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पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर

अिधसभे�या 21 �या बैठकीचा काय�वृ� ांत

शु� वार, िद.27 स�ट�बर, २०१9 दुपारी 12:00 वा.

अिधसभेची 21 वी बठैक िद.27 स�ट�बर, 2019 रोजी दुपारी 12:00 वा. िव� ापीठ सभागृहात 

मा. कुलग�ु  या�ंया अ�य� तेखाली आयोिजत कर�यात आली होती.

बैठकीस खालील सद�य उप��थत होते.

अ.� . सद�याचे नांव पद

1) डॉ. मृणािलनी फडणवीस - मा. कुलग�ु  अ�य�

2) �ा. डॉ. पाटील एस. आय.- �-कुलग�ु सद�य

3) �ाचाय� डॉ. उबाळे �ही. पी. सद�य

4) �ाचाय� डॉ. � ीमती पांडे के. ए. सद�या

5) �ाचाय� डॉ. कदम एम. एस. सद�य

6) �ाचाय� डॉ. गोरे एस. एस. सद�य

7) डॉ. कोकरे एस. आर., संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ सद�य

८) सीए शहा एस. एच., िव�  व लेखा अिधकारी सद�य

९) डॉ. धांडे एस. बी., संचालक, नवोप� म, नवसंशोधन व साहचय� सद�य

१०) �ा. डॉ. सयू�वशंी एस. एस., � . संचालक, � ान� ोत क�� सद�य 

११) डॉ. कोरे �ही. जी., संचालक, िव� ाथ� िवकास सद�य 

१२) डॉ. पवार एस. के., सचंालक, � ीडा व शारीिरक िश� ण सद�य

१३) �ाचाय� डॉ. कोटी एस. �ही. सद�य

१४) �ाचाय� डॉ. पिरचारक डी. एस. सद�य

१५) �ाचाय� डॉ. पाटील आर. आर. सद�य

16) �ाचाय� डॉ. �शगाडे ए. बी. सद�य

१७) डॉ. र�गे बी. पी. सद�य

१८) कु. मोिहते-पाटील एस. ज.े सद�या

१९) डॉ. आवताडे एच. के. सद�य

२०) डॉ. च�हाण सी. एस. सद�य

२१) डॉ. कलशे� ी एम. एस. सद�य

२२) डॉ. काळज ेए. एम. सद�य

२३) डॉ. िबराजदार जी. डी. सद�य

२४) डॉ. �शदे टी. �ही. सद�य

२५) डॉ. आदटराव बी. एन. सद�य

२६) डॉ. �शदे एस. के. सद�य

२७) डॉ. फुलारी टी. ज.े सद�य

28) डॉ. म�ते आर. एस. सद�य

29) डॉ. काबंळे जी. एस. सद�य

30) डॉ. � ीमती पाटील एम. ज.े सद�या
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३१) कु. च�हाण ए. सी. सद�या

३२) � ी. साळंुके एस. एस. सद�य

३३) � ी. गायकवाड आर. एस. सद�य

३४) � ी. शेख ए. एम. सद�य

३५) � ी. गायकवाड एस. एम. सद�य

३६) � ी. सरवदे एस. टी. सद�य

३७) � ी. राणे जी. एफ. सद�य

३८) � ीमती मंकणी एन. एस. सद�या

३९) � ीमती नागणसुरे पी. आर. सद�या

४०) � ी. च�हाण डी. ए. सद�य

४१) ॲड कळके ए. एस. सद�य

४२) � ी. डांगरे एम. एस. सद�य

४३) � ी. धरणे जी. आर. सद�य

४४) � ी. पाटील एस. बी. सद�य

४५) � ी. िहरेमठ एस. बी. सद�य

४६) � ीमती तडवळकर ए. ए. सद�या

४७) � ी. सगंव ेए. बी. सद�य

४८) �ा. डॉ. घुटे �ही. बी., कुलसिचव सद�य सिचव

बैठकीची सु� वात िव� ापीठ गीताने कर�यात आली.

�वागत:

मा. कुलसिचव यानंी मा. अ�य�  आिण अिधसभेच े सव� स�माननीय सद�यांच े �वागत केल.े

तसेच या बैठकीत न�याने नामिनद�शीत झाललेे सीए शहा एस. एच., िव�  व लेखा अिधकारी, डॉ. धांडे 

एस, बी., सचंालक, नवोप� म, नवसंशोधन व साहचय�, �ा. डॉ. सूय�वशी एस. एस., � .सचंालक, 

� ान� ोत क�� , डॉ. कलश�े ी एम. एस. व डॉ. � ीमती पाटील एम. जे. यांची ही पिहलीच बठैक 

अस�याने अिधसभ�ेया वतीने मा. कुलग�ु महोदयानंी पु�पग�ुछ देवनू �वागत केल.े

अनुप��थती :

अिधसभे�या या बैठकीस �ाचाय� डॉ. िच� े जी. एन., � ी. पाटील पी. टी., � ी. आवळे ए. के.,  

�ा. डॉ. रेवडकर बी. डी., �ा. डॉ. देशमुख एम. बी., � ीमती महागांवकर आर. ए. व डॉ. चौधरी एस. बी. 

यांनी प� ा� ारे/दूर�वनी� ारे/ई-मेल� ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली होती. �यां�या 

अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता दे�यात आली.

डॉ. माने डी. आर., िश� ण संचालक (उ�च िश� ण) पुणे, डॉ. नंदनवार डी. आर., 

� . सहसंचालक, (तं�  िश� ण), मा. िश� ण सचंालक (तं�  िश� ण) यांच े�ितिनधी, �ाचाय� डॉ. भांज ेबी. 

एम., � ी. नवल े एस. एस., � ी. �शदे आर. बी., � ी. गावडे टी. जे., � ी. अनासपरेु एम. एम.,  
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ॲड सोपल डी. जी., िवधानसभा सद�य व � ी. ठाकूर एस. एम., िवधानपिरषद सद�य हे या 

अिधसभे�या बैठकीस अनुप��थत होते.

कुलसिचवानंी पिरिनयम 474 (1) नुसार, मा. कुलग�ुं ना अिधसभे�या िवसा�या बैठकीपासनू या 

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

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

 कुलसिचव काय�लय:

1) ��तुत िव� ापीठा� ारे MahaWalkathon 2018 या उप� मातंग�त र�ते सुर� ा, जबाबदारीने वाहन 

चालिवणे आिण �वनी�दुषण या िवषयी जनजागतृी के�याबाबत “MahaWalkathon 2018” हा 

पुर�कार �दान कर�यात आला. तसचे िव� ापीठाच ेमा. कुलसिचव यानंा “Community Leader” 

या परु�काराने स�मािनत कर�यात आल.े

2) ��तुत िव� ापीठा�या १५ �या वध�पन िदनािनिम�  जीवनगौरव पुर�कार, उ�कृ�ट श�ै िणक सं�था 

पुर�कार, उ�कृ�ट महािव� ालय पुर�कार, उ�कृ�ट िश� क पुर�कार आिण उ�कृ�ट िश� के� र 

कम�चारी परु�कार िव� ापीठ वध�पन िदनी �दान कर�यात आला.

3) िव� ापीठ पिरसरातील सव� शै� िणक संकुलाम�ये कं� ाटी सहायक �ा�यापक पदे भर�याकिरता 

मलुाखती घे�यात आ�या असनू �थािनक िनवड सिमती�या िशफारसीनुसार िनवड झाले�या 

उमेदवारांना िनयु�ती आदेश दे�यात आल.े

4) ��तुत िव� ापीठात प�ुय� ोक अिह�यादेवी होळकर अ�यासन क��  �थापन कर�यासाठी पाच त��  

सद�यांची सिमती गठीत कर�यात आली आहे. तर महा�मा बसव�े र अ�यासन क��  �थापन 

कर�यासाठीचा ��ताव शासनास पाठिव�यात आला आहे.

5) ��तुत िव� ापीठात शै� िणक वष� 2019-20 पासनू Diploma in Dietetics and Nutrition, एम. ए. 

ना� शा� , एम. ए. ललीतकला, Fine Arts, M.Sc. Physics (Condensed Matter Physics), 

M.Sc. Medicinal Chemistry, M.Sc. Biostatistics, एम.ए. पाली, एम. एम. �ाकृत, एम.ए. 

क� ड, M.B.A. अशा नवीन पद�य�ु र अ�यास� म स�ु  केले आहेत.

6) �ही.आय.पी. अितथीगृहाचे वाढीव बाधंकाम कर�यासाठी साव�जिनक बाधंकाम िवभागाकडे अंशदान 

ठेव योजने अंतग�त � . 1,82,85,720/- इतकी र�कम आदा कर�यात आली आहे.

 शै� िणक, सशंोधन आिण िवकास िवभाग: 

1) सदगु�  �वामी िव� ानंद बहुउ�ेिशय आिण िश� ण �सारक मंडळ संचिलत � ीकृ�ण महािव� ालय,

चळे या महािव� ालयातील कला, वािण�य व िव� ान तर डॉ. सी. एच. कवचाळे चरॅीटेबल � �ट 

संचिलत कम�योगी � ी. हा. रा. कवचाळे कला व िव� ान महािव� ालय, बोराळे या महािव� ालयास 

िव� ापीठाकडून �थम संल��नकरण दे�यात आल.े
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2) कौश�य िवकासक�� ातंग�त शै� िणक वष� 2018-19 साठी एकूण 66 अ�यास� म स�ु  होते तर 

शै� िणक वष� 2019-20 साठी न�याने १५ अ�यास� मांची स�ु वात होऊन आता िव� ापीठातून एकूण 

८१ अ�यास� म स�ु  आहेत.

3) िव� ापीठ कौश�य िवकास क�� ामाफ�त Skill Development, Outcome Based Trainings,

Placement, R & D Services and Related Services हा अ�यास� म DeveLearn

Technologies Pvt. Ltd. Mumbai तर Solar Training Certified Course हा अ�यास� म 

Pwerflow Eco Solutions Pvt. Ltd., Pune या सं�थेसोबत शै� िणक साहचय� करार कर�यात 

आला आहे. 

