हे िनवड आधािरत
ेयांक णाली (CBCS) नुसार तयार कर याबाबतची कायवाही सु आहे.

16) रा य िनवडणूक आयोग, महारा

यां या िद. 2 जून, 2017 रोजी या प ा वये सव

पदवी अ यास मा या थम वष स शै. वष 2017-18 पासून लोकशाही, िनवडणूक व
सुशासन या िवषयाचा समावेश कर याची कायवाही सु आहे .

17) िव ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद ी यां या िद. 19 जून, 2017 रोजी या प ानुसार
सव पदवी अ यास मां या ि तीय वष स असणा या पय वरणशा

या िवषयाचा

अ यावत अ यास म शै िणक वष 2017-18 पासून लागू कर यात येणार आहे .

18)शै. वष 2017-18 साठी सेिमनार/वकशॉप संदभ त संल नत महािव ालये व संकुले
यां याकडू न

ताव मागिव यासंदभ त पिरप क पाठवून िद. 31 ऑग ट, 2017 पयत

ताव मागिव यात आले आहे त.

19) राजेश अ वाल सिमती या िशफारशीनुसार महािव ालयीन

तरावरील अंतगत

मू यमापनाम ये Open Book Examination व Take Home Examination चा
समावेश कर याचे ठरले असून सदर बाब महािव ालयांना पिरप का ारे कळिव याची
कायवाही सु आहे .

20) CGPA/CBCS नुसार Merit List व Gold Medal List तयार कर याकिरता
िनयमावली तयार कर यासाठी सिमती गठीत कर यात आली आहे .

21) उ च व तं

िश ण िवभागा या िद. 04 माच, 2017 रोजी या शासन िनणयानुसार

अनुतीण होणा या िद यांग िव ा य ना परी म
े ये एकूण गुणां या ३% गुणांची सवलत
दे याबाबतची शासनाकडू न तयार कर यात आले या िनयमावलीनुसार परी ा
िवभागाने कायवाही कर याचे ठरले.

22) िव ापीठातील सव अ यास मांसाठी शै िणक वष 2016-17 म ये
िव ा य या पा ता अज तील

वेश घेतले या

ट
ु ी िवभागात जमा कर यासाठी दे यात आले या

मुदतीनुसार 15 फे व
ु ारी, 2017 पूव जमा कर यात आले या सव अ यास मां या
पा ता अज तील

ट
ु ी तपासून ऑनलाईन णाली ारे अंितम पा ता कर यात आली
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आहे . अिभयांि की, िश णशा , औषधिनम णशा , िवधी, एम.बी.ए. या अ यास मांचे
वेश कि य वेश ि या माफत होतात. सदर अ यास मा या वेिशत िव ा य या

या ा उशीरा ा त झा यामुळे अिभयांि की, िश णशा , औषधिनम णशा , िवधी व
एम.बी.ए. या अ यास मां या डी.टी.ई. माफत आले या या ा तपासून ऑनलाईन
णाली ारे पा ता कर याचे काम पूण कर यात आले आहे.

23) अहवाल कालावधीम ये शै िणक वष 2014-15 व 2015-16 किरता वेिशत 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 यू., एम.बी.ए. या अ यास मांसाठी वेश घेतले या िव ा य या पा ता
अज तील

ट
ु

संबंिधत

महािव ालयांना

व

िव ापीठातील

संकुलांना

िद.

31/12/2015 ते 15/01/2017 पूव ऑनलाईन कळिव यात आ या हो या. परंतु
सदरील मुदतीनंतर

ट
ु ची पूतता केले या व पा

असणा या िव ा य ची

माणे दं डाची र कम आकारणी क न पा ता कायम कर यात येत आहे.

. 500/-

24) शै िणक वष 2015-16 ते 2016-17 म ये पीएच.डी. या अ यास मास

वेश

घेतले या िव ा य या अज ची तपासणी क न या िव ा य नी आव यक या कागद
प ांची पूतता केली नही, अशा िव ा य या नावांची यादी तसेच पा

िव ा य या

नावां या या ा दे खील संबंिधत महािव ालयांना आिण महािव ालय व िव ापीठ
िवकास मंडळ (बी.सी.यु.डी.) यांना कळिव यात आली आहे .

25) अहवाल कालावधीम ये शै िणक वष 2017-18 किरता बी.ए., बी.कॉम., बी.ए सी.,
बी.ए सी. (Entrepreneurship), बी.ए सी. (BioTech), एम.ए., एम.कॉम., एम.ए सी.,

एल.एल.एम., एम.एस.ड यू., पी.जी.डी.सी.ए., डी.बी.एम., बी.बी.ए., बी.ए सी
(ECS) अिभयांि की, औषधिनम णशा

( थम वष व थेट ि तीय वष), वा तुकलाशा ,

िनयम, पा ता शु क व पा ता अज

वकार या या तारखा िनि त क न याबाबतचे

एम.बी.ए., एम.सी.ए. ( थम व ि तीय वष) या अ यास माचे पा ता अज संदभ तील
पिरप क संकेत थळावर िस द कर यात आले आहे .

26) अहवाल कालावधीम ये शै िणक वष 2017-18 किरता Directorate of Technical
Education,

Maharashtra

औषणिनम णशा

State,

Mumbai

यां या

कडू न

अिभयांि की

( थम वष व थेट ि तीय वष) वा तुकलाशा , एम.बी.ए., एम.सी.ए.

( थम व थेट ि तीय वष) या अ यास मां या Cut off Date जाहीर कर यात आ या
आहे त. या Cut off Date नंतर

तुत िव ापीठाम ये संल नत महािव ालयां या

पा ता अज व शु क िव ापीठात जमा कर या या तारखा जहीर कर यासंबंिधचे
पिरप क तयार कर याचे काम िवभागात सु आहे .

27) अहवाल कालावधीम ये शै िणक वष 2017-18 किरता ई-सुिवधा योजने अंतगत
वेिशत िव ा य चे ऑनलाईन वेश व ई-सुिवधा शु काबाबतचे पिरप क तयार क न

िव ापीठ संकेत थळावर िस द कर यात आले आहे.
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28)शै िणक वष 2013-14-15 किरता संबंिधत महािव ालयाकडू न िव ा य चे जात
वैधता

माणप

जमा कर याबाबत १००

पया या टँ प पेपरवर हमीप

घेवून या

अनुषंगाने िनकाल जािहर कर याबाबत परी ा िवभागास कळिव यात आले होते, परं तु
आजिमतीस यातील काही िव ा य नी जात वैधता माणप
िव ा य चे १००

. टँ प पेपरवर हमीप

जमा केलेले नाही. ( या

घेवून ता पुर या व पात पा

कर यात

आले होते) अशा सव िव ा य ची यादी ऑफलाईन प दतीने तयार क न िनकाल
राखून ठे व याकिरता िव ा य ची यादी परी ा िवभागाने त डी मागणी केली होती.

यानुसार परी ा िवभागास शै िणक वष 2012-13, 2013-14 ते 2014-15 या

वष तील पा ता अपूण असणा या िव ा य या या ा परी ा िवभागास पाठिव यात
आ या आहे त.

29) तसेच अहवाल कालावधीम ये िवभागात येणारी िव ा य चे प े, महािव ालयांनी
केलेला प

यवहार, अंतगत काय लयीन िटपणी, िविवध िवभागांनी मागिवलेली

मािहती इ. सव िवषयांवर ाथिमकतेनुसार तातडीची कायवाही कर यात येत आहे .

30) अहवाल कालावधीम ये शै िणक वष 2017-18 किरता इतर िव ापीठातून आले या
िव ा य ना

तुत िव ापीठात ि तीय वष साठी वेश घे यासाठी महािव ालयांकडू न

ताव सादर करावा लागतो. संबंिधत िव ा य या

तावावर दे खील संबंिधत

िव ाशाखां या मा. अिध ठातांचा अिभ ाय घे यात येवून अशा सव करणांवर अंितम
कायवाही कर यात येत आहे .

31) शै िणक वष 2017-18 म ये िव ापीठातील िविवध संकुल/अिधिवभागातील व
संल नत महािव ालयातील पद यु र अ यास मास वेश दे यासाठी वेश सिमती

गठीत कर यात आली होती. सदर वेश सिमती या बैठकीतील ठरावानुसार वेश पूव
परी ा िद. ०५ जून, २०१७ ते ०७ मे, 2017 या दर यान सोलापूर, पंढरपूर, बाश ,
को हापूर व सातारा या क ावर घे यात आली असून एकूण 2435 िव ा य नी परी ा

िदली आहे . या माणे िद. 20 व 21 जून, 2017 एम.ए., एम.कॉम. या अ यास मांची
वेश पूव परी ा सोलापूर, पंढरपूर, बाश व सोलापूर िव ापीठ या क ावर आयोिजत

कर यात आली होती. परी स
े ाठी एकूण 1093 िव ा य नी
असून सदर िव ा य या

थम व ि तीय फेरी ारे

आज अखेर िव ापीठ संकुलातील

वेश पूव परी ा िदली

वेश पूण कर यात आले असून

थम वष किरता 345 िव ा य नी

असून भाग-1 व 2 िमळू न 702 िव ा य नी वेश घेतलेले आहे .

वेश घेतले

32) शै िणक वष 2017-18 किरता संल नत महािव ालयातील बी.बी.ए., बी.सी.ए.,
बी.एस.सी. (ईसीएस) अ यास मास

वेश दे यासाठी

वेश सिमती गठीत कर यात

आली आहे . संल नत महािव ालयातील बी.बी.ए., बी.सी.ए. व बी.ए सी. (ईसीएस) या
अ यास मासाठी ऑनलाईन वेश पूव परी स
े ाठी िद. 31/05/2017 ते 15/06/2017
पयत ऑनलाईन अज मागिव यात आले होते. या अनुषंगाने िद. 22/06/2017 रोजी

वेश पूव परी ा घे यात आली असून सदर परी स
े ाठी 2568 िव ा य नी परी ा

िदलेली आहे व वेश पूव परी च
े ा िनकाल िव ापीठ संकेत थळावर िस द कर यात
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आला आहे . यानंतर महािव ालया या ितिनध ना बोलावून िद. 04/07/2017 रोजी

िव ापीठ अिधिवभागाम ये Display of First round of allotment क न कॉलेज
िनहाय िव ा य ची यादी िव ापीठा या संकेत थळावर िस द कर यात आली आहे .

तसेच सदरील अ यास माची पून वेश परी ा िद. 28/07/2017 रोजी 8 परी ा
क ावर परी ा आयोिजत कर यात आले असून सदर परी स
े एकूण 511 िव ा य नी
पून वेश परी ा िदली आहे . तसेच व

संकेत थळावर िस द कर यात आला आहे .

वेश पूव परी च
े ा िनकाल िव ापीठ

33) शै िणक वष 2017-18 किरता सोलापूर शहरातील महािव ालयातील बी.ए.,

बी.कॉम. व बी.ए सी तसेच बी.ए सी. बायोटे नोलॉजी या अ यास माचे थम वष चे
वेश क ीय

वेश प दतीने कर यासाठी महािव ालय

तरावरील सिमती गठीत

कर यात आली आहे . सदर सिमतीची बैठक िद. 11/04/2017 रोजी सदर गठीत

सिमतीची बैठक आयोिजत कर यात आले आहे. िव ापीठ संल नत सोलापूर
शहरातील

महािव ालयात

सु

असले या

बी.ए.,

बी.कॉम.

व

बी.ए सी.

बायोटे नोलॉजी या अ यास मा या थम वष चे वेश क ीय प दतीने कर यात येत
असून

वेश

अ यास मा या

ि याम ये

ऑनलाईन ारे

अज

कर यात

आले

होते.

सदर

वेशाकिरता एकूण 6492 िव ा य कडू न ऑनलाईन अज भर यात

आले होते. िद. 04 जुलै ते 18 जुलै, 2017 पयत तीन वेश फेरी पूण कर यात आ या
असून िद. 24 जुलै, 2017 पासून उविरत िर त जागांवर महािव ालय तरावर वेश
दे यात आले आहे .

 महािव ालय व िव ापीठ िवकास मं डळ:
1) कौश य िवकासक ातंगत सु

असणा या 6 मिहने व 1 वष या कालावधीसाठी

शै िणक वष 2017-18 साठी िविवध निवन अ यास माचा अ यास म िनि त
कर यासाठी बैठकांचे आयोजन कर यात येत असून अ यास म िनि त कर यात येत

आहे . संल नकरणासाठी मा यता दे यात येत आहे . तसेच संल नकरणा या
नुतनीकरणासाठीचे

ताव सादर कर यात आलेले आहे त. यासाठी LIC सिमती

नामिनदशन कर यात आली होती.

