सोलापूर िव+ापीठ, सोलापूर

अिधसभे,या 1१ या बैठकीचा काय!वृ#ांत

शिनवार, िद.28 नो हबर, २०१५ दु पारी 12:00 वा.
अिधसभेची ११ वी बैठक िद.२8 नो हबर, २०१५ रोजी दु पारी 12:00 वा. िव+ापीठ सभागृहात

मा. कुलगु3 यां,या अ4य5तेखाली आयोिजत कर8यात आली होती.
बैठकीस खालील सद9य उप;9थत होते.

अ.=.

सद9याचे नांव

पद

1)

मा. ?ा. डॉ. मालदार एन. एन. - कुलगु3

अ4य5

2)

?ाचाय! Dी. पाटील आर. वाय. संचालक, म. व िव. िव. मं.

सद9य

3)

Dी. मते एच. बी., संचालक िव+ाथG कHयाण मंडळ

सद9य

4)

?ा. सूय!वश
ं ी एस. एस., ?. Lंथपाल

सद9य

5)

Dी. माळी एस. के., कुलसिचव

सिचव

9वागत:

मा.कुलसिचव यांनी मा. अ4य5 आिण अिधसभेचे सव! सNमाननीय सद9यांचे 9वागत केले व

खालील?माणे मािहती िदली.

महाराOP शासनाने "महाराOP िव+ापीठे (िव+ापीठ ?ािधकरण व इतर मंडळे यां,या सद9यां,या

िनवडणूका ताTपूरTया पुढे ढकलणे) अिधिनयम २०१५" पारीत केला असून TयाVारे सव!
अिधकारमंडळा,या िनवडणूका िद.३१/०८/२०१६ पयZत पुढे ढकल8यात आHया आहे त. Tयासंदभ[त
उ,च व तं\ िश5ण िवभागाने िद.२५/०८/२०१५ ,या प\ानुसार इतर बाबीबरोबरच "िदनांक ३१ ऑग9ट,

२०१६ पयZत िव+ापीठा,या िविवध ?ािधकरणाम4ये केवळ पदिस4द सद9य काय!रत रहातील" असे
कळिवले आहे .

वरील पिर;9थतीत महाराOP िव+ापीठे कायदा १९९४ ,या कलम २५ नुसार अिधसभेचे ८ सद9य

(पदिस4द सद9य) राहतील.

या ८ सद9यांचा िवचार करता महाराOP िव+ापीठे कायदा १९९४ ,या कलम ४९ (३) नुसार १/३

गणपूतGकिरता ३ सद9यांची आव`यकता आहे . ३ सद9य उप;9थत असHयाने गणपूतG होत असHयाने
अिधसभेची बैठक मा. अ4य5ां,या परवानगीने सु3 कर8यात आली.
अनुप;9थती :

मा. संचालक (उ,च िश5ण), पुणे मा.?. सहसंचालक (तं\ िश5ण) आिण मा. संचालक (डी. एम.

ई. आर.) हे अिधसभा सद9य अिधसभे,या या बैठकीस अनुप;9थत होते.

कुलसिचवांनी पिरिनयम 474 (1) नुसार, मा.कुलगु3ंना दहा या अिधसभे,या बैठकीपासून या

बैठकीदरcयान,या कालावधीतील िव+ापीठातील घडामोडीचा आिण ?गतीचा अहवाल सादर
कर8याबाबत िवनंती केली व Tया?माणे मा. कुलगु3ंनी खालील?माणे अहवाल सादर केला.
अिधसभेची अकरावी बैठक शिनवार, िद.28 नो हबर, २०१५ काय!वृ#ांत
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"अ" जनरल आिण कुलसिचव काय[लय:
1.

?9तुत िव+ापीठा,या संकुलाकडील िरeत असलेली िश5कांची पदे भर8याकरीता

िदनांक 02.04.2015 रोजी दै िनक सकाळ, एeस?ेस किरअर वे9ट पॅकेज,
महाराOP शासना,या व िव+ापीठा,या संकेत9थळावर जािहरात ?िस4द कर8यात
आली.

2.

शै5िणक वष! २०१५-१६ पासून सव! िव+ाशाखांतग!त सुधािरत कर8यात आलेले

अhयास=म िव+ापीठा,या संकेत9थळावर अपलोड कर8यात आलेले असून तसे
सव! संल;iनत महािव+ालयांना कळिव8यात आले आहे .

3.

?9तुत िव+ापीठामधील िव+ािवहार पिरसरात सुर5ा jभत बांध8याकिरता
साव!जिनक बांधकांम िवभाग =ं. २ सोलापूर यांचेकडे या कामासाठी अंदाजप\कीय
रeकम 3. 31,00,000/- (3पये एकतीस लाख फeत) इतकी अंशदान ठे व cहणून
वग! कर8यात आलेली आहे .

४.

?9तुत िव+ापीठामधील िव+ािवहार पिरसरात lानतीथ!नगर येथील सुर5ा jभत

बांधणे भाग एक किरता साव!जिनक बांधकाम िवभाग =ं. २ सोलापूर यांचेकडे या
कामासाठी अंदाजप\कीय रeकम 3. 60,00,000/- (3पये साठ लाख फeत)
इतकी अंशदान ठे व cहणून वग! कर8यात आलेली आहे .

5.

?9तुत िव+ापीठामधील िव+ािवहार पिरसरात lानतीथ!नगर येथील सुर5ा jभत

बांधणे भाग दोन किरता साव!जिनक बांधकाम िवभाग =ं. २ सोलापूर यांचेकडे या
कामासाठी अंदाजप\कीय रeकम 3. 9,00,000/- (3पये नऊ लाख फeत) इतकी
अंशदान ठे व cहणून वग! कर8यात आलेली आहे .

6.

िव+ापीठ पिरसरा,या सायNस सटर,या बाजूस सुर5ा jभत बांधणे भाग एक किरता

साव!जिनक बांधकाम िवभाग =ं. २ सोलापूर यांचेकडे या कामासाठी अंदाजप\कीय
रeकम 3. 60,00,000/- (3पये साठ लाख फeत) इतकी अंशदान ठे व cहणून वग!
कर8यात आलेली आहे .

7.

िव+ापीठ पिरसरा,या सायNस सटर,या बाजूस सुर5ा jभत बांधणे भाग दोन किरता

साव!जिनक बांधकाम िवभाग =ं. २ सोलापूर यांचेकडे या कामासाठी अंदाजप\कीय
रeकम 3. 32,00,000/- (3पये ब#ीस लाख फeत) इतकी अंशदान ठे व cहणून वग!
कर8यात आलेली आहे .
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8.

िव+ापीठाने न याने संपिदत केलेHया 482 एकर पिरसरात आरोiयकp इमारतीचे

बांधकाम कर8याकिरता साव!जिनक बांधकाम िवभाग =ं. २ सोलापूर यांचेकडे या
कामासाठी अंदाजप\कीय रeकम 3. 32,00,000/- (3पये ब#ीस लाख फeत)
इतकी अंशदान ठे व cहणून वग! कर8यात आलेली आहे .

9.

िव+ापीठाने

न याने

संपािदत

केलेHया

482

एकर

पिरसरात

फॅक;Hटeलब/िजcनॅिशअम किरता साव!जिनक बांधकाम िवभाग =ं. २ सोलापूर
यांचेकडे या कामासाठी अंदाजप\कीय रeकम 3. 91,00,000/- (3पये एeयानऊ
लाख फeत) इतकी अंशदान ठे व cहणून वग! कर8यात आलेली आहे .

10. ?9तुत िव+ापीठातील मुलां,या व मुलq,या वसितगृहाकडे एकूण 3. 7,54,992/इतeया रeकमेचे िजमNयािशअम सािहTय खरे दी क3न बसिव8यात आले आहे .
Tयाचा लाभ वसितगृहातील िव+ाथG व िव+ाथGनqना होत आहे .

11. भारतीय िवrिव+ालय संघ, नवी िदsी यां,या िव+माने उ,च िश5ण संदभ[त ऑल

इंिडया 9टे ट युिन हtसटी,या कुलगु3ंची राऊंडटे बल बैठक िद. 14 व 15 माच!,

2015 रोजी लखनऊ िव+ापीठ, लाखनऊ येथे आयोिजत कर8यात आली होती.
सदर बैठकीस डॉ. एन. एन. मालदार, कुलगु3 उप;9थत होते.

12. डॉ. एन. एन. मालदार, कुलगु3 यांनी िव+ापीठ अनुदान आयोग, नवी िदsी व

महाTमा गांधी आंतरराOPीय jहदी िवrिव+ालय यांनी मुंबई िव+ापीठ, किलना

पिरसर येथे िद. 10.04.2015 रोजी आयोिजत “Choice Based Credit System
and Credit Framework for Skill Based Vocational Courses the Basic

Template” सहा रा•यातील (महाराOP, गोवा, म4य?दे श, झारखंड, छि#सगड व
िबहार) कुलगु3करीता आयोिजत काय!शाळे त सहभाग न“दिवला.

13. िदनांक 01 मे, 2015 रोजी महाराOP िदना िनिम# िव+ापीठाम4ये मा. कुलगु3ं,या
शुभह9ते 4वजारोहण काय!=म संप” झाला Tयावेळी िव+ापीठात िश5क, िश5के#र
कम!चारी वग! तसेच िव+ाथG-िव+ाथGनी बहु सं•येने उप;9थत होते.

14. राOPीय उ,च9तर अिभयान (RUSA) अंतग!त सुधारीत ?9ताव िदनांक 12 मे, 2015
रोजी शासनास सादर कर8यात आला.
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15. ?9तुत िव+ापीठाने िव# व लेखा अिधकारी या संवध
ै ािनक पदासाठी िदलेHया

जािहराती,या अनुषंगाने ?ा™त अज[मधून पा\ उमेदवारांची मुलाखत िदनांक ११ मे,
2015 रोजी िव+ापीठात आयोिजत कर8यात आलेली होती. Tयामधून Dी. नारकर
सितश अनंत, उपकुलसिचव, एस.एन.डी.टी. मिहला िव+ापीठ, मुंबई यांची िव# व
लेखा अिधकारी या पदावर नेमणूक कर8यात आली. Tयांनी िव# व लेखा अिधकारी
या पदाची सु\े िद. 26.05.2015 रोजी हाती घेतली.

16. ?9तुत िव+ापीठ पिरसरात उदू! , पाली, ?ाकृत आिण सं9कृत या ?ाचीन भाषांचे
अिधिवभाग सु3 कर8यास परवानगी िमळणे बाबत तसे ?9ताव तयार क3न
शासनास सादर कर8यात आले आहे त.

17. अहवाल कालावधीत कॅस अंतग!त डॉ. ए. बी. नारायणपेठकर, डॉ. पी. ?भाकर
आिण डॉ. एस. एस. सुय!वश
ं ी यांना ?ा4यापक cहणून िदलेHया पदो”तीस
शासनाकडू न परवानगी िमळाली.

18. िदनांक 6 व 8 मे, 2015 रोजी सामािजकशाšे, वािण•य, िवlान, अिभयांि\की,

कला व लिलत कला या िव+ाशाखांतग!त अ4यापन होत असलेHया पदवी व
पद यु#र वग[तील िवषय तसेच इले;eटव िवषय समक5 िवषय ठरिव8या बाबत

िव+ापठ काय[लयात सव! अिधOठाता व 9थायी/अ9थायी अhयासमंडळाचे अ4य5
यां,या बैठका संप” झाHया.

