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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

अिधसभे�या 19 �या बैठकीचा काय�वृ� ांत

शिनवार, िद.29 स�ट�बर, २०१8 दुपारी 12:00 वा.  

अिधसभेची १9 वी बठैक िद.29 स�ट�बर, 2018 रोजी दुपारी 12:00 वा. िव� ापीठ सभागृहात 

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

बठैकीस खालील सद�य उप��थत होते.  

अ.� . सद�याचे नांव पद

1) डॉ. मृणािलनी फडणवीस - मा. कुलगु�  तथा �भारी सचंालक, परी� ा व 

मू�यमापन मंडळ

अ�य�

2) �ाचाय� डॉ. उबाळे �ही. पी. सद�य

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

4) �ाचाय� डॉ. कदम एम. एस. सद�य

5) �ाचाय� डॉ. गोरे एस. एस. सद�य

6) डॉ. शेवाळे बी. सी., िव�  व लेखा अिधकारी सद�य

7) �ा. डॉ. घुटे �ही. बी. सद�य

८) � ी. �शदे एस. एन. सद�य 

९) डॉ. पवार एस. के. सद�य 

१०) �ाचाय� डॉ. िच� े जी. एन. सद�य

११) �ाचाय� डॉ. कोटी एस. �ही. सद�य

१२) �ाचाय� डॉ. पिरचारक डी. एस. सद�य

१३) �ाचाय� डॉ. पाटील आर. आर. सद�य

१४) �ाचाय� डॉ. �शगाडे ए. बी. सद�य

१५) �ाचाय� डॉ. भांज ेबी. एम. सद�य

16) � ी. नवले एस. एस. सद�य

१७) डॉ. र�गे बी. पी. सद�य

१८) � ी. �शदे आर. बी. सद�य

१९) कु. मोिहते-पाटील एस. ज.े सद�य

२०) डॉ. आवताडे एच. के. सद�य

२१) डॉ. च�हाण सी. एस. सद�य

२२) डॉ. बारबोले ए. एन. सद�य

२३) डॉ. काळज ेए. एम. सद�य

२४) डॉ. िबराजदार जी. डी. सद�य

२५) डॉ. �शदे टी. �ही. सद�य

२६) डॉ. आदटराव बी. एन. सद�य

२७) डॉ. �शदे एस. के. सद�य

28) डॉ. फुलारी टी. ज.े सद�य
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अ.� . सद�याच ेनांव पद

29) डॉ. � ीमती रेवडकर बी. डी. सद�या

30) डॉ. म�ते आर. एस. सद�य

३१) डॉ. कांबळे जी. एस. सद�य

३२) � ीमती च�हाण ए. सी. सद�या

३३) � ी. साळंुके एस. एस. सद�य

३४) � ी. गायकवाड आर. एस. सद�य

३५) � ी. शेख ए. एम. सद�य

३६) � ी. गायकवाड एस. एम. सद�य

३७) � ी. सरवदे एस. टी. सद�य

३८) � ीमती मंकणी एन. एस. सद�या

३९) � ीमती नागणसुरे पी. आर. सद�या

४०) � ी. च�हाण डी. ए. सद�य

४१) � ी. धरणे जी. आर. सद�य

४२) �ा. डॉ. देशमुख एम. बी. सद�य

४३) � ीमती महागांवकर आर. ए. सद�या

४४) � ी. पाटील एस. बी. सद�य

४५) � ी. िहरेमठ एस. बी. सद�य

४६) � ीमती तडवळकर ए. ए. सद�या

४७) डॉ. चौधरी एस. बी. सद�य

४८) � ी. संगव ेए. बी. सद�य

४९) डॉ. मंझा जी. आर., कुलसिचव सद�य सिचव

�वागत:

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

� ी. एस. टी. सरवदे यांची महा�मा फुले मागासवग�य महामंडळावर अ�य� पदी िनयु�ती 

झा�याब�ल अिधसभे�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी प�ुपगु�छ देवून �वागत केले.

अनुप��थती :

अिधसभे�या या बठैकीस � ी. आवळे ए. के. व ॲड. कळके ए. एस. यांनी प� ा� ारे व � ी. राणे 

जी. एफ. व � ी. डांगरे एम. एस. यांनी दूर�वनी� ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली होती. �यां�या 

अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता दे�यात आली.  डॉ. धामन�कर आर. एस. िवभागीय सहसचंालक, 

सोलापरू िवभाग, सोलापरू मा. िश� ण सचंालक (उ�च िश� ण) पणेु यांच े �ितिनधी, डॉ. नंदनवार डी. 

आर. � . सहसंचालक, (तं�  िश� ण), मा. िश� ण सचंालक (तं�  िश� ण) यांच े�ितिनधी, � ी. पाटील पी. 

टी., � ी. गावडे टी. ज.े, � ी. अनासपरेु एम. एम. व � ी. ठाकूर एस. एम. िवधानपिरषद सद�य हे 

अिधसभे�या या बठैकीस अनुप��थत होते.
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कुलसिचवांनी पिरिनयम 474 (1) नुसार, मा. कुलगु�ं ना अिधसभे�या अठरा�या बठैकीपासून या 

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

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

 कुलसिचव काय�लय:

1) सोलापरू िव� ापीठाम�ये संचालक, नवोप� म, नवसशंोधन व साहचय� मंडळ हे पद भर�यासाठी 

िद. 25/08/2018 रोजी पा�  उमेदवारां�या त�  िनवड सिमतीमाफ�त मुलाखती घे�यात आ�या.

2) ��तुत िव� ापीठास काय�लयीन कामासाठी मे.गोदावरी एटंर�ायजसे, नांदेड यांचेमाफ�त 

Placement Officer, जनसपंक� अिधकारी, अंतग�त लेखा परी� क, �ोगामर, वबेसाईट डे�हलपर व 

टे�नीकल अिस�टंट ही पदे कं� ाटी �व� पात भर�यात आली.

3) ��तुत िव� ापीठास सचंालक, परी� ा व मु�यमापन मंडळ हे पद भर�यासाठी िविवध वत�मान प� ात 

जािहरात �िस�द क� न पा�  उमेदवारांकडून िद.15/09/2018 पय�त अज� मागिव�यात आले 

आहेत. 

4) िव� ापीठातील पदो� ती�या िर�त पदावर पदो� ती दे�यासाठी सेवाज�ेठता व गुणव� नुेसार वग� 1 ते 

4 संवग�तील पा�  उमेदवारांची िशफारस कर�यासाठी िवभागीय पदो� ती सिमतीची बठैक 

िद.20/07/2018 व िद.26/07/2018 रोजी आयोिजत क� न सिमती�या िशफारशीनुसार पा�  

कम�चा�यांना पदो� ती दे�यात आली आहे.

