सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर
अिधसभे या 1३ या बैठकीचा कायवृ ांत
शु वार, िद.26 ऑग ट, २०१6 सकाळी 11:00 वा.
अिधसभेची १३ वी बैठक िद.26 ऑग ट, २०१६ रोजी सकाळी 11:00 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

पद

1)

मा. ा. डॉ. मालदार एन. एन. - कुलगु

अय

2)

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

सद य

सोलापूर मा. िश ण संचालक (उ च िश ण) पुणे यांचे ितिनधी
3)

ाचाय

ी. पाटील आर. वाय. संचालक, म. व िव. िव. मं.

सद य

4)

ी. मते एच. बी., संचालक िव ाथ क याण मंडळ

सद य

5)

ी. िम ा डी. एन., कुलसिचव

सिचव

वागत:
मा.कुलसिचव यांनी मा. अ य आिण अिधसभेचे सव स माननीय सद यांचे वागत केले.
अनुप थती :
डॉ. नंदनवार डी. आर., भारी सहसंचालक, मा. संचालक (तं
ा. एस. एस. सुयवंशी,

.

िश ण) यांचे ितिनधी, पुणे व

ंथपाल यांनी दूर वनी ारे अनुप थत राह याबाबत िवनंती केली होती.

यां या अनुप थतीची न द घेवून मा यता दे यात आली. मा. संचालक, (D. M. E. R.) मुंबई,
मा.

ी. गणपतराव दे शमुख, िवधानसभा सद य व मा. ॲड. िदलीप सोपल, िवधानसभा सद य

अिधसभे या या बैठकीस अनुप थत होते.

•

व ड ए युकेशन काँ ेस मुंबई यां याकडू न ा. डॉ. एन. एन. मालदार यांना "अित भावशाली 100
कुलगु " या पुर काराने स मािनत कर यात आ यामूळे डॉ. एस. एम. देशपांडे, िवभागीय
सहसंचालक (उ. िश.) मा. संचालक (उ. िश.) पुणे यांचे ितिनधी यांनी अिभनंदनाचा ठराव मांडला
यावर

ी. एच. बी. मते, संचालक िव ाथ क याण यांनी अनुमोदन िदले.
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कुलसिचवांनी पिरिनयम 474 (1) नुसार, मा.कुलगु ं ना बारा 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.
"अ"

कुलसिचव काय लय:
1.

भारतीय घटनेचे िश पकार महामानव डॉ. बाबासाहे ब आंबड
े कर यां या १२५ या जयंती
िनिम ाने िद.17 माच, २०१६ रोजी िव ापीठ सभागृहाम ये िवशेष पिरसंवादाचे आयोजन
कर यात आले होते. या पिरसंवादाम ये आमंि त मा यवरांची या याने संप

झाली. या

काय मास िव ापीठातील िश क, िश के र सेवक आिण अिधकारी वग बहु सं येने
2.

उप थत होते.

िद. 19 माच, 2016 रोजी िव

व लेखािधकारी पदा या मुलाखतीचे आयोजन कर यात

आले होते. सदर मुलाखतीस उप थत असले या उमेदवारामधून िनवड सिमतीने

ी. बी.

सी. शेवाळे यांची नेमणूक कर याची िशफारस केली तसे िनयु तीचे आदेश संबिधतांना
3.
4.

पािरत कर यात आले आहे त.

शै. वष 2016-17 करीता िनवड आधािरत

ेयांक

णाली नुसार सुधािरत अ यास म

तयार क न घे यासाठी उपसिमती या व अ थाई अ यास मंडळा या बैठका संप झा या.
िद. 15 फे व
ु ारी, २०१६ रोजी महष िव ल रामजी शदे

ित ठान व सोलापूर िव ापीठ

यां या संयु त िव माने "िव ल रामजी शदे यांचा धमिवचार व याची

तुतता" या

िवषयावर िव ापीठा या सभागृहाम ये एक िदवसीय चच स ाचे आयोजन कर यात आले.
सदर चच स ात
समी क मा.

िस द संशोधक डॉ. अशोक चौसाळकर, को हापूर, जे ठ सािह य

ी. गो. मा. पवार व डॉ. रणिधर शदे, को हापूर यांची या याने संप झाली

या चच स ाचा लाभ िव ापीठातील बहु सं य िश क, िश के र सेवक आिण िव ा य नी
5.

6.

घेतला.

शै. वष 2016-17 म ये िव ापीठातील िविवध संकुलातील अिधिवभागाम ये वेश सिमती
गिठत केली असून सदर सिमतीची
संप झाली.

थम बैठक िद. 22/03/2016 रोजी िव ापीठाम ये

तुत िव ापीठातील कुलसिचव या संवध
ै ािनक पदाची जािहरात

आली होती. सदर जािहराती या अनुषंगाने पा

कािशत कर यात

उमेदवारांची िद. 23/04/2016 रोजी

िव ापीठ काय लयात मुलाखत आयोिजत कर यात आली होती. सदर मुलाखतीत िनवड

सिमतीने िशफारस के यानुसार डॉ. दे ब नाथ िम ा यांना िनयु ती आदे श पािरत कर यात
आले. सदर िनयु ती आदेशानुसार डॉ. दे ब नाथ िम ा हे िदनांक 09/05/2016 रोजी
िव ापीठात कुलसिचव पदी जू झाले आहे त.
तूत िव ापीठातील कुलसिचव

7.

िद.30 एि ल, 2016 रोजी सेवािनवृ
तुत िव ापीठातील रसायनशा

रोजी ा यापक पदी

झाले.

ी. एस. के. माळी िनयत वयोमानानुसार

संकुलातील ा. डॉ. ए. डी. सागर (िद. 01/04/2016

जू) िद. 25/04/2016 रोजी यांचा कत य रजेवर असताना नांदेड

जवळ अपघात झाला व उपचारा दर यान िद. 26/04/2016 रोजी यांचे दु :खद िनधन
झाले. याबाबत िद. 29/04/2016 रोजी मा. कुलगु महोदय यां या अ य तेखाली
िव ापीठ सभागृहाम ये शोकसभेचे आयोजन कर यात आले होते.
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8.

शै. वष 2016-17 साठी िव ापीठ अिधिवभागातील व संल नत महािव ालयातील एम.ए.,

एम.ए सी., एम.कॉम व एम.सी.ए. या अ यास मा या वेश पूव परी स
े ाठी सिमती गिठत
कर यात आली होती. सदर सिमतीकडू न

वेश मािहती पु तका तयार कर यात आली

आहे . सदर वेश सिमती बैठकीतील ठरावानुसार वेश पूव परी ेचे ऑन लाईन अज िद.
09/05/2016 ते 28/05/2016 दर यान भर यात आले; व वेश पूव परी ा िद. 6, 7 व 8
जून, 2016 रोजी सोलापूर, बाश , पंढरपूर, सातारा व को हापूर या क ावर
9.

परी ा घे यात आली.

बी.बी.ए., बी.सी.ए. व बी.ए सी. (ई.सी.एस.) या अ यास मा या

वेश पूव

वेशपरी ेसाठी

वेश

सिमती गिठत कर यात आली व सिमतीमाफत मािहतीपु तका तयार कर यात आली
आहे . या अ यास मासाठी वेश परी ा अज िद. 26/05/2016 ते 18/06/2016 पयत
ऑनलाईन प दतीने मागवून सदर अ यास माची एकूण 2,178 िव ाथ किरता

वेश

परी ा िद. 24/06/2016 रोजी घे यात आली आहे. ३० जून, २०१६ रोजी वेश परी ेचा
िनकाल ऑनलाईन

ारे

िस द कर यात आला असून सदर या िव ा य ना यां या

मागणीनुसार महािव ालयांचे वाटप कर यात आले. शै. वष 2016-17 संल नत
महािव ालयातील बी.बी.ए./बी.सी.ए./बी.ए सी. (ई.सी.एस.) या अ यास मासाठी ि तीय
वेश परी ा िद. 29 जुलै, २०१६ रोजी घे यात आली असून एकूण ३७९ िव ा य नी वेश

पूव परी ा िदली असून यांचे िनकाल 03/08/2016 रोजी िव ापीठ संकेत थळावर
िस द कर यात आले असून िद. 05 ऑग ट, 2016 पासून या िव ा य चे

महािव ालय तरावर घे यात येत आहे त.

वेश

10. शै. वष 2016-17 पासून सोलापूर शहरा या महािव ालयातील कला, वािण य व िव ान
या िव ाशाखेतील अ यास माचे

थम वष चे

वेश क ीय

वेश प दतीने कर यासाठी

यो य प दत ठरिव यासाठी गठन केले या सिमती या व उपसिमती या आजतागायत
एकूण 4 बैठका आयोिजत क न वेश ि ये या प दतीचा मसूदा तयार कर यात आला
आहे . िव ापीठ संल नत सोलापूर शहरातील महािव ालयात सु
वािण य व िव ान या िव ाशाखे या अ यास मा या थम वष चे

असले या कला

वेश क ीय प दतीने

कर यात आले असून वेश ि या ऑनलाईन णाली ारे झाली असून िद. 14/06/2016

ते 21/06/2016 पयत ऑनलाईन अज कर याची मुदत होती एकूण 5,135 िव ा य ची
ऑनलाईन नाव न दणी केली. िद. 14/06/2016 ते 19/07/2016 पयत ऑनलाईन वेश
ि या पूण कर यात आली आहे .

वेशापासून वंिचत राहीले या उविरत िव ा य या

वेशासाठी िद. 26/07/2016 रोजी मा.

ाचाय ची बैठक घेवून बी.कॉम., बी.ए सी.

बायोटे नोलॉजी या अ यास माकरीता वेश मतेपे ा 10% ते 20% वेश मता वाढवून
भ न घे याचा िनणय झाला.

11. शै. वष 2015-16 या कालावधीत
िश यवृ ीपोटी

12.

वेश घेतले या मागासवग य ओ.बी.सी. िव ा य या

. 9,13,755/- इतकी र कम ा त झाली असून सदर र कम िव ापीठ

खा याम ये वग कर यात आली आहे .
या िव ा य चे

दाखला

थलांतर दाखला/ थानांतर कवा दु बार

थलांतर दाखला/ थानांतर

कवा दो हीही गहाळ झाले असतील अशा िव ा य ना पा ता कायम

कर यासंदभ त िनयमावली तयार क न संबिं धत महािव ालयांना व संकुलांना
कळिव यात आले आहे .
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13.

14.

या महािव ालयांनी नजर चुकीने अिधकचे पा ता शु क िव ापीठाम ये जमा केले आहे

यांना अिधक या र कमेचा परतावा िदला. तसेच महािव ालयां या िव ा य या पा ता

कर यासंदभ त ट
ु ची पूतता कर यात आली आहे .

तुत िव ापीठा या सन 2013-14 मधील 10 वा वा षक अहवाल सन 2016

(अथसंक पीय) अिधवेशनात मुंबई येथे िवधान मंडळा या दो ही पटलावर ठे व याबाबत मा.
धान सिचव, उ च व तं

िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई यांची मा यता घेवून मराठी व

इं जी भाषेतील वा षक अहवाला या पु तक व पातील एकूण 50
15.

या

ती (मराठी 25 व

इं जी 25) व 25 ती सी.डी. सह िद. 06/04/2016 रोजी पाठिव यात आले.
तुत िव ापीठा या सन 2014-15

या 11 या वा षक अहवालां या सव दु

या

डी.टी.पी. म ये क न घेत या आहे त. डी.टी.पी. होवून आलेली त मराठी अहवाला या
मुि त शोधन कामासाठी मा. डॉ.

ीमती वडगबाळकर एस. एस. व इं जी अहवालाचे

मुि त शोधन व अनुवाद कर यासाठी मा.

ा. संतोष राजगु

यांना दे यात आले.

िद.17/06/2016 रोजी वा षक अहवाल सिमतीची बैठक आयोिजत कर यात आली. सदर
बैठकीत ५ छायािच ांची िनवड कर यात आली तसेच मुि त शोधन व भाषांतर झाले या
वा षक अहवालात यो य

या दु

या कर यात आ या व पुढील बैठकीत मसुदा

मा यतेसाठी व उविरत छायािच े िनवड कर याचे ठरले. याअनुषंगाने पुढील बैठकीचे

आयोजन क न िद.२१/07/2016 रोजी छायािच ांची िनवड कर यात आली. तसेच मराठी
अंक व इं जी अंकाम ये काही दु
भाषांतर केले या

या सुचवून मराठी व इं जी अंक मुि त शोधन व

ीमती डॉ. वडगबाळकर व डॉ. संतोष राजगु

तपास यासाठी दे यात आले.

ीमती डॉ. वडगबाळकर व डॉ. संतोष राजगु

16.

यांना पु हा यव थत

यांनी तपासून िदलेले अंितम अंक

डी.टी.पी. म ये अंतभ व कर यासाठी मु काकडे पाठिव यात आले आहे .
मा.

ीमती मिनषा वम , संचालक व सिचव, रा य क प संचालनालय, रा ीय उ चतर

िश ा अिभयान (RUSA), यांनी िविहत नमु यात सन 2013-14, 2014-15 व 2015-16 ची
मािहती

मागिवली

होती.

याअनुषंगाने

िद.12/04/2016

रोजी

सव

संल नत

महािव ालयांना प ा ारे मािहती वरीत दे याबाबत कळिव यात आले. मािहती न दे णा या
महािव ालयांना

मरणप -1 नुसार मािहती दे याबाबत कळिवले आहे . उविरत

महािव ालयांना मािहती पाठिव याबाबत मरणप -2 नुसार सुिचत कर यात आले आहे .
तसेच ा त 84 महािव ालयांपैकी 25 महािव ालयांची मािहती िविहत नमु यात भर यात
17.

आली आहे .

तुत िव ापीठा या सव संल नत महािव ालयातील िव ा य ची ई-सुिवधा र कम

.32,89,032/- महारा

ान मंडळ (MKCL), यांना आदा कर यात आली आहे.

18.

िव ापीठातील संगणकशा

संकुल इमारती या माग या बाजूस वे थ वे ट-वम कं पोिझट

19.

शै. वष 2016-17 पासून पदवी या थम वष स व पद यु र वग या ि तीय वष स िनवड

युिनट खत तयार कर यासाठी शेडची उभारणी पूण झाली आहे .
आधािरत

ेयांक णालीनुसार (Choice Based Credit Sytem) तयार केलेले अ यास म

िव ापीठा या संकेत थळावरही उपल ध क न दे यात आलेले आहेत. सदरचे अ यास म
संकेत थळावर उपल ध के याचे महािव ालयांना पिरप का ारे कळिव यात आले आहे .
अिधसभेची तेरावी बैठक शु वार, िद.26 ऑग ट, २०१6 कायवृ ांत
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20.

बी. ए., बी. ए सी., तसेच बी. कॉम या अ या माचे िनवड आधािरत

ेयांक णालीनुसार,

21.

