सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर

अिधसभे या 10 या बैठकीचा कायवृ ांत

रिववार, िद.२९ माच, २०१५ दु पारी 12:00 वा.
अिधसभेची १० बी बैठक िद.२९ माच, २०१५ रोजी दु पारी 12:00 वा. िव ापीठ सभागृहात
मा. कुलगु यां या अ य तेखाली आयोिजत कर यात आली होती.
बैठकीस खालील सद य उप थत होते.
अ. .
1)

सद याचे नांव
मा. ा. डॉ. मालदार एन. एन.- कुलगु

पद
अय

2)

ाचाय डॉ. भांजे बी. एम. - संचालक, म. व िव. िव. मं.

सद य

3)

ाचाय डॉ. शेख जी. ए.

सद य

4)

ाचाय डॉ. दे शमुख ए. एल.

सद य

5)

ाचाय डॉ. चौधरी बी. ही.

सद य

6)

ाचाय डॉ. हलकुडे एस. ए.

सद य

7)

ाचाय डॉ. कोळे कर सी. बी.

सद य

8)

ाचाय

ी. पाटील आर. वाय.

सद य

9)

ाचाय

ी. पवार एस. के.

सद य

10)

ाचाय

ी. धु रगाव एस. सी.

सद य

11)

ाचाय

ी. राजमाने एन. आर.

सद य

12)

ाचाय डॉ. जुंदळे एस. बी.

सद य

13)

ाचाय डॉ. फरताडे एम. एम.

सद य

14)

ाचाय डॉ.

सद या

15)

ी. ड गरे एम. एस.

सद य

16)

ी. गायकवाड बी. आर.

सद य

ीमती वडवान एम. ए.

17)

डॉ. र गे बी. पी.

सद य

18)

डॉ. अवताडे एच. के.

सद य

19)

डॉ. कदम आर. डी.

सद य

20)

डॉ. कोळे कर टी. एन.

सद य

21)

डॉ. च हाण सी. एस.

सद य

22)

डॉ. भोसले यु. ही.

सद य

23)

डॉ. बाड डी. आर.

सद य

24)

डॉ. बचुटे एम. टी.

सद य

25)

डॉ. िशळीमकर टी. एन.

सद य

26)

डॉ. बारबोले ए. एन.

सद य

27)

डॉ. िभलेगावकर एस. डी.

सद य

28)

डॉ.

सद या

ीमती दळवी आर. जे.
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अ. .

सद याचे नांव

पद

29)

डॉ. काशीद एस. एस.

सद य

30)

डॉ.

ीमती याजमा य एस. आर.

सद या

31)

डॉ.

ीमती रे वडकर बी. डी.

सद या

32)

डॉ. शदे एस. ही.

सद य

33)

ी. गायकवाड आर. एस.

सद य

34)

ी. गायकवाड एस. पी.

सद य

35)

ी. शदे आर. बी.

सद य

36)

ी. कोकरे एम. बी.

सद य

37)

ीमती िवभुते एस. बी.

सद या

38)

ी. चौगुले एस. एस.

सद य

39)

ी. सलगर बी. एस.

सद य

40)

ाचाय

सद य

41)

ी. जमादार के. एम.

डॉ. वडगावकर पी. पी.

सद य

42)

ी. पनर बी. ए.

सद य

43)

ी. वाघमोडे एस. एम.

सद य

44)

ी. िरसबूड एस. एच.

सद य

45)

डॉ. भोसले आर. बी.

सद य

46)

डॉ. घुटे ही. बी.

सद य

47)

डॉ. पवार एन. बी.

सद य

48)

डॉ. नबाळकर ही. एच.

सद य

49)

डॉ. कदम डी. जी.

सद य

50)

डॉ. एम. कृ णमूत

सद य

51)

डॉ. शेख ए. ए.

सद य

52)

डॉ.

सद या

ीमती रं गरे ज ए. एम.

53)

ी. कदम एल. एस.

सद य

54)

ी. कांबळे एन. आर.

सद य

55)

ी. घागरे एम. ही.

सद य

56)

डॉ. सूयवंशी एस. एस.

सद य

57)

डॉ. गवळी आर. एस.

सद य

58)

ी. मंथा एस. एन.

सद य

59)

ी. पाटील बी. पी., परी ा िनयं क

िनमंि त

60)

ी. अनपट एस. बी., भारी िव

िनमंि त

६१)

ी. माळी एस. के.

व लेखा अिधकारी

सिचव

वागत:
मा.कुलसिचव यांनी मा. अ य आिण अिधसभेचे सव स माननीय सद यांचे वागत केले.
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अनुप थती :
डॉ. अशोककुमार ई. एन. व

ी. गांधी आर. एच. यांनी प ा ारे ,

ाचाय डॉ. शदे डी. के., सौ. मोिहते-पाटील पी. पी., आमदार

ाचाय डॉ.िच े जी. एन.,

ी. िदपकराव साळु खे-पाटील, यांनी

दू र वनी ारे अिधसभे या या बैठकीस अनुप थती कळिवली. यानुसार यां या अनुप थतीस मा यता
दे यात आली. यािशवाय अिधसभे या या बैठकीस िवभागीय सहसंचािलका (उ च िश ण) सोलापूर
िवभाग, मा.

. सहसंचालक (तं

िश ण), मा. संचालक (DMER),

िव ाथ क याण मंडळ, ाचाय डॉ. शडगे आर. एन.,
िव ाथ िव ापीठ पिरषद,

ी. सपाटे एम. जी., कु. सायली वनारसे अ य ,

ी. ओंकार वायचळ सिचव, िव ाथ िव ापीठ पिरषद, डॉ. गायकवाड एस.

पी., डॉ. गगजे एस. आर.,
ीमती जमादार एम. पी.,

ी. नलवडे पी. आर. संचालक

ी. पाटील सी. बी.,

ी. शेळके बी. बी.,

ी. दे शपांडे ए. ही.,

ी. हनकळस डी. डी.,

ीमती पाटील एस. एन., हे अिधसभा सद य अिधसभे या

या बैठकीस अनुप थत होते.
कुलसिचवांनी पिरिनयम 474 (1) नुसार, मा.कुलगु ं ना नव या अिधसभे या बैठकीपासून या
बैठकीदर यान या कालावधीतील िव ापीठातील घडामोडीचा आिण

गतीचा अहवाल सादर

कर याबाबत िवनंती केली व या माणे मा. कुलगु ं नी खालील माणे अहवाल सादर केला.
"अ"

जनरल आिण कुलसिचव काय लय

01.

शै िणक वष 2012.2013 चा "9 वा वा षक (मराठी व इं जी) अहवाल" तयार कर यात आला.

02.

िविवध अ यासमंडळाअंतगत येणा या िवषयांचे अ यास म तयार कर यासाठी नेमले या
उपसिमती या बैठका संप झा या.

03.

शासन पिरप कानुसार " व छ भारत अिभयान" या मोिहमे अंतगत पिरप कानुसार व शपथ
पि केम ये िनदिशत के या माणे वष तून 100 तास हणजे आठवडयातून 2 तास
कर याकरीता

तुत िव ापीठातील सव िश क व

शासकीय सेवकांकडू न

मदान

मदान क न

व छतेची संक पना पूण कर याची कायवाही सु आहे .
04.

12 या पंचवा षक योजने अंतगत मुल चे (अंदाजे 1907.07 चौ.मी.) (Women Hostel)
वसतीगृह इमारत बांधणे या कामा या अंदाजप कीय र कम
र कमेचा

05.

.6,15,50,000/- इत या

ताव यु.जी.सी., नवी िद ी येथे सादर केला आहे .

िनवडणुक ि या सव िव ापीठातून यव थत राबिवली जावी याकरीता िदनांक 02 िडसबर,
2014 रोजी सव अकृषी िव ापीठातील कुलसिचवांची एक िदवसीय कायशाळा सोलापूर
िव ापीठात आयोिजत कर यात आली होती. सदर कायशाळे चे मुख पाहु णे हणून महामिहम
रा यपालांचे सिचव

ी. िवकासचं र तोगी, माजी कुलगु डॉ. येडेकर, डॉ. के. एम.
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कुलकण

व महारा ातील जवळपास आठ िव ापीठांचे कुलसिचव, उपकुलसिचव,

सहा.कुलसिचव तसेच िनवडणुकीचे काम पाहणारे अिधकारी बहु सं येने उप थत होते.
यावेळी परी ा िवभागातील नवीन काय णाली पाहू न महामिहम रा यपालांचे सिचव,
ी. िवकासचं र तोगी यांनी याबाबत समाधान य त क न िव ापीठाचे कौतुक केले.
06.

िव ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद ी येथे िद. 26.11.2014 रोजी आयोिजत केले या
अकरा या पंचवा षक योजनेसंदभ त इंटरफेस बैठकीकरीता कुलसिचव
लेखापाल

07.

ी. एस. के. माळी व

ी. खपाले यांनी युजीसी काय लय, नवी िद ी येथे सहभाग न दिवला.

िदनांक 27.11.2014 रोजी मुंबई िव ापीठ येथे आयोिजत केले या 'मुनीजन' या काय माचे
उ ाटन मा. मु यमं ी

ी. दे व

फडणवीस, मा. उ च व तं

िश णमं ी

ी िवनोद तावडे

यां या शुभह ते संप झाला. सोलापूर िव ापीठा या वतीने मा. कुलगु डॉ. एन. एन. मालदार
यांनी सहभाग न दिवला.
08.

रिववार िद. 30.11.2014 रोजी सोलापूर िव ापीठात सव िश क व काय लयीन कमचारी
यां याकरीता 'गुगल ॲप फॉर ए युकेशन' यावर दोन स ी िश ण िशबीर संप झाले. यावेळी
ी. िवकास धवन मु यकायकारी अिधकारी, सीअस,

ी. िनिखल,

ीमती नेहा वाजपेयी,

डॉ. हे गडी यांनी मागदशन केले.
09.

मे. िवशाल ए सपट

ा. िल. िशवाजी नगर, पुणे यांना

तुत िव ापीठात, िदनांक 01

जानेवारी, 2015 पासून कं ाटी प दतीने अकरा मिह याकरीता मनु यबळ पुरिव याबाबत
आदे श दे यात आले आहे त.
10.

रा य शासना या िनदशानुसार दरवष
िव ापीठांची मािहती यव थापन

माणे सन 2014-15 मधील महािव ालये व

णालीत अ ावत करणे अिनवाय आहे . या अनुषंगाने

सोलापूर िव ापीठाशी संल नत असले या सव मािहती यव थापकीय
वेळेत क न सोलापूर िव ापीठाने

थम

णालीत अपलोड

मांक पटकािवला. याची शासनाने यथोिचत न द

घेऊन संबिधत अिधका यांना श तीप बहाल केले.
11.

सोलापूर िव ापीठातील िविवध बांधकामासंदभ त वा तु िवशारद फी पोटी ऑक टे चर
यादिगरी क डा यांचे
लंिबत

लंिबत असलेले यायालयीन

करण तडजोडी किमटी नेमून सदरचे

करण िदनांक 13.12.2014 रोजी लोकअदालत यायालयात िनकाली काढ यात

आले.
12.

िदनांक 03 ते 07 जानेवारी, 2015 या कालावधीकरीता मुंबई िव ापीठ येथे 102 वी "इंिडयन
साय स कॉ ेस" चे आयोजन कर यात आले. मा. कुलगु

डॉ. एन. एन. मालदार यांनी िदनांक

03 व 04 या दोन िदवस सदर काय मात सोलापूर िव ापीठा यावतीने सहभाग न दिवला.
13.

26 जानेवारी, 2015 रोजी भारतीय गणतं िदनािनिम
शुभह ते

वजारोहण काय म संप

िव ापीठाम ये मा. कुलगु

यां या

झाला. सदर काय मास िव ापीठातील िश क,

िश के र सेवक तसेच िव ाथ बहु सं येने उप थत होते.
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14.

सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर व डॉ. अनंत ॲ ड लता लाभसेटवार चॅिरटे बल

ट, नागपूर

यां या संयु त िव माने आयोिजत या यानमालेत िदनांक 02 फे ुवारी, 2015 रोजी मा.
डॉ. आ. ह. साळुं खे, सातारा यांचे "समते या य नांचा इितहास" या िवषयावर या यान संप
झाले.
15.

तुत िव ापीठाकडील िव

व लेखािधकारी या संवध
ै ािनक पदाची जािहरात िदनांक

23.02.2014 रोजी या दै िनक सकाळ, ए स ेस किरअर वे ट पॅकेज, महारा

शासना या व

िव ापीठा या संकेत थळावर िस द कर यात आली आहे .
16.