5) कॅस अतंग�त िश� कां�या पदो� ती किरता Selection Committee ची बठैक िद.28/06/2018 

रोजी आयोिजत कर�यात आली होती. सदर किमटीने िशफारस के�यानुसार डॉ.लोखंडे बी.ज,े

डॉ.भोसले आर.बी, डॉ.कांबळे जी.एस. यांना सहयोगी �ा�यापक पदाव� न �ा�यापक पदावर 

पवू�ल� ी�भावाने पदो� ती आदेश िद.25/07/2018 रोजी पािरत कर�यात आले. कै. डॉ. सी. एच. 

भानुमते �पाठक पदाव� न सहयोगी �ा�यापक पदावर पदो� ती.

6) महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 103 अ�वये ��तुत िव� ापीठा�या भाषा व 

वा� मय संकुल (मराठी, �हदी, इं� जी, सं�कृत व उदू�) व रसायनशा�  सकुंलातील B.Tech in

Cosmetic Technology येथे कं� ाटी सहायक �ा�यापक पदाची एकूण 06 निवन पदे िनम�ण क� न 

Walk in Interview ची जािहरात देवून िद.28/08/2018 रोजी उप��थत उमेदवारांची मुलाखत 

घेऊन िनवड सिमतीने एकूण 05 उमेदवारांची िशफारस केली आहे. िनवड झाले�या उमेदवारांना 

कं� ाटी िश� क �हणनू िनयु�ती आदेश पािरत कर�यात आले आहेत.
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7) अिभयांि� की िवभागांतग�त होणारे कामे खालील �माणे.

अ.

� .

कामाचे नाव अंदाजप� कीय

�कमत (लाखात) 

कामाची स� ��थती

1 � ंथालय इमारतीचे दु� �तीचे काम करणे 19.98 काम अंितम ट��यात आहे

2 िव� ापीठातील वक� �टेशनसाठी लागणारे

फ�नचर तयार करणे 

62.35 अंितम देयक आदा कर�याची काय�वाही सु�

आहे. 

3 100 के�हीए चा सोलर जनरेशन िस�टीम

बसिवणे 

98.55 काम पुण�झाले असून 70 % देयक आदा

कर�यात आले आहे. 

4 िव� ापीठातील � ेनेजचे काम करणे 24.50 सव�� ण, आराखडा तयार करणे इ�यादी

कामासाठी 2.00 लाख � पये आगाऊ 

तसलमात महारा��  जीवन �ािधकरण यांना 

दे�यात आलेली आहे. व सदर कामाचे

अंदाजप� क कर�याची काय�वाही

�यांचमेाफ�त सु�  आहे. 

5 िव� ापीठातील व�ेट वॉटर ि� टम�टचे काम

करणे 

50.00

6 िव� ापीठातील रेन वॉटर हाव��ट�गचे काम

करणे 

10.00

7 मुलांचे वसितगृह बांधणे 700.00 अंदाजप� क सा.बॉ.िवभागाकडून आिदवासी

शासकीय वसतीगृह िवभागाकडे सादर 

कर�यात आले आहे. 

8 पदाथ� िव� ान इमारतीचे दु� �तीचे काम

करणे 

19.12 सदर काम अंितम ट��यात आहे.

9 रसायनशा� इमारतीचे दु� �तीचे काम

करणे  

19.73 सदर काम अंितम ट��यात आहे.

10 िव� ापीठात िद� ांत समारंभ करीता

म�टीपप�ज हॉल बांधणे 

234.00 अंदाजप� क काय�कारी अिभयंता साव�जिनक

बांधकाम िवभाग � . 2 यांचकेडून तपासून 

अधी� क अिभयंता यां�या काय�लयाकडे

पुढील काय�वाहीसाठी पाठिव�यात आले

आहे. 

11 इले�� ॉिन�स इमारत बांधणे 270.00 मु�य अिभयंता, पुणे यां�याकडून जॉब नंबर

�ा�त कर�याची �ि� या सु�  आहे. 

12 िव� ापीठाचे मु�य �शासकीय इमारत व

परी� ा भवन बांधणे

4141.00 अंदाजप� कास मु�य अिभयंता, पुणे

सा.बां.िवभागाकडुन त�वत: तांि� क मंजुरी 

िमळाली आहे. तसेच सदर कामाची ई 

िनिवदा �काशीत कर�याची काय�वाही

करणेबाबत सा.बां.िवभागास कळिव�यात

आलेले आहे. 

13 सामािजकशा� े संकुलाकडील सेिमनार

हॉल व कॉ�फर�स हॉलच े नुतनीकरणाचे

काम करणे फेस-1 

24.77 काय�रंभ आदेश दे�यात आले ला आहे, काम

सु� कर�यात येत आहे. 

14 सामािजकशा� े संकुलाकडील सेिमनार

हॉल व कॉ�फर�स हॉलच े नुतनीकरणाचे

काम करणे फेस-2 (खुच� खरेदी करणे) 

13.44 काय�रंभ आदेश दे�यात आलेला आहे.
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अ.

� .

कामाचे नाव अंदाजप� कीय 

�कमत (लाखात) 

कामाची स� ��थती

15 भशुा� संकुल इमारतीम�ये परी� ा हॉलचे बांधकाम

करणे 

19.02 काम पुण�झालेले आहे.

16 शा� ीय उपकरण क�� इमारतीचे पिह�या

मज�याचे बांधकाम करणे 

31.40 आतील व बाहेरील �लॅ�टर काम

सु�  आहे. 

17 मेस � . 1 चे वाढीव बांधकाम करणे 38.19 काम अंितम ट�यात आहे.

18 मेस � . 2 चे वाढीव बांधकाम करणे 38.19 काम अंितम ट�यात आहे.

19 400 िमटर ॲथेलेटीक � ॅक तयार करणे 35.00 काम अंितम ट�यात आहे.

20 �ही.आय.पी.अितथीगृहाचे वाढीव बांधकाम करणे. 180.00 सा.बां.िवभागाकडून तांि� क

मंजुरी िमळालेली आहे, �यानुसार

पुढील काय�वाही सु�  आहे. 

21 हे�थ स�टर इमारतीचे बांधकाम करणे 32.00 वीट बांधकाम सु� आहे.

22 फॅक�टी �लब इमारतीचे बांधकाम करणे 201.00 सदर कामा�या वाढीव / सुधारीत

कामाची �शासकीय मा�यता

िमळ�यासाठीचा िवषय िद.12-6-

18 रोजी�या बांधकाम सिमती�या

बैठकीत ठेव�यात आलेला होता, 

परंतु सदर िवषय तपशीलवार 

पुढील बैठकीत ठेव�याचा ठराव 

कर�यात आला. 

23 मुल�चे वसितगृह बांधणे 700.00 अंदाजप� क सा. बां. िवभागाकडून

मं� ालय आिदवासी शासकीय 

वसतीगृह िवभागाकडे सादर 

कर�यात आले आहे. 