डॉ. पी. भाकर, डॉ. पी. टी. सावंत व डॉ. ए. बी. नारायणपेठकर या याकडू न “ ा. के. बी.

(Choice Based Credit System) आराखडे (Structure) तयार कर यात आले आहेत.
पोवार मेमोिरयल गो ड मेडल" या नावाने एम. ए सी. भूशा

या िवषयाम ये िव ापीठ व

संल नत महािव ालयामधून थम येणा या िव ाथ /िव ा थनीस शै. वष 2015-16 पासून
22.

सुवणपदक दे याकिरता . 1 लाख दे णगी
ा.

वकार यात आली.

ीमती सुलभा शरद िपशवीकर यां याकडू न “ ा.

नावाने इले

ी. ना. गोडबोले मृती

ीलीला” या

ॉिनक साय स या िवषयाम ये िव ापीठ व संल नत महािव ालयामधून थम

येणा या िव ाथ / िव ा थनीस शै. वष 2015-16 पासून सुवणपदक व .1,000/- रोखीने
23.

सु कर यासाठी .1 लाख 15 हजार दे णगी

वकार यात आली आहे .

सौ. शांताबाई िनवृ ी गायकवाड ( वकुळसाळी) यां याकडू न “सौ. शांताबाई िनवृ ी
गायकवाड ( वकुळसाळी) सुवणपदक” या नावाने एम. ए. भाग 1 व 2 इितहास या
िवषयाम ये िव ापीठ व संल नत महािव ालयामधून थम येणा या िव ाथ / िव ा थनीस
शै. वष 2015-16 पासून सुवणपदक सु

24.

आली आहे .

कर यासाठी

.1 लाख दे णगी

वकार यात

शै. वष 2016-17 म ये िव ापीठातील िविवध संकुल व संल नत महािव ालयातील
पद यु र अ यास मास वेशासाठी वेश पूव परी ा िद. 06/06/2016 ते 08/06/2016
सोलापूर, पंढरपूर, बाश , को हापूर व सातारा या क ांवर घे यात आली. एकूण 2,396

िव ा य नी सदर परी ा िदली असून, वेश पूव परी ेचा िनकाल िव ापीठ संकेत थळावर
िस द कर यात आली आहे . याच माणे िद. 16/06/2016 व 17/06/2016 एम. ए.,

एम. कॉम. या अ यास मांची वेश पूव परी ा सोलापूर, पंढरपूर व बाश या क ांवर एकूण
25.

484 िव ा य किरता घे यात आली.

तुत िव ापीठास एकूण 210 शासकीय पदांचा अकृतीबंध मंजूर झाला असून, यापैकी

वग 03 व 04 संवग तील िर त पदांची भरती

ि या माच/एि ल, 2016 म ये सु

कर यात आली होती. परं तु काही अपिरहाय कारणा तव थांबिव यात आली होती. ती
ि या स या सु

कर यात येऊन थमत: सव जािहराती या अनुषंगाने ा त अज चे मेळ

घाल यात आले आहे. िद.15/06/2016 रोजी मा. कुलगु

महोदयांनी नामिनदिशत

केले या दै िनकात जाहीर िनवेदन िस द कर यात येऊन यात िद.25 व 26 जून, 2016
26.

रोजी लेखी परी ा आयोिजत कर यात आली.
शै. वष 2016-17 साठी महारा

िश क पदांची भरती ि या सु
कायभारानुसार मा. कुलगु

िव ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 77 अ वये ता पुर या
कर यात आली असून या अनुषंगाने संकुलातील ा त

महोदयांकडू न संकुल िनहाय िश क पदे िनि त क न

घे यात आले आहे . यानुसार बदू िनि त क न घे यासाठी िव ापीठा या िवशेष क ास
27.

अवगत कर यात आले आहे.

शै. वष 2014-15 म ये िनयिमत पदावर कायरत असले या िश कांचे वयंमू यमापन

अहवाल भ न मागिव यात आले आहे त. सदर अहवालांचे मा. कुलगु महोदयांनी
पुन वलोकन केले आहेत. संबिं धत अ यापकां या

वयंमू यमापन अहवालात संबिं धत

संकुलां या संचालकानी व मा. कुलगु महोदयांनी पृ ठांिकत केलेले शेरे सव संबिं धत
अ यापकांना प ा ारे कळिव यात आले आहेत.
अिधसभेची तेरावी बैठक शु वार, िद.26 ऑग ट, २०१6 कायवृ ांत
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28.

व ड ए युकेशन काँ ेस, मुंबई यां याकडू न

ा. डॉ. एन. एन. मालदार यांना "अित

29.

बी. ए., बी. ए सी. तसेच बी.कॉम. या अ यास माचे िनवड आधािरत

भावशाली 100 कुलगु " या पुर काराने स मािनत कर यात आले.

य
े ांक णालीनुसार

(Choice Based Credit System) आराखडे (Structure) तयार कर यात आले असून

सदरचे आराखडे िव ापीठा या संकेत थळावरही उपल ध क न दे यात आलेले आहे त व
आराखडे संकेत थळावर उपल ध के याचे महािव ालयांना पिरप का ारे कळिव यात
30.

आले आहे .

ीमती रोिहणी अिनल पंधे यां याकडू न “Anil Vasantrao Pandhe Gold Medal” या

नावाने बी. ई. िस हील (

चरल िडझाई नग) या िवषयाम ये िव ापीठ व संल नत

महािव ालयातून थम येणा या िव ाथ /िव ा थनीस शै. वष 2015-16 पासून सुवणपदक
दे याकिरता
31.

.1 लाख देणगी

पदकांम ये वाढ होवून ती आता 33 सुवण पदकांपयत झालेली आहे .

अहवाल कालावधीम ये अिभयांि की, फामसी, बी. एङ, बी.पी.एङ या अ यास मां या

DTE (DIRECTORATE OF TECHNINCAL EDUCATION, MUMBAI) व वेश िनयं ण
सिमती यां या कडू न

ा त झाले या या ा तपासून िव ा य ची पा ता कायम कर यात

आली आहे . कागदप ां या
EDUCATION, MUMBAI)
32.

वकार यात आली आहे . यामुळे एकूण 32 सुवण

ट
ु ी अभावी DTE (DIRECTORATE OF TECHNICAL

वेश िनयं ण सिमती यां या कडू न

िव ा य ना ता पुर या व पात पा कर यात आले आहे.

लंिबत असले या

सन 2015-16 मधील सोलापूर िव ापीठा या १२ या वा षक अहवाल तयार कर यासाठी
सव संल नत महािव ालयांना िविहत नमु यात मािहती िद. १० ऑग ट, 2016 पयत
पाठिव याबाबत िद. ०४ जुलै, २०१६

. सोिवसो/सां यकी/२०१६-17/६२१५

या

आिण मािहती पाठिव यासंबध
ं ी सूचना

िस द कर यात आ या. तसेच संल नत

प ा वये कळिव यात आले. िव ापीठा या संकेत थळावर एकूण ११ त ते व ५ पिरिश ठे

महािव ालयाचे उपल ध असले या ई-मेल वर त ते पाठिव यात आले. या वा षक
अहवालासाठी िव ापीठातील संकुलांची व
आव यक अस यामुळे िद. ०४ जुलै, २०१६

शासकीय िवभागांची मािहती गोळा करणे

. सोिवसो/सां यकी/२०१६-१७/६२१४ या

प ा वये सव संकुलांना सोबत िदले या िविहत नमु यात मािहती दे याबाबत सूिचत
कर यात आले. संबिं धत महािव ालयांकडू न
33.

नाहीत हे तपासून घे याची ि या सु आहे .
मा.

ा त अहवाल यव थतरी या आहे त का

ीमती मिनषा वम , संचालक व सिचव, State Project Directorate (SPD), RUSA,

Maharashtra यांनी िद.०९ माच, २०१६ रोजी पाठिवले या ई-मेल या अ वये मागिवलेली
िविहत नमु यातील मािहती सोलापूर िव ापीठ प

34.

. SUS/Stat/2016/6358,

िद.11 जुलै, 2016 रोजी ई-मेल ारे सादर कर यात आली आहे .

शै िणक वष 2016-17 म ये िव ापीठातील िविवध संकुल व संल नत महािव ालयातील
पद यू र अ यास मास वेशासाठी िद.09 मे, २०१६ ते १३ जुलै, २०१६ पयत ऑनलाईन

वेश परी ा पूण कर यात आली असून एकूण २८८० िव ा य नी परी ा िदली होती. सदर

िव ा य ची थम व ि तीय गुणव ा फेरी िस द कर यात आली असून यानुसार एकूण
840 िव ा य ना वेश दे यात आले आहे .

अिधसभेची तेरावी बैठक शु वार, िद.26 ऑग ट, २०१6 कायवृ ांत
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35.

िव ापीठ संल नत सोलापूर शहरातील महािव ालयात सु

असले या कला, वािण य व

िव ान या िव ाशाखे या अ यास मा या थम वष चे वेश क ीय प दतीने कर यात येत
असून वेश ि या ऑनलाईन णाली ारे होत असून िद.14/०६/२०१६ ते १२/०७/२०१६

पयत ऑनलाईन वेश ि या पूण कर यात आली असून एकूण ६,००५ िव ा य नी नाव
न दणी केली होती. सदर िव ा य ची थम व ि तीय फेरी पूण झाली असून िद.13 जुलै,
२०१६ पासून ऑनलाईन अज केलेले काही िव ा य ना वेश न िमळा याने िद.१४ जुलै,
36.

२०१६ पासून िर त जागांवर महािव ालय तरावर वेश दे याचा िनणय घे यात आला.
तुत िव ापीठास िश के र भरती

ीया अंतगत िद.25 व 26 जून, 2016 रोजी लेखी

परी ा आयोिजत कर यात आली होती सदर लेखी परी ेत गुणानु मे उ चतम गुणव ा

ा त करणा या िशपाई या संवग तील सामािजक व समांतर आर णानुसार एकूण 07

37.

38.

उमेदवारांना िनयु ती आदे श पािरत कर यात आले आहे .
शै. वष 2016-17 साठी महारा
िश क पदांची भरती

िव ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 77 अ वये ता पुर या

ि या पूण क न िव ापीठा या िविवध संकुलात 29 िश क

होवून अ यापनाचे काय सु कर यात आले आहेत.

आ थापना िवभागा या पूव थे माणे शै. वष 2014-15 अहवालांचे मा. कुलगु
पुन वलोकन केले आहे त. संबिं धत अ यापकांचया

जू

महोदयांनी

वयं मू यमापन अहवालात संबिं धत

संकूलां या संचालकांनी व मा. कुलगु महोदयांनी पृ ठांिकत केलेले शेरे संबिं धतांना
िव ापीठ पिरिनयमानुसार अवगत क न यानुसार सव संबिं धत अ यापकांना प ा ारे
39.

40.

कळिव यात येवून सदर अहवाल यां या िनदशनास आणून वा री घे यात आली आहे .
िद.19 जुलै, 2016 रोजी गु पो णमेचे औिच य साधून मा. कुलगु महोदयां या ह ते
िव ापीठा या सव संकुलातील संचालक, अ यापक व संवध
ै ािनक अिधकारी यांचा
व गुलाब पु प दे ऊन स कार कर यात आला.

तुत

ीफळ

तुत िव ापीठातील िश के र वग ३ व ४ पदांची भरती ि या अंितम ट यात आली

असून एकूण ०७ उमेदवारांची िविहत ि ये ारे िनवड क न यांना िशपाई पदाचे िनयु ती
आदे श पािरत कर यात आले होते. यापैकी ०५ उमेदवार िशपाई या पदावर ०१
पिरचर

ंथालय

जू झाले आहे त. उविरत वग ०३ मधील वेगवेग या ०५ संवग तील पदांची

यावसाियक चाचणी िद.२३ व २४ जुलै, २०१६ रोजी घेवून िद.03/08/2016 रोजी लेखी व
ा यि क परी ेनंतर गुण

संकेत थळावर
41.

42.

ा त केले या उमेदवारांची संभा य यादी िव ापीठ

िस द कर यात आली असून िद.04/08/2016 रोजी सायं. 5:00

वाजेपयत हरकती मागिव यात आ या हो या. पुढील ि या सु आहे.
शै. वष २०१६-१७ साठी महारा
रसायनशा

व भूशा

िव ापीठ अिधिनयम १९९४ कलम ७७ अ वये

संकुलातील िविहत

ि ये ारे ०७ पदे भर यात आली असून

यापैकी ०५ िश क संबिं धत संकुलात जू झाले आहे त.

01 ऑग ट, 2016 हा िव ापीठाचा १२ वा वध पन िदन अितशय उ हासपूण वातावरणात
पार पडला सदर काय माचे अ य मा. डॉ. एन. एन. मालदार, कुलगु

हे होते तर मुख

अितथी हणून मा. डॉ. वासुदेव गाडे , कुलगु , सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठ, पुणे हे
उप थत होते. या काय माचे औिच य साधून
गुणानु मे थम येणा या िव ा य चा माणप

मुख पाहु यां या ह ते िविवध

े ात

व मृतीिच ह दे वून तसेच गुणवंत िश क,

गुणवंत कमचारी, आदश ाचाय, आदश महािव ालय हे पुर कार िवतरण कर यात आले
अिधसभेची तेरावी बैठक शु वार, िद.26 ऑग ट, २०१6 कायवृ ांत
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तर िव ापीठाचा अ यंत मानाचा असा समजला जाणारा दु सरा जीवनगौरव पुर कार
सोलापूर िज

ाचे सुपु , ये ठ सािह यक, थोर समी क, ममिवनोदकार मा. ा. गो. मा.

पवार यांना अ य
43.

44.

व पाहु यां या ह ते दे यात आला. या पुर काराचे व प रोख र कम

.25,000/-, स मानप , मृतीिच ह असे होते.

शै. वष 2015-16 म ये मागासवग य िव ा य चे (एस.बी.सी.) एकूण ३८ िव ा य ची
.२,५३,६६०/- इतकी र कम

ा त झाली असून सदरची र कम िव ा य या नावे फी

पोटी वग कर यासाठी िव व लेखा िवभागाकडे कळिव यात आले आहे.

अहवाल कालावधीत शै. वष 2016-17 साठीचे पा ता अज संदभ तील िनयम, पा ता
शु क व तारखासंदभ तील पिरप क तयार क न महािव ालयांना पाठिव यात आले होते.
परं तु बी. ए., बी.कॉम. व बी.ए सी. या अ यास मासाठी

वेशां या तारखा वाढिव यात

आ यामुळे सदर अ यास मां या तसेच पद यु र पा ता अज संदभ तील तारखांम ये

बदल कर यात आला असून सदर तारखा बदलाचे पिरप क िव ापीठ संकेत थळावर
45.

महािव ालयांना मािहती तव उपल ध क न दे यात आले आहे .