2) कौश य िवकासक ातंगत शै िणक वष 2016-17 मधील ि तीय स ातील सु

असणा या 6 मिहने व 1 वष चे कालावधी या िविवध अ यास मा या परी ा माहे मे,

2017 ला 5 िविवध क ावर घे यात आ या आहे त. तसेच या अ यास मा या परी ांचे

सव िनकाल 30 िदवसात घोिषत कर यात आले आहे त व लेजर तपासून
महािव ालय/सं थेला दे यात आले आहे .

3) कौश य िवकासक ातंगत सु
छपाई कर याची

ि या सू

असणा या िविवध अ यास मासाठी निवन

आहे.

माणप

माणप

छपाई कर यासाठी पुरवठा आदे श

दे यात आला आहे .
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4) कौश य िवकासक ातगत सु

असणा या 6 मिहने व 1 वष या कालावधीसाठी

शै िणक वष 2017-18 साठी िविवध निवन माणप अ यास म िनि त कर यासाठी
बैठकांचे आयोजन केलेले होते.

कर याबाबत िनणय घे यात आले.

या बैठकीत िविवध निवन अ यास म सु

यानुसार महािव ालय/सं थेस तसे कळवून

संल नकरण शु क आका न मा यता दे यात येत आहे .

5) कौश य िवकासके ांतगत 6 मिहने व 1 वष या कालावधीसाठी शै िणक वष 2017-

18 साठी िविवध महािव ालय/सं थेकडू न नूतनीकरणसाठी/संल नकरणासाठी
मा.कुलगु

महोदयांनी चार सद यीय सिमती गठीत केली होती. यानुसार सिमतीने

िद. 13/07/2017 व िद. 14/07/2017 रोजी िविवध महािव ालय/सं थेस भेट दे वून
अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालास मा. कुलगु महोदयांनी मा यता िदली
आहे .

यानुसार संबिधत महािव ालयास नूतनीकरणाचे व संल नकरणाचे प

पाठिव यात आले आहे .
6)

तुत िव ापीठातील अिव कार संशोधन िनयतकािलका vol-5, 2016 साठी लेख

तपासणी त

पिर कांकडे पाठिव यात आले होते. त

या िवभागाकडे सादर केले आहेत.

पिर कांनी लेख तपासून परत

7) अिव कार संशोधन िनयतकािलका vol-5, 2016 साठी अिव कार िनयतकािलका
संपादक मंडळाची बैठक िद.13/07/2017 रोजी संप
लेख छपाई कर यास व

झाली. बैठकीम ये वीकृती

यासाठी दरप क मागिव यास ठरले.

यानूसार मा.

कुलगु महोदयांची मा यता घेवून पुरवठाधारकाकडू न दरप के मागिव यासाठी
िव ापीठा या संकेत थळावर जािहरात िस द कर यात आली आहे .

8) शै िणक

वष

2017-18

साठी

महािव ालय तरावरील

अिव कार

संशोधन

महो सवासाठी महािव ालय तरीय अिव कार सम वयकाची नेमणूक कर यासाठी व
िव ापीठ तरीय

अिव कार

महािव ालय/सं थेकडू न
9)

महो सवाचे

आयोजन

कर यासाठी

ताव सादर कर याबाबत सव महािव ालये व मा यता

ा त सं थेला कळिव यात आले आहे .

तुत िव ापीठाशी संल नत महािव ालयातील

ाचाय, सहा यक

ा यापक,

ंथपाल व शारीिरक िश ण संचालकांची िर त पदे भर यासाठी ा त झाले या अकरा
(11)
सव

10)

संशोधन

तावांची तपासणी क न जािहराती या मसु ास मा यता दे यात आली व या

जािहराती

िव ापीठा या

su.digitaluniversity.ac

या

संकेत थळावर

"Employment opportunity" या िशषकाखाली िस द कर यात आ या.

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

िश के र कायम िवनाअनुदािनत महािव ालयातील बदु नामावली न दवही ाथिमक
तपासणी क न दे यात आली.

11) िवशेष क

िवभागात सहा यक ा यापक पदासाठी िद. 19 माच, 2017 ते 31 जुलै,

2017 अखेर 20 मागासवग य उमेदवारांनी नाव न दणी केलेली असून, नाव न दणी
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केले या उमेदवारांची नावे िव ापीठा या su.digitaluniversity.ac या संकेत थळावर
“Special cell” या िशषकाखाली िस द कर यात आली आहेत.

12) संल नत महािव ालयातील िश के र कमचा यामधून

ितवष एका कमचा यास

िव ापीठ वध पन िदनी "गुणवंत कमचारी पुर कार" दान कर यात येतो, यानुषंगाने
सन

2017

साठी

गुणवंत

कमचारी

महािव ालयातील िश के र कमचा यांकडू न

पुर कारासाठी

इ छु क

ताव मागिव यात आले.

13) संल नत महािव ालयांकडू न "गुणवंत कमचारी पुर कार" साठी ा त
कुलगु

असले या
तावांची मा.

महोदयांनी गिठत केले या सिमतीकडू न छाननी कर यात आली व सिमतीने

केले या िशफारशीनुसार िसलबंद िलफाफा मा. कुलगु महोदयांकडे
िनणयासाठी सादर कर यात आला.

अंितम

14) िव ापीठ संल नत महािव ालयांना किरअर गाईड स या यान आयोजनासाठी काही
अंशी

आ थक

सहा य

अनुदान

मंजूर

केले

जाते.

यानुषंगाने

संल नत

महािव ालयांकडू न किरअर गाईड स या यान आयोजना तव काही अंशी आ थक
सहा य अनुदान मागणीचे

ताव मागिव यात आले.

15) किरअर गाईड स या यान आयोजना तव काही अंशी आ थक सहा य अनुदान
मागणीचे

ात

तावांची मा. कुलगु महोदयांनी गिठत केले या सिमतीकडू न

छाननी/पडताळणी होऊन संबंिधत महािव ालयांना काही अंशी आ थक सहा य
अनुदान र कमेबाबत मा. कुलगु महोदयांकडे मा यतेसाठी िशफारस कर यात आली.

16) शासनाने संल नत महािव ालयातील संच मा यतेबाबत िदले या सूचनेनुसार पुढील
यो य या कायवाही तव ा त शासन प

सव संल न महािव ालये यांना पाठिव यात

आले, तसेच संच मा यतेबाबत पुढील यो य ते िनदश ा त हो यासाठी मा. िवभागीय
सहसंचालक काय लयास प

यवहार कर यात आलेले आहे .

17) िव ापीठ अनुदान आयोगाकडील प ा वये कळिव या माणे Gazette of notification

rights of person with Disabilities Act 2016 संल नत महािव ालयांना पुढील
कायवाही तव पाठिव यात आले आहे .

18)छो

ा संवग तील मागासवग यांकिरता आरि त पदे भर याबाबतची कायप दतीबाबत

सामा य शासन िवभाग शासन पिरप क

. बीसीसी-2016/ . . 228A/16/16-ब

िद. 29 मे, 2017 संल नत महािव ालयांना यो य
पाठिव यात आले आहे .

या पुढील कायवाही तव

19) शासनाने वेळोवेळी िदलेले शासन िनणय/सूचना यो य या पुढील कायवाही तव
संल नत महािव ालयांना पाठिव यात आले आहे .

20) डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व िश ण सं था, बाट , पुणे यांनी कळिव या माणे

बाट , पुणे आिण सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर यां या संयु त िव माने अनुसूिचत
जमाती या िव ा य ना संघ लोकसेवा आयोग यां याकडू न घे यात येणा या नागरी सेवा
पध परी ा पूव

िश ण आयोिजत कर यात येणार असून, बाट , पुणे यांनी
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कळिव या माणे

यां याकडू न 25 िव ा य ची यादी

पाठिव यात आलेला आहे .

ा त हो यासाठी

ताव

21) िद. 31 जुलै, 2017 रोजी बाट , पुणे यां याकडू न अनुसूिचत जमाती या िव ा य ना
संघ लोकसेवा आयोग यां याकडू न घे यात येणा या नागरी सेवा
िश ण दे णेसाठी 25 िव ा य ची यादी

कायवाही चालू आहे .

22) िविवध िवषयातील पीएच.डी अ यास मास

ा त झाली असून,

पध परी ा पूव

यानुषंगाने पुढील

वेिशत असले या िव ा य कडू न

ात

अंितम शोध बंध महारा ातील व महारा ाबाहे रील परी कांकडे परी णासाठी
पाठिव याची कायवाही सु आहे .

23) पीएच.डी अ यास मास
अ यास मास
यांना पदवी

वेशीत 31 िव ा य ची अंितम मौिखक परी ा व एम.फील

वेशीत 08 िव ा य ची अंितम मौिखक परी ा घे यात आली असून

दान कर यासाठी मौखीक परी च
े ी संपूण केस परी ा िवभागाकडे

पाठिव यात आलेली आहे .

24) संशोधन व मा यता सिमती या बैठका -

a. िव ान िव ाशाखे या पाच (5) िवषया या,

b. सामािजकशा े िव ाशाखे या सहा (6) िवषया या,
c. अिभयांि की व तं

ान िव ाशाखे या सहा (6) िवषया या,

d. कला व लिलतकला िव ाशाखे या चार (4), व

e. वािण य िव ाशाखेची एक (1) अशा एकुण बावीस (22) बैठका घे यात आ या.
तसेच आगामी संशोधन व मा यता सिमती या बैठकां या संभा य तारखांचे
िनयोजन कर यात आले आहे .

25) िव ान, सामािजकशा े, अिभयांि की व तं

ान, िश णशा , कला व लिलतकला व

वािण य या िव ाशाखां या एकुण सहा (6) बैठका घे यात आ या.

26) िव ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद ी यां याकडु न 05 जुल,ै 2016 रोजी

कािशत

कर यात आले या एम.फील व पीएच.डी या नवीन िनयमावलीनुसार स : थतीत
लागु असले या िव ापीठ अनुदान आयोगा या 11 जुलै 2009 या िनयमावलीम ये
संबंधीत सिमतीकडु न दु

या व िनयमावली अ यावत कर याचे काम पुण झाले

असून अ यावत िनयमावली आगामी िव ापरीषदे समोर ठे व यात येणार आहे .

27) सन 2015 साली घे यात आले या SUS-PET-6 ची
असून SUS-PET-7 ची

ि या न याने सु

ि या पूण कर यात आली

कर याचे िनयोिजत आहे . या किरता

महािव ालये / संशोधन क ांकडू न मािहती मागिव यात आली आहे .

28)िविवध िवषयातील पीएच.डी अ यास मास

वेिशत असले या िव ा य कडू न

ात

मुदतवाढ, मागदशक बदली इ. िवनंती अज ा त झालेले असून यावर िनणयासाठी
संशोधन व मा यता सिमती या बैठकांचे आयोजन कर यात आले आहे .

29) िव ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद ी यां याकडु न 05 जुलै, 2016 रोजी कािशत सन
2015 साली घे यात आले या SUS-PET-6 ची
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अनुषंगाने चार सद यीय सिमती गिठत कर यात येवून सदर सिमतीकडू न अहवाल
मागिव यात आला आहे .

30) शै िणक

व

शासिकय

मु यमापनाकिरता

(दु स या

ट या या)

िश णशा ,

अिभयांि की व फामसी या किरताचे तपासणी सूची (फॉम) अ ावत क न घे याची
कायवाही सु आहे .

31) शै िणक वष 2017-18 किरता सव संल नत महािव ालयाकडू न संल नकरणा या
नुतनीकरणा या संदभ त
माफत ा त

ा त झाले या

तावावर

थािनक चौकशी सिमती या

झाले या अहवालानूसार पुढील कायवाही सु आहे .

32) शै िणक वष 2017-18 किरता अितिर त तुकडी व िवषय साठी मा यता
झाले या शासन िनणयानुसार

थम संल नकरणसाठी

िनयु ती कर याची कायवाही सु आहे .

33) महारा

ात

थािनक चौकशी सिमती

शासन व ए.आय.सी.टी.ई. यांचेकडू न एमआयटी कॉलेज ऑफ रे वे

इंिजिनअंिरग ॲ ड िरसच, जामगाव, ता. बाश या महािव ालयास थेट मा यता

िमळालेली आहे , या संदभ तील िव ापीठ कडू न थम संल नकरण दे यात आलेले
आहे .

34) िद.04/7/2017 रोजी या शासन िनणयानुसार जलदगतीने अितिर त तुकडी या ा त
झाले या

तावावर छाननी सिमती िनयु ती क न शासनास मंजुरी तव पाठिव याची

कायवाही सु आहे .