24 संगणकशा� संकुलाम�ये िल�ट बसिवणेकरीता

लागणारे बांधकाम करणे 

16.33 काम सु� आहे.

25 संगणकशा� संकुलाम�ये िल�ट बसिवणे 23.82 ई-िनिवदा मागिव�याची काय�वाही

सु�  आहे. 

26 482 एकर पिरसराम�ये सुर� ा �भतीचे बांधकाम

करणे 

415.98 सा. बा.ं िवभागाकडून अंदाजप� क

�ा�त झालेल े आहे. तसेच सदर 

कामाची ई िनिवदा �काशीत

कर�याची काय�वाही करणेबाबत 

सा. बां. िवभागास कळिव�यात

आलेले आहे. 

27 िव� ापीठ पिरसरातील उपहारगृह, मुल�ची मेस,

मुलांची मेस � . 1 व 2 या 11 मिह�यांकरीता

चालिव�यास देणेबाबत. 

---- उपहारगृह,मुल�ची मेस, मुलांची

मेस � . 1 व 2 या 11 

मिह�याकरीता चालिव�यासाठी

िविवध फम�ना काय�रंभ आदेश 

दे�यात आलेल ेआहेत. 
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 महािव� ालय व िव� ापीठ िवकास मंडळ:

१) कौश�य िवकासक�� ातंग�त सव� अ�यास� माचे िनकाल घोिषत कर�यात आले असून सव� 

महािव� ालय/सं�थाना गुणप� क व �माणप�  पोहच कर�यात आले आहेत.

२) कौश�य िवकासक�� ां� ग�त शै� िणक वष� 2018-19 साठी एकूण 42 महािव� ालय/सं�थांना 

िविवध अ�यास� म सु�  कर�यासाठी संल��नकरण व नुतनीकरणास मा�यता दे�यात आली 

आहे.

३) कौश�य िवकासक�� साठी डॉ.�भाकर कोळेकर, सहा.�ा�यापक,सामािजक शा� े संकुल यांची 

सम�वयक �हणनू नेमणकू कर�यात आली आहे.

४) कौश�य िवकासक�� ातंग�त िविवध अ�यास� म िशकिवणा�या िश� कांची संपणू� मािहती तसेच 

िव� ा�य�ची मािहती सव� संल��नत महािव� ालय/सं�थेकडून मागिव�यात आली आहे.

५) कौश�य िवकासक�� ांतग�त शै� िणक वष� 2017-18 साठी एकूण 58अ�यास� म होते.

शै� िणक वष� 2018-19 साठी एकूण 6 निवन अ�यास� म महािव� ालय/सं�थेत सु�  

कर�यात आले आहेत. �यानुसार एकूण 64 अ�यास� म झालेले आहेत.

६) सौ.संिगता जाधव सिचव, महारा��  कराटे ॲ�ड िकक बॉ��सग फेडेरेशन,सोलापरू  यांनी  

��तुत िव� ापीठातील कौश�य िवकासक�� ातंग�त Moral Value Education व Self Defence

हे दोन निवन अ�यास� म सु�  कर�याबाबत ��ताव िदलेला हेाता. �याअनुस� न दो�ही 

अ�यास� मासाठी सामंज�य करार (MOU) कर�याबाबत मा.कुलगु�  महोदयांनी सुचिवले 

होते. दो�ही अ�यास� माचे सामंज�य करार (MOU) कर�यात आलेला असनू अ�यास� म सु�  

कर�यात आलेले आहेत.

७) शै� िणक वष� 2017-18 वष�साठी अिव�कार सशंोधन महो�सव-2018 चे आयोजन कर�यात 

येत आहे. �यासाठी डॉ.एस.डी राऊत संगणकशा�  यांची अिव�कार सम�वयकपदी नेमणकू 

कर�यात आली आहे. तसचे डॉ.एम.जी.माळी यांची सहसम�वयकपदी िनय�ुती कर�यात 

आली आहे.  

८) अिव�कार संशोधन महो�सव-2018 साठी आयोजन कर�यात येत असून याबाबत सव� 

महािव� ालय/सं�था सम�वयक नेमूण �ि� या पणु� कर�यास कळिवले आहे.

९) अिव�कार संशोधन महेा�सव-2018 चे आयोजन कर�यासाठी महािव� ालय/स�ंथाना 

कळिव�यात आले आहे.
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१०) ��तुत िव� ापीठाशी संल��नत महािव� ालयातील �ाचाय�, सहा�यक �ा�यापक, � ंथपाल व 

शा.िश.संचालकांची िर�त पदे भर�यासाठी �ा�त झाले�या पाच (05) ��तावांची तपासणी 

क� न जािहराती�या मसुदयास मा�यता दे�यात आली. �यापकैी काही महािव� ालयांनी 

जािहरात �िस�द केलेनुसार जािहराती िव� ापीठा�या su.digitaluniversity.ac या सकेंत 

�थळावर "Employment opportunity" या िशष�काखाली �िस�द कर�यात आ�या. उव�िरत 

महािव� ालयाने जािहरात �िस�द करताच जािहराती िव� ापीठा�या सकेंत�थळावर �िस�द 

के�या जातील.

११) िवशेष क�  िवभागात सहा�यक �ा�यापक पदासाठी िद. 01 जुलै, 2018 ते 06 स�ट�बर, 2018

अखेर पंधरा (15) मागासवग�य उमेदवारांनी नाव न�दणी केलेली असून, नाव न�दणी केले�या 

उमेदवारांची नाव े िव� ापीठा�या सकेंत�थळावर “Special cell” या िशष�काखाली �िस�द 

कर�यात आली आहेत.

१२) संल��नत महािव� ालयातील िश� के� र कम�चा-यांमधून �ितवष� एका कम�चा-यास िव� ापीठ 

वध�पन िदनी "गुणवतं कम�चारी परु�कार" �दान कर�यात येतो. �यानुषंगाने सलं��नत 

महािव� ालयाकडून "गुणवतं कम�चारी परु�कार" साठी �ा�त ��तावांची मा. कुलगु�  

महोदयांनी गिठत केले�या सिमतीकडून छाननी/पडताळणी होऊन, िशफारस केलेले पा�  

कम�चारी वालचंद कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स, सोलापरू � ी. संगव े अिजतकुमार 

बापरुाव यांना िव� ापीठ वध�पन िदनी िद. 01 ऑग�ट, 2018 रोजी सन 2018 चा "गुणवतं 

कम�चारी परु�कार" �दान कर�यात आला.

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

आ�थक सहा�य अनुदान मंजूर केले जाते. �यानुषंगाने सलं��नत महािव� ालयांकडून किरअर 

गाईड�स �या�यान आयोजना�तव काही अशंी आ�थक सहा�य अनुदान मागणीच े ��ताव 

मागिव�यात आले.