 परी� ा व म�ूयमापन िवभाग:

1) माच�/एि�ल 2019 परी� सेाठी �� सचं (Question Bank) िन�मतीकिरता मराठी व अथ�शा�  या 

िवषया�ंया त�� ाचंे काय�शाळेच े आयोजन कर�यात आले होते. �याअनुषंगाने माच�/एि�ल 2019

परी� सेाठी मराठी व अथ�शा�  या िवषया�या �� पि� का �� सचं (Question Bank) मधून 

यश�वीिर�या पाठिव�यात आल.े

2) माच�/एि�ल 2019 पून�मू�यांकन �ि� या ही पूण�पणे ऑन��� न प�दतीने क� न माच�/एि�ल 2019

मधील िनकालानंतर�या परी� संेदभ�तील फोटोकॉपी पनू�मू�यांकन िव� ा�य�ना ऑनलाईन उपल�ध 

क� न दे�यात आ�या.

3) सव� िव� ा�य�साठी Verification, Transcript, Migration या सिुवधा िव� ा�य�ना ऑनलाईन 

उपल�ध क� न दे�यात आल�ेया आहेत.

4) १५ �या दी� ातं समारंभासाठी िद. 04/09/2019 ते 10/10/2019 पय�त ऑनलाईन प�दतीने अज� 

��वकार�याची �ि� या सु�  कर�यात आली आहे.

 िव�  व लखेा िवभाग:

1) ��तुत िव� ापीठा�या िव�  व लेखािधकारी या पदी सीए � िेणक शाह यांची िनवड झाली असनू 

�यांनी िद. 30/05/2019 रोजी आपला पदभार ��वकारललेा आहे.

2) मा. महालखेापाल काय�लयाकडून महालेखापाल काय�लयाने केले�या सन 2015-16 ते  

2016-17 या आ�थक वष��या लेखापरी� णामधील आ� ेपांची पतू�ता क� न �याचा अहवाल 

मा. महालेखापाल काय�लयाकडे पाठिव�यात आला आहे.

 � ान� ोत क�� :

1) � ान� ोत क�� ाकडून UGC 12 Plan अतंग�त �ा�त अनुदानातून पु�तके खरेदी क� न िव� ा�य�साठी 

उपल�ध क� न दे�यात आली.

2) � ान� ोत क�� ाकडून िद�यांगाकरीता 846 Audio CD’s खरेदी कर�यात आ�या आहेत तसचे 

िद�यागंा�या अिधक सिुवधेकिरता “सगुम पु�तकालय” (The DAISYFourm of India, Delhi) यांच े

सभासद�य�व ��वकारललेे आहे.
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3) � ान� ोत क�� ाने न�याने इं� जी, मराठी, �हदी, ऊदू� इ. भाषा िवषयाची एकूण 1105 पु�तकाचंी 

खरेदी क� न िव� ा�य�ना उपल�ध क� न दे�यात आले आहे.

 � ीडा िवभाग:

1) आतंर महािव� ालयीन बेसबॉल व तायकांदो (मुले व मुली) �पध�तून अिखल भारतीय आतंर 

िव� ापीठ �पध�साठी सघं िनवडून सघंातील िव� ा�य�ना सराव िशबीरास उप��थत राह�यासाठी 

िव� ा�य��या महािव� ालयानंा कळिव�यात आल.े सराव िशबीरासाठी � ीडा िवभागाकडे उपल�ध 

असललेे खेळाचे � ीडा सािह�य, � कॅसटु व इतर सािह�य दे�यात आ�या.

2) सन 2019-20 �या पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव� ापीठ आतंरमहािव� ालयीन 

� ीडा �पध�च ेआयोजन � ी.राजष� शाहू लॉ कॉलजे, बाश� या�ंयामाफ�त कर�यात येवून सदर � ीडा 

�पध�च ेवळेाप� क िनि� त कर�यात आल.े

3) शासना�या िनद�शानुसार � ीडा िवभाग व िज�हा � ीडा िवभाग या�ंया सयं�ुत िव� माने ��तुत 

िव� ापीठाम�ये पवू�िनयोजन सभेचे आयोजन कर�यात आल े होते. याम�ये सलं��नत सव� 

महािव� ालयाच े � ीडा �िश� क, शािररीक िश� ण सचंालक, िविवध शाळा, � ीडा िश� क व 

�थािनक भागातील योग िश� णाचा �सार व �िश� ण देणारे िविवध सघंटना व सं�थाचे �ितिनधी 

यांना िनमंि� त क� न शासनाने िदले�या िनद�शानुसार शा� शु�द योग �िश� णाच े �ा�यि� क 

दाखिव�यात आले व याच प�दतीने सव�नी योग िदन साजरा कर�यािवषयी आवाहन कर�यात 

आल.े �याच�माणे ��तुत िव� ापीठातही सव� संचालक, �ा�यापक, अिधकारी, कम�चारी व िव� ाथ� 

समवते आतंररा�� ीय योग िदन मो� ा उ�साहात साजरा कर�यात आला.

4) ��तुत िव� ापीठात िद. 29 ऑग�ट, 2019 रोजी 15 वा � ीडा िदन साजरा केला. या िदवशी 

शै� िणक वष� 2018-19 म�ये अिखल भारतीय/पि� म िवभागीय � ीडा महो�सव आतंर िव� ापीठ 

िविवध �पध�म�ये उ� ेखिनय कामिगरी केले�या िव� ाथ� व िव� ाथ�न�चा स�कार कर�यात आला.

5) ��तुत िव� ापीठाम�ये उभार�यात येणा�या पोह�याचा तलाव (�वी�मग पूल) व म�टीपप�ज हॉल 

याबाबतचा ��ताव सोलापरू पी.ड��य.ूडी. यां�याकडून �मािणत क� न घेऊन पणेू येथील � ीडा व 

यवुा सेवा काय�लयाम�ये जमा कर�यात आला आहे.

 रा�� ीय सवेा योजना:

1) सन 2018-19 या वष�म�ये रा�� ीय सेवा योजने अंतग�त रा�य�तरीय पुर�कार व इंिदरा गाधंी 

पुर�कारकिरता �ा�त ��तावातूंन रा�� ीय सेवा योजना उ�कृ�ट काय�� म अिधकारी, उ�कृ�ट 

महािव� ालय, उ�कृ�ट �वयंसेवक यां�या �थम � माकंासाठी िव� ापीठ�तरीय िनवड सिमतीम�ये 

िनवड कर�यात आली तसचे िनवड�यात आले�या सद�यांच े ��ताव पुढील काय�वाही महारा��  

शासनाकडे पाठिव�यात आल.े
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2) सािव� ीबाई फुले पणुे िव� ापीठ, पुणे येथून स�ु  झाले�या “समथ� भारत” अिभयानंातग�त,

देहू-आळंदी ते पढंरपरू “�व�छ वारी-�व�थ वारी-िनम�ल वारी-हरीत वारी” अिभयातंग�त शासन 

िनद�शानुसार िनयोिजत उप� मांम�ये ��तुत िव� ापीठाच े एकूण 19 �वयंसेवक व 1 काय�� म 

अिधकारी सहभागी झाल.े सदर उप� म यश�वीपणे पूण� के�याब�ल मा. रा�यपाल महोदयानंी सव� 

सहभागी �वयंसेवकांच ेकौतुक केल.े तसचे या अिभयानाम�ये ��तुत िव� ापीठ काय�� �े ात सतं� े�ठ 

� ी. � ाने� र महाराज (आळंदी ते पंढरपरू) व जग� ग�ु  � ी तुकाराम महाराज (देहू ते पढंरपूर) या 

पालखी माग�वर एकूण 9 मु�कामी दोन िदवसाच े िशबीर आयोिजत कर�यात आले होते. या 

िशबीराम�ये ��तुत िव� ापीठा�या एकूण 4178 �वयंसेवकानंी सहभाग न�दवून शासन िनद�शानुसार 

�बोधनपर पथना� , पाच लाख प� ाव� याचें वाटप, ओला कचरा व िनम��य संकलन, हागणदारी 

मु�तीसाठी शौचालयाचा वापर कर�यासाठी वारक�यानंा �बोधीत करणे, स�� ीय खत िन�मती,

पाणीबचत, आरो�य िशबीर, वृ� ारोपण इ�यादी उप� म राबिव�यात आल.े

3) यवुा काय�� म व खेल मं� ालय, भारत सरकार यां�या िनद�शानुसार ��तुत िव� ापीठ सलं��नत 

रा�� ीय सेवा योजनेशी एकक असले�या महािव� ालयांनाकडून रा�� िपता महा�मा गांधी या�ंया १५० 

�या जयंती िनिम�  जुलै, 2019 ते ऑ�टोबर, 2020 पय�त ��येक मिह�याम�ये उप� म राबिव�यात 

येत आहेत. 

4) महारा��  शासना�या प� ा�वये ��तुत िव� ापीठाशी संल��नत रा�� ीय सेवा योजनेशी एकक 

असले�या महािव� ालयानंा कळिव�यानुसार िद. 29 ऑग�ट, 2019 रोजी “सु�ढ भारत”

(Fit India) अिभयान राबिव�यात आल.े

 िव� ाथ� िवकास िवभाग:

1) ��तुत िव� ापीठातील सव� संकुलातील तसचे सव� सलं��नत महािव� ालयात सन 2019-20 या 

वष�त िश� ण घेणारे िव� ाथ� तसचे सव� िश� क/िश� के� र कम�चारी यांचा एचडीएफसी एग� 

जनरल इ�शुर�स कंपनी ली. कडून िवमा उतरिव�यात आला.

2) सन 2017-18 किरता िनयतकािलका �पध�साठी पारंपािरक व �यावसाियक अशा 31

महािव� ालयानंी सहभाग घेतला होता. िविवध िवषया�ंया त�� ांकडून िनयतकािलकांचे पिर� ण 

क� न खालील�माणे िनकाल जाहीर कर�यात आला.