अहवाल कालावधीम ये शै. वष २०१५-१६ करीता वेिशत कला, िव ान, वािण य, िवधी,
िश णशा , शारीिरक ि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 मांसाठी
वेश घेतले या िव ा य या पा ता अज तील

ट
ु ी संबिं धत महािव ालयांना व

िव ापीठातील संकुलांना 31/12/2015 पुव ऑनलाईन कळिव यात आ या हो या. परं तु
सदरील मुदतीनंतर
46.

ट
ु ची पूतता केले या व पा असणा या िव ा य ची

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

.500/- माणे

अहवाल कालावधीम ये अिभयांि की, फामसी, बी. एङ, बी.पी.एङ या अ यास मां या

DTE (Directorate of Technical Education, Mumbai) व वेश िनयं ण सिमती यां या
कडू न

ा त झाले या या ा तपासून िव ा य ची पा ता कायम कर यात आली आहे .

कागदप ां या ट
ु ी अभावी DTE (Directorate of Technical Education, Mumbai) वेश
िनयं ण सिमती यां या कडू न
47.

कर यात आले आहे.

लंिबत असले या िव ा य ना ता पुर या व पात पा

शै. वष २०११-१२ ते २०१५-१६ म ये एम. फील., पी.एच.डी. या अ यास मास
घेतले या िव ा य या अज ची तपासणी क न

वेश

या िव ा य नी आव यक या कागद

प ांची पूतता केली नाही अशा िव ा य या नावांची यादी तसेच पा िव ा य या नावां या

या ा दे खील संबिं धत महािव ालयांना अिण महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळ
48.

(बी.सी.यु.डी.) यां याकडे पाठिव यात आ या आहेत.

शै. वष २०१३-१४ ते २०१५-१६ म ये कला, वािण य, िव ान, अिभयांि की व िश णशा

या िव ाशाखांतील अ यास मांस वेश घेतले या िव ा य ची ता पुरती पा ता कर यात
आले या िव ा य या आव यक या कागदप ांची पूतता महािव ालयांकडू न झा याने
सदर िव ा य ची पा ता कायम क न

49.

िवभागास कळिव यात येत आहे .
इतर िव ापीठामधून

याचे िनकाल

िस द कर याबाबत परी ा

थम व ि तीय वष पूण क न आले या िव ा य या

तुत

िव ापीठात वेश दे णे संदभ त संबिधत महािव ालयांना िव ापीठाची मा यता घे यासाठी
प पाठिवले आहे या प ावर कायवाही सु आहे .

अिधसभेची तेरावी बैठक शु वार, िद.26 ऑग ट, २०१6 कायवृ ांत

8/32

50.

51.

शै. वष २०१६-17 करीता

तुत िव ापीठाशी सव संल नत महािव ालये व िव ापीठ

संकुलातील कमचा यांसाठी पा ता िवभागामाफत

वेश, पा ता व परी ेसंबध
ं ीचे एक

िदवसीय कायशाळे चे आयोजन िद.२०/०७/२०१६ रोजी घे यात आले.
इतर िव ापीठातून

तुत िव ापीठात वेश घेतले या िव ा य या िवषयी तयार केलेली

िनयमावली अ ावत कर यासाठी सव िव ाशाखां या मा. सम वयकांची बैठक

२५/०७/२०१६ रोजी आयोिजत क न सदर िनयमावली अ ावायत कर यासंबध
ं ी ि या
52.

चालू आहे.

दरवष माणे दे यात येणारा “राजष शाहू महाराज पुर कार २०१६” हा सामािजक शा े
संकुलातील

ी. समाधान शामराव भोरकडे या िव ा य स

पुर कारासाठी रोख र कम
53.

54.

.5,000/- िव ापीठाचे

सव िव ाशाखेतील काही िवषयांचे अ यास म िनवड आधािरत
नुसार तयार क न िव ापीठा या संकेत थळावर

महािव ालयांना पिरप का ारे दे खील कळिव यात आले.

य
े ांक णाली (CBCS)

िस द कर यात आले तसेच

िद.03/08/2016 रोजी डॉ. माधुरी उमाकांत वाळवेकर, वाळवेकर निसग होम सोलापूर
यांनी एम.ए सी. सं याशा
धनादे शा ारे

"ब"

श तीप क व मृतीिच ह दे वून

िद.01 ऑग ट, 2016 िव ापीठ वध पन िदनी गौरिव यात आले.

या िवषयात

थम येणा या िव ाथ / िव ाथ नीस “ ीमती

सुलभा शंकर पांडे” यां या नावाने सुवणपदक सु

55.

दान कर यात आला असून

कर यासंदभ त िव ापीठास

.१,०६,०००/- ह तपोच िदले आहे त सदर दे णगीनुसार सुवणपदक दान

कर यासाठीची कायवाही सु आहे .

िव ापीठातील िविवध संकुल/िवभाग व अितथीगृहाम ये ( सा अंतगत) नऊ ए.सी. खरे दी
क न बसिव यासंबध
ं ात दे यात आले या वक ऑडर माणे ए.सी. ा त झालेले आहेत.

महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळ (बी.सी.यु.डी.) िवभाग:
1.

2.

िश क मा यता िवभागाने अहवाल कालावधीत मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ अंतगत
ा त झाले या एकूण 7 अज वर कायवाही क न संबिं धतास मािहती दे यात आली असून

पाच अपील अज वर कायवाही कर यात आली आहे .

शै.वष 2016-17 पासून नवीन महािव ालय, िवषय / अ यास म, िव ाशाखा सु
कर याकरीता ा त

तावांवर िवहीत कायवाही क न सव पा

ताव महारा

शासन,

मा.िश ण संचालक (उ.िश.), िश ण सहसंचालक यां याकडे पुढील कायवाहीकरीता
3.

सादर कर यात आलेले आहेत.

शै.वष 2016-17 या नैस गक िव ताराकरीता

ात

मा.िश ण संचालक (उ.िश.) पुणे, मा. सहसंचालक, तं
मा.संचालक, तं

िश ण संचालनालय, महारा

तावांवर िवहीत कायवाही क न

िश ण िवभागीय काय लय, पुणे,

रा य, मुंबई, मा.सिचव, उ च व तं

िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई, वे टन िरजनल ऑफीस, ए.आय.सी.टी.ई, चचगेट, मुंबई
4.

यां याकडे सादर कर यात आलेले आहे .

तुत िव ापीठाशी संल नत 40 अनुदािनत महािव ालयांचे व

संकुलांचे शै िणक व
आले या हो या.

तुत िव ापीठातील सव

शासकीय मू यमापन कर याकरीता सिम या िनयु त कर यात

यानुसार सव सिम यांनी भेटी िदले या आहे त. सदर या सव

सिम यांकडू न अहवाल

ा त झालेले असून सदर अहवालांची छाननी कर याकरीता

िनयु त ि सद यीय सिमतीचे अहवाल
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महािव ालयांचे व
5.

6.

7.

8.

क न अंितम गुण व

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

ेणी िव ापीठा या संकेत थळावर िस द कर यात आलेले आहेत.

शै.वष 2016-17 या स

आरं भ व स

समा ती या तारखा िनि त क न तसेच सव

संल नत महािव ालये, िव ापीठातील सव संकुले व िव ापीठातील सव
िवभागाकडे पाठिव यात आलेले आहे त.

शासकीय

शै.वष 2017-18 पासून नवीन महािव ालय, िवषय / अ यास म व िव ाशाखा सु
कर याकरीता सं था / महािव ालयांकडू न

ताव

वकार याकामी शै.वष 2017-18 चा

अ पकािलन बृहत आराखडा तयार कर याची कायवाही सु आहे.
267 अ यापक पदासाठी संल नत महािव ालयाकडू न

ा त झाले या, थािनक िनवड

सिमती अहवालावर यो य ती कायवाही क न संबिं धत महािव ालयास मा यता अस याचे
कळिव यात आले.

3 महािव ालयांना िनयिमत अ यापक व ाचाय पदा या भरतीसाठी महािव ालयामाफत
ा त छाननी सिमती या अहवालानुसार महािव ालयास मा. कुलगु

मागासवग य
9.

तुत िव ापीठातील सव संकुलांचे शै िणक व शासिकय मू यमापन

ितिनधी व िवषयत

कायवाही कर यात आली आहे .

कळिव यात आले. शासनामाफत

ितिनधी,

ा त दोन प ावर

िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ ी या वयोमय दा वाढीसंदभ त महािव ालयामाफत
एका

ात

तावावर आढावा सिमतीची बैठक घेवून सिमतीने िशफारस के यानुसार अहवाल

मा. िश ण संचालक (उ च िश ण), पुणे यां या माफत शासनास पाठिव यात आला.
27 अ यापक पदासाठी संल नत महािव ालयाकडू न

ा त झाले या, िव ापीठ िनवड

सिमती अहवालावर यो य ती कायवाही क न संबिं धत महािव ालयास कायम मा यता
अस याचे कळिव यात आले.

संल नत महािव ालयाकडू न

ा त झाले या, िव ापीठ िविहत िनवड सिमती

अहवालानुसार संबिं धत महािव ालयातील एक ाचाय स मा यता दे यात आली आहे .

संल नत महािव ालयाकडू न ा त झाले या, संबिं धत महािव ालयातील िर त िनयिमत
ाचाय पदी दोन भारी ाचाय स मा यता दे यात आली आहे .

कॉलेज ऑफ ए युकेशन, बाश यांना यु.जी.सी. 11 या पंचवा षक योजनेतंगत मंजूर

झाले या इमारती या बांधकामाचा पूण व दाखला (Completion Certificate) यु.जी.सी.,
ड यु. आर. ओ., पुणे येथे पाठिव यात आला आहे .

मागील िशिबराम ये थानिनि ती सिमतीने िशफारस न केले या सहा यक

ा यापकांचे

टे ज- 2 व 3 म ये थानिनि तीकिरता िव ापीठ अनुदान आयोग अिधसूचना िद.30 जून,

2010 मधील तरतूदीनुसार िवषय िनहाय िवषयत ांची नांवे दे यात आली आहे .

तुत िव ापीठातून िव ा य ची पीएच.डी. साठी मौिखक परी ा झाली आहे; व एकूण 20

िव ा य ना पीएच.डी. पदवी उ ीण हणून घोिषत कर यात आले.
तुत िव ापीठाशी संल न महािव ालयातील

ाचाय,

ा यापक, सहयोगी

ा यापक,

सहा यक ा यापक, ंथपाल व शा.िश.संचालकांची िर त पदे भर यासाठी ा त झाले या
दहा

तावांची तपासणी क न जािहराती या मसू ास मा यता दे यात आली आहे .

संल न अनुदािनत महािव ालयातील दोन िश क व एक िश के र पदाची व कायम
िवनाअनुदािनत महािव ालयातील नऊ िश क व चार िश के र पदांची बदू नामावली
न दवहीची ाथिमक तपासणी क न दे यात आली.
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18. या िवभागात सहा यक ा यापक पदासाठी िद.29 माच, 2016 ते 11 मे, 2016 अखेर 20

मागासवग य उमेदवारांनी नाव न दणी केलेली आहे . तसेच एका मागासवग य उमेदवारांची
अिधक या पा तेची न द घे यात आली आहे. नाव न दणी केले या मागासवग य पा

19.

उमेदवारांची यादी िव ापीठ संकेत थळावर कािशत कर यात आली आहेत.

यव थापन पिरषदे ने पािरत केले या ठरावानुसार, सन 2016-17 पासून संल न

महािव ालयातील िश के र कमचा यांमधून गुणवंत िश के र कमचारी पुर कार

दे यासाठी मा. कुलगु महोदयांनी गठीत केले या सिमतीकडू न सदर पुर कारासाठी
तयार कर यात आलेली िनयमावली व अज चा नमुना इ. यव थापन पिरषदेसमोर
20.

िवचाराथ सादर कर यात आला आहे .

शै िणक वष 2016-17 करीता नवीन अ यास मासाठी संल नकरण व संल नकरणा या
नुतणीकरणाचे

ताव

ा त झालेले आहे त. सदर या

तावांची छाननीसिमतीमाफत

छाननी होऊन छाननी सिमतीचा अहवाल ा त झालेला आहे . यानुसार पुढील कायवाही
21.

सु आहे.

संल न महािव ालयांना सन 2016-17 या शै िणक वष साठी युपीएससी, एमपीएससी,
बँक ग परी ा,

आयोजनाकिरता

टाफ िसले शन आिण इतर परी स
े ाठी किरअर गाईड स या यान
ो साहना मक काही अंशी अनुदान मागणीचे

िद.30/06/2016 पयत पाठिव याबाबत िव ापीठ प
22.
23.

24.

25.

5097, िद.02 जून, 2016 अ वये कळिव यात आले.

ताव िविहत मुदतीत

. सोिवसो /म.िव.िव.मं./ िव.क./

या कालावधीत

तुत िव ापीठातून 3 िव ा य ची एम.िफल. साठी मौिखक परी ा झाली;

उमा िश णशा

महािव ालय, पंढरपूर, ता. पंढरपूर, िज. सोलापूर यांचे 2(f) & 12 (B) चे

व िव ा य ना एम. िफल पदवी दान कर यात आली.

ताव िव ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद ी या काय लयास मंजूरीसाठी पाठिव यात

आले आहे त.

वालचंद कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालयातील 5 िश कांचे
सहा यक ा यापकांचे टे ज 1 ते 2 व टे ज 2 ते 3 (CAS Promotion) म ये थानिनि ती
कर यात आलेली आहे.

तुत िव ापीठ संल न महािव ालयातील
ा यापक,

ाचाय,

ा यापक, सहयोगी

ा यापक, सहा यक

ंथपाल व शा.िश. संचालकांची िर त पदे भर यासाठी ा त झाले या सात

तावांची

तपासणी क न जािहराती या मसु ास मा यता दे यात आली व या सव जािहराती िव ापीठा या
su.digitaluniversity.ac या संकेत थळावर Employment Opportunities या िशषकाखाली

26.
27.

िस द कर यात आले या आहे त.

तुत िव ापीठाशी संल नत पाच कायम िवनाअनुदािनत महािव ालयातील िश क

पदां या बदु नामावली न दवहीची ाथिमक तपासणी क न दे यात आली.
िश के र

“गुणवंत

कमचारी

महािव ालयाकडू न ा त

पुर कार”

तावांची मा. कुलगु

2016

साठी

िव ापीठाशी

संल नत

महोदयांनी गिठत केले या सिमतीकडू न

छाननी कर यात आली व सिमतीने केले या िशफारशीनुसार डी.ए. ही. वेलणकर कॉलेज
ऑफ कॉमस, सोलापूर या महािव ालयातील

ी. सुयकांत मािणकराव छ बंद यांना

िव ापीठा या १२ या वध पनिदनी िद.०१ ऑग ट, २०१६ रोजी सोलापूर िव ापीठाचे
कुलगु

मा. डॉ. एन. एन. मालदार, व सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठाचे कुलगु

मा. डॉ. वासुदेव गाडे यां या ह ते “गुणवंत कमचारी पुर कार” दान कर यात आला.
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28. शै. वष 2016-17 या िव ाथ
29.