19. शै5िणक वष! 2014-15 मधील ?वेिशत एकूण 425 मगासवगGय िव+ा›यœचे

िशOयवृ#ी व •ीशीपचे ऑन लाईन अज! मा. आयुeत िजल समाज काय[लय,
सोलापूर यांना सादर कर8यात आलेले होते. Tयापैकी एकूण 281 िव+ा›यœची फी

3. 25,10,270/- िव+ापीठास ?ा™त झाली असून ती संबिधत िव+ा›यœ,या फी
पोटी जमा कर8यात आली.

20. िव+ापीठातील िविवध संकूल/अिधिवभागातील व संल;iनत महािव+ालयातील

पद यु#र अhयास=मास ?वेश दे 8यासाठी ?वेश ?ि=या राबिव8यासाठी ?वेश

सिमती गठन कर8यात आली असून सिमतीVारे ?वेश मािहती पु;9तका व ?वेशाची

जािहरात तयार कर8यात आली आहे . Tयानुसार ऑनलाईन ?वेशपूव! परी5ेचे अज!
9वीकार8याचे काम सु3 आहे . ?वेश पूव! परी5ा हया िदनांक ३ ते ५ जून, 2015 या
दरcयान सोलापूर, पंढरपूर, बाशG, कोHहापूर आिण सातारा येिथल कpावर
घे8यात आHया.

21. शै5िणक वष! 2015-16 पासून नवीन महािव+ालय, िवषय/अhयास=म, अितिरeत
तुकडी व िव+ाशाखा सु3 कर8याबाबत ?ा™त झालेHया ?9तावपैकी पा\ ?9तावावर

िविहत काय!वाही क3न ते पा\ ?9ताव महाराOP शासनाकडे पुढील काय!वाहीसाठी
सादर कर8यात आले.
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22. िव+ापीठातील योजनातंग!त योजनेमधील सव! िश5क व िश5के#र कम!चारी वग[चे

वेतन अनुदाने योजने#र योजना या लेखा िशष!कामधून हो8याकरीता िदनांक

29.04.2015 ,या प\ाNवये संचालक उ,च िश5ण, पुणे यांचेकडे ?9ताव सादर
कर8यात आला.

23. िदनांक 15 मे, 2015 रोजी राजभवन काय[लय, मुंबई येथे आयोिजत केलेHया
जे.बी. ही.सी. आढावा बैठकीकरीता ?9तुत िव+ापठामधून Dी. एस. के. माळी,

कुलसिचव आिण Dी. बी. पी. पाटील, परी5ा िनयं\क हे बैठकीसाठी उप;9थत
होते.

24. ?9तुत िव+ापीठातील िरeत असलेHया िश5के#र वग! १ व २ या पदांची जािहरात
िविवध

वत!मानप\,

िव+ापीठ

संकेत9थळ,

तसेच

महाराOP

शासना,या

संकेत9थळावर ?िस4द कर8यात आली. सदर जािहरातील,या अनुषंगाने
आवेदनप\ मागिव8याची अंितम तारीख 19.06.2015 पयZत होती.

25. ?9तुत िव+ापीठातील िरeत असलेHया िश5के#र वग! ३ व ४ या पदांची जािहरात
िविवध

वत! मानप\,

िव+ापीठ

संकेत9थळ

तसेच

महाराOP

शासना,या

संकेत9थळावर ?िस4द कर8यात आलेली आहे . सदर जािहराती,या अनुषंगाने
आवेदनप\ मागिव8याची अंितम तारीख 20.06.2015 पयZत होती.

26. ?ाचाय! Dी. आर. वाय. पाटील हे संचालक महािव+ालय व िव+ापीठ िवकास
मंडळ, सोलापूर िव+ापीठ या पदावर िद. 26 मे, 2015 रोजी 3जु झाले.

27. ?ा4यापक Dी. हनुमंत मते हे संचालक, िव+ाथG कHयाण मंडळ, सोलापूर िव+ापीठ
या पदावर

िद. 02 जून, 2015 रोजी 3जु झाले.

28. िव+ापीठ अनुदान आयोगा,या प\ानुसार िनवड आधािरत Dेयांक ?णाली (CBCS)

प4दतीची अंमलबजावणी कर8याबाबत िदनांक 25 मे, 2015 रोजी ?9तुत
िव+ापीठात काय!शाळा संप” झाली. सदर काय!शाळे स डॉ. आर. डी. कपले व डॉ.
वाय. एम. जयराज हे साधन यeती cहणून उप;9थत हे ाते. तसेच अनेक संल;iनत

महािव+ालयाचे ?ाचाय!, सव! संकुलाचे संचालक तसेच 9थायी व अ9थायी
अhयासमंडळाचे अ4य5 उप;9थत होते.

29. शै5िणक वष! 2015-16 पासून सव! िव+ाशाखांतग!त सुधारीत कर8यात आलेले

अhयास=म िव+ापीठा,या संकेत9थळावर आपलोड कर8यात आले असून सव!
संल;iनत महािव+ालयांना सुधारीत अhयास=माबाबत प\ा ई-मेलVारे व टपालाने
पाठिव8यात आले आहे त.
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30. राOPीय अ4यापक िश5ा पिरषद िनयमावली 2014 या अिधसूचनेनुसार बी.एङ,
बी.पी.एङ आिण एम.एङ हे अhयास=म शै5िणक वष! 2015-16 पासून एक वष[

एैवजी दोन वष[चे कर8यात आले आहे त. Tयानुसार सदर कोस!चे अhयास=म तयार
क3न घे8यासाठी उपसिमतीची बैठक िदनांक 04.06.2015 रोजी िव+ापीठ
काय[लयात संप” झाली.
31. ?9तुत

िव+ापीठातील

महािव+ालयातील

िविवध

पद यु#र

संकुल/अिधिवभागातील

अhयास=मास

?वेश

?ि=या

व

संल;iनत

राबिव8यासाठी

ऑनलाईनVारे ?वेश पूव! परी5ेचे अज! ;9वकार8याचे काम पूण! झाले असून Tयामुळे

एम.ए. व एम.ए9सी. करीता एकूण 2478 िव+ा›यœनी अज! केले आहे त. ?वेश पूव!
परी5ा िदनांक 03.06.2015 ते िदनांक 05.06.2015 या दरcयान सोलापूर,

पंढरपूर, बाशG, कोHहापूर व सातारा या कpावर घे8यात आली. सदर परी5ेसाठी

एम.ए9सी., एम.सी.ए. व एम. कॉम या अhयास=मासाठी एकूण 2255 िव+ा›यœनी
?वेश पूव! परी5ा िदली.

32. अहवाल कालावधीतील सन 2015-16 म4ये संल;iनत महािव+ालयातील

बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.ए9सी. (ई.सी.एस.) या अhयास=मासाठी ?वेश परी5ा

घे8यासाठी ऑनलाईनVारे अज! घे8याचे काम सु3 आहे . आज अखेर एकूण 1250
िव+ा›यœनी अज! भरलेले असून ?वेश पूव! परी5ा िदनांक 19.06.2015 रोजी
आयोिजत कर8यात आली.

33. ?9तुत िव+ापीठातील काय!रत संवध
ै ािनक अिधकारी, िश5क व िश5के#र अशा

एकूण 164 कम!चाŸयांचा वै+कीय ?ितपूतG िवमाछ\ उतरिव8याची काय!वाही पूण!
झाली.

34. ?9तुत िव+ापीठातील सव! इमारतqचा व Tयामधील मालम#ेचा िवमा M/s TATA
AIG Genral Insurance Company यांचेकडे उतरिव8यात आला.

35. भारताचे माजी राOPपती डॉ. ए. पी. जे. अ£दु ल कलाम यां,या िदनांक 27.07.2015
रोजी आक;9मत झालेHया िनधनामुळे ?9तुत िव+ापीठाम4ये िदनांक 28.07.2015

रोजी शोकसभेचे आयोजन करयात आले होते. सदर शोकसभेस मा. कुलगु3,

िव+ापीठातील संवध
ै ािनक अिधकारी तसेच िश5क-िश5के#र कम!चारी मोठया
सं•येने उप;9थत होते. सव! उप;9थतांनी िदवगंत राOPपतqना D4दांजली वािहली.
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36. ?9तुत िव+ापीठाचा ११ वा वध[पन िदन भारताचे माजी राOPपती डॉ. ए. पी. जे.
अ£दु ल कलाम यां,या िनधनामुळे आिण राOPीय दु :खव¤ामुळे िदनांक 05 ऑग9ट,

2015 रोजी साजरा कर8यात आला. सदर काय!=मास ?मुख पाहु णे cहणून
िशवाजी िव+ापीठाचे कुलगु3 डॉ. दे वानंद jशदे हे उप;9थत होते. सदर काय!=मात

या वष[पासून ?थमच डॉ. अ,युत गोडबोले जेOठ शाšl व लेखक यांना जीवन

गौरव पुर9कार बहाल कर8यात आला. ?मुख पाहु 8यां,या ह9ते गुणवंत िश5क व
िश5के#र कम!चारी पुर9कार, उTकृOट महािव+ालय ?ाचाय! पुर9कार, उTकृOट
शहरी आिण Lािमण महािव+ालय पुर9कार, िनयतकालीका पुर9कार आिण गुणवंत
िव+ा›यœचा सTकार कर8यात आला. तसेच या समारं भात पदाथ!िवlान

संकुलातील वरीOठ ?ा4यापक डॉ. ला. प. दे शमुख यांना गुणवंत िश5क पुर9काराने

गौरिव8यात आले. तर भूशाš िवभागातील ?योगशाळा सहा¦यक Dी. डी. टी. गुजर
यांना गुणवंत िश5के#र कम!चारी पुर9काराने गौरिव8यात आले. सदर काय!=मास

िश5क, िश5के#र कम!चारी वग!, िव+ाथG, पालक, महािव+ालयाचे ?ाचाय! आिण
जेOठ माNयवर मो§ा सं•येने उप;9थत होते.

37. कला, िवlान आिण वािण•य या अhयास=माचे पा\ता अज! ;9वकार8या,या तारखा
िनि¨त क3न या बाबतचे पिरप\क िव+ापठा,या संकेत9थळाावर ?िस4द कर8यात
आले.

38. अहवाल कालावधीम4ये शै5िणक वष! 2015-16 करीता िव+ापीठातील िविवध
संकुले, अिधिवभागातील व संल;iनत महािव+ालयातील पद यु#र अhयास=मांना

?वेश घे8यासाठी ?वेश पूव! परी5ेस एकूण 2255 िव+ा›यœनी परी5ा िदली. परी5ा
िदलेHया िव+ा›यœचा िनकाल िदनांक 12.06.2015 रोजी जािहर कर8यात आला

असून मेरीटनुसार िदनांक 18.06.2015 ते िदनांक 04.07.2015 या दरcयान ?थम
व िVतीय फेरी नुसार संबंिधत िव+ा›यœना ?वेश दे 8यात आले.

39. अहवाल कालावधीम4ये शै5िणक वष! 2015-16 म4ये M. Sc., M. A., M. C. A.
इTयादी िवषयासाठी एकूण 885 िव+ा›यœनी ?वेश घेतला.

40. शै5िणक वष! 2016-17 पासून बी. ए. भाग-1 व एम. ए. भाग-2 या पा§=माचा
िनवड आधािरत Dेयांक ?णाली नुसार सुधारीत अhयास=म तयार क3न
घे8यासाठी अhयासमंडळा,या बैठका संप” झाHया.