िदनांक 16.02.2015 रोजी

ीमती राज ी साकळे , को हापूर यांचे "कामा याठीकाणी

मिहलांवर होणारा लिगक छळ कायदा-2013" या िवषयावर या यान आयोिजत केले होते.
सदर या यानास िव ापीठातील िश क, िव ाथ व िव ाथ नी बहु सं येने उप थत होते.
17.

िनवड आिधिरत

ेयांक

णाली (Choice Based Credit System)

या अंमलबजावणी

संदभ त सव संकुलाचे संचालक, सव अिधिवभाग मुख व िव ापीठ अिधकारी यांची िदनांक
18.02.2015 रोजी मा. कुलगु
मा. कुलगु

महोदयां या अ य तेखाली बैठक संप

झाली. तसेच

महोदयांनी िद. 23.02.2015 रोजी मा. ना. िवनोद तावडे , उ च व तं

मं ी यां या अ य तेखाली मुंबई येथे संप

िश ण

झाले या बैठकीस उप थती न दवून सोलापूर

िव ापीठाचे िवचार मांडले.
18.

िद. 24.02.2015 रोजी स ा ी अितथीगृह, मुंबई येथे JBVC ची बैठक मा. कुलपती तथा
रा यपाल यांचे अ य तेखाली संप झाली. सदर बैठकीस सोलापूर िव ापीठाचे मा. कुलगु
उप थत रािहले.

19.

शै िणक वष 2014-15 म ये िव ापीठातील अिधिवभागाकडे वेशीत एकूण 417 मागासवग य
िव ा य नी िश यवृ ी व

ीिशप करीता ऑनलाईन अज भरलेले आहे त.

"ब"

िव ापीठ व महािव ालय िवकास मंडळ

01.

कला व ललीत कला, वािण य, िश णशा , िव ान, सामािजकशा े व अिभयांि की-फॉम सी
या िव ाशाखांची िव ापीठ अ यापन व संशोधन मंडळ बैठका िदनांक 1-5 नो हबर, 2014 या
कालावधीत संप

02.

िवशेष क

झा या.

िवभागाकडे

ा यापक पदासाठी आज अखेर एकूण 900 इत या मागासवग य

उमेदवारांनी नांव न दणी केली आहे .
03.

संल नत महािव ालयातील सहयोगी
झाले या

ा यापकांतून

ा यापक संवग त पदो तीसाठी

ात

तावांचे मू यांकन कर याकामी सिमती गठीत API चे मू यांकन करणेबाबत

तावातील 19 अ यापकांना मू यांकनाचे माणप िदले आहे . संल नत महािव ालयाकडू न
ा त झाले या सहयोगी ा यापक संवग तून ा यापक संवग त पदो तीसाठी िव ापीठ िविहत
िनवड सिमती अहवालावर यो य ती कायवाही क न संबिधत महािव ालयातील एकूण सात
अ यापकांना ा यापक पदी पदो तीस मा यता दे यात आली.
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04.

िवजय सह मोिहते-पाटील महािव ालय, नातेपत
ू े, ता. माळिशरस या महािव ालयास िद.
14.10.2014 रोजी िव ापीठ अनुदान आयोग कायदा, 1956 कलम 12(B) िमळाले अस याने
सदर महािव ालयाचे चार

ताव (Development Assistant to College, IQAC,

Establishment of UGC Network Resource Centre, Development of Sports
Infrastructure & Equipment in Colleges) िव ापीठ अनुदान आयोग, पि म िवभागीय
काय लय, पुणे या काय लयास पाठिव यात आले आहे त.
05.

डी.बी.एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आ स ॲ ड साय स, सोलापूर यांचे CPE under XII Plan
या

तावास िव ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद ी या काय लयाकडू न मंजूरी

ा त झाली

आहे .
06.

शै िणक वष 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष चा िदघकालीन बृहत आराखडा तयार
कर याबाबतची कायवाही त

उपसिमती माफत िदनांक 07.11.2014 रोजी पूण कर यात

आली.
07.

सोलापूर िव ापीठात रा ीय पा ता परी ा (नेट) क ास िव ापीठ अनुदान आयोग (युजीसी),
नवी िद ी यां या िशफारसीने सी.बी.एस.ई. यां याकडू न प
वये मा यता िमळाली आहे . नेट परी ा अज वीकृतीचे क
आहे . यामुळे परी ाथ ची उ म सोय झाली आहे .

ा. पी.

. नेट 2014 िद. 13.10.2014
िव ापीठात सु

कर यात आले

भाकर सम वयक हणून काम

पाहत आहे त. नेट परी ा िदनांक 26 िडसबर, 2014 रोजी यश वीरी या पार पाड यात आली.
सदर परी ेकरीता सोलापूर िज

ातुन तसेच लातूर, उ मानाबाद, नांदेड, िवजापूर,

बागलकोट, बीदर या भागातून एकूण 2958 इतके अज ा त झाले होते. यापैकी एकूण 2496
इत या िव ा य नी परी ा िदली.
08.

सव संल नत महािव ालयांकडू न सन 2014-15 या शै िणक वष साठी ताण-तणाव िनयोजन
अनुदान मागणीचे

ात

तावांची मा. कुलगु

छाननी / पडताळणी होऊन, पा

महोदयांनी गठीत केले या सिमती अ वये

18 महािव ालयांना अनुदान मंजूरीचे प

महािव ालयांना

पाठिव यात आले आहे .
09.

सुकाणू सिमती व

ायटे िरया िनहाय सिमतीचे अ य

यांनी वारं वार बैठका घेऊन सोलापूर

िव ापीठाचा वयं अ यास अहवालाचा सं या य मसुदा नॅक िवभागाकडे सादर केला. याच
माणे सव संकुल व िवभागिनहाय मु यांकन अहवाल संबिं धत संचालक व िवभाग

मुख

यां याकडू न ा त झाला. अशा कारे तयार झाले या एकि त अहवालाचे पिरपूण िनकषिनहाय
पडताळणी-पाहणी क न सोलापूर िव ापीठाचा एस. एस. आर. व सहप े िद. 16.11.2014
रोजी नॅक काय लया या सुचनेनुसार सोलापूर िव ापीठा या संकेत थळावर उपल ध केला
आहे . या अनुषंगाने नॅक त

सिमती सोलापूर िव ापीठास माहे जुलै/ऑग ट, 2015 म ये भेट

दे याची श यता आहे .
10.

सोलापूर िव ापीठाचा

वयंमु यांकन अहवाल (Soft Copy) िद. 16.11.2014 रोजी नॅक

काय लयास व िव ापीठा या संकेत थळावर ऑनलाईन सादर कर यात आला होता. तदनंतर
िनयमानुसार नॅक काय लयाने कळिवले या सुचना िवचारात घेऊन सोलापूर िव ापीठाने सदर
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वयंमु यांकन अहवाल दहा

ितत व दहा सीडी सह नॅक काय लय, बगलोर यांना

िद.09.12.2014 रोजी पो टा ारे सादर केला आहे .
11.

शै िणक वष 2015-16 पासून नवीन महािव ालये, िवषय / अ यास म, अितिर त तुकडी व
िव ाशाखा सु

कर याकरीता

ात

तावांची छाननी सिमतीची

ट
ु ीपूततेनंतरची बैठक

िदनांक 23 व 24 िडसबर, 2014 रोजी संप झाली.
12.

िवशेष क ाकडे अहवाल कालावधीत सहा यक

ा यापक पदासाठी एकूण 45 मागासवग य

उमेदवारांनी नांव न दणी केलेली आहे .
13.

महारा

शासना या मागदशनानुसार जे उमेदवार नेट / सेट व पी.एच.डी. उ ीण आहे त परं तु

बेरोजगार कवा महािव ालया या सेवत
े नाहीत अशा उमेदवारांची मािहती उपल ध क न
घेणेसाठी थािनक वतमानप ात जािहरात िस द केलेली असून सदर जािहरातीस अनुस न
िविवध िवषयांतगत सहा यक

ा यापकपदी नांव न दणीसाठी 32 उमेदवारांचे अज

ात

झालेले आहे त.
14.

संल नत अनुदािनत महािव ालयातील िर त

ाचायपदी

भारी

ाचाय हणून एकूण चार

ाचाय ना मा यता दे यात आली.
15.

जनिवकास क ांतगत पूव एकूण 27 अ यास म सु

होते. सन 2013-14 या शै िणक वष त

न याने एकूण 05 अ यास म वाढले असून आता एकूण 32 अ यास म सु आहे त.
16.

मा. महामिहम रा यपाल महोदय यां या काय लयाकडू न अिव कार संशोधन महो सवाचे
ितवष

आयोजन केले जाते. रा य तरीय अिव कार महो सवाचा संघ िनवडीसाठी

िव ापीठ तरीय अिव कार महो सव-2014 फॅबटे क टे नकल कॅ पस कॉलेज ऑफ
इंिजिनअ रग ॲ ड िरसच, सांगोला येथे िदनांक 25 व 26 िडसबर, 2014 रोजी संप
सदर काय मात संगणकशा

झाला.

संकुलातील एक िश क व एकूण आठ िव ा य नी आपला

सहभाग न दिवला.
17.

मा. उ च यायालय, मुंबई यांचेकडील यािचका ं . 10759/2013 िद. 13.10.2014 रोजी या
िनणया या आधीन राहू न सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर संल नत िव ान महािव ालय,
सांगोला या महािव ालयातील 14 िश कांचे विर ठ ेणी व िनवड
थानिनि ती करणेकरीता िदनांक 06.02.2015 रोजी िशबीर संप

18.

नॅक सहयोगी सिमती नजीक या काळात

ेणीत क ीय प दतीने
झाले.

तुत िव ापीठास भेट दे णार अस याने

िव ापीठाम ये याकरीता Documentation Centre तयार कर याची ि या सु आहे .
19.

अहवाल कालावधीत िश क मा यता िवभागाकडे मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत
ा त झाले या एकूण 07 अज वर कायवाही क न संबिधतांना मािहती दे यात आली.

20.

अहवाल कालावधीत िव ान िव ाशाखेतंगत एक, सामािजकशा े िव ाशाखेतंगत तीन,
िश णशा

िव ाशाखेतंगत एक आिण कला व लिलत कला िव ाशाखेतंगत दोन अशा एकूण

सात िव ा य ची पीएच.डी. मौिखक परी ा पार पडली असून सदर िव ा य ना पीएच.डी.
पदवी दान कर यात आली.
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21.

तुत िव ापीठात "नॅक आय यूएसी" िवभागाकरीता िव ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद ी
यांचेकडे अनुदान

ा तीसाठी िदनांक 19.09.2014 रोजी

ताव सादर केला होता. सदर

तावास अनुस न िव ापीठ अनुदान आयोग यांचेकडू न 12 या पंचवा षक योजनेअंतगत
नॅक (आय यूएसी) सेलकरीता एकूण पये चार लाख प ास हजार इतके अनुदान मंजूर झाले.
"क"

परी ा िवभाग

01.

ऑ टोबर/नो हबर,

2014

म ये

झाले या

इ टरि नरिशप/ ईसीएस) या परी ांचे बैठक

बी.ए.,

बी.कॉम.,

बी.ए सी.

(बायोटे क/

मांक व हॉल ितकीट परी े या 25 िदवस

अगोदर तयार कर यात आले व ते महािव ालया या लॉगीन म ये उपल ध कर यात आले.
02.

सव परी ांचे हॉल ितकीट परी ेपव
ू िकमान 10 िदवस आधी उपल ध क न दे यात आली.

03.

परी ां या

04.

परी ेबाबत या सव सुचना िव ाथ , महािव ालय,

पि का िकमान 6 िदवस आधी परी ा क ावर पोहोच कर यात आ या.

ता काळ ई-मेल आिण SMS

ाचाय, परी ाक

व सव संबिं धतांना

ारे कळिव यात आ या तसेच परी ेबाबत या सव सूचना,

पिरप क व वेळोवेळी िनगिमत होणारे िनणय ता काळ संकेत थळावर उपल ध केले गेले.
05.

एफ.ई. ते बी.ई. (इंिजिनअ रग), एम.बी.ए., एम.सी.ए.बी., फामसी, एम.फामसी तसेच बी
आक टे ट या यावसाियक अ यास मां या परी ेसाठी पिह यादांच या िवषया या

पि का

On Line DEPDS या काय णाली ारे परी ाक ावर पाठिव यात आ या. सदर प दती
यश वीिर या कायरत झाली आहे . तसेच या िवषयां या एकूण 771

पि का ऑन लाईन

DEPDS काय णाली ारे सुमारे 29 परी ा क ावर यश वीिर या पाठिव यात आ या.
06.