30.
31.

वेशासाठी िव ापीठ संकुलांकडू न िव ाथ

सं येनुसार तयार केलेला आर ण त ता तपासणी क न दे यात आला.

वेश मंजूर

िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ ी या वयोमय दा वाढीसंदभ त महािव ालयामाफत
एका

ात

तावावर आढावा सिमतीची बैठक घेऊन सिमतीने िशफारस के यानुसार सिमतीचा

अहवाल मा. संचालक, उ च िश ण, पुणे यां या माफत शासनास पाठिव यात आला.
संल नत महािव ालयाकडू न

ा त झाले या, िव ापीठ िविहत िनवड सिमती

अहवालानुसार संल नत महािव ालयातील एकूण चार ाचाय ना मा यता दे यात आली.

संल नत महािव ालयाकडू न ा त झाले या, संबिं धत महािव ालयातील िर त िनयिमत
ाचाय पदी दोन भारी ाचाय स मा यता दे यात आली.

32.

शंकरराव मोिहते महािव ालय, अकलूज यांचा Construction of Science Laboratory

33.

संल नत महािव ालयातील सहा यक

34.

35.

Building चा

ताव ड लू. आर. ओ., युजीसी, पुणे येथे मंजूरीकिरता पाठिव यात आला.

ा यापक संवग
ं तून सहयोगी

आली.

ा यापकांचे गुणव ेवर आधािरत सहा यक

ा यापक संवग त पदो तीकिरता िनवड सिमती दे यात

नागेश करजगी ऑ कड कॉलेज ऑफ इंिजिनअ रग ॲ ड टे नॉलॉजी, सोलापूर या

महािव ालयातील ६ सहा यक ा यापकांचे सहयोगी ा यापक हणून पद नामात बदल
क न महािव ालयास कळिव यात आले.

सन 2016 करीता उ कृ ट महािव ालय पुर कारासाठी शहरी व

ामीण िवभागातून

ताव मागिव यात आले व िव ापीठ वध पन िदनी १ ऑग ट, २०१६ रोजी “उ कृ ट

महािव ालय” पुर कार शहरी िवभागामधून डी.पी.बी. दयानंद कॉलेज ऑफ ए युकेशन,
सोलापूर व
36.

37.

ामीण िवभागामधून शंकरराव मािहते महािव ालय, अकलूज या

महािव ालयांना दे यात आले.

सन 2016 करीता “सोलापूर िव ापीठ जीवन गौरव पुर कार” किरता

ताव मागिव यात

आले असून सदरबाबत छाननी सिमतीचे आयोजन क न सदरचे बैठकीसमोर िवषय
ठे व यात आलेला आहे .

अ त वात असले या महािव ालयांम ये नवीन अ यास म / िवषय / अितिर त तुक
/ िव ाशाखा शै. वष 2016-17 पासून सु

ा

कर यास शासनाची मा यता िमळालेली असून

सदर नवीन अ यास म / िवषय / तुकडी / िव ाशाखा यांना संल नकरण दे याची
कायवाही सु आहे .

38. िद.१८ जून ते १४ जुलै, २०१६ या कालावधी म ये सव िव ाशाखामधील संशोधन व मा यता
39.

40.

41.

सिमती या बैठका घे यात आ या.

तुत िव ापीठाशी संल नत एका अनुदािनत (िश के र पदाची) व पाच कायम

िवनाअनुदािनत (िश क पदांची) बदु नामावली न दवहीची ाथिमक तपासणी क न दे यात
आली.

िव ापीठाशी संल नत महािव ालयाकडू न

ा त झाले या,

थािनक िनवड सिमती

अहवालावर यो य ती कायवाही क न संबिं धत महािव ालयास मा यता अस याचे
कळिव यात आले. (एकूण १३ अ यापकांना)

िव ापीठाशी संल नत महािव ालयाकडू न

ा त िव ापीठ िविहत िनवड सिमतीमाफत

ा त िशफारशीनुसार ३३ िश कांना पिरिव ाधीन कालावधीसाठी मा यता दे यात आली

आहे .
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42.

संल नत

महािव लयाकडू न

43.

संल नत महािव ालयाकडू न

ात

झाले या

िव ापीठ

िविहत

िनवड

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

सिमती

ा त झाले या संबिं धत महािव ालयातील िर त िनयिमत

ाचाय पदी दोन भारी ाचाय स मा यता दे यात आली.

44.

महािव ालयातील िश कांची यादी अ यावत कर यासाठी पिरप का ारे Google Form

45.

शै िणक व

46.

47.

म ये मािहती भर याबाबत सव महािव ालयांना कळिव यात आले आहे .
आहे .

शासकीय मू यमापना या दुस या ट या या कायवाहीस सु वात केलेली

छ पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट

ॲ ड कॉमस, सोलापूर या महािव ालयातील

ी. सोनकांबळे ए. ही. (इितहास) यांना सहा यक ा यापक संवग तून सहयोगी ा यापक

संवग त पदो ती दे यात आली.
संगणकशा

संकुल अंतगत असले या सं याशा

िवभागाचा One day Seminar on

Creating Awareness about Official Statistics बाबतचा

NSSTA CSO, MoSPI, New Delhi यां याकडे पाठिव यात आला.

ताव The Director,

48. IQAC (Internal Quality Assurance Cell) या बैठकीचे आयोजन िद.१३/०७/२०१६ रोजी
49.
50.

कर यात आले.

RUSA अंतगत Bhuvan RUSA या बैठकीचे आयोजन िद. 27/07/2016 रोजी कर यात
आले.

RUSA अंतगत “Two Day Residential Workshop on Academic Autonomy” या दोन
िदवसीय िनवासी कायशाळे साठी िद. 01/08/2016 व 02/08/2016 रोजी किलना
कॅ पस, मुंबई िव ापीठ, मुंबई येथे मा. संचालक, महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळ,

डॉ. आर. एस. हे गडी, ा. ही. पी. उबाळे , डी.बी.एफ. दयानंद महािव ालय, ाचाय डॉ.
जे. जी. जाधव, कमवीर भाऊराव पाटील महािव ालय, ाचाय डॉ. ए. एच. मािणकशेटे,

वालचंद महािव ालय, ाचाय डॉ. डी. डी. पुजारी, संगमे र महािव ालय, ाचाय डॉ. पी.
आर. थोरात,
51.

52.

"क"

ी िशवाजी महािव ालय,

ाचाय एस. के. वडगबाळकर, डी.बी.एफ.

दयानंद महािव ालय, ा. डी. एम. मे ी, संगमे र महािव ालय हे उप थत रािहले.
ा. ही. बी. पाटील, पदाथिव ान संकुल व डॉ. अे. अे. घनवट, रसायनशा

संकुल यांना

SPD-RUSA यां या कडू न संशोधन व निव यपूण उप म या घटकाअंतगत १५ लाखांचा
िनधी ा त झाला.

ा. ही. बी. पाटील, पदाथिव ान संकुल यां या SPD-RUSA या “कणाद” (Kan-nad)

या ऑनलाईन लॅटफामसाठी िव ापीठा या Innovation Co-ordinator पदी िनयु ती
झाली.

परी ा िवभाग:
1.

तुत िव ापीठाचा ११ वा िद ांत समारं भ शु वार िद. 12 फे व
ु ारी, २०१६ रोजी संप

झाला या संगी मुख अितथी हणून

यात अथत

व मुंबई िव ापीठाचे माजी कुलगु

तथा रा यसभा सद य ा. भालचं मुणगेकर उप थत होते. मा. कुलगु
मालदार यां या ह ते िव ा य ना पदवी

ा. डॉ. एन. एन.

दान कर यात आ या. या समारं भात िविवध

िवषयात गुणव ा ा त केले या एकूण २८ गुणवंत िव ा य ना सुवणपदकाने गौरिव यात

आले. तसेच 82 िव ा य ना िव ा वाच पती (पी.एच.डी.) पदवी दान कर यात आली. या
संगी एकूण 24,616 इतके नातक पदवी ा त कर यात पा होते.
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2.

या वष या

दान कर यात आले यापदवी

माणप ांना डी मॅ टग केलेले असून सदर

माणप ावर QR-QC Code, Gold Fiol, Embossing इ यादी सुर ा िवषयक उपया

योजनांची छपाई कर यात आलेली आहे. सदर माणप हे Tear Resistant, Waterproof
असून हे
माणप

3.

A4 Size Teslin Paper वर छपाई कर यात आलेले आहे . असे

दे णारे सोलापूर िव ापीठ हे रा यातील पिहले िव ापीठ ठरले असून अनुप थत

िव ा य ना वरीत यां या लॉगीन म ये याची रं गीत कॉपी

ट करता येईल.

राजेश अ वाल सिमती या िव ापीठ िनहाय िशफारश या अमंलबजावणी या अनुषग
ं ाने

िव ापीठानी आतापयत काय कायवाही केली या संदभ त िद. ९ माच, २०१६ रोजी उ च व
तं

4.

माणप

िश ण िवभागाने मुंबई िव ापीठात बैठक आयोिजत केली होती सदर बैठकीस

िव ापीठाचे मा. परी ा िनयं क आिण मा. कुलसिचव उप थत होते.
तुत िव ापीठा या गे या 03 परी े या वेळा पासून सु

तुत

कर यात आले या यावसाियक

अ यास मां या (बी.एङ, बी.पीएड, एम.एड, एम.पी.एड. / अिभयांि की, एम.सी.ए. व
एम.बी.ए.) या परी ांना Online DEPDS
क ांवर पेपर सु

पि का या णाली ारे जवळपास 30 परी ा

हो यापूव एक तास अगोदर Online प दतीने

पि का पाठिव यास

िद.25 एि ल, 2016 पासून यश वीिर या सु वात झाली. अिभयांि की िव ाशाखां या सव
िवषयां या
5.

पि का या पध परी ा, MPSC/UPSC, GATE या धत वर वेगवेग या चार

संचात तयार कर यात येत आहे त.

माच / एि ल 2016 म ये घे यात आले या कला िव ाशाखांतगत बी. ए. भाग 1 व 3, बी.

कॉम. भाग-1 आिण एम. ए. या सव अ यास मांचे िनकाल 30 िदवसांत जाहीर कर यात

आले आहे त. या सव जाहीर कर यात आले या अ यास माचा िनकाल िव ा य या
मािहतीसाठी िव ापीठा या संकेत थळावर उपल ध कर यात आला आहे . िवशेष बाब
हणजे बी.बी.ए. भाग-1, 2, 3 व पी. जी. डी.सी.ए. या अ यास मांचे िनकाल केवळ 14 ते

15 िदवसात जािहर कर यात आले. तसेच अिभयांि की ि तीय वष व अंितम वष या
अ यास मांसह B. Architecture, B. Pharmacy सह सव परी ांचे िनकाल 30 िदवसांत
जाहीर कर यात आले. अशा कारे एि ल/मे २०१६ मधील सव 552 परी ांचे िनकाल हे
6.

३० िदवसा या आत जािहर कर यात आले.

25 मे, 2016 रोजी संपले या अिभयांि की परी ांचे सव िनकाल 30 िदवसांत जािहर

कर यात आले. अिभयांि की िव ाशाखे या थम वष अ यास मांचे िनकाल अव या १८
िदवसात जािहर कर यात आले. हे सव िनकाल िव ापीठा या संकेत थळावर उपल ध

कर यात आले आहेत. तं िश ण िवभागाने अिभयांि की िव ाशाखेचे थम वष चे िनकाल
15 जून पयत जाहीर करावेत असे िनदश सवच िव ापीठांना िदलेले आहेत. यापूव च
सोलापूर िव ापीठाने िद.03 जून, 2016 रोजी अिभयांि की िव ाशाखे या

थम वष

अ यास मांचे िनकाल जाहीर क न अिभयांि की थम वष िनकाल जाहीर कर याम ये

महारा ातील सव अकृिष िव ापीठामधून सव िनकाल थम जाहीर कर यात बाजी मारली
आहे . थम वष चा िनकाल लवकर जाहीर झा यामुळे अिभयांि की िव ाशाखे या ि तीय
7.

वष वेश सुलभ होवून िव ा य या इतर सव सम या दूर होतील.

िद.06 ते 08 जून, 2016 या कालावधी मधील पद यु र वेश परी ा सुरळीत पार पड या.
या यावसाियक अ यास मां या वेशा किरता वेश परी ा
घे यात येते. परी ा संप यानंतर सदर
िव ा य या

पि के या उ रसूची (Answer Keys) व

कॅन झाले या O.M.R. उ रपि का

अिधसभेची तेरावी बैठक शु वार, िद.26 ऑग ट, २०१6 कायवृ ांत
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िस द कर यात आ या. तसेच उ रसूचीतील

ट
ु ीबाबत िव ा य कडू न ा त हरकतीचे

िनराकरण क न या परी ांचे अंितम िनकाल जाहीर कर यात आले. यामुळे सदर

वेश

परी ां या िनकालाची ि या ही दोषमु त व ट
ु ी िवरहीत आिण अ यंत पारदशक रािहली
आहे .
8.
9.

वेश परी ांसाठी अशी प दत अवलंब करणारे सोलापूर िव ापीठ हे रा यातील

पिहले िव ापीठ आहे .

िद.18 जुलै रोजी एम. ए. इितहास व अथशा
(Re-Entrance) घे यात आली आहे .

या िवषयाची फेर

वेश परी ा

िद.25 व 29 जुलै रोजी अनु मे एम.कॉम. व बी.बी.ए. / बी. सी.ए. / बी. ए सी. (ECS) या
िवषयाची फेर वेश परी ा (Re-Entrance) सुरळीत पार पडली.

10. आगामी ऑ टोबर / नो हबर, 2016 या परी े करीता

ाि क, परी क, पिरिनरी क

यां या या ा ३२ (5) पॅनल तयार क न घे यासाठी अिभयांि की व िश ण शा
िव ाशाखां या 32 (5) बैठका आयोिजत कर यात आ या.

11. िव ापीठ परी ा िवभागामाफत िव ा य साठी सु
क ाकिरता न याने तयार कर यात अले या वतं

असले या िव ाथ

सहा यता

क ाचे उदघाटन मा. डॉ. वासुदेव

गाडे , कुलगु , सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठ, पुणे यां या ह ते कर यात आले.

12. बिह थ िव ा य या Online Payment
"ड"

िव

1.

2.
3.
4.

कर यात येत आहे .

ारे Online Admission आव यक

ि या

व लेखा िवभाग:

तुत िव ापीठाचे सन 2008-09 पासून सन 2012-13 पयत िव ीकर िवभाग

यां याकडू न यवसायकर िनध रण पूण कर यात आले असून तसे
िव ापीठास ा त झाले आहे .