41. िदनांक 10 ऑग9ट, 2015 रोजी Lंथालयशाšाचे जनक डॉ. एस. आर. रं गनाथन

यां,या जयंती िनिम# Dी. िभOमा मुठेकर (Algorhythms Consultant Pvt. Ltd.,
Pune) या तlांचे How to use web O-PAC या िवषयावर या•यान आयोिजत

कर8यात आले. सदर या•यान िश5क- िश5के#र कम!चारी तसेच िव+ाथG
बहु सं•येने उप;9थत होते.
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42. १५ ऑग9ट, 2015 रोजी 9वातं\ िदनांिनिम# सकाळी ठीक ८.00 वाजता

िव+ापीठा,या ?ांगणात मा. कुलगु3 महोदयां,या शुभह9ते 4वजवंदनाचा काय!=म
संप” झाला. सदर काय!=मास सव! अ4यापक, ?शासकीय सेवक व संकुलातील
िव+ाथG व िव+ाथ°नq आपला सहभाग न“दिवला.

43. िद. 28/08/2015 रोजी मुंबई िव+ापीठ िद5ांत समारं भ क5 येथे “Globalization
of Higher Education: Way forward” या िवषयावर उ,च व तं\ िश5ण िवभाग,

महाराOP शासन आयोिजत गोलमेज पिरषदम4ये डॉ. एन. एन. मालदार, कुलगु3,
सोलापूर िव+ापीठ, सोलापूर यांनी सहभाग न“दिवला व आपले िवचार मांडले.

सदर पिरषदे स कुलपती व रा•यपाल, मा. Dी. सी. िव+ासागरराव, मा. Dी. ना.
िवनोदजी तावडे , कॅिबनेट मं\ी, उ,च व तं\ िश5ण िवभाग, मा. Dी. ना. रjवp

वाईकर, रा•यमं\ी, उ,च व तं\ िश5ण िवभाग, मा. Dी. संजय चहांदे आिण थोर
शाšl डॉ. रघुनाथ माशेलकर व डॉ. जे. बी. जोशी यांनी माग!दश!न केले.

44. सोलापूर िव+ापीठाने “राOPीय उ,च9तर िश5ण अिभयान” (RUSA) अंतग!त सादर
केलेHया ?9तावावर “Project Approval Board” ने िद. 05/09/2015 रोजी

सोलापूर िव+ापीठास Infrastructure Grant 3. 20 कोटीचे अनुदान िशफारस
केले आहे .

45. शै5िणक वष! 2015-16 म4ये िव+ापीठातील िविवध संकुले आिण अिधिवभागाकडे

एकूण 887 िव+ा›यœनी ?वेश घेतलेHया आहे . या पैकी मागासवगGय िव+ा›यœचे
िशOयवृ#ीकरीता अज! ऑनलाईन भर8याची काय!वाही पूण! झाली.

46. कला व लिलत कला, अिभयांि\की, वािण•य, िवधी, समािजकशाšे, िवlान व
िश5णशाš या िव+ाशाखां,या िव+ापीठ अ4यापन व संशोधन मंडळा,या बैठका
आयोिजत कर8यात आHया.

47. िदनांक 02 ऑeट“बर, 2015 रोजी महाTमा गांधी जयंती िनिम# अिभवादन

काय!=म आयोिजत कर8यात आला या काय!=मास ?9तुत िव+ापीठातील िश5क
आिण िश5के#र कम!चारी बहु सं•येने उप;9थत होते. काय!=मानंतर सवœनी
9व,छता अिभयान काय!=मात आपला सहभाग न“दिवला.
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48. िदनांक 15 ऑeट“बर, 2015 भारताचे माजी राOPपती डॉ. ए.पी.जे. अ£दु ल कलाम
यां,या जNमिदवसाचे औिचTय साधून सदर िदवस “वाचन व ?ेरणा िदवस” cहणून

साजरा कर8यातबाबत महाराOP शासन उ,च व तं\ िश5ण िवभाग, मं\ालय, मुंबई
यांनी पिरप\काVारे कळिवHया?माणे ?9तुत िव+ापीठात िदनांक 15 ऑeट“बर,

2015 हा िदवस “वाचन व ?ेरणा िदवस” cहणून साजरा कर8यात आला.
यािनिम#ाने डॉ. कHपना अंधारे , ™ला9ट इंिडया फाऊंडे शन सद9या यांचे या•यान

आयोिजत कर8यात आले होते. या काय!=मास िव+ाथG-िव+ाथGनी आिण िश5क व
कम!चारी वृद
ं बहु सं•येने उप;9थत होते.

49. सोलापूर िव+ापीठ व बँक ऑफ महाराOP कम!चारी संघटना, औरं गाबाद (लातूर)
यांचे संयुeत िव+माने आयोिजत “कॉ. ?भाकर यादव या•यानमाला 2015”

सालाबाद?माणे याही वषG चौ›या या•यानमाले अंतग!त िदनांक 17 ऑeट“बर,
2015 रोजी Dी. संजीव चांदोरकर, ?ा4यापक टाटा सामािजक िवlान सं9था,

दे वनार, मुंबई यांचे “जागितक िव#ीय संकट आिण भारतीय अथ! यव9था” या

िवषयावर या•यान िव+ापीठ सभागृहाम4ये आयोिजत कर8यात आले होते. सदर
या•यानमालेस िव+ाथG-िव+ाथGनी आिण कम!चारीवृद
ं बहु सं•येने उप;9थत होते.

50. अहवाल कालावधीम4ये शै5िणक वष! 2015-16 म4ये िव+ापीठातील िविवध
संकुलाकडील ?वेिशत एकूण 890 िव+ा›य[पैकी मागासवगGय िव+ा›यœचे

िशOयवृ#ीचे अज! ऑनलाईन प4दतीने भर8याचे काम सु3 आहे त. तसेच एकल य
आtथक सहा¦य योजनेचे एकूण 38 िव+ा›यœचे अज! तपासनू ?9ताव मा. िश5ण

संचालक, िश5ण संचालनालय, उ,च िश5ण, पुणे यांचे काय[लयास सादर
कर8यात आलेले आहे त. तसेच अHपसं•याक िशOयवृ#ी योजना/सPल सेeटर

िशOयवृ#ी योजना व आtथक·O¤ा मागासवगGय ई.बी.सी. इTयादी िशOयवृ#ीचे
अज! छाननी क3न ?9ताव सादर कर8यात आले.

51. मा. संचालक, उ,च िश5ण, पुणे यांनी सव¸5णा,या अिखल भारतीय उ,च9तर

िश5ा सव¸5ण सन 2014-15 व (एआयएसएचई) मधील सतेच मािहती

यव9थापकीय ?णालील (MIS) यप 2014-15 ची मािहती न“दणी कर8या,या

संदभा्रत काय!शाळा आयोजनाबाबत आदे िशत केले होते. Tयानुसार िव+ापीठ
संल;iनत सव! महािव+ालयातील नोडल अिधकारी व संबंिधत कम!चाŸयांची िदनांक

08.10.2015 राजी िव+पीठ सभागृहाम4ये काय!शाळा घे8यात आली. सदर
काय!शाळे त उ,च िश5ण संचालनालयातील Dी. ए. ए. बनगे संशोधन सहा¦यक
अिधकारी साधन यeती cहणून उप;9थतांना माग!दश!न केले.
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"ब" महािव+ालय व िव+ापीठ िवकास मं डळ:
1.

अहवाल कालावधीत िश5क माNयता िवभागाकडे मािहती अिधकार अिधिनयम
2005 अंतग!त ?ा™त झालेHया एकूण 06 अज[वर काय!वाही क3न संबंिधतांना
मािहती पाठिव8यात आली आहे .

2.

संल;iनत अनुदािनत महािव+ालयातील िश5कांचे विरOठ वेतनDेणी 9टे ज १ ते २ व

9टे ज २ ते ३ 9थानिनि¨ती िशबीर शहरी व Lामीण १ व २ िवभागानुसार िदनांक
07.04.2015 ते िदनांक 10.04.2015 पयZत संप” झाले.

3.

शासनाने िदलेHया आदे शानुसार अपंग िव+ा›यœसाठी सोयी सुिवधा पुरिव8या
बाबत,या सूचना संल;iनत महािव+ालयांना दे 8यात आHया असून Tया अनु षंगाने
केलेHया काय!वाहीचा अहवाल शासनास सादर कर8यात आला आहे .

4.

शासन आदे शानुसार खजगी िवनाअनुदािनत व कायम िवनाअनुदािनत िश5ण
सं9थेमधील

यावसाियक

अhयास=मासाठी

?वेश

घेणाŸया

आtथक·O¤ा

मागासवगGय िव+ा›यœ,या शै5िणक ?ितपूतGबाबत सूचना संल;iनत यावसाियक
अhयास=म असलेHया महािव+ालयांना दे 8यात आHया आहे त.
5.

कला व लिलत कला िव+ाशाखांतग!त पी.एच.डी. अhयास=मास ?वेिशत एकूण 05

6.

?9तुत िव+ापीठातील संल;iनत िवनाअनुदािनत महािव+ालयातील ?ाचाय!,

िव+ा›यœची मौिखक परी5ा घेऊन पी.एच.डी. पदवी ?दान कर8यात आली.

Lंथपाल व शारीिरक िश5ण संचालक ही िरeत पदे भर8यासाठी ?ा™त झालेHया
पाच ?9तावांची तपासणी क3न जािहरातीस माNयता दे 8यात आली आहे .

7.

िव+ापिरषदे ने संल;iनकरणा,या नुतनीकरणास व नैसtगक िव9तारास माNयता

8.

िश5क माNयता िवभागाकडे मािहती अिधकारी अिधिनयम 2005 अंतग!त ?ा™त

िदलेHया माहिव+ालयांना माNयता प\ िनग!िमत कर8यात आले.

झालेHया ०८ अजœवर काय!वाही क3न संबंिधतांना मािहती दे 8यात आली आहे . दोन
अिपल अजœवर काय!वाही कर8यात आली.
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9.

िनयतवयोमानानुसार सेवािनवृ#ी,या वयोमानात वाढ करणेसंदभ[त िविवध

महािव+ालयामाफ!त ?ा™त झालेHया दोन अ4यापक आिण एक ?ाचाय! यां,या

?9तावर आढावा सिमतीची बैठक घेऊन Tया बाबतचा िशफारस अहवाल
शासनाकडे पाठिव8यात आला आहे .

10. अहवाल कालावधीम4ये पीएच. डी. अhयास=मास ?वेशित कला व लिलत कला
िव+ाशाखा व िवlान तसेच िश5णशाš िव+ाशाखे मधील चार िव+ा›यœची आिण

समािजकशाšे िव+ााशाखेमधील तीन िव+ा›यœची असे एकूण सात िव+ा›यœची
मौिखक परी5ा घेऊन पीएच. डी. पदवी ?दान कर8यात आली.

11. SUS-PET 6-2015 पीएच. डी. ?वेश परी5ा िदनांक 26 जुलै, 2015 रोजी घे8यात

आली. यावषG ?थमच िवधी, फाम!सी व अिभयांि\की या िव+ाशाखांची पीएच. डी.
?वेयश परी5ा ऑनलाईन प4दतीने संगणकशाš संकुलात घे8यात आली आिण

Tयाचा िनकाल िदनांक 06.08.2015 रोजी िव+ापीठा,या संकेत9थळावर ?िस4द
कर8यात आला.

12. 21 संल;iनत महािव+ालयाकडू न ?™त झालेHया राOPीय चच[स\ाचे एकूण 63

?9ताव िव+ापीठ अनुदान आयोग पि¨म िवभागीय काय[लय, पुणे यांचेकडील
पुढील काय!विहसाठी पाठिव8यात आले.