पारंपािरक महािव� ालये सव� साधारण िवजतेे पद

अ.� . पािरतोिषक �ा�त महािव� ालयाचे नाव िनयतकािलकाच े

नाव 

� मांक

1. एस.एस.ए. सोशल महािव� ालय, सोलापरू मॅसेज उ� जेनाथ�

२. वालचदं कला व शा�  महािव� ालय, सोलापरू िव� ारयण उ� जेनाथ�

३. डी.बी.एफ. दयानंद कला व शा�  महािव� ालय,

सोलापरू 

दयानंद तृतीय

४. िहराचदं नेमचंद वािण�य महािव� ालय, सोलापरू िहरा ि� तीय

5. सगंमे� र महािव� ालय, सोलापरू �� ा �थम
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�यावसाियक महािव� ालये सव� साधारण िवजतेे पद

अ.� . पािरतोिषक �ा�त महािव� ालयाचे नाव िनयतकािलकाच े

नाव 

� मांक

1. �ही.�ही.पी. अिभयांि� की महािव� ालय, सोलापरू िव� ा उ� जेनाथ�

२. एस.के.एन. �सहगड अिभयािं� की महािव� ालय,

पंढरपरू 

अ� ैत उ� जेनाथ�

३. �वरेीज अिभयािं� की महािव� ालय, पढंरपरू ए�स�ोलर तृतीय

४. नागेश करजगी ऑक�ड अिभयांि� की महािव� ालय,

सोलापरू 

आक�डऔरा ि� तीय

५. वालचदं अिभयािं� की महािव� ालय, सोलापरू िवटनेस �थम

3) ��तुत िव� ापीठा�या �थापनेपासनू िश� ण घेत असल�ेया गरीब होतक�  िव� ा�य�साठी 

“कमवा-िशका” योजना चालिव�यात येत आहे. �यास अनुस� न सन 2019-20 व 2020-2021 या 

शै� िणक वष�त िविवध संकुलातील एकूण 27 िव� ाथ� या योजनेचा लाभ घेत आहेत.

 संकुल:े

• संगणकशा�  सकुंल:

1) iPing Datalabs Pvt. Ltd., Solapur या कंपनीमाफ�त संकुलातील िव� �य�साठी Campus

मलुाखतीच े आयोजन कर�यात आल े होते, यातून या सकुंलातील चार िव� ा�य�ची Trainee

Software Developer या पदासाठी िनवड झाली आहे. 

2) िव� ा�य��या ऑनलाईन कौश�य िवकासासाठी सगंणकशा�  संकुल व Devedearn, Mumbai या 

कंपनीसोबत सामंज�य करार (MoU) कर�यात आला.

• सामािजकशा�  संकुल:

1) मास क�यिुनकेशन िवभागा�या पढुाकाराने स�टर फॉर इंटरनेट ॲ�ड सोसायटी व ��तुत िव� ापीठा 

सोबत सामंज�य करार (MoU) कर�यात आला.

2) महारा�� ातील सां�कृितक काय� मं� ालयाकडून सोलापूर िज�� ातील लोककला�ंया सव�� ण 

�क�पासाठी �ा. डॉ. आर.बी. �चचोळकर यांना � . 5,00,000/- िनधी मंजूर झाला. 

3) आय.सी.एस.एस.आर. कडून “च��जग मीिडया, च��जग क�चर, च��जग सोसायटी: दुवड�स 

पा�टिसपिेट�ह डे�हलपम�ट” या �क�पाकिरता �ा. डॉ. आर.बी. �चचोळकर यांना � . 8,00,000/-

िनधी मंजूर झाला. 

• भाषा व वा� मय संकुल:

1) भाषा व वाङमय संकुलात मराठी, �हदी, इ�ं जी, सं�कृत व ऊदू� या अ�यास� मासोबतच न�याने 

पाली, क� ड, पाकृत असे नवीन अ�यास� म सु�  कर�यात आले आहे.
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• वािण�य व �यव�थापन संकुल: 

1) Centre for Foresight Studies व University of Turku, Finland यां�या संय�ुत िव� माने 

चालिवले�या Future Sustainable Energy Challenges हा कोस� �या िव� ा�य�नी यश�वीपणे पूण� 

केला आहे. �या िव� ा�य�ना �माणप�  देऊन गौरिव�यात आल.े

2) वािण�य व �यव�थापन संकुलामाफ�त Centre for Foresight Studies, Punyashlok Ahilayadevi

Holkar Solapur University, Solapur व Finland Futures Research Centre University of 

Turku यां�याम�ये सामंज�य करार (MoU) कर�यात आलेला आहे.

• पदाथ�िव� ान संकुल:

1) DST व CSIR या सं�थेकडून “Developing nano Structured Materials for Gas Sensing,

Photocatalysis and Super Capacitor Application” या �क�पासाठी �ा.डॉ.एस.एस.सुय�वशंी 

यांना DST कडून � . 10.95 लाख तर CSIR कडून � . 7 लाख िनधी मंजूर झाला. 

• रसायनशा�  संकुल:

1) रसायनशा�  संकुलाकडील ऑरगॅिनक, इंड�� ीयल, पॉिलमर व न�याने सु�  झाले�या मेडीसनल 

या सव� िवषयाची �वशे �� ीया पणू� झाली असनू सदर चार िवषयासाठी एकूण 105 िव� ा�य�नी 

�वशे घेतला आहे.
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सदर बैठकीत पढुील�माणे कामकाज झाल.े

[ 1 ] अिधसभ�ेया िद.30 एि�ल, २०१9 रोजी झाल�ेया 20 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

कायम करणे.

(िटपणी: सव� अिधसभा सद�यांना 2019 चा एक� प पिरिनयम � .४ मधील पिरिनयम 15

नुसार, िद.30 एि�ल, 2019 रोजी झाले�या 20 �या बैठकीचा काय�व�ृ ांत िव� ापीठ प�  

� . पअुहोसोिवसो/सिनिव/अिधसभा/4333, िद.30 मे, २०१9 अ�वये पाठिव�यात 

आललेा होता. या काय�व�ृ ातंाम�ये दु� ��या सुचिव�याची अिंतम तारीख 

िद.12/06/२०१9 अशी होती.  या मदुतीत कोण�याही सद�याकंडून दु� ��या �ा�त 

झाले�या नाहीत.

सबब, अिधसभेचा िद.30 एि�ल, २०१9 रोजी झाल�ेया 20 �या बठैकीचा 

काय�व�ृ ांत वाचनू कायम कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: अिधसभ�ेया िद.30 एि�ल, २०१9 रोजी झाल�ेया 20 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू

कायम कर�यात आला.
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[ 2 ] अिधसभ�ेया िद.30 एि�ल, २०१9 रोजी झाल�ेया बैठकी�या काय�वृ� ातंानुसार केललेी 

काय�वाही िवचाराथ�.

(िटपणी: सव� अिधसभा सद�यांना 2019 चा एक� प पिरिनयम � .4 मधील पिरिनयम 

� .15 नुसार िद.30 एि�ल, 2019 रोजी झाल�ेया 20 �या बैठकीचा काय�व�ृ ांत िव� ापीठ 

प�  � . पुअहोसोिवसो/सिनिव/अिधसभा/४३33, िद.३0 मे, २०१9 अ�वय े पाठिव�यात 

आललेा होता. या काय�व�ृ ातंाम�ये दु� ��या सचुिव�याची अंितम तारीख िद.12/०6/२०१9 

अशी होती. या मदुतीत कोण�याही सद�यांकडून दु� ��या �ा�त झाल�ेया नाहीत.

�यानुसार सदरच ेठराव / सचूना सबंंिधत िवभागाकडे काय�वाही�तव पाठिव�यात 

आल ेहोते.  

सबब, अिधसभेचा िद.30 एि�ल, २०१9 रोजी झाले�या बैठकीतील ठरावानुसार 

काय�वाही अहवाल िवचाराथ�).

ठराव: अिधसभ�ेया िद.30 एि�ल, २०१9 रोजी झाल�ेया बैठकी�या काय�वृ� ातंानुसार केल�ेया 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 3 ] अिधसभा सद�यानंी िवचारलले े��  व �यांना � ावयाची उ� रे, 2019 चा एक� प पिरिनयम 

� .४ मधील िनयम � . 6 (16) नुसार अिधसभा सद�यानंा अ�य सद�याने िवचारल�ेया 

�� ास पूरक ��  िवचार�यास परवानगी न देणे हे अ�य� ा�या �व�ेछािनण�यावर असेल 

आिण �यांचा िनण�य अिंतम असेल.

(िटपणी: 2019 चा एक� प पिरिनयम � .4 नुसार, ��  आिण �यानंा �यव�थापन पिरषदेने 

तयार केललेे उ� र, २०१९ चा एक� प पिरिनयम � .४ मधील 6 (१४) अ�वये अिधसभे�या 

सद�यानंा पाठिव�यात येतील).

ठराव: अ) �� ो� राचा तास दुपारी १२:४५ वाजता स�ु  झाला व दुपारी ०१:४५ वाजता सपंला.

वळेेअभावी ��  � .13 ते 39 व �यावरील उप��  िवचारता आल ेनाहीत.

ब) �� ो� रा�या तासाम�ये िवचारलले े�� , उप��  व �यावर दे�यात आललेी उ� रे याची 

�त सोबत जोडली आहे. (जोडप�  “अ”) 
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[ 4 ] सन 2018-19 च े वा�षक लखेे, लखेापिर� ण अहवालाबाबत �यव�थापन पिरषदेची 

मा�यतेची िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 135 (2) नुसार,

सन 2018-19 या आ�थक वष��या ल�े याचं ेलेखापरी� ण कर�याकिरता M/s. SKVM &

Company यांची संवधैािनक लेखापरी� क �हणनू िनय�ुती कर�यात आली होती.

M/s.SKVM & Company यांनी सन 2018-19 या आ�थक वष��या ल�े याचंे लेखापरी� ण 

क� न लेखापरी� ण अहवाल िदलेला आहे.

िद.15/07/2019 रोजी�या झाले�या िव�  व लेखा सिमती�या बठैकीत िवषय 

� .5 अ�वये लेखापरी� क यानंी सादर केललेा लेखापरी� ण अहवाल िवचाराथ� सादर 

कर�यात आला असता, खालील�माणे ठराव कर�यात आला.

ठराव- सन 2018-19 च ेवा�षक लखेे लेखापरी� ण अहवाल व लेखापिर� ीत ल�ेयांवर 

सिव�तर चच� कर�यात आली व लेखापरी� ण अहवाल मा�यतेसाठी �यव�थापन 

पिरषदेस िशफारस कर�यात आली.