एम. ई., बी.ई., एम.बी.ए., एम.सी.ए. या यावसाियक अ यास मां या परी ेसाठी पिह यांदाच
BAR CODE OMR उ रपि का वापर यात आली. तसेच एफ.ई. ते बी.ई. या अ यास मा या
अंदाजे एक लाख उ रपि कांचे मिशन कॅ नग क न आपोआप कोड ग नंबर

ट कर याचे

काम पूण कर यात आले.
07.

एफ.ई. ते. बी.ई. या अ यास मा या तपासून झाले या गुणपि कांचे

कॅ नग यश वीपणे

कर यात आले.
08.

सव परी ांचे िनकाल जािहर कर यात आले आहे त. िव ापीठा या 187 परी ांचे िनकाल 30
िदवसात तर 194 परी ांचे िनकाल 45 िदवसात जािहर कर यात आले.

09.

िव ापीठा या इितहासात पिह यांदाच एम.सी.ए. आिण एम.सी.ए. इंिजिनअ रग या
अ यास मा या एक िवषया या 85 उ रपि का बा

ू त:
ोत फमकडू न संपण

कर यात आ या. सदर या उ रपि का ऑन लाईन इ हॅ युशन कर याचा एक

कॅ नग
योिगक

त वावरील य न यश वी कर यात आला.
10.

िव ापीठाचा दहावा दी ांत समारं भ िदनांक 26.02.2015 रोजी मो
सदर समारं भाचे अ य

महारा

झाला.

थान मा. कुलपती सी. िव ासागर राव यांनी भूषिवले तर समारं भाचे

मुख पाहु णे हणून कन टक क ीय िव ापीठ, गुलबग चे मा. कुलगु
राव यांनी

ा थाटात संप

नातकांना उ ेशून दी ांत भाषण केले. सोलापूर िज

डॉ. एम. एन. सु ध
ाचे पालकमं ी तथा

रा य व ो ोग व कामगारमं ी मा. ना. िवजयकुमार दे शमुख हे िवशेष अितथी हणून
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उप थत होते. सदर समारं भात
साय स" ही स मान पदवी

यात शा

डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांना "डॉ टर ऑफ

दान क न गौरिव यात आले. मा. कुलगु

सोलापूर िव ापीठ,

ा. डॉ. एन. एन. मालदार यांनी वागतपर भाषण क न सोलापूर िव ापीठाचा आढावा सादर
केला. या काय माम ये एकूण 19 िव ा य ना सुवणपदक तर 84 िव ा य ना िव ावाच पती
या पदवीने गौरिव यात आले. सव िव ाशाखे या िमळू न एकूण 2650 इत या िव ा य नी
उप थत राहू न पदवी

वकारली. िव ापीठा या इितहासात थमच या समारं भाचे थेट

ेपण

(Live Web Casting) कर यात आले.
"ड"

िव

व लेखा िवभाग

01.

मा. महालेखाकार, मुंबई यांना सन 2004 ते 2010 पयत केले या लेखा परी णामधील
लंिबत 17 पिर छे दांचा चालू

थतीचा पूण आ ेप अनुपालन अहवाल पाठिव यात आला,

यापैकी 07 आ ेप बाबतचा खुलासा मा य कर यात आला व या माणे 07 आ ेप वगळ यात
आले आहे त.
02.

िव ापीठाचे सन 2013-14 या आ थक वष चे संवध
ै ािनक लेखापिर ण मे. बाहु बली ए. शहा
ॲ ड कंपनी, सोलापूर यां याकडू न पूण झाले असून संबिं धतांनी सोलापूर िव ापीठास अहवाल
सादर केला आहे . सदर लेखापिर ीत वा षक लेखे िदनांक 29.09.2014 रोजी िव ापीठा या
संकेत थळावर िस द कर यात आले आहे त.

03.

सन 2014-15 या आ थक वष तील माहे िडसबर 2014 ते माहे माच 2015 पयतचे
कालावधीकरीता अनु मे लॅनसाठी

. 1.48 कोटी व नॉन लॅनसाठी

. 76 लाख इतकी

तरतुद कर यात आली.
"ई"

संकुले व चच स े

01.

पदाथ िव ान संकुलाम ये िव ाथ पालक सभा व िव ाथ Alumini Meet चे आयोजन
कर यात आले.

02.

भूशा

संकुलातील पय वरण शा

भाग 1 व भाग 2 व भूमािहती शा

भाग 1 व भाग 2 मधील

एकूण 32 िव ा य ना C.E.T.P. Plant M.I.D.C., Chincholi व Fire & Safety Dept.,
M.I.D.C., Chincholi यांची मािहती िमळ यासाठी

ी. ही. पी. धुळप व

ी. एस. पी. बािव कर

यां या मागदशनाखाली भेट िदली.
03.

भूशा

संकुलातील

ीमती गाजूल एम. डी. यांनी 4th International Conference on

Hydrology and Watershed Mangement. JNTU, Hyderabad येथे Hydrogeological &
Geophysial Investigation for Groundwater पेपरचे सादरीकरण केले व पेपर

कािशत

कर यात आला.
04.

भूशा

संकुलातील तीन िवभागातील िव ा य या पालक मेळावा व संगणकशा

संकुलात

िद. 17 ऑ ट बर, 2014 रोजी िव ाथ -पालक मेळा याचे आयेाजन कर यात आले होते. या
मेळा यास एकूण 80 िव ा य चे पालक उप थत होते. यापैकी काही पालकांनी संगणकशा
संकुलाचे पिरणामत: सोलापूर िव ापीठाचे गौरवपूण उ ेख क न आप या भावना य त
के या तसेच

ी. अर वद टे के यांनी संगणकशा

संकुलातील अ यास माशी िनगडीत असे

10 पु तके भेट िदली.
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05.

िद.02.11.2014 रोजी इ

ट

ुट ऑफ िबझनेस मॅनेजमट ॲ ड

रल डे हलपमट (IBMRD)

अहमदनगर येथे अयोिजत आंतररा ीय िव ापिरषद "International Conference on ICT
for Rural Development" म ये

ी. मते आर.,

ी. शदे ए., राऊत एस. या िश कांनी सहभाग

न दवुन शोध िनबंधाचे मौिखक सादरीकरण केले.
06.

सामािजक शा े संकुलाम ये प कािरता िवभागाने िद.31.10.2014 रोजी रा ीय एकता
िदनािनिम

वाद-िववाद पधचे आयोजन केले होते. यावेळी सामािजक शा ाचे अिध ठाता

डॉ. नबाळकर यांनी मागदशन केले.
07.

सामािजक शा े संकुल यांनी तयार केलेला सोलापूर िज

ाचा मानव िवकास िनदशांक

अहवाल यशवंतराव च हाण िवकास काशन बोिधनी पुणे यांना सादर केला.
08.

वािण य व यव थापन संकुलाकडे िद. 10.10.2014 रोजी मा. कुलगु

महोदयां या ह ते

E-Learning चे शुभारं भ कर यात आले.
09.

सव संकुलाकडे नॅकसाठी आव यक असणारी तयारी सु
तयारीसाठी

10.

असून संकुलातील सव िश कांना

येक संचालकांनी कामाचे िवभाजन केले आहे .

िडपाटमट ऑफ

रल डे हलपमट तफ िदनांक 01 व 02 िडसबर, 2014 रोजी Human

Development: Issues and Challenges in Inclusive Growth या िवषयावर दोन िदवसीय
रा ीय तरावरील चच स ाचे हॉटे ल ि पुर सुंदरी, सोलापूर येथे आयोजन कर यात आले
होते. सदर कायशाळे स दे शातील नामवंत त ांचा समावेश होता. याकरीता UNDP नवी िद ी
व यशदा, पुणे यां या कडू न अ थक सहा य लाभले.
11.

सामािजकशा े संकुला अंतगत ए.आय.एच.सी. ॲ ड ए.,

रल डे हलपमट, अ लाईड

इकॉनॉिम स आिण मास क युिनकेशन या चारही िवभागातील भाग 1 व 2 मधील शै िणक वष
2014-15 म ये वेशीत िव ा य या पालकांसाठी िद. 21.11.2014 रोजी पालक मेळा याचे
आयोजन कर यात आले होते. यात बहु सं य पालकांनी आपला सहभाग न दिवला.
12.

सामािजकशा े संकुला अंतगत ए.आय.एच.सी. ॲ ड ए.,

रल डे हलपमट, अ लाईड

इकॉनॉिम स आिण मास क युिनकेशन या चारही िवभागा या माजी िव ा य साठी
िद.22.11.2014 रोजी माजी िव ाथ मेळा याचे आयोजन कर यात आले. या मेळा यात एकूण
90 माजी िव ाथ सहभागी झाले.
13.

रसायनशा

संकुलातील िव ा य कडू न संकुला या आजूबाजू या परीसरातील

व छतेचे

काम व झाडांची िनगा राख याचे काम (कमवा व िशका या योजनेअंतगत) िनयिमतपणे क न
घे यात येत आहे .
14.

अ लाईड

इकॉनॉिम स,

ए.आय.एच.सी.

ॲ ड

ए.

आिण

मास

क युिनकेशन

या

िवभागा यावतीने िदनांक 22 ते 24 िडसबर, 2014 रोजी िव ा य साठी तीन िदवसीय नेट/सेट
परी ा मागदशन कायशाळे चे आयोजन कर यात आले होते. या कायशाळे स एकूण 60
िव ा य नी सहभाग घेतला.
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15.

प कािरता िवभाग व सोलापूर प कार

िमक संघ यांचे संयु त िव माने िदनांक 01 व 02

जानेवारी, 2015 रोजी "प कािरतेतील नवे वाह" या िवषयावर दोन िदवसां या चच स ाचे
आयोजन कर यात आले. सदर चच स ास बहु सं येने प कार व िव ाथ वग उप थत होता.
16.

संगणकशा

संकुलात िद. 15.12.2014 रोजी IT Skill Development िश णाचा समारोप

कर यात आला. यावेळी िव ापीठाचे कुलसिचव
घुटे,

ी. एस. के. माळी, संकुलाचे डॉ. ही. बी.

क प सम वयक डॉ. आर. एस. मते तसेच संकुलाकडील सव िश क व िव ाथ

उप थत होते. या

िश णात संकुलातील MCA व M.Sc. (C.Sc.) या 80 िव ा य नी

सहभाग न दिवला.
17.

िदनांक 03 जानेवारी, 2015 रोजी सािव ीबाई फुले यां या जयंती िनिम

संगणकशा

संकुल

पिरसरात वृ ारोपण काय माचे आयेाजन कर यात आले.
18.

पदाथ िव ान संकुलाकडे िदनांक 05 व 06 फे व
ु ारी, 2015 रोजी "Latest Developments in
Material Characterization Techniques" या िवषयावर चच स ाचे आयोजन कर यात आले
होते. सदर चच स ास एकूण 247 मा यवरांनी सहभाग न दिवला तर 07 शा

ांनी याम ये

मागदशन केले.
19.

तुत िव ापीठातील जनिवकास क ातंगत सामािजकशा े संकुलाम ये शै िणक वष 201415 म ये सु

कर यात येत असले या रिशयन व िचनी भाषा

माणप

अ यास मािवषयी

मािहती दे यासाठी िदनांक 31 जानेवारी, 2015 रोजी पिरसंवादाचे आयोजन कर यात आले.
20.

संगणकशा

संकुलाम ये िदनांक 29.01.2015 रोजी eSolve Knowledge Services Pvt.

Ltd., Pune या कंपनी तफ एम.ए सी. भाग-2 (सं याशा , रसायनशा , गिणत व पदाथ
िव ान) या िवषयां या िव ा य साठी कॅ पस इंटर
िवषयातून एक व रसायनशा
21.

संगणकशा

ू घे यात आ या. यामधून सं याशा

या िवषयातून एक अशा दोन िव ा य ची िनवड कर यात आली.

संकुलातील एम.सी.ए. भाग-3 मधील कु. अमृता जगताप या िव ा थनीस िदनांक

30 व 31 जानेवारी, 2015 रोजी झाले या "UGC National Conference on Applied
Mathematics"

या

रा ीय

पिरषदे म ये

"Analysis,

Algebra

&

Computational

Mathematics" या िवषयावर उ म पेपर सादरीकरणाचे ब ीस िमळाले.
22.

संगणकशा

संकुलात िदनांक 28.02.2015 रोजी गिणत िवषयावर "Fuzzy Mathematics

and its Application" या रा ीय चच स ाचे आयोजन कर यात आले. सदर चच स ात
एकूण 139 िव ाथ व 48 िश क सहभागी झाले.
23.