13. अहवाल कालावधीत डी. ए. ही. वेलणकर कॉलेज ऑफ कॉमस!, सोलापूर आिण
सौ. सुवण!लता गांधी महािव+ालय, वैराग या महािव+ालयातील ?Tयेकी एक ?माणे

एकूण दोन िश5कांना गुणव#ेवर आधारीत सहा¦यक ?ा4यापक संवग[तून सहयोगी
?ा4यापक संवग[त पदो”ती दे 8यात आली.

14. SUS-PET-6-2015 पीएच. डी. ?वेश परी5ेची साधारण गुवव#ा यांदी िदनांक ०६
ऑग9ट, 2015 रोजी िव+ापीठ संकेत9थळावर ?िस4द कर8यात आली.

15. ११ महािव+ालयातील एकूण ६४ िश5कांनी लघुसंशोधन ?कHप ऑन लाईन
प4दतीने िव+ापीठ अनुदान काय[लय, पुणे येथे पाठिव8यात आले.

16. सुवण!लता गांधी महािव+ालय, वैराग या महािव+ालयास पीएच.डी. इितहास या

अhयास=मा,या संशोधन सुिवधा कpा,या ?थम संल;iनकरणास पाच वष[करीता
माNयता दे 8यात आली.
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17. संगमेrर महािव+ालय सोलापूर या महािव+ालयातील सात िश5कांना व दयानंद

िश5ण शाš महािव+ालय, सोलापूर या महािव+ालयातील दोन िश5कांना

गुणव#ेवर आधिरत सहा¦यक ?ा4यापक संवग[तून सहयोगी ?ा4यापक संवग[त
पदो”ती दे 8यात आली.

18. शासनाने िदलेHया आदे शानुसार कp पुर9कृत िसपडा योजनेतंग!त अपंग
िव+ा›यœसाठी अडथळा िवरहीत वातावरण िनtमती करणेबाबत योiय तो ?9ताव
शासनास पाठिवणेकामी शासनाने िदलेलया आदे शानुसार सुचना सव! संल;iनत
महािव+ालयांना दे 8यात आली आहे .

19. नॅक मुHयांकन सिमती, बगलोर ?9तुत िव+ापीठास िद. 09 स™टबर, 2015 ते िद.
12 स™टबर, 2015 रोजी भेट दे णार असHयामुळे अहवाल कालावधीत

िव+ापीठातील इमारतqची रं गरं गोटी कर8यात आली असून संपूण! पिरसराचे

सुशोिभकरण कर8यात आले या म4ये िव+ापीठातील िश5क, िश5के#र कम!चारी
आिण िव+ा›यœनी कठोर पिरDम घेतले. नॅक मुHयांकन सिमतीने वरील

कालावधीत िव+ापीठातील सव! संकुलास व ?शासकीय िवभागांस तसेच

Lंथालयास भेट िदली यावेळी संबंिधत िवभागाकडू न सदर सिमतीपूढे सादरीकरण
कर8यात आले. याचे Dेय cहणून िद. 16.11.2015 रोजी ?9तुत िव+ापीठास नॅक
सिमती कडू न "ब" दज[ ?ा™त झाला असून Tया आशयाचे प\ िव+ापीठास ?ा™त
झाले आहे .
"क" परी5ा िवभाग:
1.

मे, 2015 म4ये होणाŸया यावसाियक अhयास=मा,या (अिभयांि\की, िश5णशाš

व यव9थापनशाš) परी5ांचे वेळाप\क अंितम कर8यात आले असून या परी5ां,या
सव! ?ºपि\का ऑन लाईन प4दतीने पाठिव8यात आHया.

2.

राजेश अLवाल सिमती,या ;`याफारशq,या अंमलबजावणीचा एक भाग cहणून

महाराOP शासना,या िनद¸ शानुसार सोलापूर िव+ापीठ परी5ा िवभागाकडू न Social
Networking Site ,या मा4यमातून Whatapp वर Lुप तयार क3न ऑनलाईन

?ºपि\के,या काय!?णालीसाठी आव`यक Tया सूचना व संपक! ठे व8यासाठी या
मा4यमाचा वापर कर8यात येत आहे . Tयामुळे सव! घटकांशी संपक! ठे वणे सोईचे व
िवना खच[चे होत आहे .
3.

मे, 2015 म4ये होत असलेHया यावसाियक अhयास=मा,या (अिभयांि\की,

िश5णशाš व यव9थापनशाš) परी5ांचे वेळाप\क अंितम कर8यात आले असून

या सव! परी5ां,या ?ºपि\का Online Question Paper Deliver (DPDES)

प4दतीने पाठिव8याची ?ि=या सुरळीतपणे पार पडली. या पैकी िश5णशाš
शाखे,या परी5ा सुरळीतपणे पार पडलेHया आहे त.
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4.

माच!/एि?ल, 2015 म4ये घे8यात आलेHया कला िव+ाशाखतग!त बी.ए. भाग -3
स\ 5 व 6 या परी5ांचे िनकाल अव¾या 15 िदवसात जािहर कर8यात आला. या

अhयास=माचा िनकाल िव+ा›यœ,या मािहतीसाठी संकेत9थळावर उपल£ध केलेला

आहे . जवळपास आठ हजार िव+ाथG या परी5ेसाठी ?िवOठ झालेले होते. या
परी5ेचा शेवटचा पेपर िद. 16.04.2015 झाला होता. Tया नुसार 15 या िदवशी
cहणजेच िद. 30.04.2015 रोजी जािहर कर8यात आला. सोलापूर िव+ापीठा,या
इितहासात ?थमच 15 या िदवशी िनकाल जािहर कर8याची अलौिकक कामिगरी

िव+ापीठाने केली आहे . िव+ापीठ पिरसरामधील एम.ए. या परी5ांचे िनकाल १७
िदवसात जािहर कर8यात आले. तसेच बी.ए9सी. भाग-3 व बी.ए9सी.
बायोटे eनॉलॉजी भाग- 3 परी5ांचे िनकाल २२ िदवसात जािहर कर8यात आले.
5.

एि?ल/मे, 2015 म4ये झालेHया सव! ५१२ परी5ांचे िनकाल जाहीर कर8यात आले.
पैकी 463 परी5ांचे 90.43 टeके िनकाल ३० िदवसात व ४९ परी5ांचे िनकाल ९.५७

टeके िनकाल ४५ िदवसात जाहीर कर8यात आले. या स\ातील एकही िनकाल ४५
िदवसां,या पुढे गेला नाही. जाहीर िनकालापैकी काही अhयास=माचे िनकाल तर

1, ५, ६, व ७ िदवसात ?िस4द कर8यात आले आहे त ही या स\ाची िवशेष
दखलपा\ बाब आहे .
6.

जुलै, २०१५ म4ये संत गाडगेबाबा अमरावती िव+ापीठ, अमरावती येथील परी5ा
िनयं\क व Tयांचे सहकारी िशOठमंडळाने िव+ापीठ परी5ा िवभाग व म4यवतG
मुHयामापन कp येथे भेट दे ऊन सु3 असलेHया गितमान कामकाज ?ि=येचे कौतुक
केले.

7.

अिभयांि\की िव+ाशाखे,या िVतीय वष[,या मेकॅिनकल या शाखेतील Theory of

Machine (TOM-1) या िवषया,या ?ºपि\केत १०० गुणापैकी ४० गुणांचे ?º
अhयास=माबाहे रचे असHयाने िव+ा›यœनी िदलेHया त=ारी व िविवध संघटनां,या

िनवदे नांचा िवचार करता परी5ा मंडळा,या तातडी,या बैठकीचे आयोजन कर8यात
येऊन Tयाम4ये सदर िवषयाची फेर परी5ा घे8याचा िनण!य घे8यात आला. Tयानु सार
सदर परी5ा िदनांक 09.08.2015 रोजी संबंिधत परी5ा कpावर सुरळीत पार
पडली.
8.

िव+ापीठा,या ११ या वध[पन िदनािनिम# िदनांक 05.08.2015 रोजी आयोिजत
केलेHया समारं भात ?िस4द संगणक तl व लेखक व Dी. अ,युत गोडबोले यां,या

ह9ते िव+ापीठा,या On Line Transcripts and Online Verification of
Documents या Link चे उÀाटन कर8यात आले. Tयानुसार िव+ा›यœना ई-पेमट

केHयानंतर व पोट! ल,या मा4यमातून िव+ापीठात न येता परदे शातून Transcripts &

Verification of Document क3न घे8याची सुिवधा उपल£ध कर8यात आली आहे .
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9.

सन 2015-16 करीता बिह:9थ िव+ा›यœसाठी ?वेश व परी5ा अज! भ3न घे8याची
?ि=या पूण! कर8यात आली.

10. परी5ा मंडळाची िनयोिजत वेळाप\कानुसार बैठक िदनांक 24 ऑग9ट, 2015
रोजी संप” झाली.

11. िव+ा›यœ,या सोईसाठी परी5ा िवभागाकडे िव+ाथG सहा¦यता कp सु3 कर8यात
आले.

12. राजेश अLवाल सिमती,या िशफारशq,या अंमलबजावणीकरीता राजभवन

काय[लयाचे सुचनेनुसार डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर टे ;eनकल िव+ापीठाचे,
मेकॅिनकल अिभयांि\की िवभाग ?मुख डॉ. रमेश काटे यांनी परी5ा िवभागास भेट
िदली व आढावा घेतला.

"ड" िव# व लेखािवभाग:
1.

िव+ापीठाचे सन 2014-15 या आtथक वष[चे संवध
ै ािनक लेखापरी5ण

कर8यासाठी सनदी लेखापाल cहणून मे. टॅ प ॲNड असोिसएट, सोलापूर यांची
िनयुeती कर8यात आली आहे . Tयांनी सन 2014-15 या आtथक वष[चे संवध
ै ािनक
लेखापरी5ण पूण! केलेले आहे .

2.
"ई"

सन 2015-16 या आtथक वष[तील चारमाही अंदाजप\क तयार क3न ते मा.
संचालक उ,च िश5ण पुणे यांचे काय[लयास सादर केला.

Lंथालय, संकुले व चच[स\े:
1.

Lंथालया,या ?वेशVारात RFID Card Biometric मिशन असणारा दरवाजा

2.

पदाथ! िवlान संकुलातील िव+ा›यœकरीता िदनांक 02 ते 05 माच!, 2015 तर

बसिव8यात आला आहे .

सामािजकशाšे संकुलातील ॲ™लाईड इकॉनॉिमeस या िवभागा,यावतीने िदनांक
09 ते 12 माच!, 2015 या कालावधीत शै5िणक सहलीचे आयोजन कर8यात आले.

3.

िदनांक 3 व 4 मे, 2015 रोजी संगणकशाš संकुलात दोन िदवशीय रा•य9तरीय

“Application Development for Mobile using Android” या काय!शाळे चे
आयोजन कर8यात आले होते. सदर काय!शाळे स एकूण 68 िव+ा›यœनी सहभाग
न“दिवला.

4.

रसायनशाš संकुलाकडे कमवा व िशका या योजनेत िनवड झालेHया संकुलातील

िव+ा›यœकडू न संकुला,या आतील व बाहे रील पिरसरातील 9व,छता व झाडांची
िनगा राख8यात येत आहे .
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5.

िदनांक 31.07.2015 रोजी गु3पोtणमेचे औिचTय साधून भूशाš संकुलातील

6.