िव�  व लेखा सिमतीने केललेी िशफारस िद.16/07/2019 रोजी झाले�या �यव�थापन 

पिरषदे�या बठैकीत िवचाराथ� सादर केली असता, �यावर खालील�माणे ठराव झाला.

ठराव- महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 94 (6) (क) व 31

(यघ) नुसार, सन 2018-19 चे वा�षक लेखे व लेखापरी� ण अहवाल सदंभ�त 

िव�  व लेखा सिमतीने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 

सबब, सन 2018-19 चे वा�षक लेखे, लेखापरी� ण अहवालाबाबत �यव�थापन 

पिरषदेची मा�यतेची िशफारस महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील 

कलम 29 (छ) नुसार अिधसभे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाचे सन 2018-19 च ेवा�षक लखेे, लखेापरी� ण अहवाल �ाचाय� डॉ. एस. �ही.

कोटी यांनी सादर केला. �यास डॉ. आर. एस. म�ते यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

िव� ापीठाचा सन 2018-19 च े वा�षक लखेे, लखेापरी� ण अहवालाबाबत �यव�थापन 

पिरषदेने केललेी मा�यतेची िशफारस ��वका� न महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, २०१६ मधील कलम २९ (छ) नुसार �यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 5 ] िव� ापीठाचा शै� िणक वष� 2017 -18 चा मराठी व इ�ं जी भाषतेील (पु�तक  व सी.डी.

�व� पात) तयार केललेा 14 वा वा�षक अहवालाबाबत �यव�थापन पिरषदेने केललेी 

िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: डॉ. भ. ना. आदटराव यांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने खालील�माणे ��ताव 

सादर केला आहे. 

“ही अिधसभा, वा�षक अहवाल सिमतीने, अिध�ठाता मंडळ व �यव�थापन 

पिरषदेने केल�ेया िशफारशी िवचारात घेऊन असा ठराव करते की, �यव�थापन पिरषदेने 

िव� ापीठा�या 14 �या वा�षक अहवालाबाबत केले�या िशफारशी मा�य क� न मंजूर 

कर�यात या�यात”.

(िटपणी: िव� ापीठाचा सन 2017-18 चा 14 वा वा�षक अहवाल तयार कर�यासाठी 

खालील�माणे सिमती गठीत कर�यात आली आहे.

1. डॉ. मह��  कदम अ�य�

2. डॉ. �काश थोरात उपा�य�

3. डॉ. दीपक ननवरे सद�य

4. डॉ. सहुास पुजारी सद�य

5. डॉ. राजीवकुमार म�ते सद�य

6. � ी. ल�मण कदम सद�य-सिचव

सदर सिमतीने तयार क� न िदललेा वा�षक अहवाल �यव�थापन पिरषदे�या 

िद.27 ऑग�ट, 2019 रोजी�या बैठकीतील िवषय � .4 नुसार िवचाराथ� ठेवला असता,

खालील�माणे ठराव झाला आहे.

ठराव- िव� ापीठाचा शै� िणक वष� 2017-18 चा मराठी व इ�ं जी भाषतेील (पु�तक व 

सी.डी. �व� पात) तयार केललेा 14 वा वा�षक अहवाल दु� �तीसह ��वका� न 

अिधसभेस मा�यतेची िशफारस कर�यात आली.

सबब, िव� ापीठाचा सन 2017-18 चा मराठी व इ�ं जी भाषतेील (पु�तक 

�व� पात) तयार केललेा 14 वा वा�षक अहवालाबाबत �यव�थापन पिरषदेने केललेी 

िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाचा सन 2017-18 चा मराठी व इ�ं जी भाषतेील (पु�तक �व� पात) तयार केललेा 

१४ वा वा�षक अहवाल डॉ. बी. एन. आदटराव यानंी सादर केला. �यास डॉ. एस. के. �शदे 

यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर िव� ापीठाचा सन 2017-18 चा मराठी व इ�ं जी भाषतेील 

(पु�तक �व� पात) तयार केल�ेया १४ �या वा�षक अहवालाबाबत �यव�थापन पिरषदेने 

दु� �तीसह केललेी िशफारस ��वका� न �यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 06 ] शै.वष�2020-21 पासून कायम िवना अनुदािनत त�वावर नवीन महािव� ालय सु� कर�याचे ��ताव

��वकार�याकरीता िव� ा पिरषदेने मा�य केललेा शै.वष� 2020-21 या एका वष��या बृहत 

आराख� ाची महारा��  शासनाकडे िशफारस कर�यास अिधसभे�या वतीने मा.कुलगु�  महोदय 

यांनी म.सा.िव.अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ�वये िदलेली मा�यता मािहती�तव.

(िटपणी: बृहत आराख� ाबाबत म.सा.िव.अिधिनयम 2016 कलम 110 (1) म�ये खालील�माणे 

तरतूद आहे.  

म.सा. िव. अिधिनयम 2016 कलम 110 (1) तरतूद :- (1) The university shall prepare a

comprehensive perspective plan for every five years and get the same approved by

Commission. Such plan shall be prepared for the location of colleges and institutions of higher

learning in a manner ensuring comprehensive equitable distribution of facilities for higher

education having due regard, in particular, to the needs of unserved and under-developed

areas within the jurisdiction of the university. Such plan shall be prepared by the Board of

Deans and shall be placed before the Academic Council and the Senate through the

Management Council.

�या अनुषंगाने िद.15/7/2019 रोजी बृहत आराखडा सिमतीने व तदनंतर अिध�ठाता मंडळानी 

िद. 15.07.2019 रोजी�या बठैकीत ठराव � .02 अ�वये शै.वष� 2019-20 ते 2023-24 या पाच 

वष�य िदघ�कालीन बृहत आराख� ास अनुस� न शै.वष� 2020-21 पासून नवीन महािव� ालय सु�  

कर�याचे ��ताव ��वकार�यासाठी म.सा.िव. अिधिनयम 2016 कलम 110(1) नुसार शै.वष� 

2020-21 या एका वष�चा बहृत आराखडा तयार क� न �यव�थापन पिरषदेला िशफारस केलेला 

होता. सदर बृहत आराखडा िद.16/07/2019 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीत िवचाराथ� 

सादर केला असता ठराव � . 25(8) अ�वये �यव�थापन पिरषदेने िव� ा पिरषदेस व अिधसभेस 

खालील�माणे िशफारस केलेली होती.

शै.वष� 2020-21 पासून नवीन महािव� ालय, िवषय/अ�यास� म व िव� ाशाखा सु� कर�यासाठी

शै� िणक बृहत आराखडा

अ.� . बृहत आराख� ातील िठकाण अ�यास� म

1. सोलापूर शहर

सोलापूर शहर िव� ान िव� ाशाखा

िव� ान तुकडी

हॉटेल मॅनेजम�ट ऑफ केट�रग कॉलेज

एल.एल.बी. 3 वष�चा

बी.ए. एल.एल.बी. 5 वष�चा

युजी आट�स ॲ�ड फाईन आट�स

2. उ� र सोलापूर

उ� र सोलापूर कला, िव� ान आिण वािण�य महािव� ालय

3. दि� ण सोलापूर

कंदलगांव वािण�य व िव� ान महािव� ालय

बोरामणी कला, िव� ान आिण वािण�य महािव� ालय
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4. अ�कलकोट

अ�कलकोट कला, िव� ान आिण वािण�य महािव� ालय

चपळगांव कला, िव� ान आिण वािण�य महािव� ालय

5. बाश�

बाश� कला, िव� ान आिण वािण�य रा�  महािव� ालय

एम.ए�सी. बॉटनी एम.ए�सी. झूलॉजी (पद�य�ु र)

6. मोहोळ

कु� ल / कामती (बु) कला, िव� ान आिण वािण�य महािव� ालय

7. मंगळवढेा

मंगळवढेा कला, िव� ान आिण वािण�य महािव� ालय

सलगर कला, िव� ान आिण वािण�य महािव� ालय

8. सांगोला

कोळा िव� ान महािव� ालय

9. माढा

माढा कला, िव� ान आिण वािण�य मिहला महािव� ालय

�पपळनेर कला, िव� ान आिण वािण�य महािव� ालय

ट�भणू� वािण�य महािव� ालय

10. माळिशरस

माळिशरस कला, िव� ान आिण वािण�य मिहला महािव� ालय

अकलूज एम.कॉम. (पद�य�ु र वािण�य)

11. करमाळा

करमाळा कला, िव� ान आिण वािण�य महािव� ालय

िभलारवाडी कला, िव� ान आिण वािण�य महािव� ालय

12. पंढरपूर

पंढरपूर नाईट कॉलेज ऑफ कॉमस� ॲ�ड साय�स

करकंब वािण�य व िव� ान महािव� ालय

University Campus 1. (MPH) Master of Public Health

2. M.A. in Applied Psychology

3. LLB, BALLB & LLM Deptt.

4. M.Sc. in Environment Management

5. M.Tech. in Environment Health and Safety

6. Department of Music Dramatics

7. Department of Linguistic

उपरो�त�माणे बृहत आराखडा सिमतीने व अिध�ठाता मंडळाने तयार केलेला बृहत 

आराखडा शासनाकडे मा�यतेकिरता सादर कर�यासाठी िद.16/07/2019 रोजी�या �यव�थापन 

पिरषदेसमोर िवषय ठेव�यात आलेला असून �यानुसार खालील दु� �तीचा ठराव कर�यात आला.

�या�तव अिध�ठाता मंडळांनी उपरो�त�माणे तयार केले�या शै� िणक वष� 2020-21 �या बृहत 

आराख� ाम�ये खालील�माणे दु� �ती क� न िव� ा पिरषद व अिधसभेस िशफारस केलेली होती.
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अ.� . बृहत आराख� ातील िठकाण अ�यास� म

3. दि� ण सोलापूर

होटगी / वळसंग वािण�य व िव� ान महािव� ालय

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

उपरो�त काय�वाही नंतर िव� ा पिरषद व अिधसभे�या वतीने मा�यता �यावी लागणार होती.