संगणकशा े संकुलातील संगणकशा

िवषयाचे सहा यक

ा यापक

ी. एस. डी. राऊत

यांचा संशोधन पेपर हाँगकाँग, चीन येथे आयोिजत आंतररा ीय पिरषदे म ये सादर
कर यासाठी वीकृत झाला.
24.

सामािजकशा े संकुलातील ॲ लाईड इकॉनॉिम स िवभागा यावतीने िदनांक 20 व 21
फे ुवारी, 2015 रोजी

ा. डॉ. एस. चं कांत (RBI Chair Professor, CSD, Hyderabad)

यांचे "Research Methodology in Economics" या िवषयावर दररोज तीन या याने
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आयोिजत कर यात आली होती. सदर या यानाचा लाभ अथशा

िवषयातील एम.ए. भाग 1

व 2 या िव ा य नी आिण पीएच.डी. संशोधकांनी घेतला.
25.

गरीब व होतक

. 2500/- इत या र कमेची पु तके दे याची

एकूण 40 िव ा य ना िकमान

ि या ंथालयाकडू न कर यात आली.
"फ"

रा ीय सेवा योजना

01.

NATIONAL ACADEMY OF CONSTRUCTION, ASTI, Bommoru, East Godavari
Dist., (AP) या िठकाणी िद. 12 ते 21 ऑ टोबर, 2014 या कालावधीत (West Zone NSS
Pre-Republic Day Parade Camp-2014) संप

झाला. या कॅ पम ये िव ापीठ संल नत

रा ीय सेवा योजनेचे 01 वयंसेिवका यांनी सहभाग न दिवला.
02.

सावि क िवधानसभा िनवडणूक- 2014 साठी वीप अंतगत हाती घे यात आले या मोिहमे या
अनुषंगाने मतदारांम ये मतदान कर याबाबत जनजागृती क न शंभर ट के मतदान हो या या
टीने सोलापूर िव ापीठ संल नत रा ीय सेवा योजना माफत महािव ालयांनी िविवध
काय माचे/ पधचे/रॅ लीचे आयोजन केले.

03.

डॉ. हे डगेवार र तपेढी, सोलापूर ही र तपेढी सन 2014-15 हे वष रौ य महो सवी वष साजरे
करीत अस याने याअनुषंगाने िविवध उप मांचे आयेाजन केले होते याम ये िव ापीठ
संल नत महािव ालयीन िव ा य करीता िनबंध पध आयोिजत कर यात आली होती या
पधत रा ीय सेवा योजना एकक असले या महािव ालयांतील वयंसेवकांनी िव ापीठाने
कळिव यानुसार मो

04.

महारा

ा माणात सहभागी झाले होते.

शासना या सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभागा या वतीने जादू टोणा िवरोधी

काय ाची जनजागृती

चार व

सार काय म अंमलबजावणी सिमती यांनी िदनांक

28.11.2014 रोजी सायंकाळी 06.00 वाजता िकल कर सभागृह, िहराचंद नेमचंद
वाचनालय येथे सिमतीचे सह अ य

ा. याम मानव यांचे ा यि कासह या यान आयेािजत

कर यात आले होते. सदर काय मास सोलापूर शहरातील रा ीय सेवा योजना एकक
असले या

येक महािव ालयांतील 50

वयंसेवकांनी व काय म अिधका यांनी आपला

सहभाग न दिवला.
05.

अहमदनगर कॉलेज, अहमदनगर येथे रा ीय सेवा योजना काय म अिधकारी यां याकरीता
िदनांक 19.11.2014 रोजी ते िदनांक 23.11.2014 या कालावधीत एकूण पाच िदवसांची
कायशाळा आयोिजत केली होती. सदर कायशाळे स रा ीय सेवा योजना एकक असले या
सोलापूर िव ापीठ संल नत महािव ालयांचे एकूण चार काय म अिधकारी यांनी आपला
सहभाग न दिवला.

06.

रा ीय ए स िनयं ण काय मांतगत िदनांक 01 िडसबर, 2014 रोजी सकाळी 08.00 वाजता
ी. छ पती िशवजी महाराज सव पचार
िदनािनिम

णालय, सोलापूर येथून जागितक ए स

आयेािजत भातफेरीम ये मा. कुलगु

शहरातील एकूण 09 महािव ालयातील

ा. डॉ. एन. एन. मालदार आिण सोलापूर

येक 50 रा ीय सेवा योजना

वयंसेवक व

काय म अिधकारी यांनी आपला सहभाग न दिवला.
अिधसभेची दहावी बैठक रिववार, िद.२९ माच, २०१५ कायवृ ांत
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07.

सन 2014-15 करीता 9200 इत या शासनमा य िव ाथ सं येचे िवतरण िव ापीठ संल नत
एकूण 59 महािव ालयां या िव ाथ मागणी अज नुसार कर यात आले. यानुसार एकूण 56
महािव ालयाकडू न8257 इतकी िव ाथ सं या सन 2014-15 करीता

य ात वगिनहाय

न दणी कर यात आली आहे .
08.

िदनांक 28 िडसबर, 2014 रोजी ए स बािधत मुलांसाठी गंमत जंमत मेळावा सकाळी 9 ते 5
या वेळेत पालवी येथे आयोिजत कर यात आला. या मेळा यास रा ीय सेवा योजना एकक
असले या िविवध महािव ालयातील

वयंसेवकांनी व काय म अिधकारी यांनी आपला

सहभाग न दिवला.
09.

सन 2014-15 या वष चे ेरणा रा य तरीय नेतृ व गुणिवकास िशबीर थमच सािव ीबाई फुले
पुणे िव ापीठ, पुणे येथे िदनांक 27 ते 31 िडसबर, 2014 या कालावधीत संप
िशबीराम ये

झाला. या

तुत िव ापीठाचे रा ीय सेवा योजनेचे 02 वयंसेवक, 02 वयंसेिवका व 01

काय म अिधकारी यांनी सहभाग न दिवला. या िशबीराम ये

तुत िव ापीठा या 02

वयंसेिवकांना सव कृ ठ वयंसेिवक हणून गौरिव यात आले.
10.

'र ता सुर ा दशक' अिभयांनातगत पुर कार िनवडीसाठी संप

झाले या िज हा तरीय व

िव ापीठ तरीय िनवड सिमतीचे मुळ अहवाल आिण पुर कारासाठी िनवड केले या
महािव ालयांचे

ताव रा य सिमती, वाहतुक िवभाग यां याकडे पुढील कायवािह तव

पाठिव यात आले.
11.

िदनांक 20 ते 25 जानेवारी, 2015 रोजी मतदान जनजागृती कर याकरीता आयोिजत िविवध
पध , पथना

, मतदान जनजागृती रॅ ली याम ये रा ीय सेवा योजना एकक असले या

महािव ालयातील वयंसेवकांनी आपला सहभाग न दिवला.
12.

मोटार वाहन अपघातास आळा घाल या या

टकोनातून िदनांक 11 ते 25 जानेवारी, 2015

या कालावधीत "र ता सुर ा अिभयान 2015" रा यभर राबिव याचा शासनाने िनणय घेतला.
या अनुषंगाने रा ीय सेवा योजना एकक असले या महािव ालयाम ये सदर अिभयान
यश वीपणे संप झाले.
13.

र ता सुर ा अिभयान 2015 करीता शै िणक वष 2014-15 दर यान घे यात आले या
िव ापीठातंगत पधम ये

तुत िव ापीठ संल नत रा ीय सेवा योजना एकक असले या

ल मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव ालय, सोलापूर या महािव ालयास सरासरी 100
गुणापे ा जा त गुण िमळा याने िदनांक 31 जानेवारी, 2015 रोजी नागपूर येथे आयोिजत
केले या काय माम ये मा. मु यमं ी महारा

रा य यां या ह ते

शंसाप

दे वून गौरव

कर यात आला.
14.

सन 2014-15 या शै िणक वष म ये रा ीय सेवा योजना एकक असले या एकूण 56
महािव ालयापैकी 36 महािव ालयांची 34 गावांम ये रा ीय सेवा योजना अंतगत िवशेष
मसं कार िशबीरे संप झाली. याम ये एकूण 2974 वयंसेवक सहभागी झाले.

15.

रा ीय सेवा योजना

वयंसेवकांसाठी रा ीय एका मता िशबीर िदनांक 09.02.2015 ते

15.02.2015 या कालावधीत गुलबग िव ापीठ, गुलबग या ठीकाणी संप झाले. या
अिधसभेची दहावी बैठक रिववार, िद.२९ माच, २०१५ कायवृ ांत
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िशबीरासाठी

तुत िव ापीठाचे 10 वयंसेवक व 1 संघ यव थापक असा एकूण 11 जणांचा

संघ सहभागी झाला.
"ग"
01.

ीडा व िव ाथ क याण
पि म िवभागीय आंतरिव ापीठ हॉलीबॉल (मुले)

पध मोहनलाल सुखाडीया िव ापीठ,

उदयपूर येथे िद. 14.10.2014 ते 18.10.2014 याकालावधीत संप

झा या. सदर पधत

िव ापीठाचा संघ सहभागी झाला.
02.

आिखल भारतीय आंतर िव ापीठ जलतरण ( व मग) व डाय हग

पधचे जैन िव ापीठ,

बंगलोर येथे आयोजन कर यात आले होते. या पधत िव ापीठातफ 10 मुले व 03 मुली यांचा
संघ सहभागी झाला व कु.
पटकािवले. तसेच तीन मीटर

वाती िवडप या िव ाथ नीने हायबोड

पधत सुवणपदक

ग बोडम ये रजत पदक िमळिवले. याच माणे

व मग व

डाय हग मुलीची जनरल चॅ पयनिशप िव ापीठाम ये खेचन
ू आणली व आंतर िव ापीठ
तरावर सोलापूर िव ापीठाने वच व कायम ठे वले आहे .
03.

रा यपालभवन, मुंबई आयोिजत आंतर िव ापीठ इं धनु य युव महो सव

ी. संत गाडगेबाब

अमरावती िव ापीठ, अमरावती येथे िद. 05.11.2014 ते 09.11.2014 दर यान संप झाला.
िविवध कला कारात सहभागी हो यासाठी सोलापूर िव ापीठाचा एकूण 40 कलाकारांचा संघ
सामील झाला. तसेच एकूण 24 कला कारासाठी सराव िशबीराचे आयेाजन सोलापूर
िव ापीठात िद. 20.10.2014 ते िद. 03.11.2014 दर यान कर यात आले होते. या पधत
सोलापूर िव ापीठाने शोभाया ेम ये थम पािरतोिषक, मातीकाम पधत ि तीय
तर नकला व मुकना

म ये दोन तृतीय

मांक, रजत

मांक, कां य अशी एकूण चार पािरतोिषके

पटकािवली.
04.

रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ, नागपूर येथे िद. 05.11.2014 ते 09.11.2014
या दर यान पि म िवभागीय आंतर िव ापीठ हॅ डबॉल पध अयोिजत के या हो या. सदर
पधत िव ापीठा या संघाने िवशेष कामिगरी करत अितशय अिटतटी या साम यात िवजय
ा त करीत िव ापीठास पि म िवभागाचे उपिवजेताची
होणा या आािखल भारतीय आंतर िव ापीठ
िव ापीठ हॅ डबॉल (मुले/मुली) संघास मागदशक

05.

महारा

रा य आंतरिव ापीठ

ॉफी िमळवून ज मु िव ापीठ येथे

तरावर सोलापूर िव ापीठाने

वेश केला.

ी. आनंद च हाण यांचे मागदशन लाभले.

ीडा महो सव पध डॉ. बाबासाहे ब मराठवाडा िव ापीठ,

औरं गाबाद येथे िदनांक 27.11.2014 ते िदनांक 01.12.2014 या दर यान संप झा या. सदर
ीडा महो सवात सोलापूर िव ापीठाकडू न एकूण 72 मुले व 72 मुली ( येकी सहा मुला
मुल चे एकूण 12 संघ) आिण 12 संघ यव थापक सहभागी झाले होते. याम ये तलवारबाजी
(मुले) या खेळात एकूण रौ य 02 व का य 09 पदके ा त झाली. मैदानी खेळात सुवण 02, रौ य
01 आिण का य 01 अशी पदके ा त झाली तर बा केटबॉल (मुले) या खेळात एकूण 12 का य
पदके िव ापीठास ा त झाली आहे त. िव ापीठा यावतीने सव यश संपािदत खेळाडूं चे कौतुक
कर यात आले.
अिधसभेची दहावी बैठक रिववार, िद.२९ माच, २०१५ कायवृ ांत
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06.