सामािजकशाšे

िश5क, िश5के#र कम!चारी व िव+ा›यœनी संकुलात वृ5ारोपन केले.
संकुलामधील

?ाचीन

भारतीय

इितहास

सं9कृती

आिण

पुरातTवशाš िवभागाने डे eकन अिभमत िव+ापीठ, पुणे यां,या सामंज9य करार

(MoU) केला. या करीता समािजकशाšे संकुलातील डॉ. ई. एन. अशोककुमार,

डॉ. jनबाळकर व Dी. ?भाकर कोळे कर यांनी िदनांक 23.07.2015 रोजी डे eकन

अिभमत िव+ापीठ, पुणे येथे भेट िदली. सामं ज9य करार (MoU) नुसार पुरातन

अवशेष डे eकन अिभमत िव+ापीठ, पुणे यांचक
े डू न सामािजकशाšे संकुलामधील

?ाचीन भारतीय इितहास सं9कृती आिण पुरातTवशाšे िवभागास दे णगी 9व3पात
दे 8यात आले.
7.

सामािजकशाšे संकुलातील अथ!शाš िवभागाचे िवभाग?मुख डॉ. सी. एस. भानुमते

यांनी मा. कुलगु3 महोदयां,या माग!दश!नानुसार सोलापूर िव+ापीठा,या वतीने

िदनांक 03.07.2015 रोजी कोHहापूरातील Chh. Shahu Institute of Business
Education and Research (C.S.I.B.E.R.) या 9वाय# सं9थे सोबत आिण

िशवाजी िव+ापीठ, कोHहापूर यां,यासोबत िदनांक 07.07.2015 रोजी सामं ज9य
करार (MoU) केला आहे .
8.

संगणकशाš संकुलातील एम.सी.ए. व एम.ए9सी. कॉc™युटर सायNस या
अhयास=माचे िदनांक २३ जुलै, २०१५ ते िदनांक २७ जुलै, २०१५ रोजी अhयास
सहलीचे आयोजन कर8यात आले होते. या सहली दरcयान cहै सूर येथील cहै सूर
िव+ापीठ व येथील अNय आय. टी. कंपनीस िव+ा›यœनी व िश5कांनी भेट िदली.

9.

िद. 26/08/2015 व िद. 27/08/2015 रोजी संगणकशाš संकुलाम4ये MCA व
M. Sc. (Computer Science) ,या िव+ा›यœसाठी Cogzy Technologies Pvt.

Ltd., Bengaluru व Syneoteck Software Solutions, Pune या कंपNयामाफ!त

Campus Interview चे अयोजन कर8यात आले होते. या कंपनीVारे Online
Interview घे8यात आले. सदर Campus Interview म4ये एकूण नऊ िव+ा›यœची

Trainee Software Develper या पदावर िनवड झाली आहे .

10. ?ा. एस. एच. बेहरे , पदाथ! िवlान, डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मराठवाडा िव+ापीठ,

औरं गाबाद यांचे भूशाš संकुलातील िव+ा›यœना िदनांक 17.10.2015 रोजी
माग!दश!नपर या•यान आयोिजत कर8यात आले.
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11. सामािजकशाšे संकुलातील 3रल डे हलपमट िवभागातफ̧ िदनांक 15 ऑeट“बर,

2015 रोजी “आंतरराOPीय Lामीण मिहला िदन” िनिम# ?9तुत िव+ापीठाने द#क

घेतलेHया एकूण सात खेडगावातील िविवध 5े\ात काय! करणाŸया मिहलांचा
Tयांनी केलेHया योगदानाबाबत सTकार कर8यात आला. सदर सTकार समारं भ

काय!=मास मा. Dीमती पsवी रे णके या ?मुख पाहु 8या cहणून उप;9थत होTया. तर
काय!=माचे अ4य59थान िव+ापीठाचे मा. कुलगु3 डॉ. एन. एन. मालदार यांनी
भुषिवले.
12. िदनांक

29.09.2015

रोजी

संगणकशाš

िवभागाकडे

Quick

Heal

Technologies या कंपनीतफ̧ एम.सी.ए. आिण एम.ए9सी. ,या िव+ा›यœकरीता
Cyber Crime या िवषयावर

या•यान आयोिजत कर8यात आले. सदर

या•यानात एकूण 107 िव+ा›या्रंनी आपला सहभाग न“दिवला. कंपनीतफ̧

सहभागी िव+ा›यœना Quick Heal Antivirus C. D. भेट दे 8यात आली.
13. वािण•य

यव9थापन संकुलामाफ!त Dी मा3ती करं डे यां,या “धcमाल एक

लiनाची” या एकपा\ी ?योगाचे सादरीकरण िदनांक 23 स™टबर, 2015 रोजी

िव+ापीठ सभागृहाम4ये आयोिजत कर8यात आले. सदर काय!=मास िव+ाथG
िव+ाथGनी व कम!चारीवृद
ं बहु सं•येने उप;9थत होते.
"फ" राOPीय सेवा योजना:
1.

राजभवन आयोिजत आ हान 2015 रा•9तरीय आप#ी यव9थापन ?िश5ण िशबीर
काय!=म एस.एन.डी.टी. मिहला िव+ापीठ, मुंबई येथे िदनांक 25 मे, 2015 ते

िदनांक 03 जून, 2015 या कालावधीत संप” झाला. या िशबीराम4ये ?9तुत

िव+ापीठाचे 18 9वयंसेवक व 06 9वयंसेिवका आिण 01 संघनायक असा एकूण 25
जणांचा संघ सहभागी झाला.
2.

राOPीय सेवा योजना अंतग!त सन 2013-14 म4ये िन:9वाथ! भावनेने व िनOठे ने
समाजाची सेवा करणाŸयांना Tयां,या अंिगकृत कामात ?ोTसाहन िमळावे व Tयां,या

िन:9वाथ! सेवच
े ा यथे िचत गौरव कर8याचा ·Oटीने सोलापूर िव+ापीठांतग!त
महािव+ालय/काय!=म अिधकारी व 9वयंसेवक यांना खाली नमूद केHया?माणे
रा•य9तरीय पुर9कार दे 8याचा रा•य शासनाने िनण!य घेतला.

1. उTकृOठ महािव+ायीन पुर9कार (कम!वीर भाऊराव पाटील महािव+ालय,
पंढरपूर- 9मृितिचNह)

2. उTकृOठ काय!=म अिधकारी पुर9कार (?ा. डॉ. सौ. फेिमदा श£बीर िबजापूरे,
कम!वीर भाऊराव पाटील महािव+ालय, सोलापूर 9मृितिचNह व 3. 5,000/-)

3. उTकृOठ 9वयंसेवक पुर9कार (कु. कानडे ?ित5ा उमाकांत, Dीमान भाऊसाहे ब
झाडबुके महािव+ालय, बाशG, 9मृितिचNह व 3. 2,000/-)

वरील ?माणे पुर9कार िदनांक 08 जून, 2015 रोजी शाहीर अमरशेख सभागृह,

िव+ाथG भवन, मुंबई येथे आयोिजत काय!=माम4ये मा. मं\ी, उ,च व तं\ िश5ण यां,या
ह9ते ?दान कर8यात आले.
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3.

िकलÃ9कर वसुंधरा eलब आिण सृजन िफHम सोसायटी यां,यािव+माने िकलÃ9कर
वसुंधरा महोTसवाचे आयोजन िदनांक 23 ते 26 जुलै, 2015 या कालावधीत
कर8यात आले. िनसग!संवध!न या उÄेशाला अनुस3न 07 या महोTसवाचा िवषय

“शूNय कचरा- (सु3वात आपHयापासून)” असा होता. या महोTसवाचा उÀाटन

समारं भ मा. कुलगु3 महोदय यां,या ह9ते िदनांक 23 जुलै, 2015 रोजी दु पारी

03.00 वाजता िव+ापीठ सभागृहाम4ये संप” झाला. या उÀाटनकाय!=मास तसेच
महोTसवाम4ये राOPीय सेवा योजना एकक असलेHया सोलापूर शहरातील
महािव+ालयातील 9वयंसेवकांनी आपला सहभाग न“दिवला.
4.

9वामी रामानंद तीथ! मराठवाडा िव+ापीठ, नांदेड येथे िदनांक 09 ते 11 स™टबर,
2015 या कालावधीम4ये पूव! राOP9तरीय ?जास#ाक िदन संचलन व रा•य9तरीय

?जास#ाक िदन संचलन िनवड िशबीर संप” झाले. या िशबीरात4ये सोलापूर
िव+ापीठाचे राOPीय सेवा योजनेतील ०५ 9वयंसेवकांनी आपला सहभाग न“दिवला.
5.

राOPीय सेवा योजनेअंतग!त सन 2014-15 म4ये िन:9वाथ! भावनेने व िनOठे ने

समाजाची सेवा कर8याŸयांना Tयां,या अंिगकृत कामात ?ोTसाहन िमळावे व Tयां,या
सेवच
े ा यथोिचत गौरव कर8या,या ·Oटीने शासनाने खालील?माणे रा•य9तरीय
पुर9कार दे 8याचा िनण!य घेतला आहे .

1) राOPीय सेवा योजना काय!=म अिधकारी ?शंशा ?माणप\ पुर9कार- ?ा.
संतोष राजगु3, लÅमीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव+ालय,
सोलापूर.

2) सवÃTकृOट 9वयंसेवक पुर9कार (9मृितिचNह व 3. 2,000/-)

Dी. तािरक लतीफ तांबोळी, डी. बी. एफ. दयानंद कला व शाš
महािव+ालय, सोलापूर.

6.

िदनांक 15.10.2015 रोजी सोलापूर िव+ापीठ व ™ला9ट इंिडया फाऊंडे शन यांचे
िव+माने आयोिजत डॉ. ए. पी. जे. अ£दु ल कलाम भारताचे माजी राOPपती यां,या
जNमिदनािनिम# 9व,छ सोलापूर अिभयान रॅ ली संप” झाली. या रॅ लीम4ये सोलापूर

शहरातील राOPीय सेवा योजना एकक असलेHया एकूण 10 महािव+ालयामधून
एकूण 650 9वयंसेवक/9वयंसेिवका आिण 12 काय!=म अिधकारी/िवभागीय
समNवयक सहभागी झाले.
7.

सोलापूर

िव+ापीठ

संल;iनत

राOPीय

सेवा

योजना

एकक

असलेHया

महािव+ालयाम4ये िदनांक 02.10.2015 हा िदवस महाTमा गांधी जयंती िनिम#
आंतरराOPीय अjहसा िदवस cहणून साजरा कर8यात आला.
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8.

सोलापूर

िव+ापीठ

महािव+ालयाम4ये

संल;iनत

िदनांक

राOPीय

24.09.2015

सेवा

ते

योजना

िदनांक

एकक

असलेलया

02.10.2015

या

कालावधीमधील राOPीय सेवा योजना काय!?िस4दी स™ताह साजरा कर8यात आला.

या िनिम#ाने 9व,छ भारत अिभयान/Dमदान वeतृTव 9पध[, िनबंध 9पध[, पो9टस!
9पध[, पथना¤ 9पध[ इTयादी िविवध उप=माचे आयोजन कर8यात आले.
"ग" =ीडा व िव+ाथG कHयाण िवभाग:
1.

िदनांक 05.10.2015 रोजी आय. आय. एस. िव+ापीठ, जयपूर येथे लॉन टे िनस
मुलq,या पि¨म िवभागीय आंतर िव+ापीठ 9पध[ आयोिजत कर8यात आHया होTया
Tयाम4ये सोलापूर िव+ापीठाने का9य पदकाची कमाई केली व आिखल भारतीय
आंतर िव+पीठ 9पध¸साठी पा\ झाला.

2.