मा. धान महालेखाकार, मुंबई यांचे काय लयाकडू न

माणप

तुत िव ापीठाचे सन २०१०-11 ते

2014-15 पयतचे लेखापरी ण पूण कर यात आले आहे .

रा ीय उ च तर िश ा अिभयान (RUSA) अंतगत िव ापीठास
अनुदान ा त झाले आहे .

यांचे

.4.72 कोटी इतके

उ च िश ण, मुंबई यांनी कळिव यानुसार मा. महालेखापाल यांचा सन 2004-05 ते 2009-10 या
आ थक वष या लेखापिर णामधील आ ेपांचा पुतता अहवाल (सहामाही लेखापिर ण अहवाल
िद.30/06/2016 ते 31/10/2016 पयत) मा. क
िवभाग, मुंबई, मा. संचालक, उ च व तं

अिधकारी, सा. िश. 2, उ च व तं

िश ण संचालनालय म यवत

िश ण

इमारत, पुणे,

मा. सहसंचालक, उ च िश ण, सोलापूर िवभाग, सोलापूर व तसेच मा. लेखािधकारी, उ च िश ण,

5.

सोलापूर िवभाग, सोलापूर यांना पाठिव यात आलेले आहे .
मा. महालेखापाल काय लयाकडू न महालेखापाल काय लयाने केले या िद.23/02/2016 ते
30/06/2016 या कालावधीत सन 2010-11 ते 2014-15 या आ थक वष चे लेखा पिर णामधील
आ ेपांची पुतता कर यासाठी सव संबंिधत िवभागांना कळिव यात आले आहे . आ ेपांची पुतता

6.

अहवाल तयार कर यात आला असून मा. महालेखापाल काय लयाकडे पाठिव यात येत आहे .

सन 2015-16 या िव ापीठाशी संवध
ै ािनक लेखापिर ण पूण झाले असून लेखापिर ण
अहवाल िव

अहवालास िव

व लेखा सिमती या बैठकीसमोर ठे व यात आला असून लेखापिर ण
व लेखा सिमती व यव थापन पिरषद यांनी मा यता िदली असून

िद.26/08/2016 रोजी होणा या अिधसभे या बैठकीसाठी िवषय सादर कर यात आला
आहे .

अिधसभेची तेरावी बैठक शु वार, िद.26 ऑग ट, २०१6 कायवृ ांत
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7.

सन 2016-17 या आ थक वष किरता
खरे दी, टोनर िरिफ लग, दु

योगशाळे साठी आव यक असलेले रसायनेची

ती व ॲ टी हायरस खरे दी इ. यव थापन पिरषदे ने मा यता

िद यानुसार वा षक दरकरार कर याचे काम पूण झालेले आहे व यानुसार खरेदी व
"ई"

दु

तीची ि या सु आहे .

संकुले व ंथालय:
1.

रसायनशा

संकुलाकडे नेट / सेट कायशाळे चे िद.१७/०२/२०१६ कर यात आलेले होते.

सदर कायशाळे स डॉ. एच. ए. परबत मुंबई यांना िफजीकल केिम
च हाण, दे व ख यांना ऑरगॅिनक केिम

2.
3.

5.
6.

7.
8.
9.

या िवषयासाठी पाहु णे या याते हणून िनमंि त

कर यात आले होते. या कायशाळे चा िव ा य नी लाभ घेतला.
रसायनशा

संकुलाकडे आव यक असणारी उपकरणे

सा अंतगत खरे दी कर यासाठीचे

रसायनशा

संकुलातील एम.ए सी भाग-1 शै िणक वष 2016-17 या वेशासाठी थम

ई-टडर िव ापीठ संकेत थळावर िस द कर यात आले आहे .

कौ से लग राऊंड 27/06/2016 व ि तीय कौ से लग राऊंड 04/07/2016 रोजी
संकुलाम ये घे यात आला.

4.

व डॉ. एच. ही.

यावेळी संकुलात एम.ए सी भाग-1 म ये एकूण 70 व

एम.ए सी भाग-2 म ये एकूण ५७ िव ा य नी वेश घेतला आहे .
रसायनशा

संकुलामधील एम.ए सी. या िव ा य साठी शिनवार, िद.09/07/2016 रोजी

Mr. Clement Ravet, France या परदेशी पाहु यांचे या यान आयोिजत कर यात आले
होते.

पदाथिव ान व रसायनशा

संकुलाकडे िद.30/03/2016 रोजी संकुलाचे शै िणक

मु यमापन कर यासाठी आले या AAA सिमतीने भेट िदली.

RUSA या Inovative Practices & Technology Transfer या सदराखाली आले या
सिमतीने िव ापीठास व संकुलास िद.05/05/2016 रोजी भेट िदली. सिमती समोर
िव ापीठातील ा यापकांकडू न एकूण पाच

ताव सादर केले.

पदाथिव ान संकुलाकडील ा. एल. पी. दे शमुख यांनी नीट परी े या कामकाजाकिरता
(CVSE-NEET, Nagpur) िद.01/05/2016 रोजी नागपूर येथे सहभाग न दिवला.

पदाथिव ान संकुलाकडील एम. ए सी. भाग-1 [Physics (App. Electronic & Materials
Science), Electronic Science] ची वेश

ीया िनयिमत वेळाप कानुसार पार पाडली.

िद.1 ऑग ट, 2016 रोजी िव ापीठा या वध पन िदन समारं भात ा. एस. एस. सुयवंशी,
संचालक, पदाथिव ान संकुल, यांना िव ापीठाचा “गुणवंत िश क” पुर कार
कर यात आला.

10. संकुलाकडे

येक बुधवारी सायंकाळी ०४:०० ते ०६:०० दर यान

दान

धानमं ी यांचे भारत

व छता अिभयान अंतगत व छता मोिहम राबवून पिरसर व छ कर यात येतो.

11. िद.१४ माच, २०१६ रोजी संगणक संकुलामाफत B.C.A., B.Sc. (ECS), M.C.A., M.Sc.

Computer Science & B.E. या अ यास मां या िव ा य करीता SEED IT-Idol
Computation-2016 या

पधचे आयोजन कर यात आले होते. या

महािव ालयातून ४००० िव ा य नी आपला सहभाग न दिवला होता.
आिण तृितय फेरी करीता एकूण ३२५ िव ाथ पा ठरले.

अिधसभेची तेरावी बैठक शु वार, िद.26 ऑग ट, २०१6 कायवृ ांत

पधम ये िविवध

पध या ि तीय
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12. संगणकशा

संकुला यावतीने िद.19 व 20 माच, 2016 रोजी "Recend Trend in Data

Warehousing and Data Mining" या िवषयावर आधािरत रा ीय तरावरील कायशाळे चे
आयोजन कर यात आले होते. सदर कायशाळे स
िवभागाकडील िव ाथ बहु सं येने उप थत होते.

13. िशवाजी िव ापीठ सं याशा

तुत िव ापीठातील संगणकशा

िवभागामाफत SAP अंतगत िद.09/05/2016 ते

27/05/2016 दर यान आयोिजत “Project Work Training” साठी सं याशा
िवभागातील

ी. पवार िद वजय हिरदास व

िनवड झाली आहे .

14. संगणकशा

ी. पाटील सुयोग हणमंत या िव ा य ची

संकुला या वतीने िव ा य साठी िद.04/08/2016 रोजी Reseach and

Employment Avenues in Computational Sciences या िवषयावर या यान घे यात
आले. याकरीता Dr. B. V. Dhandra, Gulbarga University, Gulbarga यांना आमंि त

15.

कर यात आले होते.

तुत िव ापीठातील पुरात वशा

िवभागा यावतीने िद.10 माच, 2016 रोजी

कालरा, मुंबई यांचे भारतीय नाणकशा

ी महे श

या िवषयावर एकदिवसीय कायशाळे चे आयोजन

कर यात आले. या कायशाळे स इितहास आिण पुरात वशा

िवभागातील एम.ए. भाग-1 व

2 मधील एकूण ५० िव ा य ना व शहरातील २० संशोधकांनी सहभाग न दिवला.

16. भूशा

संकुलात िद.22/03/2016 रोजी जागितक जलिदन िनिम

िवषयी

ा यापकांनी (भूश

, पय वरणशा , भूमािहतीशा

जलसाठा भिव यातील मह व या िवषयावर या याने िदली.

17. िद 11/03/2016 रोजी भूशा

जलसंसाधन या

एम.ए सी भाग-1 व

संकुलातील एम.ए सी. भाग-1 व 2 मधील सव िव ा य ना

दातां या आरो या िवषयी या यान दे यासाठी व दातांची तपासणी कर यासाठी डॉ. पी.
जी. कानगो, अ य , डटल असोिशएशन, सोलापूर यांना बोलािव यात आले होते. या

18
.

काय मास संकुलातील िश क, िश के र कमचारी आिण िव ा य नी सहभाग न दिवला.
भूशा

संकुलाचे शै िणक मू यमापन िद. 29/03/2016 रोजी मू यमापन सिमती यां या

उप थतीत तपासणी व अहवाल सादर कर यात आला. शै िणक मू यमापनकिरता
संकुलातील िश क आिण िश के र कमचारी उप थत होते.

19. सी.बी.एस.ई. माफत जे.ई.ई. पूव परी ासाठी िनरी क हणून िद. 03/04/2016 रोजी
ा.पी. भाकर व

हजर होते.

ी.एस.पी. बािव कर

ीमती गीता बालगंगाधर क ीय िव ालय, पुणे येथे

20. सी.बी.एस.ई. माफत घे यात आले या ऑल इंिडया ि .-मेिडकल / ि -डे टल परी े
किरता िद.30/04/2016 व 01/05/2016 रोजी

21.

ी.एस.पी.बािव कर िनरी क हणून अंजू

भूतानी भवन, बी.पी.िव ा मंिदर नागपूर येथे हजर होते.
ा. पी.

भाकर, डॉ.मुजावर के.सी,

ीमती गाजूल एम.डी व

ी उ हाळे पी.एल.

यां याकडू न संशोधनपर पेपर "Prioritization of Balatira Watershed by Morphometric

and Landuse Landcover Analysis, Atpadi Taluka, Sangli District, Maharastra"

या िवषयावर IOSR Journal of Applied Geology and Geophysics या आंतररा ीय
जनलम ये Volume 4, Issue 3 Ver. 1 मे 2016 रोजी कािशत कर यात आले.

अिधसभेची तेरावी बैठक शु वार, िद.26 ऑग ट, २०१6 कायवृ ांत
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22.

डॉ. ही. पी. धुळप (सहा यक

ा यापक) िद.22/04/2016 ते 12/05/2016 रोजी पयत

"64th Interdisciplinary Refresher Course in Environment Education" किरता
यूजीसी-मानव संसाधन िवकास क , िडमॅट िव ापीठ, वा हे र येथे उप थत राहू न

23.

यश वीिर या पूण केले आहे .

डॉ. ही. पी. धुळप (सहा यक

ा यापक) यांनी "Impact of Plant Density on the

Sewage Treatment through selected Aquatic Macrophytes Using Angular

Horizontal Subsurface Flow Constructed Wetland" या िवषयावर "International

Journal of Current Microbiology and Applied Sciences" आंतररा ीय िनयत
24.

कािलकेम ये िद.13/05/2016 रोजी पेपर कािशत कर यात आले.

डॉ. ही. पी. धुळप व ा. एस. एस. पाटील यांनी पेटट संशोधन िद.18/09/2015 रोजी
केले. पेटटचे नाव- " Phyto-Purification Treatment of sewage using pennisetum
purpureium through angular with zigzag or circular horizontal subsurface flow
(Azhssf) Constructed" असून Volume-5, Issue-7- जुलै 2016 रोजी

25.

कर यात आले.

कािशत

डॉ. . ही. पी. धुळप (सहा यक ा यापक) यांना िद.22 मे या आंतररा ीय जैिवक िविवधता
िदवसाचे औिच य साधून महारा

रा य जैविविवधता मंडळ, नागपूर, ओयािसस फ डे शन,

पुणे आिण पंचायत सिमती-खेड िज.पुणे यां या संयु त िव ामान यां या िनयोजनात

"जैविविवधतेचे संवधन व जैिवक संसाधना या शा वत उपयोग" या िवषयावर उप थतांना
26.

मागदशन केले.

ी. बािव कर एस. पी. (सहा यक

ा यापक) यांनी िद.09/05/2016 ते 04/06/2016

रोजी पयत "4 week Orientation Programme (OP-122)" किरता यूजीसी - मानव
संसाधन िवकास क , िहमाचल दे श, िशमला येथे उप थत राहू न यश वीिर या पूण केले

27.

आहे .

शै िणक वष 2016-17 म ये अ लाईड िजऑलॉजी म ये एकूण १६, िजऔई फॉमेिटक म ये
एकूण १५ व ए हायरनमटल साय स म ये १० िव ा य नी वेश घेतला आहे. शै िणक वष
2016-17 मधील एम.ए सी भाग १ व २ मधील वग वेळाप का माणे सु
आहे त.

28. डॉ. आर. एस. गवळी (सहयोगी ा यापक) व
29.

कर यात आले

ी. एस. पी. बािव कर (सहा यक ा यापक)

िद.10 जुलै, 2016 रोजी यूजीसी नेट परी ा करीता िनरी क हणून मुंबई येथे काम केले.
डॉ. पी.

भाकर, डॉ. डी. डी. कुलकण व डॉ. ही. पी. धुळप

आघात सिमती, िज हा पिरषद, सोलापूर

30. भूशा

ावर िवशेषत

ांची िज हा पय वरण

हणून िनयु ती झाली आहे .

संकुलाकडे सोलापूर िव ापीठ वध पन िदनाचे औिच य साधून संचालक

भाकर यां या मागदशनातून

ा. पी.

ी. एम. एफ. म की, पुणे; यांनी दे श-िवदे शातून सं हीत

कर यात आलेले खिनजे, खडक, जीवा म व हजारे वष पूव चे ा याचे अवशेष इ. अनमोल
खडकांचे

दशन िद.01/08/2016 ते 03/08/2016 रोजी आयोिजत कर यात आले.