१४) ��तुत िव� ापीठात यापवू� डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर सशंोधन क�� , बाट�, पणेु व सोलापरू 

िव� ापीठ, सोलापरू यांच े सयंु�त िव� माने अ.जाती �वग��या िव� ा�य�साठी �पध� परी� ा 

माग�दश�न क��  सु�  कर�यात आले होते. सदर क��  सामािजकशा� े सकुंलांतग�त चालिव�यात 

येत होते. तथापी बाट�, पणेु यांचेकडून सदर �पध� परी� ा माग�दश�न क�� ासाठी फ�त दोन 
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वष�साठी अनुदान �ा�त झाले, त� नंतर बाट�, पणेु यांचेकडून अनुदान �ा�त झालेले नाही.

तथापी सदर �पध� परी� ा क�� ाम�ये िविवध �पध� परी� ेसाठी आव�यक प�ुतके उपल�ध 

असून, सदर प�ुतकांचा वापर स� :��थतीत होत नस�याने, सदर प�ुतकांचा वापर 

िव� ापीठातील िविवध सकुंलाकडील िव� ाथ�/िव� ाथ�न�ना व वसितगृहातील िव� ाथ�/

िव� ाथ�न�ना �हावा या हेतूने, िव� ापीठ �तरावर �पध� परी� ा क�� ाचे कामकाज 

�यव��थतिर�या पार पाड�यासाठी मा. कुलगु�  महोदयांनी डॉ. जी. जी. �हनकडे,

सामािजकशा�  ेसकुंल, सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू यांची िनवड केली आहे व �यानुषंगाने 

�यांना कळिवले आहे.

१५) छोटया संवग�तील मागासवग�याकरीता आरि� त पदे भर�याबाबतची काय�प�दतीबाबत 

सामा�य �शासन िवभाग शासन शु�दीप� क � . बीसीसी-2016/� .� . 228A/16/16-ब िद. 

25 जुलै, 2018 संल��नत महािव� ालयांना यो�य �या पढुील काय�वाही�तव पाठिव�यात आले 

आहे.

१६) िव� ापीठाशी संल��नत महािव� ालयाकडून �ा�त झाले�या, �थािनक िनवड सिमती 

अहवालानुसार यो�य ती काय�वाही क� न सबंिंधत महािव� ालयास मा�यता अस�याचे 

कळिव�यात आले (एकूण 593 अ�यापकांना)

१७) कायम िवनाअनुदािनत महािव� ालयातील सेवािनवृ�  �ाचाय�ना सं�थे�या ��ताव�या 

अनुषंगाने एका शै. वष�साठी पनु:�  मुदतवाढ दे�यात आली आहे. (03 �ाचाय�).

१८) महािव� ालयातील िर�त �ाचाय� पदी 09 महािव� ालयातील सेवाज�ेठ अ�यापकांना �भारी 

�ाचाय� पदी मा�यता   िदली आहे.

१९) संल��नत महािव� ालयातील िश� क व �ाचाय� यां�या मधून उ�कृ�ट �ाचाय� व िश� क 

परु�कार दे�यासाठी सव� महािव� ालयाकडून �ा�त ��तावा�या अनुषंगाने गठीत सिमतीची 

बठैक घेवून सिमतीने िशफारस के�यानुसार िद. 01 ऑग�ट 2018 रोजी िव� ापीठ वध�पन 

िदनािनिम�  शहरी िवभागातून �ाचाय� डॉ. मिहबबू अ. माजीद दलाल, सोलापरू सोशल 

असोिसएश�स आट�स ॲ�ड कॉमस� कॉलेज, सोलापरू यांना उ�कृ�ट �ाचाय� व डॉ. सिचन 

रितकांत ग�गज,े वालचंद इ���टटयुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू यांना उ�कृ�ट िश� क 

परु�कार दे�यात आला. तर � ामीण िवभागातून �ाचाय�. डॉ. कैलास जग� ाथ करांडे, 
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एस.के.एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, कोट�, पढंरपरू, िज. सेालापरू व डॉ. िवकास 

ल�मण कदम कम�वीर भाउराव पाटील महािव� ालय, पढंरपरू यांना उ�कृ�ट िश� क परु�कार 

दे�यात आला.

२०) ल�मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव� ालय, सोलापरू अिण कम�वीर भाऊराव पाटील 

महािव� ालय, पंढरपरू यांच े "Financial Assistance for Skill Based Education under 

National Skill Qualification Framework of Community College and B.Voc" चे ��ताव 

युजीसी, नवी िद� ी येथे पाठिव�यात आले.

२१) कला व वािण�य महािव� ालय, माढा या महािव� ालयातील 2 सहा�यक �ा�यापक, सगंमे� र 

महािव� ालय, सोलापरू या महािव� ालयातील 1 सहा�यक �ा�यापक आिण � ी िशवाजी 

महािव� ालय, बाश� या महािव� ालयातील 1 सहा�यक �ा�यापक अशा एकूण 4 सहा�यक 

�ा�यापकांना �टेज 1 ते 2 आिण �टेज 2 ते 3 म�ये �थानिनि� ती दे�यात आली.

२२) वालचंद कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स, सोलापरू या महािव� ालयातील 1 सहा�यक 

�ा�यापकांना सहा�यक �ा�यापक संवग�तनू सहयोगी �ा�यापक संवग�त पदो� ती दे�यात 

आली.

२३) डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स, सोलापरू या महािव� ालयातील 2

सहा�यक �ा�यापकांना �टेज 1 ते 2 आिण �टेज 2 ते 3 म�ये �थानिनि� तीकिरता सिमती 

दे�यात आली.

२४) यशवतंराव च�हाण महािव� ालय, करमाळा या महािव� ालयातील 1 सहा�यक �ा�यापक 

आिण डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स, सोलापरू या 

महािव� ालयातील 2 सहा�यक �ा�यापक अशा एकूण 3 सहा�यक �ा�यापकांना सहा�यक 

�ा�यापक संवग�तून सहयोगी �ा�यापक संवग�त पदो� तीकिरता िनवड सिमती दे�यात आली.

२५) "Seed Money for Research" या योजन�तग�त शै� िणक वष� 2016-17 मधील 6

महािव� ालयातील 6 िश� कांना सशंोधनाकिरता दुस�या ह��याची एकूण र�कम 

� .2,60,000/- िवतरीत कर�यात आली.
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अ.

� .

िश� कांचे नाव महािव� ालयाचे नाव िवषय दुसरा ह�ता देय र�कम

1. डॉ. राजगु�  एस. पी. ल�मीबाई भाऊराव पाटील 

मिहला महािव� ालय,

सोलापूर. 

इं� जी 30,000/- 60,000/-

2. � ी. मोरे जे. एल. संतोष भीमराव पाटील 

आट�� , साय�स ॲ�ड कॉमस� 

कॉलेज, मं� ुप.