35) िव ापीठाशी संल नत महािव ालयाकडू न

ा त झाले या, थािनक िनवड सिमती

अहवालावर यो य ती कायवाही क न संबंिधत महािव ालयास मा यता अस याचे
कळिव यात आले. (एकूण 63 अ यापकांना)

36) िव ापीठाशी संल नत महािव ालयाकडू न ा त िव ापीठ िविहत िनवड सिमतीमाफत
ात

िशफारशीनुसार 44 िश कास पिरिव ाधीन कालावधीसाठी मा यता दे यात

आली आहे .

37) िव ापीठ िनवड सिमतीमाफत
दे यात आ या.

38)महारा

ा त अहवाला या अनुषंगाने 6

ाचाय ना मा यता

शासनाकडू न ा त शासन िनणय व प ावर कायवाही कर यात आली. (दाने

प )

39) या िवभागास मािहती अिधकार 2005 अंतगत

ा त अज वर कायवाही क न

संबंिधतांना अज त नमूद मािहतीबाबत कळिव यात आले आहे . (4 अज)

40) महािव ालयातील िर त

ाचाय पदी दोन महािव ालयातील सेवाजे ठ अ यापकांना

भारी ाचाय पदी मा यता िदली आहे .

41) रा य मािहती आयु त, पुणे खंडपीठ या काय लयाकडू न आले या िनणयावर यो य ती
कायवाही क न याबाबत संबंिधतास कळिव यात आले आहे .
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42) अिभयांि की महािव ालयातील ाचाय या कालावधी संदभ त पिरप क काढू न पाच
वष ची अट र
आले.

कर यात आ याचे सव अिभयांि की महािव ालयांना कळिव यात

43) संल नत महािव ालयातील िश क व ाचाय यां या मधून उ कृ ट ाचाय व िश क
पुर कार दे यासाठी सव महािव ालयाकडू न
पाठिव यात आले आहे .

ताव मागिव याबाबत पिरप क

44) संल नत सव अिभयांि की महािव ालयातील िव ाथ सं येनुसार िश क पदमा यता
दे यात आली आहे. (एक महािव ालय)

45) "Seed Money for Researchers" या योजनतगत 7 संशोधकांना संशोधनासाठी
र कम

. 6,20,000/- मंजूर कर यात आले असून पिह या ह याची र कम

3,10,000/- दे यात आले.

.

46) कॉलेज ऑफ ए युकेशन, बाश या महािव ालयाचे Indoor Sports चे Utilization
Certificate, The Joint Secretary, Pune यांना पाठिव यात आले.

47) संल नत 11 महािव ालयातील एकूण 29 सहा यक

ा यापकांना टे ज 1 ते 2 व

टे ज 2 ते 3 म ये थानिनि तीकिरता मा यता प दे यात आले.

48)संल नत 7 महािव ालयातील एकूण 14 सहा यक ा यापकांना सहा यक ा यापक
संवग तून सहयोगी ा यापक संवग त पदो ती दे याकिरता मा यता प दे यात आले.

49) िव ापीठ अनुदान आयोगा या ितस या व चौ या सुधारणेनुसार आिण महारा

शासन

िद. 04/03/2017 रोजी या शासन िनणया या अनु षंगाने संल नत महािव ालयातील

सहा यक ा यापक, सहयोगी ा यापक आिण ा यापक यां या API मू यांकनाकिरता
ोफॉरमा तयार केले असून सव संल नत महािव ालयास कळवून िव ापीठ

संकेत थळावर िस द कर यात आला.

50) एस.के.एन. सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअ रग, कोट या महािव ालयाचे 2 (f) व 12
(B) चा

ताव The Secretary, New Delhi यां याकडे पाठिव यात आला.

51) यशवंतराव च हाण महािव ालय, करमाळा येथील डॉ. िबले ही. के. यांचे API
मू यांकनाचे प व माणप दे यात आले.

52) उमा महािव ालय, पंढरपूर येथील

ाचाय, डॉ. डी. एस. पिरचारक यांचे सेवाखंड

मापनाबाबतचे प दे यात आले.

53) िद. 19/09/1991 ते 23/10/1992 या कालावधीत िनयु त िबगर नेट/सेट िश कांना
नेट/सेट मधून सूट दे यासंदभ त मागदशन िमळणेबाबत अकरा िश कांचे

ताव मा.

िवभागीय सहसंचालक, उ च िश ण, सोलापूर िवभाग, सोलापूर यां याकडे
पाठिव यात आले.

54) ी िशवाजी महािव ालय, बाश
थानिनि तीचा

या महािव ालयातील एकूण सात िश कांचे

ताव मा. िवभागीय सहसंचालक, उ च िश ण, सोलापूर िवभाग,

सोलापूर यां याकडे पाठिव यात आले.

अिधसभेची सोळावी बैठक सोमवार, िद.21 ऑग ट, २०१७ कायवृ ांत

12/35

55) ंथपाल व शारीिरक िश ण संचालक पदांचा API मू यांकन Proforma तयार
कर याबाबतची बैठक घे यात आली.

56) ी. करजगीकर एस. एस. (सेवािनवृ ) यां या थानिनि ती

ताव पडताळणीबाबची

दु सरी बैठक घे यात आली असून यांचे सहा या वेतन आयोगानुसार वेतनिनि तीचे

आिण सेवािनवृ ी वेतनाबाबतची पुढील कायवाही कर यासाठी भाई छ ु सग चंदेले
कॉलेज ऑफ सोशल वक, सोलापूर, मा. सहा यक आयु त, िज हा समाज क याण
काय लय, सोलापूर व
कळिव यात आले.

ी. करजगीकर एस. एस. (सेवािनवृ ) यांना प ा ारे

57) चिजस-इन- टाफ सिमतीची पिहली व दु सरी बैठक घे यात आली असून चिजस-इनटाफ मा यतेची पुढील कायवाही चालू आहे .

 नॅक/ सा:
1. RUSA Coordinator हणून

ा. डॉ. ही. बी. पाटील, पदाथ िव ान संकुल यांचे

नामिनदशन मा. कुलगु महोदयांनी केले.

2. Quality Indicator Framework (QIF): A Pilot Study ची मािहती भ न नॅक, बगलोर
यांना िद. 20/04/2017 रोजी ईमेल ारे पाठिव यात आली आहे .

3. SPD-RUSA Maharashtra यांना िव ापीठातील तसेच संल नत महािव ालयातील
पूण वेळ िव ापीठ मा यता ा त

ाचाय व िश कांची मािहती SPD-RUSA यांनी

िदले या Format म ये भ न दे याबाबत प ा ारे व ईमेल ारे सव िव ापीठ संकुल व
संल नत महािव ालयांना कळिव यात आलेले आहे .

4. SPD-RUSA, Maharashtra यांना “Center for Advanced Research and Training
in Geoinformatics” (CART-G) चे Proposal िद. 29/06/2017 रोजी पाठिव यात
आले.

5. िव ापीठाचा शै िणक वष 2016-17 चा दु सरा AQAR िरपोट तयार कर याबाबत चच
कर यासाठी िद. 12/07/2017 रोजी

ा. डॉ. ही. बी. पाटील, अितिर त कायभार

यां या अ य तेखाली यां या दालनात Criterion चे अ य , सम वयक तसेच IQAC-

Director, NAAC, Coordinator व IQAC] Secretary यांची बैठक आयोिजत
कर यात आली होती.
 परी ा िवभाग:
1) महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 मधील तरतूदीनुसार माहे

ऑ टो/नो ह 2016 व माच/एि ल 2018 म ये घे यात येणा या सव अ यास माचे
िवषयिनहाय परी ांचे अंदािजत (Tentative) वेळाप क तयार कर यात आले असून
िव ापीठ संकेत थळावर उपल ध आहे .

2) िव ापीठाचा िवशेष दी ांत समारं भ िद. 26/04/2017 रोजी यश वीिर या पार पाडला.
सदर समारं भात मा. चे. िव ासागर राव, रा यपाल तथा कुलपती यां या ह ते मा.
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सुशीलकुमारजी शदे , माजी क ीय गृहमं ी यांना डी. िल
आली आहे .

3) पद यु र अ यास माचे

वेश परी ा िद. 05/06/2017 रोजी सु

यश वीिर या पूण कर यात आले आहेत.

4) महारा

पदवी

दान कर यात
होवून

या

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 मधील तरतूदीनुसार Question

Bank तयार कर याबाबत सव िव ाशाखे या

. अिध ठाता यांची सिमती गठीत

कर यात आली असून सदर सिमतीची पिहली बैठक िद. 01/06/2017 रोजी
आयोिजत कर यात आली होती.

5) माच/एि ल 2017 म ये घे यात आले या सव अ यास मा या स िनहाय परी म
े धील
परी ा गैर कारात आढळले या िव ा य वर व िश कांवर कायवाही कर याबाबत
बैठक आयोिजत कर यात आली.

6) माच/एि ल 2017 पासून BBA, BCA, DBM, PGDCA, LLB, LLM, MA, M.Sc.,
MCA, MSW व M.Com. या अ यास मां याही सव

पि का ऑनलाईन िवतरण

णाली ारे (DEPDS) यश वीिर या िवतिरत कर यात आ या.

7) माहे ऑ टो/ना हे 2017 म ये घे यात येणा या सव अ यास माचे परी ा आवेदन प

वीकार याचे वेळाप क तयार कर यात आले असून िव ापीठ संकेत थळावर

उपल ध आहे .

8) माच/एि ल 2017 मधील सव अ यास माचे परी ांचे िनकाल िविहत वेळेत जािहर
कर यात आले आहे .

9) िव ापीठाचा १३ वा दी ांत समारं भाकिरता दे यात येणा या पदवी दान कर याकिरता
ऑनलाईन अज ि या सु

कर यात आली असून अज सादर कर याची तारीख िद.

14/08/2017 पयत असून अज ची हाडकॉपी सादर कर याची मुदत िद.
18/08/2017 पयत आहे .

10) शै िणक वष 2017-18 किरता बी.ए., एम.ए., बी.कॉम., एम.कॉम. बिह थ
अ यास मासाठी वेश ि या िद. 25/07/217 पासून िज
बिह थ परी ा क ावर सु कर यात आली आहे .

ातील िनि त केले या

11) िद. 08/06/2017 ते 25/07/2017 या कालावधीत पीएच.डी. 18 व एम.फील 5
िव ा य ना Declaration of Result दे यात आले.

12) एम.फील., पीएच.डी. कोस वक अ यास मा या परी ा सुरळीतपणे पार पाड या
असून तपासणीचे कामकाज सु आहे .

13) माच/एि ल 2017 मधील जाहीर कर यात आले या िनकालाचे लेजर व गुणपि का
सव संबंिधत महािव ालयास िवतरीत कर यात आले आहे .

14) महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 मधील 48 (3) या तरतुदीनुसार

बहू तांश अ यास माचे पॅनल तयार कर यात आले असून पेपर से टगचे कामकाज सु
आहे .
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15) बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.ए सी. (ईसीएस) या अ यास मा या फेर
सुरळीतपणे पार पाड या आहे त.

16) माच/एि ल

२०१७

पुनमू यांकनासाठी

परी ा

हंगामातील

उ रपि के या

वेश परी ा

छायांिकत

ती

व

ा त झाले या अज वर िविहत मुदतीत कायवाही कर यात येत

असून उ रपि का छायांिकत ती तयार झा याचे व पुनमू यांकनाचे िनकाल िव ापीठ
संकेत थळावर जािहर कर याचे काम सु आहे .
 िव
1) िव

व लेखा िवभाग:

व लेखा िवभागाकडील अिधकारी व कमचारीवग ना नवीन िव ापीठ काय ातील

तरतूदीनुसार िव

व लेखा िवभागाकडील लेखे Tally या संगणकीय

ि न दणी प दतीने ठे व याकिरता तीन िदवसाचे िश ण दे यात आले.

णालीम ये

2) िव ापीठातील कमचारी यांचे नॉन- लॅन मधील थकीत र कम शासनाकडे वेळोवेळी
अंदाजप काम ये मागणी कर यात आली असून पाठपुरावा के यानंतर नॉनलॅनमधील सव थकीत र कम `. 30,62,740/- ा त झाले आहे.

3) नवीन िव ापीठ काय ातील तरतूदीनुसार िव

व लेखा िवभागाकडील लेखे Tally या

संगणकीय णालीम ये ि न दणी प दतीने ठे व यात येत आहे .

4) सन 2016-17 या आ थक वष चे संवध
ै ािनक लेखापिर ण पूण कर यात आलेले असून
लेखापिर ीत वा षक लेखे व लेखापिर ण अहवाल िद. 18/07/2017 रोजी या िव
व लेखा सिमती या बैठकीत ठे व यात येत आहे .