30 वा पि म िवभागीय युवा महो सव महष दयानंद िव ापीठ, अजमेर येथे िदनांक
19.11.2014 ते िदनांक 23.11.2014 या कालावधीत आयोिजत कर यात आला होता.
याम ये िविवध कला कारात सहभागी हो यासाठी िव ापीठाचा एकूण 40 कलाकारांचा संघ
सामील झाला होता. या महो सवात सोलापूर िव ापीठास यंगिच

या कला कारात ि तीय

मांक िमळाला.
07.

अिखल भारतीय आंतर िव ापीठ बेसबॉल पधचे आयोजन आचाय नागाजुन िव ापीठ, गुंटूर
येथे िदनांक 03 जानेवारी, 2015 ते 07 जानेवारी, 2015 या दर यान कर यात आले. सदर
पधसाठी

08.

तुत िव ापीठातील मुला व मुल या संघाने आपला सहभाग न दिवला.

अिखल भारतीय आंतर िव ापीठ पॉवर िल ट ग व वेट िल ट ग, बे टफीजीक मुले, मुली या
पधचे आयोजन पंजाब टे नकल िव ापीठ, जा लदर येथे िदनांक 02 ते 06 जानेवारी, 2015
या कालावधीत कर यात आले होते. सदर पधसाठी

तुत िव ापीठातील मुला-मुल या

संघाने सहभाग न दिवला.
09.

पि म िवभागीय आंतर िव ापीठ खो-खो मुली पध चे आयोजन जे. आर. एन. िव ापीठ,
उदयपूर येथे िदनांक 05 ते 10 जानेवारी, 2015 या दर यान केले होते. सदर पधत सहभाग
न दिव यासाठी

10.

तुत िव ापीठातील मुल या संघाने सहभाग न दिवला.

आिखल भारतीय आंतर िव ापीठ कु ती

पध कु

े

िव ापीठ येथे िदनांक 19 ते 25

जानेवारी, 2015 दर यान आयोिजत कर यात आ या हो या. सदर

पधत

तुत

िव ापीठातुन मुले व मुल या संघाने आपला सहभाग न दिवला.
11.

पि म िवभागीय आंतर िव ापीठ खो-खो पधचे आयोजन जे. आर. एन. िव ापीठ, उदयपूर
येथे िदनांक 26 ते 30 जानेवारी, 2015 या दर यान केले होते. सदर

पधत

तुत

िव ापीठातून मुले व मुल या संघाने आपला सहभाग न दिवला.

अिधसभेची दहावी बैठक रिववार, िद.२९ माच, २०१५ कायवृ ांत
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सदर बैठकीत पुढील माणे कामकाज झाले.
[ 1 ]

अिधसभे या िद.15 नो हबर, 2014 रोजी झाले या नव या बैठकीचा कायवृ ांत
वाचून कायम करणे.
(िटपणी: सव अिधसभा सद यांना पिरिनयम

.485 नुसार िव ापीठ प

जा. .

सोिवसो/सिनिव/अिधसभा/9046, िद.12/12/2014 अ वये, िद.15 नो हबर, 2014
रोजी झाले या नव या बैठकीचा कायवृ ांत पाठिव यात आलेला होता. या
कायवृ ांताम ये दु

या सुचिव याची अंितम तारीख िद.09/0१/2015 अशी होती. या

मुदतीत कोण याही सद यांकडू न दु

या ा त झाले या नाहीत.

सबब, अिधसभेचा िद.15 नो हबर, २०१४ रोजी झाले या नव या बैठकीचा
कायवृ ांत वाचून कायम कर यासाठी मा यतेसाठी सादर).

ठराव:

अिधसभे या िद.15 नो हबर, 2014 रोजी झाले या नव या बैठकीचा कायवृ ांत
वाचून सव नुमते कायम कर यात आला.
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[ 2 ]

अिधसभा सद यांनी िवचारलेले
यांना

व यांना िदली जाणारी उ रे तसेच पूरक

ावयाची उ रे , पिरिनयम 476(8) या तरतूदीमधील िविन द ट माणे अिधसभा

सद यांना अ य सद याने िवचारले या
(िटपणी: पिरिनयमानुसार

ास दोन पूरक

वकृत केलेले

केले या उ राचे िववरणप पिरिनयम

ठराव:

व

िवचारता येतील.

आिण यांना यव थापन पिरषदे ने तयार

.476(7) अ वये पाठिव यात येईल).

अ)

ो राचा तास दु पारी 12:32 वाजता सु झाला व दु पारी 01:29 वाजता संपला.

ब)

ो रा या तासाम ये िवचारलेले

, उप

व यावर दे यात आलेली उ रे याची

त सोबत जोडली आहे . (जोडप "अ")

अिधसभेची दहावी बैठक रिववार, िद.२९ माच, २०१५ कायवृ ांत
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[ ३ ]

िव ापीठाचे सन 2014-15 चे सुधारीत अंदाजप क व सन 2015-16

या मूळ

अंदाजप काबाबत यव थापन पिरषदे ने केलेली िशफारस िवचाराथ.
ी. बी. एस. सलगर यांनी यव थापन पिरषदे या वतीने खालील
"ही अिधसभा िव

ताव सादर केलेला आहे .

व लेखा सिमतीने व यव थापन पिरषदे ने दु

तीसह केले या

िशफारशी िवचारात घेऊन असा ठराव करते की, यव थापन पिरषदे ने सन 2014-15

या सुधारीत अंदाजप क व 2015-16 या मूळ अंदाजप काबाबत केलेली िशफारशी

मा य क न मंजूर कर यात या यात".

(िटपणी: महारा

िव ापीठ कायदा 1994 कलम 75 (2) (e) आिण 101 नुसार िव ापीठाचे सन

2014-15 चे सुधारीत अंदाजप क व सन 2015-16 चे मूळ अंदाजप क तयार कर याकरीता

महारा

िव ापीठे समान लेखा संिहता कलम 2.12 नुसार खालील माणे अथसंक प उपसिमती

गठीत कर यात आली होती.
1)

ा. डॉ. ए. ए. शेख

3)

ाचाय एस. के. पवार

2)

4)

5)

अय

ी. बी. आर. गायकवाड

सद य

ा. डॉ. ही. बी. घुटे

त

सद य

सद य

सिचव

ी. एस. बी. अनपट

उपरो त उपसिमतीने िद.07 व 08 जानेवारी, 2015 रोजी सव िवभाग व संकुल मुख

यांचेसमवेत बैठक घेऊन व यांचेशी चच क न तयार केलेले सन 2014-15 चे सुधारीत
अंदाजप क व 2015-16 चे मूळ अंदाजप क िव
झाले या बैठकीसमोर िवषय

दु

व लेखा सिमती या िद.11/02/2015 रोजी

.03 नुसार सादर केले असता, यावर सवकष चच होऊन काही

या सुचिव यात आ या व यानुसार खालील माणे ठराव कर यात आला.

ठराव :

सन 2014-15 या सुधारीत अंदाजप कास व सन 2015-16 या मूळ अंदाजप कास
दु

तीसह यव थापन पिरषदेस िशफारस कर यात आली.

वरील माणे िव

व लेखा सिमतीची िशफारस यव थापन पिरषदे या िद.20/02/2015

रोजी झाले या बैठकीत िवषय
ठराव झाला.
ठराव :

.09 अ वये िवचाराथ सादर केली असता, यावर खालील माणे

िव ापीठाचे सन 2014-15 चे सुधारीत अंदाजप क व 2015-16

अंदाजप कास दु

या मूळ

तीसह सव नुमते अिधसभेस मा यतेची िशफारस कर यात आली.

सबब, िव ापीठाचे सन 2014-15 चे सुधारीत अंदाजप क व सन 2015-16 या मूळ

अंदाजप काबाबत यव थापन पिरषदे ने केलेली िशफारस िवचाराथ).

ठराव:

ॲड.

ी. सलगर बी. एस. यांनी सदरचा

एस. ए., डॉ. आवताडे एच. के. व

ताव मांड यानंतर यास ाचाय डॉ. हलकुडे

ी. जमादार के. एम. यांनी अनुमोदन िदले. यानंतर

खालील अिधसभा सद यांनी आपले िवचार य त केले.
१)

डॉ. च हाण सी. एस.

७)

२)

डॉ. बचुटे एम. टी.

८)

ाचाय डॉ. चौधरी बी. ही.

९)

ाचाय डॉ. कोळे कर सी. बी.

३)

ाचाय डॉ. फरताडे एम. एम

डॉ. जुद
ं ळे एस. बी.

४)

डॉ. पवार एन. बी.

१०)

ी. िरसबूड एस. एच.

५)

डॉ. बारबोले ए. एन.

११)

ाचाय डॉ. हलकुडे एस. ए.

६)

ी. घागरे एम. ही.

१२)

यानंतर सन

2014-15

डॉ. र गे बी. पी.

या सुधारीत अंदाजप कावर व सन 2015-16

अंदाजप कावर मु ेसूद चच झाली व सदर

ताव सूचना व दु

या मूळ

तीसह सव नुमते मा य

कर यात आला.
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सोलापूर िव ापीठाने महारा

शासना या िद.१४ स टबर, २००९ या आदे शानुसार आिण

वेळोवेळी ा त शु दीप ानुसार िविवध अिधकारमंडळा या सद यां या पा तेबाबत न याने
तयार केले या पिरिनयमांपैकी SUSS.308, 357, 389, 390 व Appendix IV याम ये
केलेली दु
(िटपणी:

ती अिधसभे या िवचाराथ.
सोलापूर िव ापीठाने महारा ् शासना या िद.१४ स टबर, २००९

आदे शानुसार

आिण

वेळोवेळी

ात

शु दीप ानुसार,

िविवध

या

अिधकारमंडळा या

सद यां या पा तेबाबत न याने तयार केलेले पिरिनयम SUSS.301 ते SUSS.386,
पिरिश ट III, IV V आिण दी ांतसंदभ तील पिरिनयम SUSS.387 ते SUSS.390 या
पिरिनयमांना अिधसभेने िद.१५/०३/२०१४ या बैठकीतील िवषय

.४ अ वये मा यता

िदलेली आहे .
सदरचे पिरिनयम मा.कुलपती यां या काय लयास मा यतेसाठी पाठिव यापूव
िव ाशाखे या अिध ठातांनी

यां या बैठकीत Commerce या िव ाशाखे ऐवजी

Commerce and Managment असा नावात बदल करावा आिण अिभयांि की
िव ाशाखेतून फामसी हा िवषय वेगळा क न औषधिनम णशा

(फामसी) ही

वतं

िव ाशाखा गठीत करावी अशी िव ा पिरषदे स िशफारस केली होती.
िव ा पिरषदे ने िद.16/08/2014 रोजी या बैठकीतील िवषय

. 113(८) व

११३(९) नुसार अिध ठातां या बैठकीतील िशफारस मा य क न यानुसार यव थापन
पिरषदे स िशफारस केली होती.
बैठकीतील िवषय

यव थापन पिरषदे ने िद.23/09/2014 रोजी या

. 05 व 06 नुसार सदरचे बदल मा य कर याबाबत अिधसभेस

िशफारस केली आहे . परं तु, या िवषयाम ये वािण य िव ाशाखा व औषधिनम णशा
(फामसी) िव ाशाखेत अंतभूत करावया या अ यासमंडळे / िवषयाची नावे िदलेली
नस याने, हा िवषय यव थापन पिरषदे या िद.२३/१२/२०१४ या बैठकीत िवषय

.१०

अ वये पुन : सादर केला होता. याम ये या या िव ाशाखेतील सव संबिं धत िवषयाचा
समावेश क न या बदलाची अिधसभेस िशफारस कर यात आली आहे .
सबब, Commerce या िव ाशाखेऐवजी Commerce and Management असा
नावात बदल क न व अिभयांि की िव ाशाखेतून औषधिनम णशा

(फामसी) ही

िव ाशाखा वेगळी क न सोबत जोडले या पिरिनयम SUSS.308, 357, 389, 390 व
Appendix IV याम ये आव यक या केले या दु
ठराव:

सोलापूर िव ापीठाने महारा

या अिधसभे या िवचाराथ सादर).