मराठी 30,000/- 60,000/-

3. � ी. शंृगारे एस. एन. रसायनशा�  संकुल, सोलापूर 

िव� ापीठ, सोलापूर 

रसायनशा� 50,000/- 1,00,000/-

4. डॉ. � ीमती मुळजकर 

एम. ओ. 

वालचदं कॉलेज ऑफ आट��  

ॲ�ड साय�स, सोलापूर. 

�ाणीशा� 50,000/- 1,00,000/-

5. डॉ. कचरे पी. एस. �वरेीज कॉलेज ऑफ 

इंिजिनअर�ग, पंढरपूर. 

मेकॅिनकल 

इंिजिनअर�ग

50,000/- 1,00,000/-

6. � ी. राऊत एल. बी. �वरेीज कॉलेज ऑफ 

इंिजिनअर�ग, पंढरपूर. 

मेकॅिनकल 

इंिजिनअर�ग

50,000/- 1,00,000/-

एकूण 2,60,000/- 5,20,000/-

१) "Seed Money for Research" या योजन�तग�त शै� िणक वष� 2018-19 म�ये िव� ापीठ 

संल��नत महािव� ालयातील िश� कांना सशंोधनाकिरता िव� ापीठाकडून आ�थक सहा�य 

दे�याकिरता ��ताव सादर करणेबाबत पिरप� का� ारे कळिव�यात आले आहे.

२) पीएच. डी. व एम. िफल अ�यास� मास �वशेीत तेिवस (23) िव� ा�य�ची मौिखक परी� ा 

घे�यात आली.

३) संशोधन व मा�यता सिमती�या बठैका-

(i) िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखे�या चौदा (14) िवषया�या

(ii) मानविव� ान िव� ाशाखे�या सह (6) िवषया�या,

(iii) आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखे�या दोन (2) अशा एकुण बावीस (22) बठैका 

घे�यात आ�या.

४) िवभागीय संशोधन सिमती�या बठैका-

(i) िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखे�या तीन (3) िवषया�या,

(ii) मानविव� ान िव� ाशाखे�या पाच (5) िवषया�या,

(iii) आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखे�या दोन (2) अशा एकुण दहा (10) बठैका घे�यात 

आ�या.

५) तसेच सन 2015 साली घे�यात आले�या PET-6 मधील िव� ा�य�ना �वशे दे�याची �ि� या 

पणू� कर�याच े सु�  असून PET-7 ची �वशे परी� ा घे�यासाठी िव� ापीठाशी संल��नत सव� 

महािव� ालयाकडून माग�दश�कांची मािहती मागिव�यात येत आहे.

६) शै� िणक वष� 2017-18 म�ये �विेशत िव� ा�य�चे ई-सुिवधा शु�कावरील GST ची र�कम 

जमा कर�याबाबत सव� महािव� ालयांना जा. � . सोिवसो/सां��यकी/ िवभाग/२०१8-

19/7533 िद. 30 ऑग�ट, 2018 नुसार कळिव�यात आले.
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७) बहृत आराखडा संबिंधत GER (Gross Enrollment Ration) तयार कर�यात आला.

८) अहवाल कालावधीम�ये शै� िणक वष� 201८-1९ म�ये िव� ापीठातील िविवध संकुल /

अिधिवभागातील व संल��नत महािव� ालयातील पद�य�ु र अ�यास� मास �वशे पवू� परी� ा 

िदले�या िव� ा�य�ची �वशे फेरी �दारे �वशे पणू� कर�यात आले असून आज अखेर िव� ापीठ 

संकुलातील �थम व ��दतीय वष�चे िमळून एकूण 7९३ िव� ा�य�नी �वशे घेतलेले आहेत.

९) अहवाल कालावधीम�ये शै� िणक वष� 201८-1९ म�ये िव� ापीठ अिधिवभागात �वशे घेतले�या  

अनुसुिचत जाती, अनुसुिचत जमाती, िवमु�त जाती, भट�या जमाती, राजष� छ� पती शाहू 

महाराज िश� ण शु�क िश�यवृ� ी योजने व िवशेष मागास �वग��या िव� ा�य�साठी मॅ� ीको� र 

िश�यवृ� ी, िश� ण शु�क व परी� ा शु�क, एकल�य आ�थक सहा�य योजना,भारतर�न

डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर �वाधार योजना, स�टर स��टर व अ�पसं�यांक िश�यवृ� ी इ�यादी 

योजनेसाठी लागणारे कागदप� ाची पवू� तयारी कर�याबाबतच े  पिरप� क  संबिंधत 

संकुलाकडे पाठिव�यात आले आहे.

१०) शै� िणक वष� 201८-1९ म�ये िव� ापीठातील िविवध सकुंल / अिधिवभागातील व संल��नत 

महािव� ालयातील िव� ा�य�ना राज�ष छ� पती शाहू महाराज िश� ण शु�क िश�यवृ� ी व डॉ.

पंजाबराव वसितगृह िनव�ह भ� ा योजनेबाबत अंमलबजावणी कर�यासाठी मा. िज�हािधकारी 

यां�या आदेशानुसार ��येक महािव� ालय व िव� ापीठ �तरावर नोडल ऑिफसरची िनयु�ती 

क� न सदर िश�यवृ� ीस �िस�दी कर�यासाठी िडजीटल बोड� लाव�यात आले आहेत.

११) शै� िणक वष� 2018-19 किरता िव� ापीठ पिरसराम�ये सामािजकशा� े संकुल (एम.ए-

मराठी, इं� जी, संकृत व उदु�) हे अ�यास� म न�याने सु�  कर�यात आले आहेत तसेच 

िव� ापीठ पिरसराम�ये पदवी �तरावरील B.Tech Course in Cosmetic Technology हे 

कोस� सु�  कर�यात आले असून �यांचे �वशे िव� ापीठ संकुलाम�ये शै� िणक वष� 2018-19

पासून थेट �वशे दे�याच ेकाम पणू� झाले आहे.

१२) अहवाल कालावधीम�ये शै� िणक वष� 201७-1८ म�ये �वशे घेतले�या मागासवग�य 

िव� ा�य�चे िश�यवृ� ीच े �सतावमधील िकरकोळ दु� �ती क� न मा. सहा�यक आयु�त,

समाज क�याण, सोलापरू िवभाग, सोलापरू यां�याकडे एकूण ५८,२४,४५०/- � पये 

िमळ�याबाबतच ेफेर  ��ताव  सादर कर�यात आले आहे.
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१३) सव� िव� ाशाखेतील पदवी�या तृतीय वष�चे सव� अ�यास� म हे िनवड आधािरत � ेयांक �णाली 

(CBCS) नुसार करणेसाठी अ�यासमंडळाने गठीत केले�या िविवध िवषयां�या उपसिमती�या,

अ�यासमंडळा�या तसेच िव� ाशाखे�या बठैका घेवून सदर अ�यास� म िव� ापिरषदे�या अंितम 

मा�यतेअंती िव� ापीठा�या संकेत�थळावर उपल�ध क� न दे�यात आला आहे.  तसचे 

िव� ापीठा�या संल��नत महािव� ालयांना देखील पिरप� का�दारे कळिव�यात आलेले आहे.