सोलापूर िव+ापीठाचा 12 वा युवा महोTसव िदनांक 09 ते 12 ऑeट“बर, 2015
दरcयान एन. बी. नवले jसहगड अिभयांि\की महािव+ालय, केगांव सोलापूर येथे

आयोिजत कर8यात आला. याम4ये िविवध २७ कला ?कारा,या 9पधœचे आयोजन
कर8यात आले. सदर युवा महोTसवात एकूण 53 महािव+ालयांनी आपला सहभाग

न“दिवला होता. याम4ये सव[िधक गुण िमळालेHया वालचंद कला व शाš

महािव+ालय, सोलापूर या महािव+ालयास सव! साधारण िवजेTया पदाचा िफरता
चषक दे 8यात आला तर दु सरे सव!साधारण िवजेतेपद संगमेrर महािव+ालय,

सोलापूर यांना आिण ितसरे सव!साधारण िवजेतेपद छ\पती िशवाजी रा\
महािव+ालय, सोलापूर यांना ?दान कर8यात आले.
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सदर बैठकीत पुढील?माणे कामकाज झाले.
[ 1 ]

अिधसभे,या िद.29 माच!, २०१५ रोजी झालेHया दहा या बैठकीचा काय!वृ#ांत
वाचून कायम करणे.

(िटपणी: सव! अिधसभा सद9यांना पिरिनयम =.485 नुसार िव+ापीठ प\ जा.=.
सोिवसो/सिनिव/अिधसभा/655, िद.23/04/2015 अNवये, िद.29 माच!, २०१५ रोजी
झालेHया दहा या बैठकीचा काय!वृ#ांत पाठिव8यात आलेला होता. या काय!वृ#ांताम4ये
दु 39Tया सुचिव8याची अंितम तारीख िद.21/05/2015 अशी होती. या मुदतीत
कोणTयाही सद9यांकडू न दु 39Tया ?ा™त झालेHया नाहीत.
सबब, अिधसभेचा िद.29 माच!, २०१५ रोजी झालेHया दहा या बैठकीचा
काय!वृ#ांत वाचून कायम कर8यासाठी माNयतेसाठी सादर).
ठराव:

अिधसभे,या िद.29 माच!, २०१५ रोजी झालेHया दहा या बैठकीचा काय!वृ#ांत
वाचून सव[नुमते कायम कर8यात आला.
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सन २०१४-१५ चे वाtषक लेखे, लेखापरी5ण अहवालाबाबत यव9थापन पिरषदे ची
िशफारस िवचाराथ!.

?ाचाय! Dी. आर. वाय. पाटील यांनी यव9थापन पिरषदे ,या वतीने खालील ?9ताव सादर केलेला
आहे .

"ही अिधसभा िव# व लेखा सिमतीने िशफारस केHया?माणे वाtषक लेखे, लेखापरी5ण
अहवाल व लेखापरी5ण आ5ेप पूत!ता सिमती,या िशफारशी माNय क3न यव9थापन
पिरषदे ने केलेली िशफारस िवचारात घेता असा ठराव करते की, सन २०१४-15 ,या

वाtषक लेखापरी5ण अहवालाबाबत यव9थापन पिरषदे ने केलेHया िशफारशी माNय
क3न मंजूर कर8यात या यात."

(िटपणी: सन २०१४-१५ चे वाtषक लेखे व लेखापरी5ण अहवाल लेखापिर5क M/s. TAP &

Associates, Solapur यांनी अंितम क3न सादर केHयानंतर समान लेखा संिहता (Common

Account Code) तरतूद =.1.50(g),(h) नुसार लेखापिर5णातील आ5ेप वगळ8याबाबतची
िशफारस मा. कुलगु3 यांनी िव# व लेखा सिमतीची खालील उपसिमती गठीत केली.
1) Dी. बी. आर. गायकवाड

2) डॉ. ए. ए. शेख

या सिमतीने िद.07/08/2015 रोजी बैठक आयोिजत क3न लेखापरी5ण अहवालातील

आ5ेपावर सिव9तर चच[ केली व सादर केलेHय कागदप\ावर आ5ेप वगळ8याबाबतचा अहवाल
सादर केला िद.14/08/2015 रोजी झालेHया िव# व लेखा सिमती,या बैठकीत आयTया वेळेचा

िवषय =.3(२) अNवये लेखापरी5क यांनी सादर केलेला लेखापरी5ण अहवाल, िवभागाचा पूत!ता

अहवाल व आ5ेप पूत!ता कर8याकिरता नेमलेHया िव# व लेखा सिमती,या उपसिमतीने केलेला
िशफारस अहवाल िवचाराथ! सादर कर8यात आला. Tयावर खालील?माणे ठराव झाला.
ठराव

=.३(२)

"िव+ापीठाचे सन २०१४-१५ या आtथक वष[चे वाtषक लेखे व लेखापरी5ण अहवाल

महाराOP् िव+ापीठे कायदा 1994 मधील कलम 75(२) (e) नु सार अहवाल यव9थापन
पिरषदे समोर सादर करणेस िशफारस कर8यात आली."

िव# व लेखा सिमतीने केलेली िशफारस िद.25/08/2015 रोजी झालेHया यव9थापन

पिरषदे ,या बैठकीत िवचाराथ! सादर केली असता Tयावर खालील ?माणे ठराव झाला.
ठराव

=.१०

महाराOP्

िव+ापीठे

कायदा

1994

मधील

कलम

28(सीसी)

नुसार

सन

२०१४-१५ चे लेखापिर5ीत लेखे व लेखापरी5ण अहवाल अिधसभेस माNयतेकरीता
केलेली िशफारस सव[नुमते ;9वका3न तशी अिधसभेस िशफारस कर8यात आली.

सबब, सन २०१४-१५ चे वाtषक लेखे, लेखापरी5ण अहवाल व यव9थापन पिरषदे ने

केलेHया आ5ेप वगळ8या,या िशफारशी अिधसभे,या िवचाराथ!).

ठराव:

?ाचाय! Dी. आर. वाय. पाटील यांनी सदरचा ?9ताव मांडHयानंतर Dी. एच. बी. मते यांनी
अनुमोदन िदले.

सन 2014-15 ,या वाtषक लेखे व लेखापरी5ण अहवालातील काय[लयाने केलेली पूत!ता
यावर चच[ झाली व लेखापरी5ण अहवालाबाबत यव9थापन पिरषदे ने केलेHया िशफारशी
िवचारात घेवून सदर ?9ताव सव[नुमते माNय कर8यात आला.
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सोलापूर िव+ापीठा,या सन २०१३-१४ चा तयार केलेला १० या वाtषक अहवालाबाबत
यव9थापन पिरषदे ने केलेली िशफारस िवचाराथ!.

?ाचाय! Dी. आर. वाय. पाटील यांनी यव9थापन पिरषदे,या वतीने खालील?माणे ?9ताव
केला आहे.

"ही अिधसभा वाtषक अहवाल सिमतीने व यव9थापन पिरषदेने दु 39तीसह

केलेHया िशफारशी िवचारात घेऊन असा ठराव करते की, यव9थापन पिरषदे ने
िव+ापीठा,या १० या वाtषक अहवालाबाबत केलेHया िशफारशी माNय क3न मंजूर
कर8यात या यात."

(िटपणी: सोलापूर िव+ापीठाचा सन २०१३-१४ चा १० वा वाtषक अहवाल तयार
कर8यासाठी खालील?माणे सिमती गठीत कर8यात आली होती.
१)

डॉ. ए. ए. शेख

अ4य5

३)

डॉ. डी. जी. कदम

सद9य

२)
४)
५)
६)

डॉ. Dीकांत येळेगावकर
डॉ. सुहास पुजारी

डॉ. आर. एस. मते

Dीमती ए. एस. साळुं खे

सद9य
सद9य
सद9य

सद9य - सिचव

सदर सिमतीने तयार क3न िदलेला वाtषक अहवाल यव9थापन पिरषे,या

िद.04/11/2015 रोजी,या बैठकीतील आयTया वेळेचा िवषय =.9(४) नुसार िवचाराथ!
ठे वला असता खालील?माणे ठराव झाला.
ठराव:

वाtषक अहवाल तयार कर8यासाठी गठीत केलेHया सिमतीने तयार केलेला
सोलापूर िव+ापीठाचा सन 2013-14 चा 10 वा वाtषक अहवाल दु 39तीसह
अिधसभेस माNयतेची िशफारस कर8यात आली.

सबब, सोलापूर िव+ापीठाचा सन 2013-14 चा तयार केलेला 10 या वाtषक

अहवालाबाबत यव9थापन पिरषदे ने केलेली िशफारस िवचाराथ!).
ठराव:

सदरचा ?9ताव ?ाचाय! Dी. आर. वाय. पाटील यांनी मांडHयानंतर Tयास Dी. एच. बी. मते
यांनी अनुमोदन िदले. Tयानंतर सदरचा ?9ताव सव[नुमते माNय कर8यात आला.
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शै.वष! 2016-17 पासून कायम िवना अनुदािनत तTवावर नवीन महािव+ालय सु3 कर8याचे

?9ताव ;9वकार8याकरीता िव+ा पिरषदे ने माNय केलेला शै. वष! 2016-17 या एका वष[,या
बृहत आराखÈाची महाराOP् शासनाकडे िशफारस कर8यास अिधसभे,या वतीने

मा. कुलगु3महोदयांनी म. िव. कायदा 1994 कलम 14(७) अNवये िदलेली माNयतेची बाब
मािहती9तव.

(िटपणी: बृहत आराखÈाबाबत म. िव. कायदा 1994 कलम 82(1) म4ये खालील?माणे

तरतूद आहे. म. िव. कायदा 1994 कलम 82(1) 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.

Tया अनुषंगाने महािव+ालय व िव+ापीठ िवकास मंडळ सिमतीने िद.15/04/2015

रोजी,या बैठकीत ठराव =.04 अNवये शै.वष! 2016-17 ते 2020-21 या पाच वषGय

िदघ!कालीन बृहत आराखÈास अनुस3न शै.वष! 2016-17 पासून नवीन महािव+ालय सु3

कर8याचे ?9ताव ;9वकार8यासाठी म. िव. कायदा 1994 कलम 82(1) नुसार शै.वष!
2016-17 या एका वष[चा बृहत आराखडा तयार कÊन यव9थापन पिरषदे ला िशफारस
केलेला होता. सदर बृहत आराखडा िद.26/05/2015 रोजी,या यव9थापन पिरषदे ,या

बैठकीत िवचाराथ! सादर केला असता ठराव =. 04 अNवये यव9थापन पिरषदे ने िव+ा
पिरषदे स िशफारस केलेला होता. तËनंतर िद.13/08/2015 ,या िव+ा पिरषदे ,या

बैठकीम4ये ठराव =.49 नुसार यव9थापन पिरषदे ने िशफारस केलेला बृहत आराखडा
खालील?माणे दु 39तीसह माNय केलेला आहे.