शासना या िद.१४ स टबर, २००९ या आदे शानुसार आिण

वेळोवेळी ा त शु दीप ानुसार िविवध अिधकारमंडळा या सद यां या पा तेबाबत न याने
तयार केले या पिरिनयमांपैकी SUSS.308, 357, 389, 390 व Appendix IV याम ये
यव थापन पिरषदे ने सुचिवलेली दु

ती व अिधसभेने सुचिवले या खालील दु

तीसह

सव नुमते मा यता दे यात आली.
अ) “िव ापीठ अनुदान आयोग (युजीसी कायदा-1956 या कलम २२ अ वये मा यता
असले या िशवाजी िव ापीठ, को हापूर यां या सव पद यांचा समावेश क न” या
दु

तीसह वरील माणे पिरिनयम SUSS.301 ते SUSS.386, पिरिश ट III, IV V आिण

दी ांतसंदभ तील पिरिनयम SUSS.387 ते SUSS.390 मा. रा यपाल यां या
मा यतेसाठी पाठवावे असे ठरले.
अिधसभेची दहावी बैठक रिववार, िद.२९ माच, २०१५ कायवृ ांत
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महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळाने तयार केलेला, यव थापन पिरषदे ने व
िव ापिरषदे ने िशफारस केलेला शै.वष 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष चा
िदघकािलन शै िणक बृहत आराखडा अिधसभे या िवचाराथ.
(िटपणी: म. िव. कायदा 1994 कलम 82 (1) म ये बृहत आराखडयाबाबत 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 unnerved 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.
शै.वष 2011-12 ते 2015-16 या पाच वष या बृहत आराखडयाचा कालावधी संपणार
असून शै.वष 2016-17 पासून नवीन महािव ालय सु

कर याचे

ताव

वकार यासाठी सन

2016-17 ते 2020-21 या पाच वष य शै िणक बृहत आराखडा तयार करावा लागणार आहे .
सदरबाबतचा िवषय िद.15/7/2014 रोजी या महािव ालय व िव ापीठ िवकास
मंडळा या बैठकीम ये ठे व यात आला असता खालील माणे ठराव कर यात आलेला होता.
1. शै. वष 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष या िदघकालीन बृहत आराखडा तयार
कर याकिरता

थािनक वतमानप ाम ये जािहर िनवेदन दे ऊन वेगवेगळया सं था /

महािव ालयाकडू न सुचना मागवून घे यात या यात.

2. शै. वष 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष या िदधकालीन बृहत आराखडा तयार
कर याकामी एक उपसिमती नेम याचे अिधकार मा. कुलगु महोदय यांना दे यात आले.

3. सदर बृहत आराखडा बाबतचा उपसिमतीचा अहवाल पुढील महािव ालय व िव ापीठ िवकास
मंडळा या बैठकीम ये सादर कर यात यावा.

उपरो त माणे कर यात आले या ठरावा माणे शै.वष 2016-17 ते 2020-21 या पाच
वष या िदघकालीन बृहत आराखडा तयार कर याकरीता

थािनक वतमानप ाम ये जािहर

िनवेदन दे ऊन वेगवेगळया सं था/महािव ालयाकडू न सुचना मागवुन घे यात आलेले होते. तसेच
महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळाने िदले या अिधकारा वये मा.कुलगु

महोदयांनी शै.वष

2016-17 ते 2020-21 या पाच वष चा िदघकािलन बृहत आराखडा तयार कर याकामी
खालील माणे उपसिमती िनयु ती केलेली होती.
1.

मा. ा. डॉ. एन. एन. मालदार

अय

2.

ी धमराज काडादी

सद य

3.

4.

ाचाय, डॉ.ए.एल.दे शमुख

सद य

5.

ाचाय, डॉ.जी.एन.िच े

सद य

6.

ाचाय, डॉ.एस.ए.हलकुडे

सद य

7.

ाचाय, एस.के.पवार

सद य

8.

ा, डॉ.एस.एस.सुयवंशी

सद य

9.

डॉ.महादे व दे शमुख

सद य

डॉ. ीकांत येळेगावकर

सद य

10.

डॉ.डी.जी.कदम

सद य

11.

12.

डॉ.पी. भाकर

सद य

13.

अिधसभेची दहावी बैठक रिववार, िद.२९ माच, २०१५ कायवृ ांत
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ाचाय, आर.वाय.पाटील

सद य

सद य
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14.

डॉ. ही. पी.उबाळे

सद य

15.

डॉ.गौतम कांबळे

सद य

16.

डॉ.ए.एम.रंगरे ज

सद य

17.

डॉ.ॲनी जॉन

सद य

18.

डॉ.पी.पी.वडगावकर

सद य

19.

डॉ.जी.के.दे शमुख

सद य

20.

डॉ.एस.एन.सलवदे

सद य

21.

ाचाय, डॉ.एम.ए.दलाल

सद य

22.

ी शरद ठाकरे

सद य

23.

ी.राम रेडडी

सद य

24.

ी उ हास पाटील

सद य

25.

ी के.एम.जमादार

सद य

26.

ाचाय डॉ. बी. एम. भांजे

सद य
सिचव

सदर उपसिमतीची मा.कुलगु
रोजी बैठक संप

महोदय यां या अ य तेखाली िद.07/11/2014

झाली. सदर बैठकीम ये वेगवेगळया य ती तथा सं थांकडू न

झालेले िनवेदने सादर क न

ात

तुत िव ापीठाचा शै.वष 2015-16 ते 2020-21 या पाच

वष या िदघकािलन बृहत आराखडा तयार कर यात आलेला होता तसेच

तुत

िव ापीठातील सव संकुलाचे संचालक यांचेशी चच क न िव ापीठ पिरसरातील
अ यास मांचा बृहत आराखडा तयार कर याचे अिधकार मा.कुलगु

महोदयांना दे यात

आलेले होते.
उपरो त माणे बृहत आराखडा उपसिमतीने तयार केलेला शै.वष 2016-17 ते
2020-21 या पाच वष करीता नवीन महािव ालय सु

कर यासाठीचा िदघकािलन बृहत

आराखडा तसेच िव ापीठ पिरसरातील सव संकुला या संचालकांशी चच

क न

िव ापीठ पिरसरातील अ यास माचे मा.कुलगु महोदयांनी तयार केलेला बृहत
आराखडा िद. 10/12/2014 रोजी या महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळासमोर
िवषय

.3 अ वये िवचाराथ सादर केला असता महािव ालय व िव ापीठ िवकास

मंडळाने सोबत जोड या माणे शै.वष 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष चा िदघकािलन
शै िणक बृहत आराखडा तयार क न सदर बृहत आराखडा यव थापन पिरषदे स
िशफारस केलेला होता.
महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळाने तयार केलेला शै.वष 2016-17 ते
2020-21 या पाच वष चा तयार केलेला शै िणक बृहत आराखडा िद.23/12/2014
रोजी या यव थापन पिरषदे म ये िवचाराथ सादर केले असता ठराव
यव थापन पिरषदे ने सदर बृहत आराखडा िव ापिरषदे स दु

.06 अ वये

तीसह (बाश येथे कला

आिण वािण य अ यास मा या महािव ालयाचा समावेश) सुधारीत बृहत आराखडा तयार
क न सदर बृहत आराखडा िव ापिरषदे ला िशफारस केलेला होता. यव थापन पिरषदे ने
केले या िशफारशीला अनुस न सदरबाबतचा िवषय िद.17/1/2015 रोजी या
िव ापिरषदे या बैठकीम ये सादर केले असता िव ापिरषदे ने ठराव

.110 अ वये

अिधसभेला िशफारस केलेला आहे .
तसेच, उपरो त बृहत आराखडयाला अनुस न चेअरमन, सी.जी.आगासे

ट, पुणे

यांचे कला, वािण य व िव ान शाखेचे नवीन विर ठ महािव ालयासाठी बृहत
आराखडयात

ीपूर गावचे नांव समािव ठ क न घेणेबाबतचे िद. 03/02/2015 रोजीचे

ा त िनवेदन िवचाराथ सादर.
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सबब, महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळाने तयार केलेला, यव थापन व
िव ापिरषदे ने िशफारस केलेला शै.वष 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष चा
िदघकािलन शै िणक बृहत आराखडा अिधसभे या िवचाराथ).
ठराव:

शै.वष 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष या िदघकािलन शै िणक बृहत आराख
डॉ. बारबोले ए. एन. यांनी अनुमोदन िदले. या

ास

तावावर खालील अिधसभा सद यांनी

िवचार य त केले.
१)

डॉ. बारबोले ए. एन.

३)

ाचाय डॉ. दे शमुख ए. एल.

२)

डॉ. बचुटे एम. टी.

४)

डॉ. र गे बी. पी.

यांनी िवचार मांड यानंतर शै.वष 2016-17 ते 2020-21 या पाच वष या िदघकािलन
शै िणक बृहत आराख
१) पान

तीसह सव नुमते मा यता दे यात आली.

.७6 वर “Engineering faculty” ऐवजी “Engineering & Technology

faculty” अशी दु
२) पान

ास खालील माणे दु
ती कर यात यावी.

.७७ वर अ. .२५ म ये दु स या ओळीम ये “which are proposed” ऐवजी

“which are not proposed” अशी दु
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[ 6 ]

अिधसभा सद य

ी. गायकवाड आर. एस. यांनी खालील ठराव मांड यासाठी आपली

सूचना पाठिवली आहे .
"पी. एच. डी अहताधारक असणा-या सहा. ा यापक पदा या पा तेसाठी पदवी परी ेत ४५
ट के गुण आव यक या अटीतून यू. जी. सी या िनयमा" माणे सुट िमळावी असा ठराव ही
अिध सभा िव ा पिरषदे स करत आहे ."
ठराव:

सदरचा ठराव मांड यानंतर यास डॉ. र गे बी. पी. यांनी अनुमोदन िदले. यानंतर तांि क
कारणा तव सदरचा ठराव मागे घे याबाबत

ी. गायकवाड आर. एस. यांनी सभागृहाकडे

परवानगी मािगतली व सभागृहाने एकमताने परवानगी िदली.

[ 7 ]

अिधसभा सद य

ी. कांबळे एन. आर. यांनी खालील ठराव मांड यासाठी आपली सूचना

पाठिवली आहे .
िव ापीठात काय लयीन कामासाठी येणा या िश क-िश केतर सेवकांना िव ापीठाकडू न
िर ा चाज २००

पये िदला जातो. मा

पेपरचे ग े घेवून कॅप सटरवर पोहोच

कर यासाठी जाणा या कवा िव ापीठात येणा या सेवकांना िव ापीठ परी ा मंडळाकडू न
िर ा चाज फ त 80 पये िदला जातो. याम ये वाढ क न तो 80 पये ऐवजी २०० पये
दे णेत यावा. हणून ही अिधसभा परी ा मंडळाकडे िशफारस करीत आहे .
ठराव:

सदरचा ठराव मांड यानंतर यास ाचाय

ी. पाटील आर. वाय. यांनी अनुमोदन िदले.

यानंतर सदरचा ठराव सव नुमते मा य कर यात आला.

[ 8 ]

अिधसभा सद य डॉ. च हाण सी. एस. यांनी खालील

ताव मांड यासाठी आपली सूचना

पाठिवली आहे .
सोलापूर िव ापीठा या

ंथालयातील संदभ ंथांची उपल धता अ य प आहे . तरी

सामािजकशा े िव ाशाखेतील सव िवषयांचे संदभ ंथ व िनयतकािलके वाढवावीत अशी
िशफारस ही अिधसभा ंथालय सिमतीस करीत आहे .
ठराव:

सदरचा ठराव मांड यानंतर यास

ाचाय डॉ. दे शमुख ए. एल. यांनी अनुमोदन िदले.

यानंतर तांि क कारणा तव सदरचा

ताव मागे घे याबाबत डॉ. च हाण सी. एस. यांनी

सभागृहाकडे परवानगी मािगतली व सभागृहाने एकमताने परवानगी िदली.
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[ 9 ]

अिधसभा सद य डॉ. च हाण सी. एस. यांनी खालील

ताव मांड यासाठी आपली सूचना

पाठिवली आहे .
सोलापूर िव ापीठात
िव ा य ना

पध परी ा मागदशन क

िव ापीठामाफत सु

क न सव

याचा लाभ होईल अशी सोय करावी अशी िशफारस ही अिधसभा

िव ापिरषदे स करीत आहे .
ठराव:

सदरचा ठराव मांड यानंतर यास डॉ. बचुटे एम. टी. यांनी अनुमोदन िदले. यानंतर
सदरचा ठराव सव नुमते मा य कर यात आला.