१४) शै� िणक वष� 2018-19 पासून केवळ िव� ापीठ संकुलाम�ये सु�  असणा�या पद�यु� र 

अ�यास� मास Communication Skill लागू कर�यात आला आहे.

१५) िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेतंग�त अलाईड हे�थ साय�ससे या िवषयातंग�त नवीन अ�यास� म 

सु�  कर�यात आले आहेत.

१६) सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू व बकँ ऑफ महारा��  कम�चारी संघटना औरंगाबाद (लातरू) यांच े

संय�ुत िव� माने आयोिजत “कॉ. �भाकर यादव �या�यानमाला 2018” �ितवष��माणे याही 

वष� �या�यानमालेचे 7 व ेप�ुप िद.19 स�ट�बर, 2018 रोजी � ी. � ीकांत देशमुख, िवभागीय 

सह.िनबधंक, सहकार सं�था, लातरू यांचे रोजी “शेती, सहकार आिण अथ�कारण” या 

िवषयावर �या�यानाच ेआयोजन कर�यात आलेले आहे.

१७) डॉ. िकरणकुमार राजशेखर िहरेमठ यां�या वतीने सोलापरू यांनी िद.10/07/2018 रोजी 

प� ा�वये �यां�या आई � ीमती मंदािकनी राजशेखर िहरेमठ यां�या वतीने सोलापरू िव� ापीठ व 

िव� ापीठाशी संल��नत महािव� ालयातनू एम.ए. �थम व ��दतीय (सम�  मराठी) गुणानु� मे 

�थम येणा�या िव� ा�य�स / िव� ाथ�नीस सुवण�पदक दे�याचा मानस असून हे सुवण�पदक 

“कै.�ा�यापक डॉ. राजशेखर गंगाधर िहरेमठ सुवण�पदक” या नावाने सुवण�पदक चालू 

कर�यासाठी धनादेशा�दारे � .1,09,000/- िदलेले असनू �यांना याबाबत आभारप� देखील 

पाठिव�यात आलेले आहे.

१८) िविवध संल��नत महािव� ालये व िव� ापीठातील सकुंलाकडून अ�यास� मावर आधािरत 

चच�स� / काय�शाळा आयोजनाकिरता िद.31 ऑग�ट, 2018 पय�त ��ताव मागिव�याची 

काय�वाही कर�यात आलेली आहे.

१९) अहवाल कालावधीम�ये शै� िणक वष� 2018-19 करीता NRI/OCI/PIO Foreign students

यांना अतंिरम पा� ता �माणप�  दे�याबाबत पिरप� क जा.� ./सोिवसो/पा� ता िवभाग/2018-

19/5798, िद.09/07/2018 रोजी िव� ा�य��या मािहती�तव िव� ापीठ सकेंत�थळावर 

�िस�द कर�यात आले.
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२०) अहवाल कालावधीम�ये शै� िणक वष� 2018-19 करीता CBCS New Delhi, NEWC (USA)

WEST BENGOL CONCIL OF EDUCATION BOARD KOLKATA, U.P. BOARD,

M. P. MADHYAPRADESH, BIHAR SATE EDUCATION, अशा मंडळांचे ��तुत 

िव� ापीठता पदवी अ�यास� मास पा�  अस�याबाबत िवषय िव� ा पिरषदे समोर ठराव ठेवून 

मंजूर क� न घे�यात आला. व याब�लचे पिरप� क जा.� . /सोिवसो/पा� ता िवभाग/2018-

19/5660, िद.12/07/2018 रोजी िव� ा�य��या मािहती�तव िव� ापीठ सकेंत�थळावर 

�िस�द कर�यात आले.

२१) अहवाल कालावधीम�ये शै� िणक वष� 2018-19 करीता पदवी व पद�यु� र पारंपािरक 

अ�यास� मासाठी �वशेीत असले�या िव� ा�य�ना पा� ता अज� िव� ापीठात सादर 

कर�याबाबत मुदतवाढ देवून सदरच ेपिरप� क जा.� . / सोिवसो / पा� ता िवभाग / 2018-

19/5798, िद.31/07/2018 रोजी िव� ा�य��या मािहती�तव िव� ापीठ सकेंत�थळावर 

�िस�द कर�यात आले.

२२) अहवाल कालावधीम�ये शै� िणक वष� 2018-19 करीता पदवी व पद�यु� र अ�यास� मासाठी 

�वशेीत असले�या सव� महािव� ालयांच ेपा� ता अज� जमा क� न घे�यात आले आहेत. तसेच 

पदवी व पद�यु� र अ�यास� मासाठी �वशेीत एकुण २४,२०० इत�या िव� ा�य�ना 

Provissional Eligible कर�यात आला आहे.

२३) अहवाल कालावधीम�ये शै� िणक वष� 2018-19 करीता आ�कटे�चर, अिभयांि� की पदवी व 

पद�यु� र, एम. बी. ए., औषधिनम�ण शा�  पदवी व पद�यु� र या अ�यास� माच े पा� ता 

पा� तासंदभ�तील तारखा िनि� त क� न याबाबतचे पिरप� क जा.� ./ सोिवसो / पा� ता 

िवभाग / 2018-19 / 7516, िद.30/08/2018 संकेत�थळावर �िस�द कर�यात आले आहे.

२४) १२ जूलै परूवणी परी� ेम�ये उ� ीण� झाले�या िव� ा�य�साठी पा� ता पा� तासंदभ�तील तारखा 

िनि� त क� न याबाबतचे पिरप� क जा.� ./ सोिवसो / पा� ता िवभाग / 2018-19 / 7539,

िद.31/08/2018 सकेंत�थळावर �िस�द कर�यात आले आहे.

२५) शै� िणक वष� 2015-16 ते 2017-18 म�ये पीएच. डी. या अ�यास� मास �वशे घेतले�या 

िव� ा�य��या अज�ची तपासणी क� न �या िव� ा�य�नी आव�यक �या कागद प� ांची पतू�ता 

केली नाही, अशा िव� ा�य��या नावांची यादी तसेच पा�  िव� ा�य��या नावां�या यादया देखील 

संबधंीत महािव� ालयांना व िव� ापीठ िवकास मंडळ (बी.सी.य.ुडी.) यांना कळिव�यात आली 

आहे.
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२६) अहवाल कालावधीम�ये शै� िणक वष� 2014-15-16-17-2018 करीता �वशेीत कला,

िव� ान, वािण�य, िवधी, िश� णशा� , शारीिरक िश� णशा� , अिभयांि� की, एम.ए. (सव� 

िवषय) एम. कॉम., एम.ए�सी. (सव� िवषय) एम. सी. ए. पी. जी. डी. सी. ए., डी. बी. एम. एम. 