तथािप, िव� ा पिरषद बठैक िद.21/05/2019 रोजी व अिधसभचेी बैठक िद.30/04/2019 रोजी 

संप�  झाली असून दर�यान�या काळात िव� ा पिरषद व अिधसभेची पुढील बैठक लवकर आयोिजत 

होणार नस�याने तसेच िद.06/07/2019 �या शासन प� ा�वये एक वष�चा बहृत आराखडा 

िद.15/07/2019 पय�त सादर करणे अिनवाय� आहे असे कळिवले आहे. तसेच नवीन महािव� ालय,

िवषय / अ�यास� म, िव� ाशाखांचे ��ताव ��वकार�याची अंितम तारीख ही 30 स�ट�बर अस�याने 

��ताव ��वकार�यासाठी बृहत आराखडा अिधसभे�या मा�यतेअंती महारा��  शासनाकडे मंजूरीसाठी 

पाठवनू वत�मानप� ाम�ये � िस�द करणे आव�यक होते. या�तव उपरो�त िवषयाबाबत 

िद.16/07/2019 रोजीची िटपणी सादर केली असता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी म.सा.िव. 

अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये िव� ा पिरषद व अिधसभे�या वतीने मा�यता िदली आहे.

   सबब, शै.वष� 2020-21 पासून कायम िवनाअनुदािनत त�वावर नवीन महािव� ालय सु�

कर�याचे ��ताव ��वकार�याकरीता िव� ा पिरषदेने मा�य केलेला शै.वष� 2020-21 या एका वष��या

बृहत आराख� ाची महारा��  शासनाकडे िशफारस कर�यास अिधसभे�या वतीने मा.कुलगु�

महोदय यांनी म.सा.िव.अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ�वये िदलेली मा�यता मािहती�तव).

ठराव: शै. वष� 2020-21 पासनू कायम िवना अनुदािनत त�वावर नवीन महािव� ालय सु�

कर�याचे ��ताव ��वकार�याकरीता िव� ा पिरषदेने मा�य केललेा शै.वष� 2020-21 या 

एका वष��या बहृत आराख� ाची महारा��  शासनाकडे िशफारस कर�यास अिधसभे�या 

वतीने मा.कुलग�ु  महोदय यांनी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

12 (7) अ�वये िदल�ेया मा�यतेची न�द घे�यात आली.
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[ 7 ] अिधसभा सद�य � ी. ए. बी. सगंवे यानंी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सचूना

पाठिवली आहे. 

“िव� ापीठा�या वध�पन िदनािनिम�  �ितवष� उ�कृ�ट िश� के� र कम�चारी पुर�कार िदला 

जातो. या पुर�कारा�या िनयमावलीचे अवलोकन केल े असता हा परु�कार आजपय�त 

चतुथ�� णेी कम�चा�याला िमळाला नाही. तरी �थम, ि� तीय व तृतीय� ेणी कम�चा�यासाठी 

एक आिण चतुथ�� ेणीतील कम�चा�यासाठी एक उ�कृ�ठ िश� के� र कम�चारी परु�कार 

दे�याची िशफारस अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस किरत आहे.” 

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास � ी. एम. एस. डागंरे यानंी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला.

[ 8 ] अिधसभा सद�य � ी. एस. एम. गायकवाड यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली

सूचना पाठिवली आहे. 

“� ीडा िवभागा�या िवकासासाठी �पो� स� ॲथॉरटी ऑफ इिंडयाच े (साई) क��  प�ुय� ोक 

अिह�यादेवी होळकर िव� ापीठात स�ु  कर�यात यावा अशी िशफारस ही अिधसभा 

�यव�थापन पिरषदेस करत आहे.”

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास डॉ. एस. के. �शदे यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला.

[ 9 ] अिधसभा सद�य � ी. एस. एम. गायकवाड यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली

सूचना पाठिवली आहे. 

“पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर िव� ापीठातील िव� ा�य��या पपेर चके�ग व फोटो 

कॉपीसाठी फ�त � .150/- एवढीच फी आकार�यात यावी अशी िशफारस ही अिधसभा 

�यव�थापन पिरषदेस करत आहे.”

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास � ी. आर. एस. गायकवाड यांनी अनुमोदन िदल.े

�यानंतर सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला.
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[ 10 ] अिधसभा सद�या � ीमती आर. ए. महागांवकर यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी

आपली सूचना पाठिवली आहे. 

“कॉलेज कॅ�पसमधील हो�टेल तसचे कॅटीनम�ये िप�या�या पा�याची �यव�था नीट नाही.

िव� ा�य�ना शु�द िप�याच े पाणी िमळाव े याबाबत कोणते पाऊल उचलले गेल े आहे?

िव� ा�य��या िप�या�या शु�द पा�याची �यव�था �हावी तशी तरतूद करावी अशी िशफारस 

अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस करत आहे.”

ठराव: सदरचा ठराव � ी. आर. ए. महागांवकर यां�या वतीने सौ. पी. आर. नागणसुरे यांनी

मांडला.  �यास � ी. जी. आर. धरणे यानंी अनुमोदन िदल.े �यानंतर तािं� क कारणा�तव 

सदरचा ��ताव मागे घे�याबाबत सौ. पी. आर. नागणसुरे यांनी सभागृहाकडे परवानगी 

मािगतली व सभागृहाने एकमताने परवानगी िदली.  

[ 11 ] अिधसभा सद�य डॉ. एस. बी. चौधरी यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सूचना

पाठिवली आहे. 

“पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर िव� ापीठा�या वध�पनिदनी िविवध गुणवतं पुर�कार 

�दान केल ेजातात. याम�ये िव� ापीठातील िश� के� र कम�चा�यामंधून गुणवतं िश� के� र 

कम�चारी पुर�कार �दान कर�यात येतो. सदर�या पुर�काराकिरता आ�थापना िवभाग 

पिरप� का� ारे इ�छुक असणा�या िश� के� र कम�चा�यांकडून अज� मागवनू घेते व �ा�त 

अज�ची छाननी करते व याकामी िनय�ुत सिमती पुर�कारासाठी कम�चा�याचंी िनवड 

करते.  इ�छुक िश� के� र कम�चा�यामंधून परु�काराची िनवड कर�याऐवजी आ�थापना 

िवभागाने �यां�याकडे असले�या वग� 1 ते 4 कम�चा�यां�या गोपिनय अहवालानुसार 

मािहती तयार करावी व यामधून िनयु�त सिमतीने गुणानु� मे मा.कुलग�ु महोदयाकंडे 

नावाची िशफारस करावी यामधून मा.कुलग�ु महोदया एका कम�चा�यांची गुणवतं 

िश� के� र कम�चारी �हणनू िनवड करतील हा बदल व यासाठी आव�यक ती िनयमावली 

तयार कर�याची िशफारस अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस करीत आहे.” 

ठराव: सदरचा ठराव डॉ. एस. बी. चौधरी यां�या वतीने डॉ. एस. के. �शदे यांनी माडंला. �यास 

� ी. एस. एम. गायकवाड यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर सदरचा ठराव सवानुमते मा�य 

कर�यात आला.
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[ 12 ] अिधसभा सद�य डॉ. एस. बी. चौधरी यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सूचना

पाठिवली आहे. 

“पु�य� ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव� ापीठास व िविवध शासकीय काय�लयास 

स� :��थतीत ��येक मिह�या�या दुस�या व चौ�या शिनवारी सु� ी असते.  आता 

साव�जिनक बकँांनादेखील दुस�या व चौ�या शिनवारी सु� ी जाहीर कर�यात आली आहे.

दुस�या व चौ�या शिनवारी स�ु ी दे�याऐवजी पिह�या व ितस�या शिनवारी स�ु ी िद�यास 

िव� ापीठातील कम�चा�याचंी िविवध शासकीय काय�लये व बँकामंधील कामे करणे सोयीच े

होईल. स� :��थतीत सािव� ीबाई फुल ेपुणे िव� ापीठ, पुणे व कविय� ी बिहणाबाई चौधरी 

उ� र महारा��  िव� ापीठ, जळगांव या िव� ापीठानंी हा बदल �यव�थापन पिरषदे�या 

मा�यतेने केललेा आहे. स� :��थतीत दुस�या व चौ�या शिनवारी असललेी सु� ी बदलनू 

ती पिह�या व ितस�या शिनवारी कर�याची िशफारस ही अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस 

करीत आहे.” 

ठराव: सदरचा ठराव डॉ. एस. बी. चौधरी यां�या वतीने डॉ. एस. के. �शदे यांनी माडंला. �यास 

� ी. आर. एस. गायकवाड यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर सदरचा ठराव सवानुमते मा�य 

कर�यात आला.

[ 13 ] अिधसभा सद�य डॉ. एस. बी. चौधरी यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सूचना

पाठिवली आहे. 

“दुपारी 02:00 ते 02:30 या वळेेत काही िश� के� र कम�चारी �या�ंयाच टेबलवर बसनू 

जेवण करतात तर काही कम�चारी हे बाहेर झाडाखाली बसनू जेवण करतात.  काही वळेा 

दुपार�या जेवणावळेी िविवध महािव� ालयाच ेकम�चारी, इतर पालक व िव� ाथ� यांची ये-

जा असते.  �यामळेु कम�चा�यानंा दुपारच े जेवण देखील �यव��थत करता येत नाही.

िश� के� र कम�चा�याकंिरता दुपार�या वळेी जेवणासाठी एक �श�त हॉल असणे 

आव�यक आहे. ही बाब ल� ात घेता, िश� के� र कम�चा�यांकिरता एक �श�त हॉल 

दुपार�या जेवणाकिरता बाधं�याची िशफारस ही अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस करीत 

आहे.” 

ठराव: सदरचा ठराव डॉ. एस. बी. चौधरी यां�या वतीने डॉ. एस. के. �शदे यांनी माडंला. �यास डॉ.

टी. �ही. �शदे यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर तािं� क कारणा�तव सदरचा ��ताव मागे 

घे�याबाबत डॉ. एस. के. �शदे यांनी सभागहृाकडे परवानगी मािगतली व सभागृहाने 

एकमताने परवानगी िदली.
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[ 14 ] अिधसभा सद�य डॉ. एस. बी. चौधरी यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सूचना

पाठिवली आहे. 