5) िव ापीठातील कमचारी यांचे नॉन- लॅन व लॅन वेतन अनुदानाची र कम सहसंचालक
काय लय, सोलापूर व संचालक, उ च िश ण, पुणे यां याकडे मागणी कर यात आला.

संचालक, उ च िश ण, पुणे यां याकडू न माहे माच 2017 ते ऑ टोबर 2017 अखेर
नॉन- लॅन किरता वेतन अनुदान बी.डी.एस. वर उपल ध क न िदली आहे . यामुळे
नॉन लॅन व लॅन मधील वेतनाची र कम िनयिमत ा त होत आहे .


ान ोत क :

1) सोलापूर िव ापीठा या

ान ोत क ासाठी RUSA-IInd Phase अंतगत िमळणा या

अनुदानातून EZ Proxy Remote Accessing हे Software खरे दी कर यासाठी या
िवषय मागील यव थापन पिरषदे समोर ठे व यात आलेला आहे .

2) सोलापूर िव ापीठा या
RUSA-II

nd

ान ोत क ाचे संगणकीकरण (Digitization) कर यासाठी

Phase अंतगत िमळणा या अनुदानातून १. Fed Gate 2. D Space 3.

RFID System for Library/KRC Book 4. Digitization of Library/KRC

Resources Digitization of Existing Resources/Automation इ यादी संगणक
णाली खरेदी कर याचा िवषय मागील यव थापन पिरषदे समोर ठे व यात आलेला

आहे .
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3) RUSA-IInd Phase मधून िमळणा या अनुदानातून िविवध संकुलाकडू न अ यास मास
उपयु त असले या पु तकांची खरे दी कर याकिरता पु ताकां या या ा मागिव यात
येत आहे त.

4) िव ापीठाकडील िविवध संकुलात पद यु र वग स न याने वेश घेतले या िव ा य ना
ओळखप े (Smart Card) दे यात येत आहे त.
 संकुले:

1) संकुलाकडे ा. एस. एच. बेहरे यांना िद. 21/03/2017 ते 25/03/2017 रोजी पाहु णे
अिध या याता (Eminent Professor) हणून िनमंि त कर यात आले होते.

2) संकुलाम ये िद. 25/03/2017 रोजी दु . 12.00 ते 2.00 वा. पालकसभा व दु . 2.00
ते6.00 वा. Alumini साठी असे चच स ाचे आयोजन केले होते.

3)

ा. ही. बी. पाटील यां या एका िव ा य स पीएच.डी. पदवी

दान कर यात आली

आहे .

4) डॉ. एल.पी. दे शमुख यांना िव िव ालय अनुदान आयोग यां याकडू न िदली जाणारी
मानाची UGC-BSR Faculty Fellowship िमळाली आहे .

5) सोलापूर

िव ापीठ,

सोलापूर

व

उ र

महारा

िव ापीठ,

जळगाव

या

िव ापीठामधील िव ाथ आिण िश कवृद
ं ाम ये संशोधन व वृ दी होवून उ च िश णाचा
दज उं चाव याकिरता करावयाचा सामजं य अंितम करार कायरत कर यासाठी िद.
31/07/2017 रोजी काय माचे आयोजन कर यात आले.

6) जमनालाल बजाज इ
रोजी

टटयूट ऑफ मॅनेजमट टडीज, मुंबई येथे िद. 30/03/2017

सामाफत आयोिजत “Value added course on Geographic Information

System (GIS)” या िवषयावरील सभेस ा.पी. भाकर उप थत होते .

7) NEERI, नागपूर येथे िद. 11 व 12 एि ल 2017 रोजी आयोिजत होणा या

“International Solid Waste Management Practices in Developing Countries”
साठी सहा यक ा यापक डॉ. ही.पी. धुळप यांनी पेपर सादर केले आहे .

8) संकुलाकडील सहा यक ा यापक

ी. एस.पी. बावी कर हे CBSE- JEE परी क
े िरता

िनिर क हणून पुणे येथे िद. 02 एि ल 2017 रोजी उप थत होते.

9)

ा. पी.

भाकर, संचालक भूशा

संकुल यांनी िद. 06 एि ल 2017 पासून

.कुलसिचव हणून सोलापूर िव ापीठाचे अितिर त कायभार

वकारले आहे.

10) िव ापीठाकडील माच/एि ल परी ा 2017 साठी संकुलाकडील ा. पी. भाकर यांनी
भूमािहतीशा

िवषयाचे चेअरमन हणून काम पािहले. याचबरोबर सहा यक ा यापक

पय वरणशा

िवषयां या परी ांकिरता चेअरमन हणून काम पािहले.

डॉ. डी.डी. कुलकण यांनी भूशा

आिण सहा यक ा यापक डॉ. ही.पी. धुळप यांनी

11) माच/एि ल परी ा 2017 चे िनकाल नेहमी माणे अगदी कमी कालावधीत लाव यात
आले.

अिधसभेची सोळावी बैठक सोमवार, िद.21 ऑग ट, २०१७ कायवृ ांत

16/35

12) नेताजी सुभाषचं

बोस महािव ालय, नांदेड येथे बिह: थ पयवे क

संकुलाकडील सहा यक
रोजी उप थत होते.

ा यापक

हणून

ी. एस.पी. बावी कर िद. 10 एि ल 2017

13) रा ीय पय वरण अिभयांि की संशोधन सं था (NEERI), नागपूर येथे आयोिजत
“Integrated Solid Waste Management Practices in Developing Countries”
या िवषयाविरल रा ीय पिरषदे किरता संकुलाकडील सहा यक ा यापक डॉ. ही.पी.

धुळप यांनी िद. 11 व 12 एि ल 2017 रोजी उप थत राहू न “Waste Management &
It’s Environmental implications: Case study of Mohol city, Solapur District,
(Maharashtra), India” या िवषयावर पेपर सादर केले.

14) जी. पी. पोरवाल महािव ालय,

सदगी (कन टक) येथे आयोिजत “Building

Research and Innovative Capabilities for Global Competitiveness” या
िवषयाविरल एकसिदवसीय आंतरा ीय पिरसंवादसाठी संकुलाकडील सहयोगी

ा यापक डॉ. आर. एस. गवळी, सहा यक ा यापक डॉ. ही.पी. धुळप, डॉ. डी.डी.

कुलकण ,

ी. एस. पी. बावी कर यांनी िद. 15 एि ल, 2017 रोजी उप थत राहू न

पेपर सादर केले.

15) संकुलाकडील सहा यक

ा यापक डॉ. डी.डी. कुलकण बिह थ पयवे क हणून

गोपाल कृ ण गोखले महािव ालय, िशवाजी िव ापीठ, को हापूर येथे िद. 25 एि ल
2017 रोजी ा यि क परी क
े िरता उप थत होते .

16) सहा यक ा यापक डॉ. डी.डी. कुलकण यांचे “Use of Remote Sensing and GIS

for the study of Geomorphic Evolution of Shastri River Basin, Ratnagiri
District, Maharashtra” या िवषयाविरल काशनाचा वीकार International Journal
of Geomatica and Geoscience या किरता केला आहे .

17) वै िकय सामाईक

वेश परी ा NEET (The National Eligibility cum Entrance

Test) किरता संकुलाकडील सहा यक ा यापक डॉ. ही.पी. धुळप आिण

ी. एस.पी.

बावी कर पुणे येथील क ात िनिर क हणून िद. 06 व 07 मे 2017 रोजी उप थत
होते.

18)संकुलाकडील सहा यक

ा यापक डॉ. ही.पी. धुळप हे बिह थ पयवे क हणून

सेवादल मिहला महािव ालय, रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ, नागपूर
येथे िद. 10 मे 2017 रोजी उप थत होते .

19) संकुलाकडील सहयोगी

ा यापक डॉ. आर. एस. गवळी नागपूर येथील के.एम.एम.

महािव ालय येथे बिह थ पयवे क हणून िद. 18 मे 2017 रोजी उप थत होते.

20) संकुलाकडील सहा यक ा यापक

ी. उ हाळे पी. एल. आिण डॉ. पवार आर. एस. हे

“Open Source GIS” या िवषयावरील दोन आठवडया या कोसकिरता NRSCISRO, है ाबाद येथे उप थत होते.

21) जागितक जैविविवधता िदनािनिम

वन िवभाग सोलापूर यां यामाफत आयोिजत

कायशाळे त िद.22 मे 2017 रोजी उप थत राहू न संकुलाकडील सहा यक ा यापक
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डॉ. ही. पी. धुळप यांनी “जैविविवधता, पय वरण आिण शा त पयटन” या िवषयावर
मागदशन केले.

22) संकुलाकडील सहा यक
यांचेकडू न “महारा

ा यापक डॉ. ही.पी. धुळप यांना वन िवभाग सोलापूर

हिरत सेना” सद य वाचे माणप

िद. 23 मे 2017 रोजी दान

कर यात आले.

23) भूशा

संकुलातील डॉ. आर. एस. गवळी (सम वयक, ISRO-EDUSAT) यां या

मागदशनाखाली ISRO-EDUSAT 19 या अ यास मासाठी पेपर 02 साठी िद. 24 मे,
2017 रोजी परी ा घे यात आले. सदरील परी स
े 39 िव ाथ उप थत होते .

24) लोकमंगल जैवतं
पय वरणशा

ान महािव ालय, वडाळा येथे िद. 25 मे 2017 रोजी

िवषयाकिरता सहा यक

ा यापक पदा या भरती किरता मा. कुलगु

महोदय यांनी नामिनदिशत केलेले िवषय त

हणून संकुलाकडील सहा यक

ा यापक डॉ. ही.पी. धुळप हे मुलाखत घे याकिरता उप थत होते .

25) जागितक पय वरण िदनाचे औिच य साधून पय वरणशा
2017 रोजी मा. कुलगु

िवभागामाफत िद. 05 जून

महोदय यांचे ह ते संकुल पिरसरात वृ ारोपण कर यात

आले. वृ ारोपण काय म संगी सोलापूर िव ापीठाचे मा.
संचालक, भूशा

संकुल ा. पी. भाकर,

मू यमापन मंडळ), डॉ. एस.बी. शेवाळे (िव
(अितिर त कायभार),

. कुलसिचव तथा

ी. बी.पी. पाटील (मा. संचालक, परी ा व

व लेखािधकारी), ा. डॉ. ही. बी. पाटील

ी. एस. ए. नारकर (ओएसडी सा), ा. एल. पी. दे शमुख आिण

ी. िगिरष कुलकण (अिभयंता) तसेच संकुलातील सव िश क आिण िश के र

कमचारी यांनी वृ ारोपण काय म संगी उप थत राहू न वृ ारोपण केले. भूशा
संकुलातील पय वरणशा

काय माचे आयोजन केले.

िवभाग मुख डॉ. ही.पी. धुळप यांनी सदरील वृ ारोपण

26) शै िणक वष 2017-18 साठी भूशा
भूमािहतीशा

संकुलातील भूशा , पय वरणशा

या िवषयाम ये वेशासाठी मा.कुलगु

िनवड सिमती गठीत कर यात आले.

व

महोदयां या मा यतेनुसार वेश

27) वेश िनवड सिमतीम ये अ य - ा.पी. भाकर, डॉ. ही.पी.धुळप व डॉ. डी. डी.
कुलकण यां या मागदशनाखाली िव ा य चे शै िणक गुणव ा, शै िणक माणप ,
पा ता पडताळू न िव ा य ना

वेश दे यात आले. शै िणक वष 2017-18 म ये

अ लाईड िजऑलॉजी म ये एकूण 12, िजओई फॉमेिटक म ये एकूण 11 व इ हरमटल
साय स म ये 16 िव ा य नी

वेश घेतला आहे .

शै िणक वष 2017-18 मधील

एम.ए सी भाग 1 व 2 मधील वग वेळाप का माणे सु कर यात आले आहे त.

28)भूशा

संकुलातील पीएच.डी. िव ाथ नी

ीमती. गाजूल एम. डी. (िजऑलॉजी) यांची

िद.15/07/2017 रोजी viva-voce परी ा झाली. सदरील viva-voce किरता ा. डी.
बी. पानसकर ( वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ, नांदेड) हे बिह थ पयवे क
हणून उप थत होते. यावेळी संशोधक मागदशक ा. पी. भाकर आिण चेअरमन ा.

डॉ. पी. डी. माळी हे दे खील उप थत होते.
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29) भूशा

संकुलातील

पीएच.डी.

िव ाथ नी

ीमती.