[ 10 ]

अिधसभा सद य डॉ. च हाण सी. एस. यांनी खालील

ताव मांड यासाठी आपली सूचना

पाठिवली आहे .
सोलापूर िज हयात भ ती चळवळीचा मोठा वारसा आहे तरी संतानी सामािजक व
आ या मक

े ात केले या योगदानाचा अ यास कर याकिरता संत सािह य अ यासन

क सु करावे अशी िशफारस ही अिधसभा िव ा पिरषदे स करीत आहे .
ठराव:

सदरचा ठराव मांड यानंतर यास
तांि क कारणा तव सदरचा

ी. शदे आर. बी. यांनी अनुमोदन िदले. यानंतर

ताव मागे घे याबाबत डॉ. च हाण सी. एस. यांनी

सभागृहाकडे परवानगी मािगतली व सभागृहाने एकमताने परवानगी िदली.

[ 11 ]

अिधसभा सद य डॉ. र गे बी. पी. यांनी खालील ठराव मांड यासाठी आपली सूचना
पाठिवली आहे .
“कायम िवनाअनुदािनत यवसाियक महािव ालयातील िश कांना िव ापीठ
मधील तरतुदीनुसार महािव ालयां या

टॅ टयूट

तावांस अनुस न, सहा मिहने कवा एका

शै िणक वष किरता मा यता दे यात यावी अशी िशफारस ही अिधसभा िव ापीठ
शासनास किरत आहे .”
ठराव:

सदरचा ठराव मांड यानंतर यास डॉ. बारबोले ए. एन. यांनी अनुमोदन िदले. यानंतर
सदरचा ठराव सव नुमते मा य कर यात आला.
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[ 12 ]

अिधसभा सद य

ी. गायकवाड आर. एस. यांनी खालील ठराव मांड यासाठी आपली

सूचना पाठिवली आहे .

"िव ापीठा या निवन परी ा प दतीनुसार 70 ट के गुणाची पिर ा िव ापीठ तरावरती
होते व 30 ट के गुणाची पिर ा संबध
ं ीत महा िव ालय घेते. सबब परी ा शु कापैकी ३०
ट के र कम संबध
ं ीत महा िव ालयाला दे यास मंजूरी यावी अशी िशफारस ही अिधसभा
यव थापन पिरषदे स करत आहे "
ठराव:

सदरचा ठराव मांड यानंतर यास

ाचाय डॉ. कोळे कर सी. बी. यांनी अनुमोदन िदले.

यानंतर सदरचा ठराव सव नुमते मा य कर यात आला.

[ १३ ]

अिधसभा सद य ाचाय डॉ. दे शमुख ए. एल. यांनी खालील ठराव मांड यासाठी आपली
सूचना पाठिवली आहे .
"सेिम टर परी ा प दतीत परी ा फॉम भर याची तारीख व परी ा सु
या मधील कालावधी कमी झा याने अित िवलंब शु का नंतर

हो याची तारीख

ित िदन

.500/- आकार यात येणारे शु क र क न या ऐवजी सरसकट

.50/-

.१००/- /
ित िदन

कर यात यावे अशी िशफारस ही अिधसभा यव थापन पिरषदे स करीत आहे ."

ठराव:

सदरचा ठराव मांड यानंतर यास ाचाय

ी. राजमाने एन. आर. यांनी अनुमोदन िदले.

यानंतर सदरचा ठराव सव नुमते मा य कर यात आला.
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[ १4 ]

अिधसभा सद य ाचाय डॉ. दे शमुख ए. एल. यांनी खालील ठराव मांड यासाठी आपली
सूचना पाठिवली आहे .
ं ीची संपण
ू ऑनलाईन
"पा ता फॉम व परी ा फॉम संबध

ि या संबध
ं ीत महािव ालय

करीत अस याने या साठी आकार यात आले या फॉम शु काची संपण
ू र कम संबध
ं ीत
महािव ालयांना दे यास मंजूरी

ावी अशी िशफारस ही अिधसभा यव थापन पिरषदे स

करीत आहे ."

ठराव:

सदरचा ठराव मांड यानंतर यास

ी. गायकवाड एस. पी. यांनी अनुमोदन िदले. यानंतर

सदरचा ठराव सव नुमते मा य कर यात आला.
मा. अ य ां या परवानगीने बैठक संप याचे कुलसिचव यांनी जाहीर केले.

सही/-

कुलसिचव
सिचव, अिधसभा
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जोडप "अ"
िवषय

. 0२ चे सहप

अिधसभे या रिववार, िद.29 माच, २०१५ रोजी झाले या बैठकीम ये
अिधसभा सद यांनी िवचारलेले

, उप

व यावर दे यात आलेली उ रे
उ र

मांक
ा. डॉ. बारबोले ए. एन.
1

ो रा या तासाम ये

भारत

ॲड.

रन

इंिदरा

गांधी

ी. सलगर बी. एस.

महािव ालय

सोलापूर, या इंिजनीअ रग महािव ालयाचे

होय.

िव ापीठाने मा यता िदलेले ाचाय हे ाचाय
पदासाठी पा आहे त का?
•

संबिं धत पा

ाचाय नी आपला सादर

केलेला अनुभव िव े र या टे नकल

यांना शोकॉज नोटीस पाठिवली आहे . बोगस

युिन ह सटीने अिधकृतपणे ते बोगस

अस याचे अजून िड लेअर केलेले नाही.

अस याचे प पाठिवले आहे ते खरे आहे

का?
•

अशा

पा

समज या

जाणा या

ाचाय वर िव ापीठाची फसवणूक केली

हणून गु हा दाखल केला जाणार आहे

यांनी चुकीचं प िदलं अस याचं अ ाप न की

झालेलं नाही. ते झा यानंतर यावर िनणय घेतला
जाईल.

का?
•

शोकॉज नोटीसम ये काय िवचारणा

केली आहे ?

Therfore, you are hereby directed to produce

the original of the said letter dt.02/09/2014

and original experience letter issued by PDA
College of Engineering, Kalaburgi and appear
before the undersigned in person on or before

16/02/2015 and explain as to why the said

letter dt.02/09/2014 should not be withdrawn
and action should not be initiated against you
for

tampering

the

said

letter

02/09/2014 issued by the University.
•

शोकॉज नोटीसम ये या प ाचा उ ेख

आहे ते प

जर या िव ापीठाने काढू न

घेतलं तर हे मु तारे पा
का?
२

महािव ालयाने महारा

राहणार आहे त

ते प

dated

जर काढू न घेतलं तर यां यावरती आपण

कायवाही क . काढू न घेत यािशवाय आ हाला
काहीच करता येणार नाही. आ ा या पिर थतीत

या िव ापीठाने जे ए सिपरीअ स स टिफकेट

िदलेले आहे, या माणे यांचा ए सिपरीअ स आहे .
िव ापीठ कायदा -

िव ापीठाशी संल नत एखादे महािव ालय तथा

आदे श पाळले नाहीत तर कोणती िश ा केली

पालन करीत नसेल तर असे महािव ालय तथा

1994 चा भंग केला अथवा िव ापीठाचे

जाते?

मा यता ा त पिरसं था जर िव ापीठा या आदे शांचे
मा यता

ा त पिरसं थांवर महारा

िव ापीठ

कायदा 1994 व अनुषंिगक पिरिनयम व दं डकानुसार

कायवाही केली जाते.
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उ र

मांक
उदा:-

1.

महािव ालय तथा मा यता

2.

महािव ालय तथा मा यता ा त पिरसं थेतील

3.
•

जर

िव ापीठाने

या

काय ाचा

व

पिरिनयमांचा भंग केला तर कोणती

िश ा केली जाते?
•

िव ापीठाने जर िव ापीठ कायदा 1994
धरावे?
महारा
अशा

िव ापीठ कायदा 1994 नुसार
कोण या

महािव ालयाचे

संल नकरण काढू न घेतले आहे का?
३

महारा
106

-1

िव ापीठ कायदा -1994 कलम

िहतसंबध
ं ाचे

करणा या

व

२

र ण

नुसार

िव ापीठा या

कर यात

हयगय

ािधकरणातील सद य अथवा

अिधका यास कोण या िश च
े ी तरतूद आहे ?

•

िव ाथ

वेश ितबंिधत करणे.

महािव ालय तथा मा यता
संल नकरण काढू न घेणे.

ा त पिरसं थेचे

िव ापीठाचे अिधकार मंडळाचे सद य / अिधकारी

यां याकडू न काय ाचा पिरिनयमांचा भंग होऊन
िव ापीठाचे

नुकसान

झा यास

संबध
ं ीतांवर

िनयमानुसार जबाबदारी िनि त करता येते.

पाळला नाही तर कोणास जबाबदार

•

आ थक दं ड करणे.

ा त पिरसं थेस

जो अिधकारी / कमचारी / अिधकार मंडळाचा

सद य कायदा पाळत नाही तो जबाबदार राहील.
दिलत िम कदम गु जी महािव ालय, मंगळवेढा

या महािव ालयाचे संल नकरण काढू न घेतले आहे .
महारा

िव ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 106-1

व 2 नुसार िव ापीठा या िहतसंबध
ं ाचे र ण कर यात

हयगय करणा या

ािधकरणातील सद य अथवा

अिधका यास पिरिनयम

.301 ते 320 मधील

तरतूदीनुसार कायवाही कर याचे ावधान आहे .

ही पिरिनयमातील कलमे िरक हरी ऑफ

डॅ मेज ऑर लॉस शी संबिं धत आहे त का?

तथािप ा यापक, सहयोगी ा यापक व
कमचारी नेमताना Scrutiny committee
काहीची लाईफ डॅ मेज केली आहे त
हणजेच यांना ता कािलन नोकरीतून

यांना जावे लागले आहे यांचा याम ये

काहीही

दोष

नसताना

Scrutiny committee सद यांनी चुकीची Scrutiny
केली आहे असे अ ाप िनि त झालेले नाही.

िव ापीठाचे

नुकसान व िहतसंबध
ं ास बाधा पोहचते

अशा Scrutiny committee सद यांवर

कारवाई होणार आहे का?
•

अशा सिमती सद यांवर कारवाई केली

नस यास, करणार आहात का?
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अ ाप Scrutiny committee ने चुकीचे काम केले

आहे असे िनि त नाही, यामुळे कारवाई कर याचा
उ वत नाही.
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उ र

मांक
•

आतापयत

ािधकरणातील

या

कलमानुसार

सद य

अथवा

अिधका यास िश ा झाली आहे का?
ीमती िवभूते एस. बी.
4

अ ापपयत कुणी चुकीचे काम केलेलं िनि त झालेलं
नाही यामुळे कारवाई कर याचा
ाचाय

पी. एच. डी या पा

ी. पवार एस. के.

िव ा य ना डी. आर.

सी. सिमतीने डी. आर. सी. कायक े या

नाही.

बाहे र जाऊन वेश नाकारला आहे का?

•

अिधसभा सद य डॉ. बारबोले यांनी

मा.

कुलगु

यां याकडे

पुरा यासह

त ार िदली होती याचे काय झाले?
•

आता जे मा. कुलगु ं नी उ र िदले आहे

या िव ा य ला अजूनही याय िमळाला

नस याचे

पुरावे

िद यास

िव ा य ला याय िमळणार का?
5

या

िव ा य चे कोण या परी ांचे िनकाल या
वष ही वेळेवर लागले नाहीत?

उ वत नाही.

या िव ा य ना याय िमळालेला आहे .

येक िव ा य ला याय िमळणे आव यक आहे
यानुसार कारवाई कर यात येईल.

482 परी ेपक
ै ी 28 परी च
े े िनकाल ४५ िदवसापे ा

जा त कालावधीत जाहीर कर यात आलेले आहे .

बी. कॉम, एम. बी. ए., एम. कॉम, एम. सी. ए.

इंिजिनअर ग, बी. ए सी सेिम टर -३, बी. ए सी (ई.
सी. एस.), बी. ए सी (बायोटे क) सेिम टर -४.

•

482 परी ेपक
ै ी 28 परी च
े े िनकाल ४५

िदवसापे ा जा त कालावधीत लागले

आहे त याची िवलंबाची कारणे काय

आहे त?
•

िव ापीठा या

परी ांचे

िनकाल

३०

िदवसात लागणे अपेि त आहे की ४५

िदवसात?
6

यातील ब याच िवषयांना Approved Teachers

उपल ध नस याने िनकालास िवलंब लागलेला आहे .

परी ांचे िनकाल 30 िदवसात लावावे मा

िनकालासाठी 45 िदवसापे ा जा त िदवस लागू
नयेत, अशी तरतूद आहे .

अनेक महािव ालयात युिनट टे ट व होम

कोण याही महािव ालयाकडू न युिनट टे ट व होम

रेकॉड तपास याची यं णा िव ापीठाने तयार

िनदशनास

असाई मेट न घेता माक िद याचे कळते.
केली आहे का?

असाई मेट न घेता माक िद याची बाब िव ापीठा या
आलेली

महािव ालयीन

नाही.