“दैनंिदन �शासकीय कामकाज करत असताना िश� के� र प�ु ष व मिहला कम�चा�यांना

काही वळेा अ�व�थ वाट�यास �यानंा आरामाची आव�यकता असते. याकिरता िव� ापीठात 

आरो�य क�� ांत फ�त एकच बडे आहे. ऐनवळेी पु� ष व मिहला कम�चारी यानंा अ�व�थ 

वाट�यास �यांची गैरसोय होते. �यामळेु िव� ापीठातील िश� के� र प�ु ष व मिहला 

कम�चारी यां�याकिरता ��येकी एक िव� ांती क�  बांध�याची �कवा उपल�ध क� न दे�याची 

िशफारस ही अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस करीत आहे.”

ठराव: सदरचा ठराव डॉ. एस. बी. चौधरी यां�या वतीने डॉ. एस. के. �शदे यांनी माडंला. �यास 

डॉ. जी. एस. कांबळे यांनी अनुमोदन िदल.े मा�  एका सद�यानें फ�त तीनच ठराव माडंणे 

आव�यक अस�यामुळे सदरचा चौथा ठराव मागे घे�याबाबत डॉ. एस. के. �शदे यांनी 

सभागहृाकडे परवानगी मािगतली व सभागहृाने एकमताने परवानगी िदली. 

[ 15 ] अिधसभा सद�या सौ. पी. आर. नागणसरेु यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली

सूचना पाठिवली आहे. 

“आप�या िव� ापीठातंग�त यणेा�या अिभयािं� की कॉलेजम�ये PG Course �या Affiliation

साठी Coursewise फी घेतली जाते. ती UG Course �या Affiliaction फी �माणे एकच 

आकार�याची यावी अशी िशफारस ही अिधसभा िव� ा पिरषदेस करत आहे.”

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास � ी. जी. आर. धरणे यानंी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

तांि� क कारणा�तव सदरचा ��ताव मागे घे�याबाबत सौ. पी. आर. नागणसरेु यांनी 

सभागहृाकडे परवानगी मािगतली व सभागहृाने एकमताने परवानगी िदली.

[ 16 ] अिधसभा सद�य डॉ. सी. एस. च�हाण यानंी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सूचना

पाठिवली आहे. 

“िसनेट सद�यानंी केल�ेया िशफारशीवर पढुील �ािधकरणात कोणता िनण�य झाला हे ती 

िशफारस करणा�या सद�यानंा कळिव�याची तरतुद कर�यात यावी अशी िशफारस ही 

अिधसभा मा.कुलग�ु  महोदयानंा करीत आहे.”

ठराव: सदरचा ठराव माडं�यानंतर �यास डॉ. टी. �ही. �शदे यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

सदरचा ठराव सवानुमते मा�य कर�यात आला.
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[ 17 ] अिधसभा सद�य डॉ. सी. एस. च�हाण यानंी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सचूना

पाठिवली आहे. 

“पीएच.डी. करणा�या िव� ा�य�ना दे�यात येणारी िडपाट�म�टल िरसच� फेलोिशप ही 

अ�यंत कमी अस�याने ती वाढिव�यात यावी अशी िशफारस ही अिधसभा �यव�थापन 

पिरषदेस किरत आहे.” 

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास डॉ. एस. के. �शदे यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

सदरचा ठराव सवानुमते मा�य कर�यात आला.

[ 18 ] अिधसभा सद�य डॉ. सी. एस. च�हाण यानंी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सचूना

पाठिवली आहे. 

“संशोधन माग�दश�क �हणनू �ा�यापकानंा मा�यता देत असताना य.ुजी.सी. ने वळेोवळेी 

जािहर केले�या जन��सम�ये छापून आलले ेलेख � ा�  ध� न संशोधन माग�दश�क �हणनू 

अज� केल�ेया �ा�यापकानंा मा�यता दे�यात यावी अशी िशफारस ही अिधसभा िव� ा 

पिरषदेस किरत आहे.” 

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास � ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी यांनी अनुमोदन िदल.े

�यानंतर सदरचा ठराव सवानुमते मा�य कर�यात आला.

वदेंमातरमानंतर मा. कुलग�ु  या�ंया परवानगीने सव�च े आभार मानून बैठक सपं�याच े

कुलसिचव यानंी जाहीर केल.े

 सही/-      सही/-

कुलसिचव

सद�य सिचव, अिधसभा

कुलग�ु

अ�य� , अिधसभा
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जोडप�  "अ" 

िवषय � . 03 च ेसहप�

अिधसभ�ेया शु� वार, िद.27 स�ट�बर, २०१9 रोजी झाल�ेया बैठकीम�ये �� ो� रा�या तासाम�ये 

अिधसभा सद�यानंी िवचारलले े�� , उप��  व �यावर दे�यात आललेी उ� रे

��  

� मांक

��                                                                                                                        उ� र 

�ा. डॉ. एम. बी. देशमुख �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी

1 How many projects are sanctioned for PAH

Solapur University after accreditation and

how many depts. are DST (FIST) recognized?

To P. A. H. Solapur University 07 projects were

sanctioned after accreditation.

At present none of the Department is

recognized under DST (FIST).

2 How many research papers published by

PAH solapur University since last

accreditation?

Whether PAH Solapur University has made

special efforts for Campus placements. If so,

how many placements have been done

during last academic year 2018-19?

Academic year No. of Reserech

papers

2015-16 35

2016-17 52

2017-18 49

2018-19 63

Total 199

Yes, total 42 placements have been done

during last academic year 2018-19.

३ University has started several P. G. centers at

the different colleges. Is there any feedback

mechanism to check the quality assessment?

Yes, Internal & External Academic &

Administrative Audit (AAA) & student feedback

are taken for improvement of quality

education as a feedback mechanism.

� ी. ए. बी. संगवे डॉ. एच. के. आवताडे

४ ऑ�ट�बर २०१९ म�ये होणा�या िव� ापीठा�या 

लेखापरी� ा ५ स� ात होणार आहेत हे खरे आहे 

का? 

नाही.

• िव� ापीठा�या लेखी परी� ा 3 स� ात 

घे�याऐवजी पूव��माणे 2 स� ात घे�याचा 

ठराव िद.30 एि�ल, 2019 �या अिधसभनेे 

मंजूर केला होता.  हा ठराव परी� ा व 

मू�यमापन मंडळाने कोण�या कारणाने 

अमा�य केला आहे.

�ा�यापकांना सात�याने परी� ेचे काम कराव े

लागते. यासाठी परी� ा व मू�यमापन मंडळाने 2

पेपरऐवजी एका िदवसाम�ये 3 स� ात पेपर �यावते 

अशा�कारचे िनयोजन केले आहे. सु� ीचा 

कालावधी कमी हो�यासाठी आिण मे मिह�याम�ये 

ही काम कराव े लागते यासाठी 3 पेपर घेतलेल े

आहेत.  तसेच पेपर हा 40 गुणांचा झाला अस�याने 

तो 3 तासाऐवजी 2 तासांचा झाला अस�याने श�य 

आहे. 

• सकाळी 7 वाजता आलेला अंतग�त व 

बिह�थ पिर� काचंी सायंकाळी 7 पय�त काम 

कर�याची � मता राहील का? याचा िवचार 

परी� ा व मू�यमापन मंडळाने केला नाही 

का? 

केला आहे.
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• सकाळी 7 वाजता आलेला अंतग�त व 

बिह�थ पिर� क, भरारी पथकाचे सद�य हे 

सकाळी 7 ते सं�याकाळी 7 पय�त काम 

करणार.  12 तासाचे काम �यांना होणार 

का? कसे होणार? काय िवचार केला आहे 

याचेवर. 

सकाळी 7 ते सं�याकाळी 7 हे वा�तव नाही.

माग�या वळेी �या परी� ा झा�या �या सकाळी 8

वाजता सु�  झा�या आिण सायकंाळी 6 वाजता 

संप�या.  यावळेी बी.ए., बी.कॉम. व बी.ए�सी. भाग 

1 साठी 40 गुणांचा पेपर झाललेा अस�याने 2.30 

ऐवजी 2.00 तासाच े स�  सु�  होत आहे. आता 

िदवस लहान अस�यामळेु परी� ा सकाळी 8 

वाजता सु�  करत आहोत व सायकंाळी 6 ऐवजी 

5.30 वाजता संपिवत आहोत.  ��येक स� ा�या 

दर�यान 1 तासाची सु� ी आहे. �यामुळे सलग 12

तास काम करतात हे �हणणे यो�य नाही. तसेच 

याबाबत कुणाचीही लेखी त� ार आलेली नाही.

• िव� ापीठा�या लेखी परी� ा 3 स� ात सु�  

झा�याने िश� क व िश� के� र कम�चा�यांना 

मानधन वाढिवले नाही का? 

िद.19/09/2019 �या �यव�थापन पिरषदे�या 

बैठकीम�ये मानधन वाढिव�याचा ठराव झाला आहे 

व �याअनुषंगाने काय�वाही सु�  आहे.

5 �वशे व परी� ा यांच े िनयोजन कर�यासाठी 

पा� ता िवभाग, एम. के. सी. एल. व परी� ा 

िवभाग आिण सव� महािव� ालयातील िश� के� र 

कम�चा�यांची संयु�त बैठक १२ वी परी� ांच े

िनकाल लाग�यानंतर घेणे श�य नाही का?

बैठक घेता येणे श�य आहे.

• िश� के� र कम�चा�यांना पा� ता व परी� ा 

िवभागाशी वारंवार संपक� करावा लागतो.

या दो�ही िवभागाचा संबंध एम.के.सी.एल. 

िवभागाशी येतो. असे असताना हे दो�ही 

िवभाग महािव� ालया�या अडचणी 

सोडिव�यासाठी एम.के.सी.एल. िवभागाशी 

संपक� न साधता िश� के� र कम�चा�यांना

एम.के.सी.एल. िवभागाकडे संपक� 

साध�यास का सांगतात.

सम�वय साध�याचा �य�न कर�यात यईेल.

• एम.के.सी.एल. िवभागाची काय कामे आहेत 

याची यादी सव� महािव� ालयांना का िदली 

जात नाही. 