सोलापूर िव+ापीठ, सोलापूर

शै. वष! 2016-17 पासून नवीन महािव+ालय सु3 क3 इ;,छणाŸया सं9थांसाठी शै5िणक बृहत आराखडा

सोलापूर िव+ापीठ काय!5े\ात •या न“दणीकृत स9थांना शै5िणक वष! 2016-17 पासून कायम

िवना अनुदािनत तTवावर खालील ?माणे (?9तािवत िठकाण व Tया समोरील अhयास=मासाठी) नवीन
महािव+ालय सु3 करावयाचे आहे त (बी. बी. ए., बी. सी. ए., बी. ए9सी. (ई.सी.एस.), िश5णशाš,
शािररीक िश5णशाš, समाजकाय! (बी. एस. ड£Hयू व एम. एस. ड£Hयू), इंिजिनअरqग, फाम!सी,

एम. बी. ए., बायोटे eनॉलॉजी व एम. सी. ए. ही महािव+ालये वगळता) अशा सव! न“दणीकृत सं9थांना
कळिव8यात येते की, सन 2016-17 या शै5िणक वष[साठी खालील तeTयात दश!िवHया?माणे

(िव+ापीठा,या बृहत आराखडयानुसारच) िव+ापीठा,या िवहीत नमुNयात ?9ताव मागिव8यात येत

आहे त. सदर बृहत आराखडा हा संल;iनत महािव+ालयाम4ये नवीन अhयास=म व नवीन िव+ाशाखा
सु3 कर8यासाठीही लागू राहील.
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नवीन महािव+ालयांचे ?9ताव महाराOP् िव+ापीठे कायदा 1994 कलम 82(३) नुसार

िद.31 ऑeटोबर, २०१५ पयZत िव+ापीठाकडे महािव+ालये व िव+ापीठ िवकास मंडळ काय[लयात,
काय[लयीन वेळेत सुÌीचे िदवस वगळता ;9वकार8यात येतील.

िवहीत नमूNयातील अज! िव# व लेखा िवभाग (?काशन िवभागात) 3.1,000/- शुHकास

काय[लयीन वेळेत िव=ीस उपल£ध आहेत.
अ.=.
1.

बृहत आरखडयातील
िठकाण

सोलापूर शहर

अhयास=म
सोलापूर शहर

बॅचलर ऑफ लायÍरी ॲNड इNफॉम¸शन सायNस

बँचलर ऑफ जरनॅिलझम ॲNड मास कcयुिनकेशन
िवधी महािव+ालय

िच\कला महािव+ालय
2.
3.

पी. जी. नॅनो टे eनॉलॉजी
वडाळा

वािण•य महािव+ालय

वळसंग

कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय

होटगी / फ#ाटे वाडी /

कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय

बोरामणी

4.

आहे रवाडी

अeकलकोट

दु धनी / चपळगाव
5.

मदगG
बाशG

गौडगाव

मालवंडी
6.

शेळगाव

कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय

अeकलकोट

कला िव+ाशाखे अंतग!त पद यु#र अhयास=म
कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय
कला व वािण•य महािव+ालय
बाशG

कला व वािण•य महािव+ालय

कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय
कला महािव+ालय

बँचलर ऑफ सोशल वक!
मोहोळ

िवlान महािव+ालय

नरखेड

कला व िवlान महािव+ालय

मंगळवेढा / नंदेrर
बोराळे / डोणेज

8.

दि5ण सोलापूर

मोहोळ
कु3ल

7.

उ#र सोलापूर

सलगर (बु.)
सांगोला

महु द / वाकी शेवणे

कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय
मंगळवेढा

कला व वािण•य महािव+ालय
कला व िवlान महािव+ालय

कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय
सांगोला

बॅचलर ऑफ फॅशन टे eनॉलॉजी ॲNड िडजाईन
कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय
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9.

10.

माढा

टभूणG

माढा

िवlान महािव+ालय

वािण•य व िवlान महािव+ालय
माळिशरस

माळिशरस

वािण•य व िवlान महािव+ालय

जाधववाडी

कला व िवlान महािव+ालय

नातेपुते
पानीव
तांबवे

वािण•य महािव+ालय, जन[िलझम महािव+ालय
कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय
कला महािव+ालय

करमाळा

11.
करमाळा

जेऊर / झरे

12.

िभलारवाडी / jजती
पंढरपूर
कोटG

िवlान महािव+ालय

वािण•य व िवlान महािव+ालय

कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय
पंढरपूर

संत वाडमय महािव+ालय

कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय

उपरोeत?माणे महािव+ालय व िव+ापीठ िवकास मंडळाने तयार केलेला बृहत आराखडा

शासनाकडे माNयतेकिरता सादर कर8यासाठी यव9थापन पिरषद, िव+ा पिरषदे ने माNयता िदलेली
होती व तËनंतर अिधसभेची माNयता ¾यावी लागणार होती. तथािप अिधसभेची बैठक िद.29/03/2015

रोजी संप” झाली असून, दरcयान,या काळात अिधसभेची पुढील बैठक लवकर आयोिजत होणार
नसHयाने तसेच िद.30/10/2010 ,या शासन िनण!यानुसार नवीन महािव+ालय, िवषय / अhयास=म,
िव+ाशाखांचे

?9ताव

;9वकार8याची

अंितम

तारीख

िद.31/10/2015

असHयाने

?9ताव

;9वकार8यासाठी बृहत आराखडा अिधसभे,या माNयतेअंती महाराOP् शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठवून

वत!मानप\ाम4ये ?िस4द करणे आव`यक होते. Tया9तव िव+ा पिरषदे ने उपरोeत?माणे तयार केलेHया
शै. वष! 2016-17 ,या बृहत आराखÈातील बाशG तालुeयातील शेळगाव या िठकाणातील बॅचरल

ऑफ सोशल वक! हा अhयास=म Dी. संजय गुळेकर, क5 अिधकारी, सामिजक Nयाय व िवशेष सहा¦य

िवभाग, मं\ालय िव9तार भवन, मुंबई यां,या िद.15/07/2010 रोजी,या प\ाNवये वगळू न शै. वष!

2016-17 चा सुधारीत बृहत आराखÈास अिधसभे,या वतीने मा. कुलगु3महोदयांनी म. व. कायदा
1994 कलम 14(७) अNवये महाराOP् शासनाकडे िशफारस केलेली आहे .

सबब, शै. वष! 2016-17 पासून कायम िवना अनु दािनत तTवावर नवीन महािव+ालय सु3

कर8याचे ?9ताव ;9वकार8याकिरता िव+ा पिरषदे ने माNय केलेला शै. वष! 2016-17 या एका
वष[,या बृहत आराखÈाची महराOP् शासनाकडे

िशफारस कर8यास अिधसभे,या वतीने

मा. कुलगु3महोदयांनी म. िव. कायदा 1994 कलम 14(७) अNवये िदलेली माNयते ची बाब मािहती9तव).
ठराव :

शै.वष! 2016-17 पासून कायम िवना अनुदािनत तTवावर नवीन महािव+ालय सु3 कर8याचे ?9ताव
;9वकार8याकरीता िव+ा पिरषदे ने माNय केलेला शै. वष! 2016-17 या एका वष[,या बृहत आराखÈाची महाराOP्
शासनाकडे िशफारस कर8यास अिधसभे,या वतीने मा. कुलगु3महोदयांनी म. िव. कायदा 1994 कलम 14(७)
अNवये िदलेली माNयतेची न“द घे8यात आली.
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[5]

डॉ.नरp जाधव यां,या अ4य5तेखाली िनयुeत केलेHया सिमतीने िदलेHया अहवालाला
अनुस3न महािव+ालय व िव+ापीठ िवकास मंडळाने तयार केलेला शै.वष! 2016-17 चा
सुधािरत बृहत आराखÈास मा.कुलगु3 महोदय यांनी म.िव.कायदा 1994 कलम 14(7)
अNवये अिधसभे,या वतीने शासनाकडे िशफारस केHयाची बाब मािहती9तव.

(िटपणी: शै.वष! 2016-17 पासून नवीन महािव+ालय, नवीन िवषय/अhयास=म व नवीन िव+ाशाखा सु3
कर8याबाबत सव! अिधकार मंडळा,या माNयतेअंती शासनाकडे शै.वष! 2016-17 चा बृहत आराखडा
माNयतेकरीता िद. 14/9/2015 रोजीचे प\ =.सोिवसो/मिविवमं/ संलiनता/5693 अNवये सादर कर8यात
आलेला होता.

आजअखेर कोणTयाही बृहत आराखडयास शासनाची माNयता ?ा™त झालेली नाही Tयामुळे शै.वष!

2016-17 ,या बृहत आराखडयास शासनाची माNयता आहे असे गृहीत ध3न शै.वष! 2016-17 चा बृहत

आराखडा िद.03/10/2015 रोजी,या दै .िद य मराठी, िद.05/10/2015 ,या दै .संचार व िद.04/10/2015
,या दै .त3ण भारत म4ये ?िस4द कर8यात आलेला होता.

सदर बृहत आराखडयास अनुस3न ?9तुत

काय[लयाकडे नवीन महािव+ालय सु3 कर8याकरीताचे एकुण 01 व नवीन िव+ाशाखा सु3 कर8याकरीताचे
02 ?9ताव या ?ा™त झालेले आहे त. तसेच बृहत आराखडा सोडू न नवीन तुकडी सु3 कर8याकरीता एकुण 10
?9ताव ?ा™त झालेले आहे त.

तथािप, िद. 17/10/2015 रोजीचे प\ =. उिशप 2015/?.=.626/िविश-3 ,या प\ाला अनुस3न

िस4दाथ! खरात, उपसिचव, उ,च व तं\ िश5ण िवभाग, मं\ालय, मुंबई यांनी िद. 05/11/2015 रोजीचे प\
=. उिशप 1113/?.=.626/िविश-3 अNवये डॉ.नरp जाधव यां,या अ4य5तेखाली िनयुeत केलेHया सिमतीने

िदलेHया अहवालाला अनुस3न शै.वष! 2016-17 चा सुधारीत बृहत आराखडा तयार क3न िद. 21/11/2015
पयZत शासनाकडे सादर करावे असे कळिवलेले होते. Tयामुळे डॉ.नरp जाधव यां,या सिमतीने सादर केलेHया

अहवालास अनुस3न शै.वष! 2016-17 चा सुधािरत बृहत आराखडा तयार क3न िद. 21/11/2015 पयZत
शासनाकडे सादर करावा लागणार होते.

Tया9तव शै.वष! 2016-17 चा सुधारीत बृहत आराखडा तयार कर8याबाबतचा िवषय िद.17/11/2015

रोजी,या महािव+ालय व िव+ापीठ िवकास मंडळासमोर सादर केले असता ठराव =. 05 अNवये शै.वष!
2016-17 ते 2020-21 या पाच वषGय िदघ!कालीन बृहत आराखडा, ?ा™त िनवेदने व डॉ.नरp जाधव यां,या

अहवालास अनुस3न शै.वष! 2016-17 पासून नवीन महािव+ालय, िवषय/अhयास=म, िव+ाशाखा सु3
कर8याबाबतचे ?9ताव ;9वकार8यासाठी शै.वष! सन 2016-17 या एका वष[चा सुधारीत शै5िणक बृहत

आराखडा खालील ?माणे तयार क3न यव9थापन पिरषदे ला िशफारस केलेला होता. सदर बृहत आराखडा

िद. 18/11/2015 रोजी,या यव9थापन पिरषदे ,या बैठकीत िवचाराथ! सादर केला असता ठराव =. 2(9)
अNवये यव9थापन पिरषदे ने िव+ापिरषदे स िशफारस केलेला होता. तËनंतर सदर बृहत आराखÈास

िव+ापिरषदे ,या वतीने मा. कुलगु3 महोदयांची म.िव.कायदा 1994, कलम 14(7) अNवये माNयता घेऊन
अिधसभेस िशफारस केलेली आहे .