गावडे

वैशाली

िवठोबा

(िजओइ फॉरमेिट स) यांची िद.15/07/2017 रोजी viva-voce परी ा झाली. सदरील
viva-voce किरता ा. डी. रामकृ णा (इंिडयन इ

टटयूट ऑफ टे नॉलॉजी, मुंबई) हे

बिह थ पयवे क हणून उप थत होते. यावेळी संशोधक मागदशक डॉ. आर. आर.
पाटील ü आिण चेअरमन ा. पी. भाकर हे दे खील उप थत होते.

30) ीमती. गाजूल एम. डी.,

ा. पी.

भाकर व

ी. मुजवार के. सी. यांनी

“Characterization of groundwater using water quality index and GIS
techniques

of

Balatira

watershed,

Atpadi

taluka,

Snagli

district,

Maharashtra” या िवषयावरील पेपर International Journal of Scientific Research
and Education किरता सादर केले आहे.

31) ी. पी. एल. उ हाळे ,

ी. कोळे कर आर. डी., ा. पी. भाकर आिण

ी. मुजावर के.

सी. यांनी “Geomorphological and Land Use / Land Cover Studies of
Dhubdhubi Basin: District Solapur, Maharashtra” या िवषयावरील पेपर IOSR
Journal of Applied Geology and Geophysics या जनलम ये िद. 04 जुलै 2017
रोजी सादर केले आहे.

32) ी. पी. एल. उ हाळे ,

ी. कोळे कर आर. डी., ा. पी. भाकर आिण

ी. मुजावर के.

सी. यांनी “Application of remote sensing and GIS for land slide hazard
zonation of Kadanadu, Nilgiri district, Tamilnadu state” या िवषयावरील पेपर
International Journal of Current Research या जनलम ये िद. 30 जून 2017 रोजी
सादर केले आहे.

33) ी. पी. एल. उ हाळे ,

ी. कोळे कर आर. डी., ा. पी. भाकर आिण

ी. मुजावर के.

सी. यांनी “Urban Sprawl Impact on Soil Degradation of Solapur Municipal
Corporation Using Remote Sensing and Digital Soil Database” या
िवषयावरील पेपर INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT ENGINEERING

AND SCIENTIFIC RESEARCH (IJCESR) या जनलम ये िद. 30 जून 2017 रोजी
सादर केले आहे.

34) भूशा

संकुलातील व छता अिभयान अंतगत संकुलातील व बाहे रील पिरसर िश क

व िश के र कमचारीकडू न ü िनयिमत दर बुधवारी व छ कर यात आले.

35) सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर व युिन ह सटी ऑफ तुकू, िफनलँड यां या MoU संबंधी
पुढील वाटचालीसाठी िद.12 व 13 जून, 2017 रोजी युिन ह सटी ऑफ तुकू, िफनलँड
येथील अंतररा

य पिरषदे म ये मा.कुलगु ,

ा. डॉ.एन.एन. मालदार, संकुलाचे

संचालक डॉ.ई.एन. अशोककुमार तसेच डॉ. जी.एस. कांबळे यांनी सहभाग घेतला.

36) िद.12 व 13 जून, 2017 रोजी युिन ह सटी ऑफ तुकू, िफनलँड येथील अंतररा

य

पिरषदे म ये संकुलाचे संचालक डॉ.ई.एन. अशोककुमार "Futures of Complex
World" या िवषयाचे पेपर सादर केला.
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37) डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर िरसच ॲ ड

े नग इ

ट

ूट (बाट ), पुणे यां यातफ

डॉ.जी.एस. कांबळे यांना "Economic Thoughts of Dr. Babasaheb Ambedkar
And Its Relevance in the World Economic Context" या िवषयावर संशोधन
क प मंजूर झाला असून, यासाठी .3,00,000/- चे अनुदान मंजूर झाले आहे .

38)मास क युिनकेशन िवभागाचे िवभाग मुख डॉ.आर.बी.
िनवडणूक आयोग, महरा

रा य यां याकडू न मतदार जनजागृतीसाठी िव ापीठा या

वतीने केले या कामगीरीब ल श तीप

ा त झाले.

39) मास क युिनकेशन िवभागाचे िवभाग मुख डॉ.आर.बी.
सरका या

चचोलकर यांना रा य

चचोलकर यांनी भारत

व छता अिभयाना या संदभ ने तयार केले या लघुपटाबाबत भारत

सरकारकडू न श तीप

ा त झाले आहे .

40) सामािजक शा े संकुलाम ये University of Turku, Finland व सोलापूर िव ापीठ
यां या संयु त िव माने Future Sustainable Energy Challenges हा िवषय सु
कर यात आला.

41) इितहास व पुरात व शा

िवभाग िद.17 ते 20 माच, 2017 या कालावधीसाठी एम.ए.

भाग 1 व 2 या िव ा य साठी आंबेजोगाई, धरमपूरी, परळी व पुरात वशा ीय मारक
िज हा बीड येथे भेट दे यासाठी अ यास सहलीचे आयोजन केले.

42) रसायनशा

संकुलातील एम.ए सी. भाग-1 शै िणक वष 2017-18 या वेशासाठी

थम कौ से लग राऊंड 27/06/2017, ि तीय कौ से लग राऊंड 06/07/2017 रोजी

व पॉट राऊंड िद. 28/07/2017 रोजी संकुलाम ये घे यात आला. याम ये खाली
नमूद के या माणे िव ा य नी

वेश घेतला आहे. 1) पॉलीमर केिम

ी-21 2)

खालील माणे एकूण 71 िव ा य नी वेश घेतला आहे. 1) पॉलीमर केिम

ी-19 2)

इंड

अल केिम

ी-20 3) ऑरगॅिनक केिम

इंड

अल केिम

ी-17 3) ऑरगॅिनक केिम

43) संकुलातील

ी-30 तसेच एम.ए सी. भाग-2 म ये

ी-26

योगशाळांकिरता Laboratory Equipment (Abbe Refractrometer,

Vaccum Pump, Deep Freez-Blue Star, UV Cabinate, Ultra Sonic, Melting
Point Apparatus), Laboratory Articles (Dimmerstat, Magnetic Stirrer,
Heating

Mentle,

Rotamantle,

Mechanical/Laboratory

Stirrer),

तसेच

संकुलाकिरता Materials (Water Cooler, Aqua Guard, Shoes Rack) इ यादी
खरेदी कर याची ि या सु आहे.

44) संकुलाकडे 05 सहा यक ा यापक (कं ाटी) माहे जुलै, 2017 म ये जू झाले आहे त.
 रा ीय सेवा योजना:

1. महारा ातील सव िव ापीठाम ये पय वरण संमेलन आयोजनाबाबत िवषयाशी
अनुस न सोलापूर िव ापीठा यावतीने पय वरण संतुलन व संर ण कर यासाठी व
युवा िपढीम ये यासंबंधी जनजागृती कर यासाठी सोलापूर िव ापीठा यावतीने िविवध

काय म घे यात येणार आहेत. जुलै, 2017 पासून सोलापूर िव ापीठा या िविवध
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वग या अ यास माम ये पय वरण संतुलन व संर ण या संबंधी अ यास म समावेश

कर यात येणार आहे . यासंबंधी यो य ते मागदशन आपणाकडू न अपेि त आहे असे
ी.सितश माळी अवर सिचव, महारा

प पाठिव यात आले.

शासन, उ च व तं

2. रा ीय सेवा योजना क ाकिरता मं ालयीन

िश ण िवभाग, मुंबई यांना

तरावर िनम ण केलेले रा य संपक

अिधकारी व िवशेष काय अिधकारी हे पद भर याबाबचा िनरंक अहवाल मा. डॉ.धनराज
माने, िश ण संचालक (उ च िवभाग), पुणे यांना पाठिव यात आले.

3. मा. िवभागीय संचालक, रा ीय सेवा योजना,

िे य काय लय, पुणे यांना सन 2016-

17 या वष चा वा षक अहवाल पाठिव यात आला. आिण मा.रा य संपक
अिधकारी/िवशेष काय अिधकारी रा.से.यो, उ च व तं

िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई

यांना सन 2016-17 या वष चा संि त अहवाल पाठिव यात आला.

4. रा ीय सेवा योजना सन 2016-17 चा रासेयो अंतगत रा य तरीय पुर कार व इंिदरा
गांधी पुर कारासाठी
िद.20/04/2017

ात

रोजी

तावां या िव ापीठ तरीय िनवड सिमतीची बैठक

दु .3.30

वा. यव थापन

मा.कुलगु महोदयांचे अ य तेखाली संप झाली.

पिरषद

5. मा.रा य संपक अिधकारी/िवशेष काय अिधकारी, उ च व तं

सभागृत

येथे

िश ण िवभाग, मुंबई

यांना रा ीय सेवा योजना 2016-17 चा रासेयो अंतग रा य तरीय पुर कार व इंिदरा
गांधी पुर कारासाठी 01 इं जी व 01 मराठी
संपक अिधकारी यां याकडे

येकी एक त िनवडी किरता मा.रा य

ताव पाठिव यात आले होते.

6. मा.िज हािधकारी तथा अ य

िज हा आप ी यव थापन

अ य तेखाली पंढरपूर आषाढी या ा-2017

ािधकरण सोलापूर यांचे

या िनयोजनाबाबत िद.5/6/2017

रोजी या बैठकीला संचालक रासेयो उप थत होते.

7. सोलापूर िव ापीठ संल नत रासेयो एकक असलेले शहरातील सव महािव ालयांना

सोलापूर महानगरपािलका, सोलापूर हागणदारीमु त शहर मोिहमबाबत या बैठकीस
उप थत राह यासाठी प पाठिव यात आले.

8. सोलापूर िव ापीठ संल नत रासेयो एकक असलेले सव महािव ालयांना िद.05 जून
“जागितक पय वरण िदन” साजरा कर याबाबत व याचा अनुपालन अहवाल इकडील
िवभागास स वर सादर करावा असे प महािव ालयांना पाठिव यात आले.

9. मा.पोलीस अिध क, सोलापूर

ामीण यांचे प ास अनुस न िद.26/06/2016 ते

10/07/2017 या कालावधीत आषाढीवारी संप

होत आहे . सोलापूर िव ापीठ

संल नत रासेयो एकक असलेले महािव ालये ( ामीण) आषाढीवारी पंढरपूर या ा2017 बंदोब तादर यान रा ीय सेवा योजना वयंसेवकांनी सहभाग न दिवला.

10. मा. रा य संपक अिधकारी/िवशेष काय अिधकारी, उ च व तं

िश ण िवभाग

मं ालय, मुंबई/मा. े ीय संचालक, रासेयो, पुणे रा ीय सेवा योजना िव ाथ सं या
वाटपाची मािहती पाठिवणेबाबत (रासेयो अनुदान िवतिरत कर याकिरता) प
पाठिव यात आले.

अिधसभेची सोळावी बैठक सोमवार, िद.21 ऑग ट, २०१७ कायवृ ांत
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11. सोलापूर िव ापीठाचे रा ीय सेवा योजनातील एकक असलेले सव महािव ालयांना
सन 2016-17 मधील उ कष सामािजक सां कृितक

पध सािव ीबाई फुले पुणे

िव ापीठ, पुणे येथे िद.27 फे व
ु ारी, 2017 ते ०१ माच, 2017 म ये संप झाली. सदर
सपधसाठी संघ िनवडीबाबतचे प पाठिव यात आले होते .

12. सोलापूर िव ापीठ संल नत रासेयो एकक असलेले सव महािव ालयांना सन 201617 या आ थक वष तील रा ीय सेवा योजना िनयिमत काय म व िवशेष

मसं कार

िशबीर खच चे क ीय प दतीने लेखापरी ण क न अहवाल (Utilization Certificate,
Audit Report) या काय लयाकडे 28 एि ल, 2017
अस याचे प े पाठिव यात आले.

सादर करणे बंधनकारक

13. सोलापूर िव ापीठ संल नत रासेयो एकक असलेले सव महािव ालयांना सन 201718 या वष किरता रासेयो िव ाथ सं या मागणी अज सव नमुद मािहती टं किलिखत

क न िद.20 मे, 2017 पूव िव ापीठ रासेयो िवभागाकडे िवनािवलंब सादर करावा
असे प पाठिव यात आले.

14. सोलापूर िव ापीठ संल नत रासेयो एकक असलेले सव महािव ालयांना 05 जून

“जागितक पय वरण िदन” साजरा कर याबाबत व याचा अनुपालन अहवाल इकडील
िवभागास स वर सादर करावा प पाठिव यात आले.

15. मा.पोलीस अिधक क, सोलापूर

ामीण यांचे प ास अनुस न िद.26/06/2016 ते

10/07/2017 या कालावधीत आषाढीवारी संप

होत आहे . सोलापूर िव ापीठ

संल नत रासेयो एकक असलेले महािव ालये ( ामीण) आषाढीवारी पंढरपूर या ा2017 बंदोब तादर यायन रा ीय सेवा योजना
पाठिव यात आले.