एम.के.सी.एल., परी� ा िवभाग, पा� ता िवभाग,

िव� ा�य�ची परी� ा फी या अनेक गो�टी 

एम.के.सी.एल. �या ॲडमीशन �ि� येपासून ते 

िनकाल घोिषत कर�यापय�त हा ��  येणे 

साहिजकज आहे. मागील मिह�याम�ये 

एम.के.सी.एल. व िव� ापीठाम�ये एक नवीन 

�ि� या राबिवत आहे. िव� ापीठाकडे एकच 

संगणक क�  अस�यामळेु संगणक क�  हा परी� ेशी 

संबंिधत आहे आिण महािव� ालयांना िजतके �हणून 
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��  िनम�ण होतात. ते सगळे ��  संगणक 

िवभागाकडे यतेात. यापुढे कोण�याही 

महािव� ालयातील कम�चा�यांना, िव� ा�य�ना 

परी� ा िवभागात �कवा संगणक िवभागात याव े

लागणार नाही. आता आप�याकडे िव� ाथ� 

सहायता क��  (SFC) नावाच े क��  आहे. �याचे 

आपण “महािव� ालय व िव� ाथ� सहायता क�� ”

(CSFC) असे नामांतर करत आहोत.  याम�ये 

एम.के.सी.एल. यांनी �िश� ण िदलेले 4 कम�चारी 

व 1 सम�वयक सहायकता क�� ाम�ये उप��थत 

असणार आहेत.  �यामुळे एम.के.सी.एल. �कवा 

इतर कोणताही ��  (फी /मॅनडेट जनरेट होत 

नाही, पा� ता िमळत नाही, हॉलितकीट िमळत 

नाही, महािव� ालया�या � ा�यापकांचा /

िव� ा�य�चा �� ) सोडिव�यासाठी एम.के.सी.एल. 

चे एक �वतं�  क��  िव� ापीठाम�ये चालू होत आहे.

�यव�थापन पिरषदेकडून �यास मा�यता िमळाली 

असून �याची � ि� या चाल ू आहे. अंदाज े एक 

मिह�याभरात हे अ� ावत क��  चाल ू झा�यानंतर 

अशा �कारचा असम�वयाचा ��  िनकालात 

िनघेल. 

६ िव� ापीठात भर�यात यणेारे सव� शु�क 

िव� ापीठा�या सॉ�टवेअरम�ये फीड असताना व 

र�कम बरोबर येत असताना परत सव� िवभागाची

सही घे�यासाठी महािव� ालयीन िश� के� र 

कम�चा�यांना का � ास िदला जातो?

महािव� ालयाकडून भर�यात येणारी शु�क ही 

बरोबर आहे का, िवलंब शु�काचा समावशे आहे का 

याची खातरजमा व पडताळणी कर�यासाठी 

िव� ापीठा�या िविवध िवभागाकडून �वा� री घेतली 

जाते व संबंिधत महािव� ालयाकडे िव� ापीठाची 

िविवध शु�काची र�कम ही �लंिबत अस�याची 

देखील पडताळणी व खातरजमा केली जाते. 

यामळेू संबंिधत महािव� ालयीन कम�चा�यांना 

कोणताही � ास दे�याचा हेतू नाही.

• िवलंब शु�क हे फ�त पा� तेसाठीच आहे,

अ�य शु�क हे िफ�स व एिडट करता येत 

नाही हे िश� के� र कम�चा�यांने िनदश�नास 

आणनू िद�यानंतर व फ�त पा� ता 

िवभागाची सही झा�यानंतर िव� ापीठाच े

सव� शु�क भरावते असे िश� के� र 

कम�चारी, अिधकारी व मा.कुलगु�  यां�या 

बैठकीत ठरले असताना परत असे का होत 

आहे.  

याम�ये दु� �ती कर�यात येईल.
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� ीमती आर. ए. महागावंकर � ीमती एन. एस. मंकणी

७ िव� ापीठा�या “कमवा व िशका” या 

योजनेअंतग�त अ� ाप िकती िव� ा�य�चे अज� 

आले होते? �यातील िकती िव� ा�य�ना आपण 

काम िदलेले आहे? �या िव� ा�य�ने काम 

मािगतले �या ��येकास काम िदले जाते का? 

कमवा िशका या योजनेअंतग�त सव� संकुलाकडून 

एकूण 93 िव� ा�य�नी अज� केला होता. �यापैकी 

एकूण 27 निवन िव� ा�य�ची िशफारस कर�यात 

आली आहे. तसेच एकूण 5 िव� ा�य�ना राखीव 

ठेव�यात आले असून राखीव ५ िव� ा�य�ना 

संकुला�या मागणीनुसार वग� कर�यात येणार 

आहेत. सव� संकुलाकडील �या�या संकुलातील 

कामाचा आराखडा व �यासाठी लागणारी सं�या 

मागणीनुसारच िव� ाथ� संकुलाकडे वग� कर�यात 

येत असतात.  

• िव� ापीठाम�ये िव� ा�य�ची एवढी मोठी 

सं� या असताना आपण खूप कमी 

िव� ा�य�ना कमवा व िशका योजनेम�ये

�वशे देतो आहे असे वाटत नाही का?

कमवा व िशका या योजनेसाठी एकूण 93

िव� ा�य�च े अज� आले होते. �यामधील 27

िव� ा�य�ना िशफारशीनुसार घे�यात आले आहे.

मागील वष�चे 55 व यावष�चे 27 आहेत.

मा.कुलगु�  यांनी 27 िव� ा�य�ना वेगवगेळया 

िवभागाम�य ेकाम िदले आहे. 

• िव� ापीठ हे Student Center Activity

आहे. �यामुळे 93 िव� ा�य�ची यादी जर 

आली असेल आिण आपण काम दे�यास 

कमी पडतो असे वाटत असेल तर कामाची 

�या�ती आपणास वाढिवता येईल का? आिण 

अ��य�  िव� ा�य�ना मदत करता येईल 

का?  

हो, न�कीच करता येईल.

कु. एस. ज.े मोिहते-पाटील � ीमती एन. एस. मंकणी

८ आंतररा�� ीय िव� ा�य�ना िव� ापीठाम�ये �वेश 

दे�यासाठी काय उपाय योजना के�या आहेत 

तशी �यव�था उपल�ध केली आहे काय?

आंतररा�� ीय िव� ा�य�ना प�ुय� ोक अिह�यादेवी 

होळकर सोलापरू िव� ापीठ पिरसर संकुलातील 

िविवध पद�य�ु र अ�यास� मास �वशे 

घे�यासंदभ�त मािहती हो�या�या उ�ेशाने �थमच 

िव� ापीठाच े पी. जी. �वशेाची जािहरात The

Indian Express आिण Association of Indian 

University �या University News म�ये िदली 

होती.  

सदर जािहराती�या अनुषंगाने संगणकशा�  

संकुलात पिह�यांदाच परदेशातील िव� ा�य�ने 

�वशे घेतला आहे.
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• जािहरात दे�यािशवाय अ�य काही योजना 

तयार केले�या आहेत का? ठोस अशा 

काही योजना केले�या आहेत का?

िव� ापीठाने फॉरेन सेल किरता पुणे व िद� ी यथेे 

�या योजना आहेत �यां�याकडे संपक� केला असून 

�यांनी असे सांिगतले आहे की, �याची � ि� या ही 

िडस�बर म�य ेसु�  होते. �याला आपण मागील वष� 

ही गेलो होतो आिण यावष�ही जाणार आहे.

आणखी काही परदेशी िव� ाथ� घेता येईल का?

याचाही िव� ापीठ �तरावर �य�न करत आहोत.

• वगेवेग� या देशांम�ये आप�या िव� ापीठाचे 

नांव मािहत हो�यासाठी आपण काय �य�न 

केलेले आहेत. 

तुकू� व मा�टा िव� ापीठाशी आपला MOU झालेला 

आहे. यािशवाय तैवान व चायना सोबत आपला 

��ताव सु�  आहे. रा�� ीय �तरावर दे�याकिरता 

पिह�यांदाच आपण Association of Indian

University �या University News म�य े पणू� पान 

जािहरात िदली आहे.  �याचा चांगला �ितसाद 

आप�याला िमळाला आहे.

• �विेशत परदेशी िव� ा�य�ना संगणकशा�  

संकुलाम�य े�यांनी �वत: या िव� ापीठाम�ये 

िकती वळेा हे � ान घे�यासाठी �कवा 

यािठकाणी उप��थती आप�या 

िव� ापीठाम�ये �यांनी �यािठकाणी 

न�दिवलेली आहे. �या िवषयासाठी �यांनी 

�वशे केलेला आहे. परदेशी िव� ाथ� ज े

आहेत, ते यािठकाणी वा�त�यास आहेत 

काय? �कवा ते िनयिमत आहेत काय?

होय, िव� ाथ� िनयिमत व वा�त�यास आहे.

� ी. एस. टी. सरवदे डॉ. बी. एन. आदटराव

९ परी� ा �माद सिमती�या कामात �य�यय 

आण�याब�ल सदर सिमतीने �यव�थापन 

पिरषद सद�य कु. अि� नी च�हाण 

यां�यािवरोधात केले�या त� ारीबाबत िव� ापीठ 

�शासनाने कोणती काय�वाही केली आहे?

त� ार �ा�त झालेली असून चौकशी सु�  आहे.

• काय काय�वाही केली आहे. चौकशी सिमती �थापन केली असून चौकशीचा 

अंितम अहवाल �ा�त झा�यानंतर िनण�य घे�यात 

येईल. 

• �माद सिमती�या अ�य� ांनी घटना घडली 

�यािदवशी ता�काळ मा.कुलगु�  महोदयांना 

दुर�वनी� ारे क�पना िदली आहे, हे खरे 

आहे काय? 

फोन केला होता. �यानंतर �यावर कारवाई क�  

असे सांग�यात आले होते. �यानुसार कारवाई 

कर�यात आलेली आहे.  फोनवर िदलेली मािहती 

ही अध�वट अस�याने व फोनवर �यव��थत मािहती 

िमळत नस�याने पणू� मािहती � ा असे सांग�यात 

आले आहे. 
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• पेपर तपासणी िवभागाम�ये झाले�या 

�करणात आपण ता�काळ काय�वाही केली.