सोलापूर िव+ापीठ, सोलापूर

शै.वष! 2016-17 पासून नवीन महािव+ालय/अhयास=म/िव+ाशाखा सु3 क3 इ;,छणा-या सं9थांसाठी
शै5िणक बृहत आराखडा

सोलापूर िव+ापीठ काय!5े\ात •या न“दणीकृत स9थांना शै5िणक वष! 2016-17 पासून कायम

िवनाअनुदािनत तTवावर खालील ?माणे (?9तािवत िठकाण व Tया समोरील अhयास=मासाठी) नवीन

महािव+ालय सु3 करावयाचे आहे त [बी.बी.ए, बी.सी.ए, बी.ए9Î (ई.सी.एस), िश5णशाš, शािररीक
िश5णशाš,

समाजकाय!

(बी.एस.ड£लु

व

एम.एस.ड£लु),

इंिजिनअरqग,

फाम!सी,

एम.बी.ए,

बायोटे eनॉलॉजी व एम.सी.ए ही महािव+ालये वगळता] अशा सव! न“दणीकृत सं9थांना कळिव8यात येते
की, सन 2016-17 या शै5िणक वष[साठी खालील तeTयात दश!िवHया?माणे (िव+ापीठा,या बृहत
आराखडयानुसारच ) िव+ापीठा,या िवहीत नमुNयात ?9ताव मागिव8यात येत आहे त. सदर बृहत आराखडा

हा संल;iनत महािव+ालयाम4ये नवीन अhयास=म व नवीन िव+ाशाखा सु3 कर8यासाठीही लागू राहील.
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नवीन महािव+ालयांचे ?9ताव महाराOP िव+ापीठ कायदा 1994 कलम 82 (3) नुसार िद.31 िडसबर

2015 पयZत िव+ापीठाकडे महािव+ालय व िव+ापीठ िवकास मंडळ काय[लयात, काय[लयीन वेळेत
सुटटीचे िदवस वगळता ;9वकार8यात येतील. िवहीत नमुNयातील अज! िव# व लेखा िवभाग (?काशन
िवभागात) 3.1,000 /- शुHकास काय[लयीन वेळेत िव=ीस उपल£ध आहे त.
अ.=.
1.

बृहत आराखडयातील िठकाण

सोलापूर शहर

अhयास=म

सोलापूर शहर

बॅचलर ऑफ लायÍरी ॲNड इNफॉम¸शन सायNस

बॅचलर ऑफ जरनॅिलझम ॲNड मास कcयुिनकेशन
िवधी महािव+ालय

िच\कला महािव+ालय

पी. जी. नॅनो टे eनॉलॉजी
कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय
कला, वािण•य व िवlान मिहला महािव+ालय
कला, वािण•य व िवlान रा\ महािव+ालय
कला, वािण•य व सामािजक शाšे िव+ाशाखे अंतग!त
2.
3.

पद यु#र अhयास=म
वडाळा

होटगी/फताटे वाडी/

कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय

आहे रवाडी

अeकलकोट
मÏदगG
बाशG

वैराग

गौडगाव

6.

7.

मालवंडी

कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय

अeकलकोट

कला िव+ाशाखे अंतग!त पद यु#र अhयास=म
कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय
कला व वािण•य महािव+ालय
बाशG

कला व वािण•य महािव+ालय
िवlान महािव+ालय

कला व सामािजक शाšे िव+ाशाखे अंतग!त पद यु#र
अhयास=म

कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय
कला महािव+ालय
मोहोळ

मोहोळ

िवlान महािव+ालय

नरखेड

कला व िवlान महािव+ालय

कु3ल

मंगळवेढा/नंदेrर
बोराळे /डोणज

8.

दि5ण सोलापूर

कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय

दु धनी/चपळगाव
5.

वािण•य महािव+ालय

वळसंग

बोरामणी

4.

उ#र सोलापूर

सलगर (बु.)

सांगोला/जुनोनी

महु द/वाकी शेवणे

कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय
मंगळवेढा

कला व वािण•य महािव+ालय
कला व िवlान महािव+ालय

कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय
सांगोला

बॅचलर ऑफ फॅशन टे eनॉलॉजी ॲNड िडझाईन
कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय
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9.

माढा

माढा/कुडु ! वाडी

कला व िवlान महािव+ालय

टभुणG

10.

वािण•य व िवlान महािव+ालय
माळिशरस

माळिशरस

वािण•य व िवlान महािव+ालय

नातेपुते

वािण•य महािव+ालय

जन!िलझम महािव+ालय

जाधववाडी

कला व िवlान महािव+ालय

पानीव

कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय

तांबवे

11.

कला महािव+ालय
करमाळा

करमाळा

िवlान महािव+ालय

जेऊर/झरे

वािण•य व िवlान महािव+ालय

िभलारवाडी/jजती

12.

कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय
पंढरपूर

पंढरपूर

संत वाडमय महािव+ालय

कला, वािण•य व िवlान मिहला महािव+ालय
कला, वािण•य व िवlान रा\ महािव+ालय

कोटG

कला, वािण•य व िवlान महािव+ालय

सदरचे ?9ताव DVB-TT Surekh या मराठी भाषे,या फाँNट म4ये सी.डी. सह सहा (6) ?तीत सादर करणे
आव`यक आहे .

नवीन महािव+ालय, अhयास=म व िव+ाशाखांचे ?9ताव सादर करतेवळ
े ी सं9थेने / महािव+ालयाने

िनयोिजत महािव+ालय/अhयास=म/िव+ाशाखा सु3 कर8याबाबत अज[सोबत िदलेHया िनयमावली व

तपासणी सूची नुसार पूत!ता क3नच ?9ताव िवहीत शुHकासह िव+ापीठाकडे सादर करावा. तसेच
महािव+ालय/अhयास=म/िव+ाशाखासाठी सं9थेने / महािव+ालयाने उपल£ध क3न िदलेHया सोयी,
सुिवधा, इमारत, Lंथालय, ?योगशाळा, िश5क व िश5के#र कम!चारी यां,या िवषयीचे हीडीओ िच\ीकरण
केलेली हीडीओ सी.डी. ?9तावा,या ?Tयेक ?ती सोबत िव+ापीठाकडे सादर करणे आव`यक आहे .

उपरोeत संदभ[तील अिधक मािहतीसाठी संलiनता िवभाग, महािव+ालय व िव+ापीठ िवकास मंडळ,

सोलापूर येथे य;eतश: jकवा दू र4वनी =मांक 0217-2744771 /72 (िव9तार =. 122) येथे संपक!
साधावा.
िटप- 1.

2.

अपूण! ?9ताव ;9वकारले जाणार नाहीत
शै. वष! 2016-17 साठी माNयता ?ा™त सं9था/ संल;iनत महािव+ालयांकडू न बी.बी.ए.,
बी.सी.ए.,

बी.ए9सी

(ई.सी.एस),

िश5णशाš,

शािररीक

िश5णशाš,

समाजकाय!

(एम.एस.ड£लु), इंिजिनअरqग, फाम!सी, एम.बी.ए., बायोटे eनॉलॉजी व एम.सी.ए या
3.

अhयास=माचे ?9ताव ;9वकारले जाणार नाहीत.

नॅक मुHयांकन /पुनमु!Hयांकन झालेHया 'अ' मानांकन ?ा™त महािव+ालयाना ?ाधाNय असेल.

4.

नामवंत

5.

सदरचे जािहर िनिवेदन (बृहत आराखडा) htpp://su.digitaluniversity.ac या संकेत

6.

औ+ोिगक

सं9थांना

सामािजक

बांधीलकी

cहणून

महािव+ालये/अhयास=म सु3 कर8याचे आवाहन कर8यात येत आहे .

नवीन

उ,च

दज[ची

9थळावर News/Events व Download या मथÒयाखाली उपल£ध आहे .

बृहत आराखडा संदभ[त शासनाकडू न वेळोवेळी िवहीत केली जाणारी माग!दश!क तTवे /सूचना

/आदे श लागू राहतील.

उपरोeत?माणे महािव+ालय व िव+ापीठ िवकास मंडळाने तयार केलेला बृहत आराखडा शासनाकडे

माNयतेकरीता सादर कर8यासाठी यव9थापन पिरषद, िव+ापिरषद व अिधसभे,या माNयतेअंती महाराOP
शासनाकडे माNयतेकरीता सादर करावे लागणार होते. सदर बाबत महाराOP िव+ापीठ कायदा 1994,
कलम 82(1) म4ये खालील?माणे तरतुद आहे .
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बृहत आराखÈाबाबत म.िव.कायदा 1994 कलम 82 (1) मधील 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.

उपरोeत?माणे महािव+ालय व िव+ापीठ िवकास मंडळाने तयार केलेला शै.वष! 2016-17 चा

सुधारीत बृहत आराखडा शासनाकडे मंजूरीकरीता सादर कर8यासाठी यव9थापन पिरषद, िव+ा पिरषद व

तËनंतर अिधसभेची माNयता ¾यावी लागणार असून सदर बृहत आराखÈास िद.18/11/2015 रोजी,या
यव9थापन पिरषदे ,या बैठकीम4ये ठराव =. 2(9) अNवये िव+ापिरषदे ला िशफारस केलेली होती व

िव+ापिरषदे ,या वतीने म.िव.कायदा 1994, कलम 14(7) अNवये मा. कुलगु3 महोदयानी अिधसभेला
िशफारस केलेली होती. तथािप अिधसभेची बैठक िद. 28/11/2015 रोजी आयोिजत केलेली होती. तसेच,
िस4दाथ! खरात, उपसिचव, उ,च व तं\ िश5ण िवभाग, मं\ालय, मुंबई यांनी िद. 05/11/2015 रोजीचे प\
=. उिशप 1113/?.=.626/िविश-3 अNवये डॉ. नरp जाधव यां,या अ4य5तेखाली िनयुeत केलेHया

सिमतीने िदलेHया अहवालाला अनुस3न शै.वष! 2016-17 चा सुधारीत बृहत आराखडा तयार क3न िद.
21/11/2015 पयZत शासनाकडे सादर करावे असे कळिवलेले असHयामुळे शै.वष! 2016-17 चा सुधारीत
बृहत आराखडा तयार क3न िद. 21/11/2015 पयZत शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक असHयामुळे

उपरोeत शै. वष! 2016-17 चा सुधारीत बृहत आराखडा म.िव. कायदा 1994 कलम 82(1) अनुस3न
अिधसभे,यावतीने मा. कुलगु3 महोदय यांनी म.िव.कायदा 1994 कलम 14(7) अNवये महाराOP शासनाकडे
िशफारस केलेली आहे .

सबब, डॉ. नरp जाधव यां,या अ4य5तेखाली िनयुeत केलेHया सिमतीने िदलेHया अहवालाला

अनुस3न उपरोeत ?माणे तयार केलेला शै.वष! 2016-17 ,या सुधारीत बृहत आराखÈास मा. कुलगु3
महोदय यांनी म.िव.कायदा 1994 कलम 14(7) ◌ाअNवये अिधसभे,यावतीने शासनाकडे िशफारस केHयाची
बाब मािहती9तव.

ठराव:

डॉ.नरp जाधव यां,या अ4य5तेखाली िनयुeत केलेHया सिमतीने िदलेHया अहवालाला
अनुस3न महािव+ालय व िव+ापीठ िवकास मंडळाने तयार केलेला शै.वष! 2016-17 चा

सुधािरत बृहत आराखÈास मा.कुलगु3 महोदय यांनी म.िव.कायदा 1994 कलम 14(7)
अNवये अिधसभे,या वतीने शासनाकडे िशफारस केHया,या बाबीची न“द घे8यात आली.
मा. अ4य5ां,या परवानगीने बैठक संपHयाचे कुलसिचव यांनी जाहीर केले.
सही/-

कुलसिचव

सिचव, अिधसभा
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मा. कुलगु3

अ4य5, अिधसभा
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