वयंसेवकां या सहभागाबाबत प

16. रा ीय सेवा योजना सन 2016-17 चा रासेयो अंतगत रा य तरीय पुर कार व इंिदरा
गांधी पुर कारासाठी ा त

तावां या िव ापीठ तरीय िनवड सिमती या बैठकीबाबत

सद यांना प पाठिव यात आले.

17. मा.रा य संपक अिधकारी / िवशेष काय अिधकारी यां याकडे सन 2016-17 किरता
रा ीय सेवा योजना पुर कार व इंिदरा गांधी पुर कारासाठी िव ापीठ रासेयो उ कृ ट
काय म सम वयक/काय म अिधकारी आिण वयंसेवक यांचे
िनयम व अिटनुसार एक मराठी व एक इं जी
शासनाकडे पाठिव यात आले.

येकी एक

ताव आपण िदलेले
त िनवडीकिरता

18. सोलापूर िव ापीठ संल नत रासेयो एकक असलेले सव महािव ालयांना रा ीय
सेवा योजना काय म आ हान िशबीर - 2017 रा य तरीय आप ी यव थापन
िश ण िनवड चाचणी िशबीराकिरता

वयंसेवक पाठिव याबाबत व िनवड

ि येकिरता काय म सम वयक व िज हा सम वयक यांना प पाठिव यात आले.

19. आ हान िशबीर - 2017 रा य तरीय आप ी यव थापन

िश ण िनवड झाले या

वयंसेवक/ वयंसेिवकांना िद.01 जुन, 2017 ते 10 जून, 2017 या कालावधीत संप

होणार आहे याचे िव ा य ना, संघनायकांना प
अिधसभेची सोळावी बैठक सोमवार, िद.21 ऑग ट, २०१७ कायवृ ांत

पाठिव यात आले. तसेच सदर
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िशबीरासाठी संघाची Online Registration Softwar for Avhan 2017 म ये
वंयसेवकांची मािहती भर यात आली.

20. सोलापूर िव ापीठ संल नत रासेयो एकक असलेले सव महािव ालयांना सन 201718 या वष किरता रासेयो िव ाथ सं या मागणी अज सव नमुद मािहती टं किलिखत

क न िद.20 मे, 2017 पूव िव ापीठ रासेयो िवभागाकडे िवनािवलंब सादर करावा
असे महािव ालयांना प पाठिव यात आले.

21. सोलापूर िव ापीठ संल नत रासेयो एकक असलेले सव महािव ालयांना सन 201617 या आ थक वष तील रा ीय सेवा योजना िनयिमत काय म व िवशेष

मसं कार

िशबीर खच चे क ीय प दतीने लेखापरी ण क न अहवाल (Utilization Certificate,

Audit Report) या काय लयाकडे 28 एि ल, 2017 सादर करणे बंधनकारक
अस याचे प

महािव ालयांना पाठिव यात आले होते. रासेयो एकक असलेले 63

महािव ालयांपैकी 55 महािव ालयांनी Audit Report िवभागास सादर केले आहेत.
उविरत 08 महािव ालयांना 02 मरण प दे यात आले आहे त.

22. रा ीय सेवा योजना सन 2016-17 चा रासेयो अंतगत रा य तरीय पुर कार व इंिदरा
गांधी पुर कारासाठी ा त

तावां या िव ापीठ तरीय िनवड सिमती या बैठकीबाबत

सद यांना प पाठिव यात आले.

23. मा.रा य संपक अिधकारी / िवशेष काय अिधकारी यां याकडे सन 2016-17 किरता
रा ीय सेवा योजना पुर कार व इंिदरा गांधी पुर कारासाठी िव ापीठ रासेयो उ कृ ट
काय म सम वयक/काय म अिधकारी आिण वयंसेवक यांचे
िनयम व अिटनुसार एक मराठी व एक इं जी
शासनाकडे पाठिव यात आले.

येकी एक

ताव आपण िदलेले
त िनवडीकिरता

24. सोलापूर िव ापीठ संल नत रासेयो एकक असलेले सव महािव ालयांना रा ीय
सेवा योजना काय म आ हान िशबीर - 2017 रा य तरीय आप ी यव थापन
िश ण िनवड चाचणी िशबीराकिरता

वयंसेवक पाठिव याबाबत व िनवड

ि येकिरता काय म सम वयक व िज हा सम वयक यांना प पाठिव यात आले.

25. आ हान िशबीर - 2017 रा य तरीय आप ी यव थापन

िश ण िनवड झाले या

वयंसेवक/ वयंसेिवकांना िद.01 जुन, 2017 ते 10 जून, 2017 या कालावधीत

िशवाजी िव ापीठ, को हापूर येथे संप होणार आहे याचे िव ा य ना प पाठिव यात
आले.

26. िज हािधकारी

काय लया या

मागणीनुसार

मा.िज हािधकारी,

िज हािधकारी

काय लय, सोलापूर यांना वृ लागवडीबाबतचा अहवाल रासेयो िवभागाकडू न
पाठिव यात आला.

27. सन 2017-18 या वष साठी सोलापूर िव ापीठ संल नत रासेयो एकक असलेले सव
महािव ालयांना एन.एन.एस.
येथे

िश ण पूण कर यासाठी

े नग

ो ामसाठी अहमदनगर कॉलेज, अहमदनगर

येक अ िशि त काय म अिधका-यास

पाठिवणे अिनवाय आहे अशाबाबतचे प पाठिव यात आले होते .
अिधसभेची सोळावी बैठक सोमवार, िद.21 ऑग ट, २०१७ कायवृ ांत

िश णास
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28. सन 2014-15, 2015-16 व 2016-17 शासनाकडू न आले या सहा यक

अनुदानासाठी संबंिधत महािव लयांना िनयिमत काय म व िवशेष िशबीर
काय माकिरता दे य रककमेचा अनुदान िवतरणाचे काम चालू आहे .

29. व छ व

थ भारत अिभयान रा ीय दडी म ये रासेयो वयंसेवकांचा सहभागाबाबत

यु सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए.ए, के.बी.पी.पंढरपूर, अधनारी नटे र महािव ालय

व सहकार मह ष शंकरराव मोिहते पाटील महािव ालय शंकरराव मोिहते
महािव ालय इ. महािव ालयांना प पाठिव यात आले आहेत.

30. सोलापूर िव ापीठ संल नत रासेयो एकक असलेले सव महािव ालयांना Creating
awareness about Traffic Rules काय म घे याबाबत व काय माचे फोटो
nss@sus.ac.in या मेलवर पाठिव यासाठी प पाठिव यात आले.

31. सोलापूर िव ापीठ संल नत रासेयो एकक असलेले सव महािव ालयांना

Celebration the International Day of Yoga on 21th June, 2017 काय म
घे याबाबत व काय माचे फोटो nss@sus.ac.in या मेलवर पाठिव यासाठी प
पाठिव यात आले.

32. सोलापूर िव ापीठ संल नत रासेयो एकक असलेले शहरातील सव महािव ालयांना
जागितक लोकसं या िदन जनजागरण
हो याबाबतचे प पाठिव यात आले होते .

दडीत (िद.11 जुल,ै 2017) सहभागी

33. सोलापूर िव ापीठ संल नत रासेयो एकक असलेले सव महािव ालयांना

Celebrating Swachh Bharat Pakhwada (Action Plan) ०१ ते १५ ऑग ट, 2017
या दर यान काय म राबिव याबाबत व काय माचे फोटो nss@sus.ac.in या मेलवर
पाठिव यासाठी प पाठिव यात आले आहे त.

34. सोलापूर िव ापीठ संल नत रासेयो एकक असलेले सव महािव ालयांना 01 जुलै,
2017 वृ रोपण काय माबाबत

येक महािव ालयाने 1000 वृ ांरोपण करावे)

वृ ांरोपणाचे अहवाल फोटोसह nss@sus.ac.in या मेलवर पाठिव यासाठी प
पाठिव यात आले होते .

35. सन 2017 ते 2019 या ३ वष म ये ५० कोटी वृ लागवडीतंगत होणा या वृ ारोपण

काय मा या अंमलबजावणीतंगत िद.1 जुलै, 2017 रोजी या वृ रोपणां या
शुभारं भाबाबत

येक महािव ालयांनी 1000 वृ ांरोपण करावे यांना जगिव यासाठी

सव तोपरी उपाय योजना करावी. िद.१ जुलै, 2017 रोजी वृ रोपण केले या
काय माचा फोटोसह अहवाल nss@sus.ac.in या मेलवर पाठवावे असे प
पाठिव यात आले होते .

36. सन 2015-16 63% (अंितम ह ता) शासनाकडू न आले या सहा यक अनुदानासाठी

संबंिधत महािव लयांना िनयिमत काय म व िवशेष िशबीर काय माकिरता दे य
र कमेचा अनुदान 55 महािव ालयांना िनयिमत काय मासाठी अनुदान व िवशेष
मसं कार िशबीरासाठी 43 महािव ालयांना अनुदान आरटीजीएस ारे िवतरण

कर यात आला.

अिधसभेची सोळावी बैठक सोमवार, िद.21 ऑग ट, २०१७ कायवृ ांत
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37. सन 206-17 77% ( थम ह ता) शासनाकडू न आले या सहा यक अनुदानासाठी

संबंिधत महािव लयांना िनयिमत काय म व िवशेष िशबीर काय माकिरता दे य
र कमेचा अनुदान 56 महािव ालयांना िनयिमत काय मासाठी अनुदान व िवशेष
मसं कार िशबीरासाठी 43 महािव ालयांना अनुदान आरटीजीएस ारे िवतरण

कर यात आला.

38. सन

2014-15

शासनाकडू न

आले या

सहा यक

अनुदानासाठी

संबंिधत

महािव लयांना िनयिमत काय म व िवशेष िशबीर काय माकिरता दे य रककमेचा
अनुदान िवतरणाचे काम चालू आहे . ते पण दोन िदवसात पूण होईल.

39. रा ीय सेवा योजने अंतगत सन 2016-17 म ये िन: वाथ भावनेने व िन ठे ने समाजाची

सेवा करणा यांना यां या अंिगकृत कामात ो साहन िमळावे व यांचा िन: वाथ सेवच
े ा
यथोिचत गौरव कर या या

टीने महारा

शासन, उ च व तं

िश ण िवभाग

यां यातफ सव कृ ट िव ापीठ, सव कृ ट काय म सम वयक, काय म अिधकारी
शंसा माणप सव कृ ट वयंसेवक पुर कार इ. रा य तरीय पुर कार दे यात येते.
१) सव कृ ट िव ापीठ: सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर ( मृतीिच ह)

२) सव कृ ट काय म सम वयक: डॉ.बबुवान नामदे व कांबळे ( मृितिच ह व
.10,000/) सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर

३) काय म अिधकारी

शंसा

द.भ.फ. दयानंद कला व शा

माणप

पुर कार: डॉ. िवरभ

महािव ालय, सोलापूर

४) सव कृ ट वयंसेवक पुर कार:

ी. शुभम

.2,000/-) द.भ.फ. दयानंद कला व शा

चनबस दं डे,

साद जडल ( मृितिच ह व

महािव ालय, सोलापूर

 िव ाथ िवकास िवभाग:

1) सोलापूर महानगरपालीका मतदार जनजागृती मोहीमे अंतगत िद.25/01/2017 रोजी
पथनाटय

पधचे आयोजन हु ता मा चौकात कर यात आले होते. पथनाटय

सहभागी होवून यश वी झाले या महािव ालयांना अनु मे

थम,

पधत

दतीय, तृितय

महािव ालयांना ` 5000/- , 3000/- व 2000/- अशी पुर काराची र कम अदा
कर यात आली.
शा
शा

सदर काय माचे आयोजन िद.27/03/2017 रोजी डी बी एफ दयानंद कला व

महािव ालय, सोलापूर येथे कर यात आले होते. डी. बी. एफ. दयानंद कला व
महािव ालय, सोलापूर यांना

थम

मांकाचे ` 5000/- चे पािरतोिषक

पटकावले तर वालचंद अिभयांि की महािव ालय, सोलापूर
मांकाचे तर कॉलेज ऑफ फामसी, सोलापूर तृतीय

पटकावले.

दतीय ` 3000/-

मांकाचे ` 2000/- पािरतोिषक

2) सोलापूर िव ापीठाशी संल न महािव ालयांतील िव ा य या सािह य आिण
कलागुणांना सुयो य संधी िमळावी या उ ेशाने सोलापूर िव ापीठातफ पारंपािरक व
यवसाियक महािव ालयांची िनयतकािलक
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2016-17 या वष तील पधसाठी पारं पािरक व यवसाियक महािव ालयांना सहभागी

हो यासाठी िद.05/06/2017 िह तारीख दे यात आली होती. यानुसार एकुण 35
महािव ालयांनी सदर

पधत सहभाग नोदिवला आहे. यापैकी 23 महािव ालये

पारं पिरक व 12 महािव ालये यवसाियक आहे त.