मा� , या �करणाम�ये आपण जवळजवळ 6

मिह�याचा कालावधी घेतला यापाठीमागे 

एखा� ा �य�तीला अथवा एखा� ा 

अिधका�यांला पाठीशी घाल�याचा आपला 

हेतू आहे का? 

िव� ापीठ �शासनाचा कुणालाही पाठीशी 

घाल�याचा हेतू नाही. 6 मिह�याचा कालावधी 

लागला, हे स�य आहे. परंतू, परी� ा �माद 

सिमतीची त� ार �ा�त झा�यानंतर, �यांचा 

कोणताच पाठपुरावा िदसला नाही. िव� ापीठाला 

परी� ा िवभागात अ�य मह�वाची त�कालीन परी� ा 

वगैरे याचे िनयोजन करावयाचे अस�याने 

यासंदभ�त काय�वाही करावयाचे राहून गेलेले आहे. 

• या िवषयावरती वत�मानप� ाम�य े बात�या 

आ�या, अनेकदा अनेक अिधसभा सद�य 

अिधका�यांना भेटले असून या िवषयावर 

चच� झालेले आहे. मा�  आपण याकडे 

जाणीवपूव�क दुल��  केलेले आहे काय?

नाही

• चौकशी सिमती गठीत केलेली 

अस�यानंतर �यांनी अडथळा आणलेला 

आहे, अशा �य�त�ना �यांचे मत मांड�यास 

मुभा िमळणार आहे की नाही. 

हो, चौकशी सिमतीपुढे, परी� ा �माद सिमती आिण 

�या�यांिवषयीची त� ार आहे या दो�ह�चे �हणणे 

ऐकून घेत�यानंतरच अंितम अहवाल जो आहे तो 

िदला जाईल.  सदरची सिमती ही चौकशी सिमती 

नसून स�य पडताळणी सिमती गठीत केली आहे.

• स�य पडताळणीसाठी सिमती केलेली 

असेल तर Latest Technology जी आहे 

�हणज ेForensic report आपण मागिवणार 

आहोत का? 

आव�यक ती पणू� काय�वाही सिमती�या माफ�त 

कर�यात यईेल

• याम�य े केवळ संशया�या धत�वर 

एखा� ावर कारवाई क� न �या�यावर 

अ�याय होणार नाही ना? याची काळजी 

िव� ापीठ घेईल का?

हो, �� च नाही. न�कीच घेईल.

• िद.25/02/2019 रोजी �माद सिमती 

अ�य� ांनी आिण सिमतीने केले�या 

त� ारीची स�यता पडताळणीसाठी 7

मिह�यापय�त वाट का पािहली.

परी� ा िवभागाकडे त�कालीन कालखंडाम�ये 

निजक�या काळात परी� ा हो�याचा संभव 

अस�यामुळे या कामाकडे थोडेसे दुल��  झालेले 

आहे. सदरची बाब ही परी� ेशी संबिंधत 

अस�यामुळे �याला परी� ा व मू�यमापन मंडळा�या 

बैठकीसमोर ठेवाव े लागते आिण �या मंडळाकडून 

िशफारस आ�यानंतर �यव�थापन पिरषदेम�ये 

�यावर चच� होत असते. �यानुसार परी� ा व 

मू�यमापन मंडळाकडून ते मागील �यव�थापन 

पिरषदेम�य े आले व �यावर चच� होऊन 

“स�यशोधन पडताळणी सिमती” गठीत कर�यात 

आली आहे. �यामुळे काय�लयीन कामकाजानुसार 

�ि� या झाली आहे.
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• या �� ा�या चौकशीसाठी �वतं�  सिमती 

नेमणार आहे काय? 

स�यशोधन पडताळणी सिमतीचा अहवाल �ा�त 

झा�यानंतर अहवालातील िशफारशी�या अनुषंगाने 

पुढील िनण�य घे�यात येईल.

• सिमतीला आपण काही कालावधी िनि� त 

केला आहे काय? 

अ� ाप तसा कोणताही कालावधी िनि� त नसून 

सिमती सद�यांना प�  पाठिव�यात आलेली आहेत.

सिमती�या अ�य� ांना िवनंती केली आहे की, आपण 

अ�य सद�यांशी चच� क� न आप�या सोयीची 

तारीख लवकरात लवकर � ावी. �यानुसार 

लवकरात लवकर �याची काय�वाही पूण� कर�यात 

येईल. 

• स�य पडताळणी सिमती�या सद�यांची नांव े

कळतील का? 

हो.

1. �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील – अ�य�

2. डॉ. एच. के. अवताडे – सद�य

3. डॉ. बी. पी. र�गे – सद�य

4. डॉ. बी. एन. आदटराव – सद�य

5. � ीमती एन. एस. मंकणी – सद�या

• अशा �करणाम�ये केवळ �यव�थापन 

पिरषद सद�यच स�य पडताळणी सिमतीचे 

सद�य असले पािहजते असा काही िनकष 

आहे काय? 

असा कोणताही िनयम/िनकष नाही. परंतू, परी� ा

�माद सिमतीने केलेली त� ार आिण �याचे गांभीय� 

पाहता याम�य े काही स�य/त�य आढळले तरच 

चौकशी सिमती िनयु�त केली जाईल.

10 सन 2018-19 व 2019-20 यावष�त � ीडा व 

िव� ाथ� क�याण िवभागामाफ�त िव� ाथ� व 

�ा�यापकांना िद�या जाणा�या �लेझरच े ट�डर 

िव� ापीठा�या खरेदी सिमतीमधील सद�यां�या 

र�त संबंधातील �य�तीस िदले आहे काय?

िव� ापीठाची खरेदी �ि� या ही महारा��  

शासना�या िद.01/12/2016 रोजीची शासन 

िनण�य तसेच समान लेखा संिहता यामधील 

िनयमांचे पालन क� न केली जाते. �याम�ये 

कोणतेही नातेसंबंध पािहले जात नाहीत.  

• �या �य�तीला ट�डर िदलेले आहे, �या 

�य�तीला आप�या िवभागाकडून यापूव� 

ट�डर िदलेले होते का? िदलेले आहे का? 

का पिह�यांदाच िदलेले आहे.

होय, पूव� िदलेले आहे. 10 वष�पासून ट�डर िदलेले 

आहे. 

• जर समजा ट�डरम�ये �या �या गो�ट�चा 

उ� ेख केलेला आहे �या गो�ट� पणू� झा�या 

आहेत का? 

होय.

• क�� ीय खरेदी सिमती िव� ापीठ अिधिनयम 

2016 �या कोण�या िनकषावर �थापन 

केली आहे. 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 2016

मधील कलम 98 नुसार केलेली आहे. 

• क�� ीय खरेदी सिमती कोण�या �यव�थापन 

पिरषदे�या बठैकीम�ये मंजूर कर�यात 

आलेली आहे. 

�यव�थापन पिरषद सिमतीसमोर आणलेली नाही.



अिधसभेची एकवीसावी बठैक शु� वार, िद.27 स�ट�बर, २०१9 काय�वृ� ातं 29/30

• महारा��  िव� ापीठ कायदा 2016 कलम 

98 अ�वये खरेदी सिमतीला 10 लाखांच े

पुढील ट�डर मागवनू �यावरती स� ा 

कर�याचा अिधकार नसताना, नेमले�या 

अनिधकृत सिमतीने �या ट�डरवर केले�या 

स� ा हे सव� ट�डर बकेायदेशीर ठरिवणार 

आहात का? �यावरती वापरललेा जो पैसा 

आहे तो बेकायदेशीरिर�या वापरला असे 

िस�द होत नाही का?

खरेदी�या � ि� येम�ये काही उिणवा रािह�या 

असतील तर यथूेन पढेु �याम�ये दु� ��या के�या 

जातील. 

• क�� ीय खरेदी सिमतीवर िनवडून आलेले 

काही सद�य आहेत का फ�त रा�यपाल 

िनय�ुत सद�यच आहेत.

िनवडून आलेले सद�य आहेत.

�ा. डॉ. जी. डी. िबराजदार �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे

1१ Research Seed Money सदंभ�त या वष� 

िकती ��ताव आले होते व �यांची िवषय िनहाय 

मािहती काय आहे? 

अ.� . िवषय एकूण 

��तावांची 

सं�या

1 मराठी 3

२ �हदी 4

३ इं� जी 3

४ क� ड 2

५ इितहास 1

६ इितहास आिण परुात�वशा� 1

७ रा�यशा� 1

८ मानसशा� 2

९ अथ�शा� 5

10 �ाणीशा� 2

11 रसायनशा� 3

12 पदाथ�िव� ान 5

13 वन�पतीशा� 1

14 सू�मजीवशा� 1

15 सं�याशा� 1

16 गिणत 1

17 बायोटे�नॉलॉजी 1

18 फाम�सी 5

19 भगूोल 3

20 पय�वरणशा� 1

21 इले�� ॅािन�स इंिजिनअर�ग 1

22 इले�� ॉिन�स ॲ�ड 

टेिलक�यिुनकेशन 

इंिजिनअर�ग

3
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23 कॉ��युटर साय�स ॲ�ड 

इंिजिनअर�ग

5

24 मेकॅिनकल इंिजिनअर�ग 6

25 िस�हील इंिजिनअर�ग 2

26 वािण�य 3

27 िश� णशा� 1

28 शािररीक िश� णशा� 1

29 � ंथालयशा� 3

एकूण 71

• ��यके िवषयाला िकती र�कम दे�यात 

यावी असा काही िनकष आहे का? 

िनकष आहे.

इंिजिनअर�ग साठी � .1 लाख व इतर िवषयासाठी 

� .60 हजार 

१2 Ph. D. संशोधक माग�दश�क पदासाठी Ph.D.

धारण के�यापासून िकमान तीन वष�ची अट 

कोण�या िनयम व काय� ानुसार केली आहे?

काय� ानुसार अशी तरतूद िदसून येत नाही.

तथािप, िद.११/१२/२००८ रोजी झाले�या िव� ा 

पिरषद बैठकीतील ठराव � .40 (९) अ�वये 

याबाबत�या सुधारीत िनयमावलीस मा�यता दे�यात 

आलेली असून संशोधक माग�दश�क पदासाठीची 

अट �यात नमूद कर�यात आलेली आहे.

    सही/-

(सिचव अिधसभा)

कुलसिचव