संकुलामधील दशनासाठी संचालक ा. पी. भाकर यां या यो य िनयोजन व डॉ. डी. डी.
कुलकण (सहायक ा यापक),
एम. सी. (सहायक ा यापक),

ीमती गाजूल एम. डी. (सहायक ा यापक), डॉ. वामी

ीमती इंगेवार एम. एम. (सहायक ा यापक) आिण िव ाथ

कडू न मोठा सहभाग घेऊन दशनाचा उप म यश वीपणे संप कर यात आला.
अिधसभेची तेरावी बैठक शु वार, िद.26 ऑग ट, २०१6 कायवृ ांत
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सोलापूर िव ापीठा या वध पन िदनाचे मुख पाहु णे सािव ीबाई फुले िव ापीठाचे

मा. कुलग

डॉ. वासुदेव गाडे व सोलापूर िव ापीठाचे कुलगु

यां या ह ते सदर खिनज

मा. ा. एन. एन. मालदार

दशनाचे उदघाटन कर यात आले. यावेळी सोलापूर

िव ापीठाचे मा. कुलसिचव, मा. परी ा िनयं क, मा. िव

व लेखा अिधकारी, िश क,

िव ापीठातील शासकीय अिधकारी व िव ाथ उप थत होते.
या

दशनाकिरता सोलापूर शहर व िज हयातील शाळा, महािव ालय व

अिभयांि की महािव ालय यांना प ा ारे आमंि त कर यात आले.
शहर व िज

दशनास सोलापूर

ातील अनेक शाळा व महािव ालयातील िव ाथ , िश क तसेच अनेक

उ ोगपती, संशोधक, सािह य, कला, सां कृितक भागातील य तीने भेट दे वून

दशन

िवदे शातून गोळा कर यात आलेले खिनजे, खडक, जीवा मािवषयी बरीच मािहती

ी. एम.

आयोजनाची शंसा केली. सोलापूर शहरातील थािनक वृ प ातून दशनातील दे शएफ. म की, पुणे यां याकडू न जाणून घेऊन यां या अ त
ू आवडी या छं दाब ल व काय ची
शंसा केली.

31. भूशा

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

EDUSAT

18

या अ यास मासाठी

"बेिसक ऑफ आरएस, जीआयएस, जीएनएसएस"

कोसकिरता िव ा य कडू न ऑनलाइन फॉम भर यात आले आहे

32. भूशा

संकुलाचे संचालक

िद.04/08/2016 रोजी भूगभशा

33. अथशा

ा.पी. भाकर यांनी साय स सटर येथील

िवषयातील खडकांिवषयी या यान िदले.

दशनाम ये

िवभाग, सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर आिण सोलापूर िव ापीठ अथशा

पिरषद

यां या संयु त िव माने अथशा ाचे अ ययन करणा या िव ा य साठी िद.२५/०२/२०१६

रोजी शोधिनबंध सादरीकरण पध अयोिजत कर यात आली होती. या पधत सोलापूर

िव ापीठ संल नत महािव ालयातील बी. ए. भाग-3, अथशा , बी.कॉम. भाग-3, एम.ए.
भाग-1 व 2 अथशा

34. अथशा

या वग तील एकूण ६५ िव ा य नी सहभाग न दिवला.

िवभाग, सामािजकशा े संकुल, सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर आिण जनगणना

काय िनदेशालय महारा

यां या संयु त िव माने िद. 04 माच, 2016 रोजी "Census-

2011 Data Dissemination" या िवषयावर एकिदवसीय कायशाळे चे आयोजन कर यात

आले. सदर कायशाळे त सोलापूर िव ापीठ िवषया या एकूण १८० िव ाथ व ा यापकांनी
सहभाग न दिवला.

35. सोलापूर िव ापीठाम ये डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यां या 125 या जयंतीचे औिच य साधून

डॉ. गौतम कांबळे , काय म सम वयक यांनी रिववार, िद.03 एि ल, 2016 रोजी िव ापीठ
पिरसरातील िव ाथ -िव ािथनीसाठी 'सलग आठ तास अ यास उप म' आयोिजत केला होता. या
उप माम ये एकूण 117 िव ा य नी सहभाग घेतला होता. एकूण 117 िव ा य पैकी 73 िव ाथ व
44 िव ा थन या उप मात सहभागी झाले होते. सदर काय माचे उदघाटन िव ापीठाचे कुलगु ,
ा. डॉ. एन.एन. मालदार यांनी केले. सहभागी िव ा य ना सहभाग माणप दे यात आले.

36. सोलापूर िव ापीठात डॉ. बाबासाहे ब आंबड
े कर यां या 125

या जयंतीिनिम

िद.14 एि ल, 2016 रोजी सकाळी 09.00 वा. िव ापीठ सभागृहात मा.

ी. काश पवार

यांचे 'आधुिनक भारता या िवकासात डॉ. बाबासाहे ब आंबड
े करांचे योगदान' या िवषयावर
या यान आयोिजत कर यात आले होते. या संगी सामािजक शा े संकुलातील सहयोगी
ा यापक, डॉ. गौतम कांबळे यां या 'Dr. B. R. Ambedkar's Thoughts on Monetary

Economics' या पु तकाचे काशन कर यात आले.
अिधसभेची तेरावी बैठक शु वार, िद.26 ऑग ट, २०१6 कायवृ ांत
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37.

सामािजकशा

िव ाशाखा अंतगत शै. वष 2016-17 साठी िव ापीठ अिधिवभाग व संल न

महािव ालयातील अथशा ,

रल डे हलपमट, इितहास, इितहास आिण पुरात वशा

तसेच मास क युिनकेशन या िवषयाचे एम. एम. भाग 1 ची वेश पूव परी ा िद.16 व 17

जून, 2016 रोजी घे यात आली. तसेच वािण य व यव थापन संकुलातील एम. कॉम
भाग-1 या

वेश पूव परी ा िद.17/06/2016 रोजी झाली याम ये 180 िव ा य नी

परी ा िदली. सदर परी त
े उ ीण िव ा य नी गुणानु मे िद.०४ जुलै, २०१६ व िद.१२
जुलै, 2016 रोजी थम व ि तीय फेरी म ये वेश दे यात आला.

38. िद.23 जून, 2016 रोजी डॉ. माया पाटील, िवभाग मुख, इितहास व पुरात वशा

िवभाग

यांनी “हर पन सं कृती” या िवषयावर रोटरी लब मेसॉिनक हॉल, सोलापूर येथे या यान

39.
40.
41.

िदले.

िद.03 जुलै, 2016 रोजी डॉ. माया पाटील, िवभाग मुख, इितहास व पुरात वशा
यांनी माणके र, ता. भूम, िज. उ मानाबाद येथे े ीय भेट व या यान िदले.
डॉ. सी. एस. भानुमते, िवभाग मुख, अथशा

िवभाग

िवभाग यांनी बी. कॉम. भाग -1 साठी

“ यावसाियक अथशा ” नावाचे पु तक िलिह याम ये सहलेखक हणुन सहभाग घेतला.
महारा

िवभाग

रा य िनवडणूक आयोगाने िद.12 जुलै, 2016 रोजी मुंबई येथे मास क युिनकेशन
मुखांची बैठक आयोिजत केली होती. या बैठकीस सोलापूर िव ापीठाकडू न

डॉ. आर. बी. चचोळकर उप थत होते. मतदार जागृतीसाठी मास क युिनकेशन िवभागाने

सहाकाय कर याबाबत रा य िनवडणूक आयू त मा. जे. एस. सहािरया यांनी या बैठकीत
42.

मागदशन केले.

डॉ. आर. बी. चचोळकर, िवभाग मुख, मास क युिनकेशन यांचे सामािजकशा े संकुलाम ये वेश
घेणा या िव ा य ची नावे मतदार यादीम ये न दिव याकरीता “नोडल ऑिफसर”

हणून

नामिनदशन कर यात आले. याअनुषंगाने िद.18 जुलै, 2016 रोजी संकुलाम ये शै. वष 2016-17
करीता

वेिशत िव ा य मधील मतदार यादीत नाव नसले या िव ा य करीता िव ाथ मतदार

न दणी अिभयानाचे आयोजन कर यात येऊन मतदार न दणी केले या िव ा य ची यादी सोलापूर
महानगरपािलका येथील िनवडणूक िवभागाकडे पाठिव यात आली. िव ाथ मतदार न दणी
अिभयानाचे अनुषंगाने, िव ा य या

43.

44.

ो साहनाकरीता मास क युिनकेशन िवभागातफ दोन

लघुपटांची िन मती कर यात आली.

सोलापूर िव ापीठा या १२ या वध पन िदनािनिम

मास क युिनकेशन िवभागातफ

िव ावात लॅब जनलचा अंक तयार क न याचे िवतरण िद.01 ऑग ट, 2016 रोजी
कर यात आले.

िद.28 जुलै, 2016 रोजी “A Study of Social and Economics of Women in Slum
Area of Western Maharashtra” या िवषयावर ICSSR, New Delhi यां याकडे

Research Programme अंतगत इकॉनॉिम स िवभागाचे िवभाग मुख डॉ. सी. एस.
45.
46.

भानुमते यांनी Reseach Project सादर केले आहे.
रिशयन व िचनी भाषा

माणप

अ यास माचे ऑग ट-नो हबर, 2016 असे तीमाही

वग या वेश ि या िद.02 ऑग ट, 2016 पासून सु कर यात आली.

िद.१३/०२/२०१६ रोजी वािण य व यव थापन संकुल सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर आिण
हु ता मा से युलर फोरम यां या संयु त िव माने 'भारतीय रा यघटना व धमिनरपे

लोकशाही' या िवषयावरील एक िदवसीय कायशाळे चे आयोजन करा यात आले. या
कायशाळे त िश क आिण िव ा य नी सहभाग न दिवला.
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47.

एम. कॉम. भाग-1 साठी राबिव यात आले या वेश पूव परी ेचा िनकाल िद.23 जून 2016
रोजी ऑनलाईन प दतीने जािहर कर यात आला व गुणव ा यादी नुसार पा

िव ा य ना

वेश दे यात आला. िद.25 जुलै, 2016 रोजी एम. कॉम. भाग-1 साठी ि तीय वेश पूव

परी ा वािण य व यव थापन संकुलाम ये घे यात आली. या पूव परी ेम ये पा
िव ा य ना िद.27 जुलै, 2016 पासून वेश दे यात आला.

झाले या

48. िविवध संकुलांकडू न आले या या ा माणे पु तके खरेदीची ि या पूण झालेली आहे व
49.

50.

51.
"फ"

या पु तकांचे Accession व Call Nos. इ यादी बाबी पूण कर याची ि या चालू आहे .

परदे शी िनयतकािलकासाठी e-Tender खरे दीची
िनयतकािलके पुरवठाधारकाकडू न कोण याही
िनिवदा मागिव याची ि या चालू आहे.

कारचा

यास

ितसाद न िमळा याने, नवीन

RUSA अंतगत e-Books खरे दी व सन 2016 किरता परदेशी िनयतकािलके खरेदीचा
करार पूण कर यात येऊन RUSA अंतगत e-Books व Print Journals या खरेदीचे
आदे श दे याची ि या पूण कर यात आली आहे.

पूव या पी.जी.टी.सी. ंथालयाची पु तके व ंथालयास दे णगी दाखल ा त झालेली जुनी
पु तके अशी एकूण 708 पु तकांची यव थत बांधणी क न घे यात आली आहे.

रा ीय सेवा योजना:
1.

ि या अवलंबली असता

व छ भारत अिभयान

ाम द क योजनेअंतगत सोलापूर िव ापीठाने द क घेतले या

सात गावांना रा ीय

तरावर आदश गाव हणून ओळख

ा त हावी अशा संक प

िस दीसाठी िव ापीठ य नात आहे . याअनुषंगाने गावाचा सव गीन िवकास साध यासाठी
द क घेतले या गावांम ये िविवध काय म राबिवणे व िनयं ण ठे वणे या करीता गिठत
केले या सिम यांची एकि त बैठक िद.08/03/2016 रोजी िव ापीठ सभागृहाम ये मा.
2.

कुलगु यां या अ य तेखाली संप झाली.

सन 2015-16 या वष त जल यव थानासाठी युवक या िवषयावर आधारीत सोलापूर

िव ापीठ संल नत रा ीय सेवा योजना एकक असले या एकूण ४५ महािव ालयांचे ०७
िदवसीय िनवासी िवशेष

3.

मसं कार िशबीरे संप

वयंसेवकांनी सहभाग न दिवला.

झाली. या िशबीराम ये एकूण ३६१४

भारत सरकार या िनदशानुसार रा ीय सेवा योजना रा ीय एका मता िशबीर
िद.28/02/2016 ते िद.05/03/2016 या कालावधीत
मेमोिरअल कॉलेज,

ीनगेरी कन टका या ठीकाणी संप

ी. जग गु

चं शेखर भारती

झाले. या िशबीराम ये

तुत

िव ापीठाचे ०५ मुले, ०५ मुली व ०१ संघ यव थापक असा एकूण ११ जणांचा संघ सहभागी
झाला. या िशबीरासाठी महारा ातून एकमेव सोलापूर िव ापीठाची िनवड रा ीय सेवा
4.

योजना े ीय िनदेशालय, पुणे यां या माफत कर यात आली.

िद.18/02/2016 ते िद.24/02/2016 या कालावधीत उ च व तं

िश ण िवभाग, मुंबई,

सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर आिण डी.बी.एफ. दयानंद कला व शा

सोलापूर यां या संयु त िव माने शेळगी डी.बी.एफ. दयानंद कला व शा
सोलापूर येथे ३०० रा ीय सेवा योजना
िशबीर संप झाले.
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5.

ी संत िशरोमणी

सोलापूर िज

ाने र माऊली या पालखीचे वागत सोलापूर िव ापीठा या वतीने

ा या ह ीत सोलापूर िव ापीठा या काय े ात धमपुरी येथे शिनवार

िद.09/07/2016 रोजी सकाळी 09:00 वा. मा. संचालक, बी.सी.यु.डी व मा. परी ा
िनयं क, सोलापूर िव ापीठ यां या ह ते कर यात आले व
पालखीचे

ी संत तुकाराम महाराजा या

वागत सराटी पुल (अकलूज) येथे रिववार िद.10/07/2016 रोजी सकाळी

07:30 वा मा. कुलसिचव व मा. परी ा िनयं क, सोलापूर िव ापीठ यां या ह ते कर यात
6.

आले.

फॅिमली लॅ नग असोिसएशन ऑफ इंिडया, सोलापूर व लाय स लब ऑफ सोलापूर स ल

या या संयु त िव माने जागितक लोकसं या िदनाचे औिच य साधून सोमवार, िद.११
जुलै, २०१६ रोजी सोलापूर येथे भ यजनजागरण दडीचे आयोजन कर यात आले. याम ये
सोलापूर शहरातील िव ापीठ संल नत रा. से. यो. महािव ालयातील रासेयो वयंसेवक

7.

/ वयंसेिवका व काय म अिधकारी यांनी आपला सहभाग न दिवला.
पोलीस अिध क, सोलापूर

ामीण यां या सुचनेनुसार आषाढीवारी पंढरपूर या ा २०१६

बंदोब ता दर यान िद.09/07/2016 ते िद.17/07/2016 या कालावधीत

ामीण

महािव ालयांचे वयंसेवक बंदोब तासाठी पोलीस अिध क काय लय, सोलापूर

ामीण

भागातील सोलापूर िव ापीठ संल नत रा ीय सेवा योजना एकक असले या

8.