3) िद.21 जुन रोजी 2017 रोजी आंतररा ीय योग िदवस साजरा कर यात आला
सकाळी 7.00 वाजता रंगभवन समोर असले या अ यासक ात योग िश णाचा दोन

तासाचा काय म आयोजीत कर यात आला होता. सव िश क व शासकीय कमचारी
यां या साठी एकुण 4 योगा िश कांची नेमणूक कर यात आली होती.

4) सन 2017-18 या वष त संल न महािव ालयातून िश ण घेणारे िव ाथ यांचे पालक
तसेच िश क व

शासकीय कमचा यांचा आपघात िवमा उतरिव यासाठी ई-िनिवदा

मागिव यात आ या असून ` 10,00,000/- आपघाती िव यासाठी
पालक यां यासाठी ` 81/- व िश क व

िव ाथ

याचे

शासकीय कमचारी यां यासाठी ` 65/-

इतका ीिमयम आकार यात आला आहे .


ीडा िवभाग:

1) िव ापीठ

थापनेपासून पिह यांदाच अिखल भारतीय आंतर िव ापीठ / पि म

िवभागीय आंतर िव ापीठ पध आयोजनासाठी सोलापूर िव ापीठ सलं नत इ छु क
महािव ालयांकडू न पध आयोजनाचे
ात

ताव अिखल भारतीय िव

ताव मागिव यात येवून महािव ालयांकडू न

िव ालय, नवी िद ी यांचे कडे पाठिव यात आले

असता सोलापूर िव ापीठास पिह यांदा पि म िवभागीय आंतर िव ापीठ टे बल टे िनस
(मुलां या) पध सन 2017-18 या आयोजनाचा मान सी.बी.खेडगीज महािव ालय,
अ कलकोट यांना ा त झाला आहे . यानुसार पुिढल काय लयीन कायवाही सु आहे .

2) सन 2016-17 या अिखल भारतीय आंतर िव ापीठ/पि म िवभागीय आंतर िव ापीठ
पधत सहभागी अंदाजे 550 खेळाडू ं ना दे यात येणारे माणप

मे, 2017 अखेर पयत पुण कर यात आले. सदरचे तयार
महािव ालयांनी

घेवून

जा यासाठी

यां या

नावा या

महािव ालयास ई-मेल प ा ारे कळिव यात आले आहे .

तयार कर याचे काम
माणप

यादी

सह

या

या

संबंिधत

3) सन 2016-17 ची ि तीय अंितम बैठक िद.06/06/2017 रोजी घे यात आली.

4) सोलापूर िव ापीठ पिरसरात तयार कर यात आले या बा केटबॉल कोटवर कायम
आखणीक न सदरचे बा केटबॉल कोट खेळ यासाठी तयार कर यात आले आहे .

5) शासन िनणय

मांक रा ीधो- 2002/ . . 68/ ीयुसे-2 िद. 01.07.2016 रोजी या

शासनिनणयानुसार खेळाडूं ना 5% आर ण अंतगत

माणप

पडळताळणी

ात

िवनंती अज नुसार उपल ध रेकॉड तपासून पडताळणी क न दे यात आले आहेत. दे त
आहोत.

6) अिखल भारतीय आंतर िव ापीठ/ पि म िवभागीय आंतर िव ापीठ/

ीडा महो सव

सन 2017-18 या पधम ये सहभागी होणा या खेळाडू ं ना दे यात येणारे
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िकट

खरे दी करीता महारा

शासना या संकेत थळावर ई-िनिवदे चे िस दीकरण

कर यात आले आहे. थम मुदतवाढ दे यात आली आहे .

7) रा ीय

ीडा िदनी सन 2016-17 म ये जलतरण, कु ती, ताय वांदो, ॲथलेिट स या

खेळात पदक

ा त खेळाडूं चा, संघमागदशकांचा स कार कर यात येणार असून

यावेळी दे यात येणारे

लेझर खेरेदीची दरप के मागवून लेझर तयार क न

घे या या कामाचा पुरवठा आदे श दे याची कायवाही अंितम ट पयात असून
काय माची पुव तयारी सु

8) सोलापूर िव ापीठा या

आहे .

ीडा िदन

ीडा व शािररीक िश ण मंडळाची 29 वी बैठक घे यात येवून

सदर बैठकीत सन 2017-18 या आंतर महािव ालयीन

ीडा पिरषदे चे यजमान पद

के.एन.िभसे कला व वािण य महािव ालय, कुडु वाडी यांना दे यात आले आहे .

9) अिखल भारतीय आंतर िव ापीठ/पि म िवभागीय आंतर िव ापीठ पधत सहभागी
खेळाडू नां दे यासाठी, आंतर महािव ालयीन

ीडा पिरषद

ीडा पधत दे यात येणारे

माणप छपाई क न घे या या कामाचा पुरवठा आदे श दे या या मा यतेची कायवाही

सु आहे .
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सदर बैठकीत पुढील माणे कामकाज झाले.

[ 1 ]

अिधसभे या िद.18 माच, 2017 रोजी झाले या पंधरा या बैठकीचा कायवृ ांत
वाचून कायम करणे.

(िटपणी: सव अिधसभा सद यांना पिरिनयम

.485 नुसार िव ापीठ प

जा. . सोिवसो

/सिनिव/अिधसभा/१८९0, िद.२३/0३/2017 अ वये, िद.१8 माच, 2017 रोजी झाले या
पंधरा या बैठकीचा कायवृ ांत पाठिव यात आलेला होता. या कायवृ ांताम ये दु

या

सुचिव याची अंितम तारीख िद.२0/0४/2017 अशी होती. या मुदतीत कोण याही
सद यांकडू न दु

या ा त झाले या नाहीत.

सबब, अिधसभेचा िद.१8 माच, २०१७ रोजी झाले या पंधरा या बैठकीचा
कायवृ ांत वाचून कायम कर यासाठी मा यतेसाठी सादर).

ठराव:

अिधसभे या िद.18 माच, २०१७ रोजी झाले या पंधरा या बैठकीचा कायवृ ांत
वाचून कायम कर यात आला.
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सन २०१६-१७

या वा षक लेखे व लेखापरी ण अहवालाबाबत यव थापन

पिरषदे ने केलेली िशफारस िवचाराथ.
(िटपणी: महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १३५ (२) नुसार, सन

२०१६-१७ या आ थक वष या ले यांचे लेखापरी ण कर याकिरता TAP Associates, Solapur
यांची संवध
ै ािनक लेखापरी क

हणून िनयु ती कर यात आली होती. TAP Associates,

Solapur यांनी सन २०१६-१७ या आ थक वष या ले यांचे लेखापरी ण क न लेखापरी ण
अहवाल िदलेला आहे . या लेखापरी ण अहवालावरील आ ेप व लेखापरी ण अहवाल अंितम
कर यासाठी (Account Code 1.50 h) नुसार मा.कुलगु

यांनी िव

व लेखा सिमतीची उपसिमती

खालील माणे गठीत कर यात आली.
१)
२)

ा. दे शमुख एल. पी.

-अ य

डॉ. घनवट ए. ए.

- सद य

३) डॉ. कांबळे बी. एन.

- सद य

४) डॉ. शेवाळे बी. सी.

- सद य सिचव

या सिमतीने िद.१०/०७/२०१७ रोजी बैठक आयोिजत क न आ ेपावर संबंिधत िवभागाने
सादर केले या पूतता अहवालावर सिव तर चच केली व यांचा िशफारस अहवाल िव
सिमतीकडे सादर केला आहे . िद.१८/०७/२०१७ रोजी झाले या िव
िवषय

व लेखा

व लेखा सिमती या बैठकीत

.२ अ वये लेखापरी क यांनी सादर केलेला लेखापरी ण अहवाल व आ ेप पूतता

अहवाल िवचाराथ सादर कर यात आला असता खालील माणे ठराव कर यात आला.
ठराव:

सन २०१६-१७ लेखापरी ण अहवाल व लेखापिर ीत ले यांवर सिव तर चच
कर यात आली. लेखापरी ण अहवालातील आ ेपाबाबत पूतता सिमतीने सादर
केलेले या आ ेप पूतता अहवाल

वकार यात येवून लेखे लेखापरी ण अहवाल व

लेखापिर ीत लेखे पूतता अहवालासह मा यतेसाठी यव थापन पिरषदे स िशफारस
कर यात आली.
िव

व लेखा सिमतीने केलेली िशफारस िद.१८/०७/२०१७ रोजी झाले या यव थापन

पिरषदे या बैठकीत िवचाराथ सादर केली असता यावर खालील माणे ठराव झाला.
ठराव:

महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १३५ (२) नुसार, सन

२०१६-१७ चे वा षक लेखे व लेखापरी ण अहवालाबाबत िव
केले या िशफारशी

व लेखा सिमतीने

वका न अिधसभेस मा यतेची सव नुमते िशफारस कर यात

आली.
सबब, सन २०१६-१७ चे वा षक लेखे, लेखापरी ण अहवालाबाबत
पिरषदे ची मा यते ची िशफारस महारा

यव थापन

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम २९

(छ) नुसार अिधसभे या िवचाराथ).

ठराव:

िव ापीठाचे सन २०१६-१७ चे वा षक लेखे, लेखापरी ण अहवाल िव ् व लेखा
अिधकारी डॉ. शेवाळे बी. सी. यांनी सादर केले. यास

ाचाय पुजारी डी. डी.

यांनी अनुमोदन िदले. यानंतर िव ापीठा या सन २०१६-१७ या वा षक लेखे,

लेखापरी ण अहवालाबाबत यव थापन पिरषदे ची केलेली मा यतेची िशफारस
वका न महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम २९

(छ) नुसार यास सव नु मते मा यता दे यात आली.
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[ ०३ ]

महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 107 मधील तरतूदीनूसार

अिध ठाता मंडळाने शै िणक वष 2018-19 ते 2022-23 या पाच वष या
कालावधी या सोलापूर िव ापीठा या तयार केले या सव समावेशक स यक
योजनेबाबत यव थापन पिरषदे ने दु
वतीने मा.कुलगु

िशफारस िवचाराथ.
(िटपणी:

महोदयांनी

तीसह केलेली िशफारस िव ा पिरषदे या

वका न अिधसभेस मा यतेसाठी केलेली

तुत िव ापीठाने शै िणक वष 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष चा

सुधारीत िदघकािलन बृहत आराखडा तयार क न िविवध अिधकार मंडळा या
मा यते अ वये मा.सिचव, महारा

रा य िश ण पिरषद तथा िश ण संचालक,

उ च िश ण, पुणे यांना या काय लया या िद. 24/03/2017 रोजी या प ा वये
मा यतेसाठी सादर कर यात आलेला आहे .
दर यान या कालावधीत महारा

शासनाने महारा

सावजिनक

िव ापीठ अिधिनयम 2016 िद.01/03/2017 पासून लागू केलेला आहे.
याच माणे िद.08/06/2017 रोजी सव अकृषी िव ापीठांचे कुलगु , .कुलगु ,

कुलसिचव, िवधी अिधकारी व इतर अिधका-यासह मा.मं ी, उ च व तं

िश ण

िवभाग व मा.अ पर मु य सिचव यांचे समवेत सहया ी अितथीगृह मलबार िहल,
मुंबई येथे झाले या आढावा बैठकीत मा. उ च व तं
िदले या आदे शा माणे महारा

िश ण मं ी महोदयांनी

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील

कलम १०७ (१) अ वये स यक योजना तयार कर याची कायवाही कर यासाठी
आ थापना

िवभागाने

िद.17/7/2017

रोजी

कळिव यानूसार

कायवाही

कर यासाठी िद.24/7/2017 रोजी िटपणी सादर केली असता, मा.कुलगु

महोदयांनी शै िणक वष 2018-19 ते 2022-23 या पाच वष किरता सव

समावेशक स यक योजना (Comprehensive Perspective Plan) तयार
करणेकामी िद.16/8/2017 पूव

सूचना,

ताव

कवा िशफारशी जाहीर

आवाहना ारे मागिव यास मा यता िदलेली आहे. यानुसार ा त झाले या अ. .
१ ते १९ सूचना / िशफारशी िवचारात घेवून सव समावेशक स यक योजना तयार
करावयाची आहे ).

सबब, सदरचा िवषय िद.18/08/2017 रोजी या अिध ठाता मंडळा या

बैठकीत ठे वला असता, यावर अिध ठाता मंडळाने खालील माणे ठराव केलेला
आहे .

"महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 107 मधील

तरतूदीनूसार शै िणक वष 2018-19 ते 2022-23 या पाच वष या कालावधीची
सोलापूर िव ापीठाची सव समावेशक स यक योजना तयार कर यासाठी
िद.16/8/2017 पयत िव ापीठास खालील िविवध घटकाकडू न ा त झाले या
सूचना,

ताव व िशफारशी िवचारात घेवून सव समावेशक योजना तयार
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कर यात आलेली आहे . सदर सव समावेशक योजना यव थापन पिरषदे स
िशफारस कर यात येत आहे ."

1. ी िव ा िवकास मंडळ, मं गळवेढा

2. ी हनु मान िश ण सारक सं था, माळिशरस

3.अ कलकोट ए यूकेशन सोसायटी, अ कलकोट

4.अणव उ च मा यिमक िव ालय, सासुरे फाटा, वैराग, ता.बाश
5. यू सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर

6.ॲड. अिसफ अ.ग ी तांबोळी, नगरा य , बाश नगरपिरषद, बाश .
7.अिवनाश भारत मांजरे , उपसभापती पंचायत सिमती, बाश .
8.िरप लकन पाट ऑफ इंिडया (A) बाश शहर, बाश
9.ॲड. िदलीप सोपल, आमदार, बाश .

10. ी. राज िव ल राऊत, माजी आमदार, बाश .
11.जनरल से े टरी,
12.

ी िशवाजी िश ण सारक मंडळ, बाश .

ी. िदलीप माने, अ य , कै.आमदार

ित ठान, बेलाटी.

हदे वदादा माने िश ण व सामािजक

13. धैयिशल राज सह मोिहते-पाटील, अ य , िशवर न िश ण सं था, अकलूज.
14. ाचाय, संगमे र कॉलेज, सोलापूर

15. अ य , सावली बहु उ ेशीय सेवा सं था, बाश , िज.सोलापूर
16. अ य , जय िशवराय ित ठान, बाश
17.

ी.सागर काळे , शहरमं ी, अिखल भारतीय िव ाथ पिरषद, शाखा बाश .

18.अ य , माता एकिवराई बहु उ ेशीय ि डा व सां कृितक मंडळ, बाश ,
िज.सोलापूर

19. अ य , उडान फाऊंडे शन, बेदराई ग ी, कसबा पेठ, बाश , िज.सोलापूर
अिध ठाता मंडळाने महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016

कलम 107 मधील तरतूदीनूसार शै िणक वष 2018-19 ते 2022-23 या पाच
वष या कालावधी या सोलापूर िव ापीठा या तयार केले या सव समावेशक
स यक योजनेबाबतचा िवषय यव थापन पिरषदे या िद.१९/०८/२०१७ रोजी या
बैठकीम ये िवषय

.१ अ वये सादर केला असता, यावर खालील माणे िनणय

महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 107 मधील

झालेला आहे .
ठराव:

तरतूदीनूसार शै िणक वष 2018-19 ते 2022-23 या पाच वष या

कालावधीची सोलापूर िव ापीठाची तयार केलेली सव समावेशक
स यक योजनेबाबत अिध ठाता मं डळाने केलेली िशफारस दु
वका न महारा

तीसह

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम ३१

(y) नुसार िव ा पिरषदे स सव नुमते िशफारस कर यात आली.
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यव थापन पिरषदे ने घेतले या िनणयानुसार तातडीने कायवाही करणे आव यक

अस याने व याच माणे नजीक या काळात िव ा पिरषदे ची बैठक िनयोिजत
नस याने महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) मधील

तरतूदीनुसार मा. कुलगु महोदयांनी िव ा पिरषदे या वतीने

वका न शै िणक

वष 2018-19 ते 2022-23 या पाच वष या कालावधी या सोलापूर
िव ापीठा या तयार केले या सव समावेशक स यक योजनेस अिधसभेस
मा यतेची केलेली िशफारस िवचाराथ).
ठराव:

महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 107 मधील तरतूदीनूसार

अिध ठाता मंडळाने शै िणक वष 2018-19 ते 2022-23 या पाच वष या
कालावधी या सोलापूर िव ापीठा या तयार केले या सव समावेशक स यक
योजनेबाबत यव थापन पिरषदे ने दु
वतीने मा.कुलगु
िशफारस

महोदयांनी

तीसह केलेली िशफारस िव ा पिरषदे या

वका न अिधसभेस केलेली मा यतेसाठी

वका न यास मा यता दे यात येवून शासनास सादर कर यास

सव नुमते मा यता दे यात आली.
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[ ०४ ]

महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 107 मधील तरतूदीनूसार

अिध ठाता मं डळाने शै िणक वष 2018-19 या वष साठी सोलापूर िव ापीठा या
तयार केले या सव समावेशक स यक योजनेशी अनु प अशा वा षक योजनेबाबत
यव थापन पिरषदे ने दु

वतीने मा. कुलगु

िशफारस िवचाराथ.
(िटपणी:

तीसह केलेली िशफारस

महोदयांनी

वका न िव ा पिरषदे या

वका न अिधसभेस मा यतेसाठी केलेली

तुत िव ापीठाने शै िणक वष 2018-19 या वष चा अ पकािलन बृहत

आराखडा तयार क न िविवध अिधकार मंडळा या मा यते अ वये मा.सिचव,
महारा

रा य िश ण पिरषद तथा िश ण संचालक, उ च िश ण, पुणे यांना या

काय लया या िद.24/03/2017 रोजी या प ा वये मा यतेसाठी सादर कर यात
आलेला आहे .

दर यान या कालावधीत महारा

शासनाने महारा

सावजिनक

िव ापीठ अिधिनयम 2016 िद.01/03/2017 पासून लागू केलेला आहे.

याच माणे िद.08/06/2017 रोजी सव अकृषी िव ापीठांचे कुलगु , .कुलगु ,

कुलसिचव, िवधी अिधकारी व इतर अिधका-यासह मा.मं ी, उ च व तं

िश ण

िवभाग व मा.अ पर मु य सिचव यांचे समवेत सहया ी अितथीगृह मलबारिहल,
मुंबई येथे झाले या आढावा बैठकीत मा.कुलगु

महोदयांनी िदले या

आदे शा माणे कायवाही कर यासाठी आ थापना िवभागाने िद.17/7/2017 रोजी
कळिव यानूसार कायवाही कर यासाठी िद.24/7/2017 रोजी िटपणी सादर
केली असता, मा.कुलगु

महोदयांनी शै िणक वष 2018-19 या वष ची सोलापूर

िव ापीठाची सव समावेशक स यक योजनेशी अनु प अशी वा षक योजना तयार
करणेकामी िद.16/8/2017 पूव

सूचना,

ताव

आवाहना ारे मागिव यास मा यता िदलेली आहे .

कवा िशफारशी जाहीर

यानूसार

ा त होणा-या

िशफारशी िवचारात घेवून सव समावेशक स यक योजनेशी अनु प अशी वा षक
योजना तयार करावयाची आहे .)

सबब, सदरचा िवषय िद.18/08/2017 रोजी या अिध ठाता मंडळा या

बैठकीत ठे वला असता, यावर अिध ठाता मंडळाने खालील माणे ठराव केलेला
आहे .

"महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 107 मधील

तरतूदीनूसार शै िणक वष 2018-19 ते 2022-23 या पाच वष या कालावधीची
सोलापूर िव ापीठाची सव समावेशक स यक योजना तयार कर यात आलेली
आहे. या योजनेशी अनु प अशी शै िणक वष 2018-19 या वष ची वा षक

योजना तयार कर यात येत असून सदर वा षक योजना यव थापन पिरषदे स
िशफारस कर यात येत आहे ."
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अिध ठाता मंडळाने महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 107

मधील तरतूदीनूसार शै िणक वष 2018-19 या वष साठी सोलापूर िव ापीठा या
तयार केले या सव समावेशक स यक योजनेशी अनु प अशा वा षक
योजनेबाबतचा िवषय

यव थापन पिरषदे या िद.१९/०८/२०१७ रोजी या

बैठकीम ये िवषय

. २ अ वये सादर केला असता, यावर खालील माणे िनणय

ठराव:

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 107 मधील

झालेला आहे .

महारा

तरतूदीनूसार

शै िणक

वष

2018-19

या

वष ची

सोलापूर

िव ापीठाची तयार केलेली सव समावेशक स यक योजनेशी अनु प

अशा वा षक योजनेबाबत अिध ठाता मंडळाने केलेली िशफारस
दु

तीसह

वका न महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम

2016 कलम ३१ (y) नुसार िव ा पिरषदे स िशफारस कर यात आली.

यव थापन पिरषदे ने घेतले या िनणयानुसार तातडीने कायवाही करणे आव यक

अस याने व याच माणे नजीक या काळात िव ा पिरषदे ची बैठक िनयोिजत
नस याने महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) मधील

तरतूदीनुसार मा. कुलगु

महोदयांनी िव ा पिरषदे या वतीने

वका न

शै िणक वष 2018-19 या वष ची सोलापूर िव ापीठा या तयार केले या सव

समावेशक स यक योजनेशी अनु प अशा वा षक योजनेस अिधसभेस मा यतेची
केलेली िशफारस िवचाराथ).
ठराव:

महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 107 मधील तरतूदीनूसार

अिध ठाता मं डळाने शै िणक वष 2018-19 या वष साठी सोलापूर िव ापीठा या
तयार केले या सव समावेशक स यक योजनेशी अनु प अशा वा षक योजनेबाबत
यव थापन पिरषदे ने दु

वतीने मा. कुलगु
िशफारस

तीसह केलेली िशफारस

महोदयांनी

वका न िव ा पिरषदे या

वका न अिधसभेस मा यतेसाठी केलेली

वका न यास मा यता दे वून शासनास सादर कर यास सव नु मते

मा यता दे यात आली.

अिधसभेची सोळावी बैठक सोमवार, िद.21 ऑग ट, २०१७ कायवृ ांत

34/35

[ ०5 ]

िव ापीठाचा शै. वष 2015 -16 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक व पात)
तयार केलेला 12 वा वा षक अहवालाबाबत यव थापन पिरषदे ने केलेली
िशफारस िवचाराथ.
(िटपणी: डॉ. बी. सी. शेवाळे यांनी 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 घेऊन असा ठराव करते की, यव थापन पिरषदे ने िव ापीठा या 12
या वा षक अहवालाबाबत केले या िशफारशी मा य क न मंजूर कर यात या यात."
(िटपणी: िव ापीठाचा सन 2015-16 चा 12 वा षक अहवाल तयार कर यासाठी

खालील माणे सिमती गठीत कर यात आली आहे.
1

डॉ. ए. ए. शेख

अय

3

डॉ. डी.जी. कदम

सद य

2
4
5
6

डॉ.

ीमती नभा काकडे

सद य

डॉ. सुहास पुजारी

सद य

डॉ. आर.एस. मते

सद य

ी. ए. बी. जाधव

सद य - सिचव

सदर सिमतीने तयार क न िदलेला वा षक अहवाल यव थापन पिरषदे चा िद.10
ऑग ट, 2017 रोजी या बैठकीतील िवषय

. 8(3) नुसार िवचाराथ ठे वला असता

खालील माणे ठराव झाला आहे .
ठराव

. िव ापीठाचा शै. वष 2015-16 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक

8(3)

व पात) तयार केलेला 12 वा वा षक अहवाल

अिधसभेत मा यतेची िशफारस कर यात आली.

वका न दु

तीसह

सबब, िव ापीठाचा सन 2015-16 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक व पात) तयार
केलेला 12 वा वा षक अहवालबाबत यव थापन पिरषदे ने केलेली िशफारस िवचाराथ).

ठराव:

िव ापीठाचा शै. वष 2015 -16 चा मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक व पात)
तयार केलेला 12 वा वा षक अहवाल िव
यांनी सादर केला. यास

व लेखा अिधकारी डॉ. शेवाळे बी. सी.

ा. डॉ. अशोककुमार ई. एन. यांनी अनुमोदन िदले.

यानंतर िव ापीठा या शै. वष 2015 -16 या मराठी व इं जी भाषेतील (पु तक
व पात) तयार केले या 12 या वा षक अहवालाबाबत यव थापन पिरषदे ने

दु

तीसह केलेली िशफारस

वका न यास सव नु मते मा यता दे यात आली.

मा. अ य ां या परवानगीने बैठक संप याचे . कुलसिचवांनी जाहीर केले.
सही/-

. कुलसिचव

सद य सिचव, अिधसभा
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मा. कुलगु

अ य , अिधसभा
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