एस. ड��य.ू एम. बी. ए. या   अ�यास� मांसाठी �वशे घेतले�या िव� ा�य��या पा� ता 

अज�तील � टु� संबधंीत महािव� ालयांना व िव� ापीठातील संकुलांना 31/12/2015 व 

15/03/2018 पवु� ऑनलाईन कळिव�यात आ�या हो�या. परंतु सदरील मुदतीनंतर � टु�ची 

पतू�ता केले�या व पा�  असणा�या िव� ा�य�ची � .500/- �माणे दंडाची र�कम आकारणी

क� न पा� ता कायम कर�यात येत आहे.

27) अहवाल कालावधीम�ये शै� िणक वष� 2017-18 करीता अिभयांि� की पदवी व पद�य�ु र या 

अ�यास� मांची िव� ा�य�चे पा� ता अज�ची तपासणी काम अ� ाप ��तुत िवभागामाफ�त चालू 

आहे.

 परी� ा व मू�यमापन िवभाग:

1) माहे ऑ�टो / नो�ह� 2018 मधील अ�यास� माच े स� िनहाय क�च े वळेाप� क (Draft) िव� ापीठ 

संकेत�थळावर �िस�द कर�यात येत आहे.

2) माहे जुलै / ऑग�ट, 2018 मधील एम. फील/पीएच.डी. कोस� वक� लेखी परी� ा यश�वीिर�या पार 

पाड�यात आ�या.

3) माहे ऑ�टो / नो�ह� 2018 म�ये अिभयांि� की िव� ाशाखेचे उ� पि� कांचे On Screen Evaluation

कर�यासंदभ�त काय�वाही स�ु  आहे.

4) माच�/ एि�ल 2018 मधील सव� अ�यास� माच े पनुमू��यांकनाच े िनकाल िविहत वळेेत िव� ापीठ 

संकेत�थळावर जाहीर कर�यात येत आहे.

5) िव� ापीठा�या 14 �या दी� ांत समारंभाकिरता पदवी �माणप� ासाठी ऑनलाईन अज� मागिव�याची 

�ि� या सु�  कर�यात आली आहे.

6) शै� िणक वष� 2018-19 म�ये बिह�थ अ�यास� मासाठी �वशे घे�यात येणा�या िव� ा�य�च े

ऑनलाईन �वशे �ि� या सु�  कर�यात आली आहे.

7) माहे ऑ�टो / नो�ह� 2018 पासून बी. ए. / बी. कॉम. / बी. ए�सी. या अ�यास� मा�या �थम वष��या 

परी� ा � ा महािव� ालयीन �तरावर आयोिजत कर�याबाबत मा. �यव�थापन पिरषदेने गिठत 

केले�या सिमतीची िद.04/09/2018 रोजी बठैक आयोिजत कर�यात आली.

8) महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम 201६ कलम 48 (३) मधील तरतूदीनुसार संबिंधत 

िवषयां�या चेअरमनमकडून �ाि� क, परी� क व िनयामकाचे पनेॅल अ� ावत कर�यात आले असून 

माहे ऑ�टो / नो�ह� २०१८ सपं�  होणा�या परी� ेच े�� संच तयार कर�याचे कामकाज स�ु  आहे.
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 िव�  व लखेा िवभाग:

1) सन 2017-18 या आ�थक वष�चे संवधैािनक लेखापरी� ण पणू� कर�यात आलेले असनू सदर 

लेखापरी� ण अहवाल िव�  व लेखा सिमती�या मा�यतेची िशफारशीनुसार �यव�थापन पिरषदेने 

वा�षक लेखे व लेखापरी� ण अहवाल व अनुपालन अहवाल ��वका� न अिधसभेसाठी िशफारस 

केली होती �यास िद. 29 स�ट�बर, 2018 �या अिधसभे�या मा�यतेसाठी सादर कर�यात आलेला 

आहे. 

2) सव� िश� क, िश� के� र कम�चारी, �ािधकरण सद�य व म�तेदार यांच े देयक ऑनलाईन प�दतीने 

आदा कर�याकिरता Bill Management & Payment System (BMPS-SUS) ही संगणक �णाली 

िवकिसत कर�यात येत असनू �यामधून ऑनलाईन प�दतीने संबिंधतांना �यांचे देयकाची स� ��थती 

पाहता येणार आहे. 

 नॅक / � सा:

1) � सा अंतग�त Research for Resurgence या िवषयावर िद.19 व 20 जुलै, 2018 रोजी  

मा. कुलगु�  महोदयां�या अ�य� तेखाली दोन िदवसीय काय�शाळेच ेआयोजन कर�यात आले होते.

2) नॅक ब�गलोर यांना िव� ापीठाचा AQAR Report भ� न पाठिवणेबाबत िद.27/08/2018 रोजी 

सकाळी 12.00 वा बठैकीच ेआयोजन कर�यात आले होते.

 � ान� ोत क�� :

1) � ान� ोत क�� ामाफ�त िद.30/05/2018 व 31/08/2018 रोजी सामािजकशा� े संकुलात � ंथ 

�दश�नाच े आयोजन कर�यात आलेले होते. िव� ापीठातील सव� सकुंलाचे संचालक, �ा�यापक 

�यव�थापन मंडळाचे सद�य व �शासकीय कम�चारी यांनी 2723 प�ुतकांची खेरदीची िशफारस 

केलेली असून व �या सव� प�ुतकांची खरेदीची परुवठा आदेश दे�यात आलेली आहे.

2) सन 2018-19 या चालू शै� िणक वष�मधील िव� ापीठातील पद�य�ु र वग�चे िव� ाथ� व सशंोधक 

यांना ओळखप�  (RFID Smart Card) दे�याची �ि� या पणू� झालेली आहे.

3) िद.0९ ऑग�ट, २०१८ रोजी � ंथालयशा� ाच ेजनक डॉ. एस. आर. रंगनाथन यां�या जयंती िनिम�  

मा. डॉ. सुहास पजुारी, मराठी िवभाग �मुख यांच े“� ंथालय सा� राता आिण � ंथालयाची वापर” या 

िवषयावर िव� ापीठाकडील पद�यु� र वग��या सव� िव� ाथ�, संशोधक िव� ाथ�, संशोधक िव� ाथ� व 

�ा�यापक यां�याकिरता मा. कुलगु� महोदया यां�या अ�य� तेखाली �या�यान आयोिजत कर�यात 

आले होते. 

4) � ान� ोत क�� ाकडून थोर रा�� ीय प�ु षांच े सािह�य (खंड) मा. �यव�थापन, शासकीय फोटो 

मु� णालय व � ंथगार पणेु यां�याकडून ४० शासकीय प�ुतके खरेदी कर�यात आलेली आहेत.