यांना उपल ध क न दे यात आले.

सन 2016-17 मधील पावसा यात वनमहो सव कालावधीम ये िद.01 जुलै, 2016 रोजी
एकाच िदवशी 02 कोटी वृ

लागवडीचा काय म हाती घे याचे शासनाने ठरिवले.

यानुषंगाने िद.०१ जुलै ते ०७ जुलै, २०१६ या वनस ताह कालावधीत िद.०१ जुलै, २०१६

ा िदवशी रा ीय सेवा योजनेमाफत रासेयो एकक असले या महािव लयांम ये तसेच

9.

िव ापीठ पिरसराम ये वृ ारोपन कर यात आले.

रा ीय सेवा योजना अंतगत सन 2015-16 म ये िन: वाथ भावनेने व िन ठे ने समाजाची
सेवा करणा यांना यां या अंिगकृत कामात
यथोिचत गौरव कर या या

ो साहन िमळावे व यां या िन: ाथ सेवच
े ा

टीने सोलापूर िव ापीठांतगत काय म सम वयक /

महािव ालय / काय म अिधकारी व वयंसेवक यांना रा य तरीय पुर कार जाहीर झाले
आहे .

1. काय म सम वयक शंसा माणप पुर कार:

डॉ. ब व
ु ान नामदे व कांबळे , सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर.

2. काय म अिधकारी शंसा माणप पुर कार:

ा. डॉ. दं डे ही. सी., डी.बी.एफ. दयानंद कला व शा

3. उ कृ ट वयंसेवक पुर कार:

महािव ालय, सोलापूर

ी. शेख आफताब अ वर, डी.बी.एफ. दयानंद कला व शा

सोलापूर- मृितिच ह व . 2,000/-

10. राजभवनकडू न

ात

झाले या

प ा वये

रा ीय

सेवा

योजना

महािव ालय,
िवभागाकडू न

कळिव यानुसार सोलापूर िव ापीठ संल नत महािव ालयाम ये तसेच महािव ालयांनी
द क घेतले या गावांम ये जलत ांचा स ा/मागदशन घेऊन बोअर पुनभरण आिण िवहीर
पुनभरण या कामाला
येत आहे .

ाधा य दे ऊन जल पुनभरणाचा उप म यश वीिर या राबिव यात
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"ग"

ीडा व िव ाथ क याण िवभाग:

1.

2.

अिखल भारतीय आंतर िव ापीठ तलवारबाजी

पध

िद.11/02/2016 ते िद.16/02/2016 या दर यान संप

पंजब िव ापीठ, पंजाब येथे

झा या याम ये

तुत िव ापीठ

संघातील कुमारी त
े ांबरी सुदेश मालप या िव ाथ नीला ा झ पदक िमळाले.
वामी

रामानंद

तीथ

मराठवाडा

िव ापीठ,

नांदेड

येथे

िद.10/02/2016

ते

िद.13/02/2016 या कालावधीत पि म िवभागीय आंतर िव ापीठ खो-खो या खेळात

सोलापूर िव ापीठ मुलांचा संघ सहभागी झाला व उ ख
े नीय यश ा त केले यामुळे सदर
3.

संघ आिखल भारतीय आंतर िव ापीठ खो-खो पधसाठी पा झाला.
अिखल भारतीय आंतर िव ापीठ आचरी या

पधत सोलापूर िव ापीठाची कु.

वाती

बाहु बली नगरकर (िशवाजी महािव ालय, बाश ) िहची भारतीय आचरी संघा या िनवड

चाचणीसाठी िद.21 ते 22 एि ल, 2016 या कालावधीत पंजाब िव ापीठ, पितयाळा येथे
4.

िनवड झाली.

िविवध महािव ालयाकडू न आिखल भारतीय आंतरिव ापीठ
झाले या िव ा य ना ो साहन पर 10 गुण िमळ यासाठीचे
झाले होते सदर

5.

तावाची छाननी कर यात येवून

पाठिव यात आले आहे त.

ात

ीडा

ताव

कारात सहभागी

ीडा िवभागास ा त

ताव परी ा िवभागाकडे

मा. कुलगु महोदयां या अ य तेखाली िद. 05 जुलै, 2016 रोजी संप

झाले या BOS-

PC बैठकीतील ठरावानुसार सन 2015-16 म ये झाले या आिखल भारतीय
आंतरिव ापीठ / पि म िवभागीय /

ीडा महो सव पधतील िवजेते गुणवंत िव ा य चा व

यां या संघ मागदशक/संघ यव थापकांचा िव ापीठ वध पनिदनी स कार कर यासाठी

लेझर व मृती िच ह दे यासाठी दरप के मागवून शासकीय कायवाही पूण क न लेझर

व मृती िच ह तयार क न घे यात आले. िव ापीठ वध पनिदनी या गुणवंत खेळाडू ं ना
6.

मृितिच ह, लेझर, रोख र कम बि स दे यात येवन
ू यांचा स कार कर यात आला.
तुत िव ापीठा या संल नत महािव ालयातील शा. िश ण संचालकांना

ीडा

िवभागा या Hand Book बाबत मागदशन पर कायशाळा आयोिजत कर यासाठी
शासकीय मा यता घे यात आली असून यानुसार सदर कायशाळा िनयोजनाचे कामकाज

7.

सु आहे.

14 वा आंतररा ीय युवा महो सव राज थान िव ापीठ, जयपूर येथे िद.18/02/2016 ते
िद.20/02/2016 या कालावधीत संप

झाला. या युवा महो सवात सोलापूर िव ापीठाने

एकूण ०८ पािरतोिषके िमळाली. थळ िच

या पधत िदप भ शे ी याला थम

िमळाला. शा ीय गायन या कला कारात कु. केतकी रानडे िहला ि तीय
इं जी - वाद िववाद कला
मांक िमळिवला. मुकना

8.

मांक िमळाला.

कारात गुलशन कुकरे जा व मुरली गालप ी यांनी ि तीय
या सांिघक पधत ि तीय

कला कारात र व सुतकर याला तृतीय
िभसे याला तृितय

मांक

मांक िमळाला.

मांक िमळाला. माती काम या

मांक तर कातरकाम या कला करात

िव ापीठ व संल न महािव ालयातील िव ा य या पालकासह िश क

ीकांत

शासकीय

कमचारी िवमा योजनेत टाटा ए.आय.जी. जनरल इं सूर स कंपनी सोलापूर यां याकडे
िव ापीठातील सव शासकीय कमचा यांचा ती
आला आहे .
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9.

शै. वष सन 2016-17 या वष त िवमाबाबतची कायवाही करताना सव संल न

महािव ालयांना टाटा ए.आय.जी. जनरल इ शूर स कंपनी सोलापूर यां याकडे िवमा
उतरिव याबाबत पिरप का ारे अवगत कर यात आले आहे .

10. सोलापूर िव ापीठा या संल न महािव ालयातील िव ा य या सु त कला गुणांना संधी
िमळावी या उ ेशाने िव ापीठातफ “सृजनरं ग” िनयतकािलका पध 2015-16 आयोिजत
कर यात आली होती. सदर

पधत पारं पािरक व

महािव ालयांनी सहभाग न दिवला.

यावसाियक अशा एकूण 35

सोलापूर िव ापीठा या िव ाथ क याण िवभागातफ आयोिजत कर यात आले या
सृजनरं ग 2015-16 पारं पािरक महािव ालय िनयतकािलक पधचा िनकाल
पारं पािरक महािव ालये सवसाधारण िवजेते पद

अ.

.

पािरतोषीक ा त महािव ालयाचे नाव

पािरतोषीक ा त

मांक

िनयतकािलकाचे
नाव

1.

संगमे र महािव ालय, सोलापूर

2.

िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस, सोलापूर

3.

वालचंद कला व शा

4.
5.

ा

थम

िहरा

ि तीय

िव ारयण

तृतीय

कमवीर भाऊराव पाटील महािव ालय, पंढरपूर

कमवीर

उ ेजनाथ

िशवाजी महािव ालय, बाश

िशवयुग

उ ेजनाथ

महािव ालय, सोलापूर

सोलापूर िव ापीठा या िव ाथ क याण िवभागातफ आयोिजत कर यात आले या
सृजनरं ग 2015-16 यावसाियक महािव ालयीन िनयतकािलक पधचा
सवसाधारण िवजेतेपदाचा व वैय तीक िनकाल
अ.

.

पािरतोषीक ा त महािव ालयाचे नाव

वालचंद अिभयांि की महािव ालय, सोलापूर

2.
3.

5.

मांक

िनयतकािलकाचे
नाव

1.

4.

पािरतोिषक ा त

िवटनेस

थम

नागेश करजगी ऑक ड अिभयांि की

आक डऔरा

ि तीय

एन.बी. नवले िसहगड अिभयांि की

सािह यगड

तृितय

िबमाइट

उ ेजनाथ

िव ा

उ ेजनाथ

महािव ालय, सोलापूर
महािव ालय, सोलापूर

हदे वदादा माने अिभयांि की महािव ालय,

बेलाटी

ही. ही.पी. अिभयांि की महािव ालय,

सोलापूर

उपरो त सवसाधारण िवजेते पद िमळिवले या महािव ालयांना १ ऑग ट, 2016

िव ापीठ वध पन िदन रोजी िव ापीठात आमंि त क न स कार कर यात आला.
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सदर बैठकीत पुढील माणे कामकाज झाले.
[ 1 ]

अिधसभे या िद.19 माच, २०१6 रोजी झाले या बारा या बैठकीचा कायवृ ांत
वाचून कायम करणे.

(िटपणी: सव अिधसभा सद यांना पिरिनयम

.485 नुसार िव ापीठ प

जा. .

सोिवसो/सिनिव/अिधसभा/3242, िद.29/03/2016 अ वये, िद.19 माच, 2016 रोजी
झाले या बारा या बैठकीचा कायवृ ांत पाठिव यात आलेला होता. या कायवृ ांताम ये
दु

या सुचिव याची अंितम तारीख िद.26/04/2016 अशी होती. या मुदतीत

कोण याही सद यांकडू न दु

या ा त झाले या नाहीत.

सबब, अिधसभेचा िद.19 माच, 2016 रोजी झाले या बारा या बैठकीचा
कायवृ ांत वाचून कायम कर यासाठी मा यतेसाठी सादर).
ठराव:

अिधसभे या िद.19 माच, २०१६ रोजी झाले या बारा या बैठकीचा कायवृ ांत
वाचून सव नुमते कायम कर यात आला.
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सन 2015-16 चे वा षक लेखे लेखापिर ण अहवालाबाबत यव थापन पिरषदे ची
िशफारस िवचाराथ.

ाचाय आर. वाय. पाटील यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने खालील
"ही अिधसभा िव

ताव सादर केलेला आहे .

व लेखा सिमतीने िशफारस के या माणे वा षक लेखे, लेखापरी ण

अहवाल व लेखापरी ण आ ेप पूतता सिमती या िशफारशी मा य क न यव थापन
पिरषदे ने केलेली िशफारस िवचारात घेता असा ठराव करते की, सन 2015-16 या
वा षक लेखापरी ण अहवालाबाबत यव थापन पिरषदे ने केले या िशफारशी मा य
क न मंजूर कर यात या यात."
(िटपणी:

सन

२०१५-16

चे

वा षक

लेखे

व

लेखापिर ण

अहवाल

लेखापिर क

M/s. TAP & Associates, Solapur यांनी अंितम क न सादर के यानंतर समान लेखा संिहता
(Common Account Code) तरतूद

.1.50 (i) नुसार लेखापिर णातील आ ेप वगळ याबाबतची

िशफारस कर याकिरता मा. कुलगु

यांनी िव

व लेखा सिमतीची खालील उपसिमती गठीत

केली.
1)

ाचाय

ी. आर. वाय. पाटील

अय

2)

ा. डॉ. ए. ए. शेख

त

सद य

3)

ाचाय एम. ए. दलाल

त

सद य

4)

ा. बी. सी. शेवाळे

सद य - सिचव

या सिमतीने िद.16/07/2016 रोजी बैठक आयोिजत क न लेखापिर ण अहवालातील
आ ेपावर सिव तर चच केली व सादर केले या कागदप ावर आ ेप वगळ याबाबतची िशफारस
अहवाल या काय लयाकडे सादर केला. िद.25/07/2016 रोजी झाले या िव
बैठकीत िवषय

व लेखा सिमती या

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

अहवाल िवचाराथ सादर कर यात आला.
ठराव :

लेखापिर ण अहवाल व लेखापिर ीत ले यांवर सिव तर चच कर यात आली.
लेखापिर ण अहवालातील आ ेपाबाबत पूतता सिमतीने सादर केले या आ ेप पूतता
अहवाल

वकार यात येवून लेखापिर 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.26/07/2016 रोजी झाले या यव थापन

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

सन 2015-16 चा लेखापिर ण अहवाल व लेखापिर ीत लेखेची िव
िशफारस

व लेखा सिमतीची

वकार यात येवून अिधसभेस मा यतेची िशफारस कर यात आली.

सबब, सन 2015-16 चे वा षक लेखे, लेखापिर ण अहवालाबाबत यव थापन पिरषदे ची
िशफारस अिधसभे या िवचाराथ).

ठराव:

ाचाय आर. वाय. पाटील यांनी सदरचा

यांनी अनुमोदन िदले.

ताव मांड यानंतर यास

यानंतर सन 2015-16

ी. एच. बी. मते

या वा षक लेखे व लेखापरी ण

अहवालातील काय लयाने केलेली पूतता यावर साधक बाधक चच झाली व चचअंती
लेखापरी ण अहवालाबाबत यव थापन पिरषदे ने केले या िशफारशी िवचारात घेवून
सदर

ताव सव नुमते मा य कर यात आला.
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महारा ् िव ापीठ अिधिनयम 1994 ला अनुस न तयार कर यात आलेला
िव ापीठा या अिधिनयम S.341 म ये कर यात आले या दु
पिरषदे ने केलेली िशफारस िवचाराथ.
(िटपणी:

तीसंदभ त यव थापन

तूत िव ापीठा या पिरिनयमानुसार िव ापीठाकडे असले या िस हील इंिजिनअर ग

कामाची िवभागणी मायनर काम व मेजर काम अशी कर यात आलेली आहे . याम ये

.25

लाखा या आतील कामांना मायनर कामे व यापुढील कामांना मेजर कामे असे वग करण कर यात
आले आहे . िव ापीठ पिरिनयम S.341 नुसार िव ापीठांना मायनर कामे करता येतात व मेजर कामे
याची कमत

.25 लाखापे ा जा त आहे अशी कामे बांधकाम िवभाग यां याकडे पैसे वग क न

यावी लागतात.
स

थतीत

तूत िव ापीठाम ये बहु तांश कामे ही

.25 लाखावरील होत आहे .