अंतगत

गुण

ही

तरावरील बाब आहे . सदर गुण

जमा क न घेताना परी ा िवभाग सव रेकॉड तपासून

गुण जमा क न घेतात.
•

समजा एखादी त ार आली आिण

िव ापीठाकडे मागणी केली तर तशी
यव था आहे का?
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िव ापीठा या िद.30 ऑग ट, 2014 या

पिरप कानुसार कायवाही करणे आव यक आहे .
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उ र

मांक
•

िव ा य ला

िदले

जाणारे

गुण

हे

िव ापीठा या एकूण गुणाम ये िमसळले
जातात

महािव ालयातील

रेकॉड

आहे .

तपास याची जबाबदारी िव ापीठाची
नाही काय?

•

परी ा िवभागाकडू न सव रेकॉड तपासले

जाते आहे असे हटले आहे यात काय
काय तपासले जाते?

डॉ. आवताडे एच. के.
7

महारा

गुणप कावर संबिं धत िश काची सही व ते गुणप क
ाचाय माफत पाठिवले आहे का हे तपासले जाते.

ा. डॉ. सुयवंशी एस. एस.
िव ापीठ कायदा 1994 कलम

32(५) (घ) नुसार परी ा मंडळा या कवा
सिमती या

सद यास

ाि क,

परी क,

िनयामक कवा िनदशी हणून िनयु त करता

नाही.

येत नाही. काय ाचे हे कलम िशथील क न
उपरो त सद यांना काम दे याचा अिधकार

मा. कुलगु ं ना आहे का?
•

अपवादा मक पिर थतीत अशा एखा ा
य तीला काम िदलेलं आहे का?

•

मा. कुलगु ं नी यापूव

मा. कुलगु ं या मा यतेने िदलेले आहे .

32(५) खाली

परी ेचे काम कर याचे आदेश िदले

होय, नावांची यादी आहे .

आहे त का?
•

३२(५) मधील सद यांने परी ेचे काम
केले तर काय ाचा भंग होतो का?

तांि क

या यास भंग हणता येईल मा

JBVC म ये झाले या िनणयानुसार मा. कुलगु ं नी
मा यता िदली असेल तर यास काय ाचा
भंग हणता येणार नाही.

8

पिर ेतील कामकाजाबाबत
िश ा केले या कोण या

माद सिमतीने

ा यापकांची िश ा

माफ क न परी ेचे कामकाज िदले गेले?

•

माद

सिमतीने

केले या

िश च
े ा

िनयु त

सिमती

कालावधी संप यानंतर याला काम दे ता
येते का?

9

API

पडताळणीसाठी

कोण याही ा यापकाची िश ा माफ क न कामकाज
िदले गेले नाही.
दे ता येत नाही.
API पडताळणी सिमतीसाठी मा. कुलगु

महोदयांनी

सद यांना िकती मानधन दे याची तरतूद

खालील माणे मानधन िनध िरत केले आहे .

मानधन िनध िरत केले आहे?

2. सद य - .500/-

केली आहे अथवा मा. कुलगु ं नी असे िकती

•

हे मानधन एका केससाठी आहे का एका
िदवसासाठी?
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१. अ य - .750/-

हे मानधन एका केससाठी आहे .
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उ र

मांक
•

िव ापीठाम ये कोण याही जबाबदारीने

िकतीही वेळा कवा अनेक वेळा काम
करणा या

सिमती

अ य ाला

कवा

सद याला सारखाच हणजे

.150/-

ए.

सिमती

इतका

पी.

वास खच िदला जातो मग
आय.

पडताळणी

उमेदवारां या ए. पी. आय. पडताळणीसाठी याचा

संपण
ू अ यास करावा लागतो यामुळे यांना मानधन
ठरिव यात आलेलं आहे .

सद यांना इतक मानधन का िदलं जातं?

•

महािव ालय

ए.

पी.

तरावर

आय.

उमेदवारां या

व

पडताळणीसाठीही

कागदप ांची

छाननी

सिमती

नेमली जाते या सिमतीतील सद यांनाही

िनध रीत केलेले मानधन
िनयम िव ापीठ

काय?
•

नाही.

ावे असा

तरावर केला आहे

एल. आय. सी. सिमतीचे सद यही
महािव ालयाचे सव रेकॉड तपासतात

मा

यांना मानधन िदले जात नाही

महािव ालयाकडू नही

िनयमा माणे

र कम िव ापीठाला िमळते मग ए. पी.

मा. कुलगु ं या मा यतेनुसार दे यात येत आहे .

आय. पडताळणी सिमतीला मानधन
कोण या िनयमां या आधारे िदले जाते?

•

आपण

हणताय

ा यापकच

या

केसम ये

ा यापकाचा ए. पी. आय.

ए. पी. आय. तपासणी कर या या सिमतीत त

हणजे िव ापीठाच काम

अस याने आिण यां या िशफारशीची पूण शाहिनशा

घेऊनही ए. पी. आय. तपासताना चुका

यावर यो य ती कारवाई करते, यामुळे यात चुका

तपासतात

ा यापकच करतात तरी सु दा पैसे

झा या

व

भिव यकाळात

संबिं धत

ा यापकाला काही अडचणी िनम ण

क नच महािव ालय व िव ापीठ िवकास मंडळ
हो याचा

उ वत नाही.

झा या तर ती जबाबदारी कोणाची?
•

अय

व सद य यांची कामे सारखीच

अस याने

यां या मानधनात िवषमता

का?

•

हे जे मानधन ठरिव यात आलेले आहे ते

कोण या ािधकरणात ठरिवले आहे ?
•

आतापयत िकती

ा यापकांची ए. पी.

आय. पडताळणी सिमती सद यांनी
केली आहे ?

•

ए.

पी.

कर याचा

आय.

कोर

िव ापीठाला

कॅल युलेट
कोण या

काय ानुसार अिधकार आहे? असा
उ ेख कुठे आहे का?
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अ य हा अ य असतो व सद य हा सद य असतो.

मा. कुलगु ं या मा यतेने ठरिवले आहे .
३२ जणांची पडताळणी केली आहे व १९ जणांना
ा यापक पद मा यता िदलेली आहे .

िव ापीठ अनुदान आयोगा या िदनांक 30 जून,

२०१० या अिधसुचनेतील पिर छे द
तरतूद आहे .

.6.3.5 म ये
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उ र

मांक
डॉ. च हाण सी. एस.
10

डॉ. घुटे ही. बी.

अ पसं यांक महािव ालयातील सहायक

ा यापकां या भरतीकिरता असणारी िनवड

सिमती व सहायक

ा यापकांचे सहयोगी

ा यापक हणून पी. बी. एस. कॅस नुसार

पदो ती होतानाची सिमती कशी गठीत केली

िव ापीठ अनुदान आयोगा या िदनांक 30 जून,

२०१० या अिधसुचनेतील पिर छे द

.5.1.5 नुसार

िनवड सिमती गठीत केली जाते.

जाते?
उप

सहयोगी

ा यापक

हो याकिरता

अ पसं यांक महािव ालयातील सहायक

ा यापकांसाठीची सिमतीची रचना कशी

आहे ?
•

अ पसं यांक

महािव ालयातील

ा यापकां या िनयु ती संबध
ं ी

सहयोगी / सहायक

कवा

ा यापक हणून

िनयु ती

कर यासाठी या

सिमतीची

काही प

आप याकडे आलेले आहे त

रचना कशी असावी याबाबत कोट चे

का?
•

अ पसं यांक

सहायक

सदर िनवड सिमतीसाठी िव ापीठ अनुदान
आयोगा या िदनांक 30 जून, २०१० या

अिधसुचनेतील पिर छे द

.5.1.5 माणे रचना आहे .

अ पसं यांक सं थेचे असे हणणे आहे की यांना

िव ापीठ अनुदान आयोग व महारा ् शासन यांचे
िनयम लागू होत नाहीत, याबाबत अ पसं यांक
आयोगाकडे केस चालू आहे.

महािव ालयातील

ा यापकां या

भरतीकिरता

युजीसी या िनयमानुसार असणारी िनवड

आहे .

सिमती बंधनकारक आहे का?
•

हा िनयम आप या िव ापीठाचा आहे की
हा कायदा आहे?

•

िनयिमत

भरती ि या

व

महािव ालयातील

अ पसं यांक

महािव ालयातील भरती ि या याम ये
काय फरक आहे ?

•

अ पसं यांक सं थेला रो टर लागू आहे
की नाही?

•

जर रो टर लागू नाही तर अ पसं यांक

सं थे या

भरतीम ये

व

इतर

महािव ालया या भरतीम ये काय फरक
आहे ?

11

सोलापूर

िव ापीठात

कायरत

पदावरील अ यापकांची सहयोगी
हणून

पदो ती

कर याकिरता

कायवाही कर यात आली आहे?
•

रीडर

ा यापक
कोणती

ही कायवाही साधारणपणे कधीपयत पूण
होईल?
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महारा ् शासनाचा िनर्णय आहे .
युजीसी आिण महारा ् शासनाने यात कुठलाही
फरक केलेला नाही.

नाही.
युजीसी या िनयमा माणे काही अ पसं यांक

महािव ालयांना अिधकार िदले आहे त यानुसार
यां या िनवड सिमतीकरीता ितिनधी पाठिवला
जातो.

सोलापूर िव ापीठात कायरत असले या रीडर

( पाठक) पदावरील अ यापकांची सहयोगी ा यापक
हणून पदो ती कर याकिरता िव ापीठात िविहत

सिमती नेमलेली असून सिमती या िशफारशीनुसार
कायवाही सु आहे .

लवकरच पूण होईल.
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उ र

मांक
12

िविवध

महािव ालयाकडू न

पा ता

अज

िव ापीठात जमा कर यास िवलंब झा यास
यावेळी िकती दं ड आकार यात येतो?

िविवध महािव ालयाकडू न पा ता अज िव ापीठात
जमा कर यास िवलंब झा यास

िव ापीठाने

िस द केले या पिरप क

नो हबर,

2014

पिरषदे मधील ठराव

िवलंब शु कानंतर
ित िव ाथ

.50/-

माणे

दं ड आकार याऐवजी एक िविश ट दं ड
आकार यात का येत नाही?

•

मांक-3

रोजी

याच माणे िदनांक 29
झाले या

यव थापन

मांक 13 नुसार अितिर त

ित िदन,

माणे दं ड आकार यात येतो.

ित िदन,

तुत

मधील Appendix -I म ये नमूद के या माणे िवलंब

शु क आकारले जाते.

•

यावेळी

ित िव ाथ

.50/-

िव ापीठा या पिरिनयमाम ये केलेले िनयम पाळले
जातात.

इतर िव ापीठातून वेश घेणा या िव ा य ना
३० माच पूव माय ेशन स टिफकेट जमा

करणे बंधनकारक आहे . वेळेत हे स टिफकेट
जमा न के यास
लागणार

आहे .

.500/- दं ड भरावा
माय ेशन

स टिफकेट

दे खील

यां याकडू न

संदभ त िशवाजी िव ापीठाकडे
पाठपुरावा

क न

वारंवार

पेिसिफक केस टू केस िनणय घे यात येतो.

माय ेशन स टिफकेट बाबत कारवाई होत
संबिं धत

िव ा य ची

कोणतीही चूक नसताना यास

नाही

अशा

वेळी

.500/- दं ड

आकारणार का?

डॉ. र गे बी. पी.
13

डॉ. िशळीमकर टी. एन.

िव ापीठाने

तािसका

त वावर

िदले या िश कांचा असा अनुभव

मा यता

यांना

नोकरीसाठी गरज असेल तर कवा िनयिमत
मा यता

िमळा यानंतर

पी.

जी.

टीचर

नाही.

रेकगिनशन साठी िवचारात घे यात येतो का?

14

िव ापीठ

टटयूटमधील

तरतुदीनुसार

िव ापीठ महािव ालयांनी सादर केले या
तावास अनुस न िश कांना सहा मिहने

कवा एका शै िणक वष किरता मा यता का

मा यता दे यात येते.

दे त नाही?
•

गे या वषभराम ये मा यता िदले या

तािसका त वावर अनेक महािव ालयातील पु कळ

िश काचे नाव सांगता येईल का?

काय लयात आहे . तथािप, िनयिमत पुणवेळ मा यता

महािव ालयाचे

व

महािव ालया या

िश कांना मा यता िदलेली असून सदर मािहती
दे णे झालेले नाही.

सही/-

सिचव अिधसभा
(कुलसिचव)

अिधसभेची दहावी बैठक रिववार, िद.२९ माच, २०१५ कायवृ ांत

33/33