यामूळे 25 लाखा या पुढील कामे बांधकाम िवभागाकडे वग करावे लागत आहे त.
.25 लाखावरील कामे ही िव ापीठामाफत करावयाची झा यास महारा ् िव ापीठ
अिधिनयम 1994 मधील कामाची मय दा वाढिवणे गरजेचे आहे . याम ये बदल करावयाचे झा यास
तसा िवषय थमत: यव थापन पिरषदे समोर सादर क न यव थापन पिरषदे कडू न अिधसभेला
िशफारस होणे आव यक आहे व अिधसभे या मा यतेअंती पिरिनयमातील बदल कर यास मा यता
िमळ यासाठी मा. कुलपती महोदय यां याकडे

ताव सादर करावा लागणार आहे .

िव ापीठाने करावयाची कामाची मय दा ही

.25 लाखाव न

.३ कोटीपयत

वाढिव याबाबतचा िवषय िद.16/06/2016 रोजी या बांधकाम सिमतीसमोर सादर केला असता,
ठराव

.02 अ वये कामा या मय दा वाढीस मा यता िमळ यासाठी यव थापन पिरषदे ला

िशफारस केली आहे . हा िवषय िद.28/06/2016 रोजी या यव थापन पिरषदे या बैठकीत िवषय
.२१ अ वये सादर केला असता, S.341 म ये नमूद केले या मायनर कामाची (minor work)
मय दा

.25 लाखाव न

.७ कोटी कर याची िशफारस केलेली आहे . कामाची मय दा

वाढिव यासाठी पिरिनयम S.341 म ये करावया या बदलाचा मसूदा सोबत जोडलेला आहे .
सदरबाबत पिरिनयम S.341 म ये दु

ती कर याबाबत अिधसभेस िशफारस कर याची

बाब यव थापन पिरषदे या िद.26/07/2016 रोजी झाले या बैठकीत आय या वेळेचा िवषय
.8(५) नुसार सादर केले असता, यावर खालील माणे ठराव झाला.
ठराव
.8(५)

महारा ् िव ापीठ अिधिनयम 1994 ला अनुस न तयार कर यात आलेला
िव ापीठा या अिधिनयम S.341 म ये कर यात आले या दु

तीची िशफारस

अिधसभेस कर यात आली.
सबब, िव ापीठा या पिरिनयम S.341 म ये नमूद केले या मायनर कामाची (minor work)
मय दा .25 लाखाव न .7 कोटी कर याची यव थापन पिरषदे ने केलेली िशफारस िवचाराथ).

ठराव:

महारा ् िव ापीठ अिधिनयम 1994 ला अनुस न तयार कर यात आले या
िव ापीठा या अिधिनयम S.341 म ये कर यात आले या दु
पिरषदे ने केलेली िशफारस

तीसंदभ त यव थापन

वका न सदरचे अिधिनयम S.341 मा. कुलपती यां या

मा यतेसाठी पाठवावे असे ठरले.
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शै. वष 2017-18 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर नवीन महािव ालय,
अ यास म व िव ाशाखा सु

कर याचे

ताव

वकार याकिरता िव ा पिरषदे ने

िशफारस केलेला शै. वष 2017-18 या एका वष चा बृहत आराखडा अिधसभे या
िवचाराथ.

(िटपणी: बृहत आरख

ाबाबत म. िव. कायदा १९९४ 82(१) म ये खालील माणे तरतूद आहे .

म. िव. कायदा 1994 कलम 82(१) तरतूद: The university shall prepare a perspective plan and
get the same approved by the State Council for Higher Education for educational
development for the location of colleges and institutions of higher learning in a manner
ensuring equitable distribution of facilities for having due regard, in particular, to the need
of unserved and under developed areas within the jurisdiction of the university, Such plan
shall be prepared by BCUD and shall be placed before the Academic Council and the Senate
through the Management Council and shall, if necessary, be updated every year.
या अनुषंगाने महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळ सिमतीने िद.18/04/2016
रोजी या बैठकीत ठराव
बृहत आराख

.०५ अ वये शै. वष 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष य िदघकालीन

ास अनुस न शै. वष 2017-18 पासून नवीन महािव ालय सु

कर याचे

ताव

वकार यासाठी म. िव. कायदा १९९४ कलम 82(१) नुसार शै. वष 2017-18 या एका वष चा
बृहत आराखडा तयार क न यव थापन पिरषदे ला िशफारस केलेला होता. सदर बृहत आराखडा
िद.23/04/2016 रोजी या यव थापन पिरषदे या बैठकीत िवचाराथ सादर केला असता, ठराव
.०४ अ वये

यव थापन पिरषदे ने िव ा पिरषदे स िशफारस केलेला होता. त नंतर

िद.19/08/2016 या िव ा पिरषदे या बैठकीम ये ठराव

.62 नुसार यव थापन पिरषदे ने

िशफारस केलेला शै. वष 2017-18 या एका वष चा बृहत आराखडा किरताचा खालील माणे
दु

तीसह अिधसभेस िशफारस केलेला आहे .

सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर
शै. वष 2017-18 पासून नवीन महािव ालय / अ यास म / िव ाशाखा सु क इ छणा या
सं थांसाठी शै िणक बृहत आराखडा
सोलापूर िव ापीठ काय े ात या न दणीकृत सं थांना शै. वष 2017-18 पासून कायम
िवना अनुदािनत त वावर खालील माणे (
नवीन महािव ालय सु

तािवत िठकाण व या समोरील अ यास मासाठी)

करावयाचे आहे त. (बी. बी. ए., बी. सी. ए., बी. ए सी. (ई. सी. एस.),

िश णशा , समाजकाय (बी. एस. ड यू व एम. एस. ड यू.), इंिजिनअर ग, फामसी, एम. बी. ए.,
बायोटे नॉलॉजी व एम. सी. ए. या अ यास माची महािव ालये वगळता) अशा सव न दणीकृत
सं थांना कळिव यात येते की, सन 2017-18 या शै िणक वष साठी खालील त यात
दशिव या माणे (िव ापीठा या बृहत आराख

ानूसारच) िव ापीठा या िवहीत नमू यात

ताव

मागिव यात येत आहे त. सदर बृहत आराखडा हा िव ापीठ पिरसर व संल नत
महािव ालयाम ये नवीन अ यास म व नवीन िव ाशाखा सु कर यासाठीही लागू राहील.
नवीन महािव ालयांचे

ताव महारा ् िव ापीठ कायदा 1994 कलम 82(३) नुसार

िद.३१ ऑ टोबर, २०१६ पयत िव ापीठाकडे महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळ
काय लयात, काय लयीन वेळेत सु ीचे िदवस वगळता
अज िव

व लेखा िवभाग ( काशन िवभागात)

वकार यात येतील. िवहीत नमु यातील

.1,000/- शु कास काय लयीन वेळेत िव ीस

उपल ध आहे त.
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अ. .

बृहत आरख

ातील िठकाण

1.

अ यास म
सोलापूर शहर

सोलापूर शहर

बॅचलर ऑफ लाय री ॲ ड इ फॉमशन साय स
बॅचलर ऑफ जरनॅिलझम ॲ ड मास क युिनकेशन
िवधी महािव ालय
िच कला महािव ालय
कला, वािण य व िव ान महािव ालय
कला, वािण य व िव ान मिहला महािव ालय
कला, वािण य व सामािजकशा े िव ाशाखे
अंतगत पद यु र अ यास म
बी. एफ. ए., एम. एफ. ए.
बी. आ कटे चर

2.

उ र सोलापूर
वडाळा

3.

वािण य महािव ालय, िव ान महािव ालय
दि ण सोलापूर

वळसंग

कला, वािण य व िव ान महािव ालय

बोरामणी

कला, वािण य व िव ान महािव ालय

होटगी / फताटे वाडी / आहे रवाडी

कला, वािण य व िव ान महािव ालय

4.

अ कलकोट
अ कलकोट

िव ान महािव ालय
कला िव ाशाखे अंतगत पद यु र अ यास म

दु धनी / चपळगाव
मदग
5.

कला, वािण य व िव ान महािव ालय
कला व वािण य महािव ालय
बाश

बाश

कला व वािण य महािव ालय

वैराग

िव ान महािव ालय
कला

व

सामािजकशा े

िव ाशाखे

अंतगत

पद यु र अ यास म
जामगाव

कला, वािण य व िव ान महािव ालय
रे वे इंिजिनअर ग महािव ालय

मालवंडी
6.

कला महािव ालय
मोहोळ

मोहोळ

िव ान महािव ालय

नरखेड

कला व िव ान महािव ालय

कामती बु ुक / कु ल
7.

कला, वािण य व िव ान महािव ालय
मंगळवेढा

मंगळवेढा / नंदे र

कला व वािण य महािव ालय

बोराळे / डोणज

कला व िव ान महािव ालय

सलगर (बु.)
8.

कला, वािण य व िव ान महािव ालय
सांगोला

सांगोला / जुनोनी
िचकमहू द / महू द / वाकी शेवणे
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9.

माढा
माढा / कुडू वाडी

कला व िव ान महािव ालय

टभूण

वािण य व िव ान महािव ालय
बी. जी. सी. व एम. जे. सी.

10.

माळिशरस
माळिशरस

वािण य व िव ान महािव ालय

नातेपुते

वािण य महािव ालय
जनिलझम महािव ालय

जाधववाडी

कला व िव ान महािव ालय

पानीव

कला, वािण य व िव ान महािव ालय

तांबवे

कला महािव ालय

11.

करमाळा
करमाळा

िव ान महािव ालय

जेऊर / झरे

वािण य व िव ान महािव ालय

िभलारवाडी / जती

कला, वािण य व िव ान महािव ालय

12.

पंढरपूर
पंढरपूर

संत वाडमय महािव ालय
कला, वािण य व िव ान मिहला महािव ालय
कला व वािण य रा महािव ालय

कोट

कला, वािण य व िव ान महािव ालय

चळे

कला, वािण य व िव ान महािव ालय

िटप:
1.

शै. वष 2016-17 साठी मा यता ा त सं था / संल नत महािव ालयांकडू न बी. बी. ए.,
बी. सी. ए., बी. ए सी (ई. सी. एस.), िश णशा , शारीिरक िश णशा , समाजकाय
(एम. एस. ड यू.), इंिजिनअर ग, फामसी, एम. बी. ए., बायोटे नॉलॉजी व एम. सी. ए.
या अ यास माचे

२.

ताव

वकारले जाणार नाहीत.

नॅक मू यांकन / पुनमू यांकन झाले या "अ" मानांकन ा त महािव ालयाना ा या य
असेल.

३.

नामवंत औ ौिगक सं थांना सामािजक बांधीलकी

हणून नवीन उ च दज ची

महािव ालये / अ यास म सु कर याचे आवाहन कर यात येत आहे .
४.

बृहत आराखडा संदभ त शासनाकडू न वेळोवेळी िवहीत केली जाणारी मागदशक त वे /
सूचना / आदे श लागू राहतील.

Sr. No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SOLAPUR UNIVERSITY, SOLAPUR
Academic Prospective Plan
For Solapur University Campus, Solapur
2017-18
New Academic Departments on Campus (Proposed)
Name of the Proposed Department
FACULTY OF ARTS
Department of English
Department of Hindi
Department of Marathi
Department of Chinese
Department of Sanskrit and Prakrit Language
Department of Kannada
Department of Foreign Language (French, German, Russian, Japanese)
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8.
9.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Sr. No.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

Department of Urdu
Department of Fine Arts (Music, Drama, Fashion Design & Fine Arts)
FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT
Department of Commerce
Department of Management
FACULTY OF SCIENCE
Department of Bio-Technology
department of Food Science & Nutrition
Department of Zoology
Department of Geography
Department of Botany
Department of Bio Chemistry
Department of Scientific Computing
Department of Bioinformatics
Department of Microbiology
Department of I.T.
Department of Inorganic Chemistry
Department of Analytical Chemistry
Department of Physical Chemistry
Department of Medicinal Chemistry
Name of the Proposed Department
Department of Textile Chemistry
Department of Petroleum Geology
Department of Environmental Geology
Department of Nano Science & Nano Technology
Department of Disaster Management
FACULTY OF LAW
Department of Law
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES
Department of Economics
Department of History
Department of Library & Information Science
Department of Philosophy
Department of Psychology
Department of Political Science
Department of Women Study & Human Rights
Department of Adult & Continuing Education
Department of Sociology
Department of Human Rights
Department of Tourism
Department of Futuristic Studies
FACULTY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
Department of Pharmacy
FACULTY OF SPORTS EDUCATION
Department of Sports
FACULTY OF TECHNOLOGY
Department of Technology
FACULTY OF EDUCATION
Department of Education
Department of Physical Education
OTHER FACULTY
National Service Scheme
Department of Students Welfare
Competitive Exam Centre and Placement Cell
Academic Staff College
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उपरो त माणे महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळाने तयार केलेला बृहत
आराखडा शासनाकडे मा यतेकिरता सादर कर यासाठी यव थापन पिरषद, िव ा पिरषदे नी
मा यता िदलेली आहे . सदर बृहत आराख

ास अिधसभेची मा यता घेवून िद.३१ ऑग ट, २०१६

पूव शासनास िशफारस करावयाचा आहे . तसेच िद.30/10/2010 या शासन िनणयानुसार नवीन
महािव ालय, िवषय / अ यास म, िव ाशाखांचे
ऑ टोबर अस याने

ताव

ताव

वकार याची अंितम तारीख ही ३१

वकार यासाठी बृहत आराखडा अिधसभे या मा यतेअंती महारा ्

शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठवून शासन मा यतेनंतर वतमानप ाम ये

िस द करणे आव यक

आहे .
सबब, शै. वष 2017-18 पासून कायम िवना अनु दािनत त वावर नवीन महािव ालय,
अ यास म व िव ाशाखा सु

कर याचे

ताव

वकार याकिरता िव ा पिरषदे ने िशफारस

केलेला शै. वष 2017-18 या एका वष चा बृहत आराखडा अिधसभे या िवचाराथ).

ठराव:

शै. वष 2017-18 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर नवीन महािव ालय,
अ यास म व िव ाशाखा सु

कर याचे

ताव

वकार याकिरता िव ा पिरषदे ने

िशफारस केले या शै. वष 2017-18 या एका वष चा बृहत आराख
दु

तीसह

अ. .

वका न सव नुमते मा यता दे यात आली.

बृहत आरख

िठकाण

ातील

1.

ात खालील

खालील अ यास माचा समावेश
कर यात यावा

सोलापूर शहर
सोलापूर शहर

M. Sc. Physics
M. Sc. Physics (Solid State)
M. Sc. (Medicinal Chemistry)
M. Sc. Microbiology (Applied Microbilogy)
M. Sc. Microbiology (Industrial Microbiology)

मा. अ य ां या परवानगीने बैठक संप याचे कुलसिचव यांनी जाहीर केले.

सही/-

कुलसिचव

सिचव, अिधसभा
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