5) सोलापरू िव� ापीठा�या � ान� ोत क�� ाचे आधुिनकीकरण कर�यासाठी RUSA Phase II अंतग�त 

िमळणा�या अनुदानातून १) EzProxy 2) Fed Gate या Software ची खरेदी �ि� या पणू� झालेली 

आहे. 

 संकुल:े
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१) मास क�युिनकेशन िवभागातील अ�यापक व िव� ा�य�नी जुलै, 2018 म�ये "�ला��टक 

बदंीबाबत सोलापरूातील नागिरकां�या मताचे सव�� ण" केले. यात सोलापरूातील िविवध 

�भागातू 208 उ� रदा�यांनी (नागिरकांनी) �� ावलीत िदले�या मािहतीच ेिव� ेषण कर�यात 

आले. या अ�यायातनू हाती आलेले िन�कष� 14 ऑग�ट, 2018 रोजी सामािजक शा�  े

संकुलात झाले�या सशंोधन काय�शाळेत सादर कर�यात आले.

२) मास क�युिनकेशन िवभागातफ� आ�थक प� कािरता या िवषयावर 7 ऑग�ट, 2018 रोजी मा.

� ी. यमाजी मालकर, संपादक अथ�� ांती, पणेु यांच े�या�यान आयोिजत कर�यात आले होते.

३) मास क�युिनकेशन िवभाग, सोलापरू िव� ापीठ आिण अिभयांि� की महािव� ालय, पढंरपरू 

(�वरेी) यां�या संय�ुत िव� माने िद. 28 ऑग�ट 2018 रोजी पंढरपरू येथे "प� कािरता काल,

आज आिण उ� ा" या िवषयावर एक िदवसीय काय�शाळा घे�यात आली. यात मा. � ी. नीलेश 

खरे, संपादक, साम टी�ही मंुबई, मा. � ी. र�व�  अंबकेर, संपादक, मॅ�स महारा�� , मंुबई मा. 

� ी. युवराज मािहते, मा�यमत�  तसेच मा. � ी. अभय िदवाणजी सहयोगी संपादक, सकाळ व 

मा. � ीकांत कांबळे, विर�ठ वृ� संपादक, िद�य मराठी यांनी माग�दश�न केले. या काय�शाळेत 

300 प� कार सहभागी झाले होते.

४) िद. 20 ऑग�ट 2018 रोजी मास क�युिनकेशन िवभागातफ� "िविकिपडीया काय�शाळा"

घे�यात आली. यात मास क�युिनकेशन िवभागा�या अ�यापक व िव� ा�य�नी �वातं� यलढया 

संदभ�त "मराठी िविकिपडीया" वर मजकूर लेखन व संपादन क� न � ानिन�मतीत मह�वाचे 

योगदान िदले.

5) िद. 24 ऑग�ट, 2018 रोजी मास क�युिनकेशन िवभागा�या वतीने िव� ापीठातील सव� 

संकुला�या िव� ा�य�साठी "इकोर�जर" या उप� माची सु� वात कर�यात आली. िव� ा�य�म�ये 

पय�वरण िवषयक जागृती घडिव�यासाठी हा उप� म सु�  कर�यात आला आहे.

िव� ापीठा�या मु�य सभागृहात हा काय�� म संप�  झाला. या �संगी इको र�जर उप� माचे 

संचालक मा. वीर��  िच� ाव (पणेु), सोलापरू येथील िकल��कर फेरस इंड�� ीचे �यव�थापक 

तसेच िव� ापीठातील िवशेष काय�सन अिधकारी डॉ.�ही.बी. पाटील यांनी माग�दश�न केले.

या�संगी 150 िव� ाथ� सहभागी झाले होते.

6) डॉ. पी.एन. कोळेकर यांनी मिहला मानवी ह�क या रा�� ीय काय�शाळेत Social Movement

in India & Human rights या िवषयावर माग�दश�न केले.

७) डॉ. पी.एन.कोळेकर यांनी िद. 03/09/2018 रोजी �ा.भा.इ.स आिण परुात�वशा�  िवभाग व 

INTACH सोलापरू शाखा यां�या वतीने जागो-युवा-वारसा जागृती संवध�न काय�शाळेच े

सम�वयक �हणनु काय� केले.
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8) डॉ. पी.एन.कोळेकर यांनी िद. 06/09/2018 रोजी � ी.िशवाजी महािव� ालय बाश� येथे 

सामािजक शा�  मंडळाच े उदåघाटन वळेी “सामािजक शा�  े आ�हाने व रोजगार सधंी” या 

िवषयी माग�दश�न केले.

9) महारा��  सािह�य पिरषद सोलापरू शाखा यां�या वतीने आयोिजत "� ावणधारा" किवता वाचन 

�पध�च ेआयोजन सिमतीम�ये आयोजक सिमती सद�य �हणनु काय� केले.

१०) मीनाताई साणे यांच ेमिहला व कामगार चळवळीतील योगदान या िवषयावर UGC Approved

Listed Journal करीता सशंोधन लेख �काशन कर�यासाठी सादर केला.

११) िद. 18 ऑग�ट 2018 रोजी डॉ. माया पाटील, िवभाग�मुख �ा.भा.इ.स ं व परुात�वशा�  

िवभाग यांनी "�ाचीन तगर- तेर" या िवषयावर िज� ासा इितहास संशोधन व संवध�न सं�था,

सातारा येथे �या�यान िदले.

१२) िद. 1 स�ट�बर, 2018 रोजी M.A. I व II वष��या िव� ा�य�साठी मंगळवढेा, िस�दनकेरी,

कोरवली, माचणरू येथे � े� ीय भेटीच ेआयोजन केले.

१३) �ा.भा.इ.स ंव परुात�व शा�  िवभाग व INTACH सोलापरू यां�या सयंु�त िव� माने 3 स�ट�बर 

2018 रोजी "वारसा काय�कत� �िश� ण" िशिबराचे आयोजन कर�यात आले.

१४) िद. 30 ऑग�ट, 2018 रोजी ि� या व मानवािधकार या एकिदवसीय रा�� ीय काय�शाळेच े

आयोजन कर�यात आले.

१५) डॉ. माया पाटील यांनी िद. 01/09/2018 रोजी सतं दामाजी कॉलेज, मंगळवढेा या िठकाणी 

“परुात�व व पय�टन” या िवषयावर �या�यान िदले.

16) िद. 14/08/2018 रोजी "िकमान आधारभतू �कमत मानव िवकास अहवाल व उजनी पाणी 

धरण" या िवषयावर एकिदवसीय काय�शाळेच ेआयोजन कर�यात आले आहे.

17) िद. 30/08/2018 रोजी Women and Human Rights या िवषयावर एकिदवसीय रा�� ीय 

काय�शाळेचे आयोजन कर�यात आले आहे.

18) िद. 03/09/2018 रोजी “जागो युवा 2018” पिरसंवादाच ेआयोजन कर�यात आले आहे.

19) िद. 26/07/2018 रोजी "उ� ोजकता आिण त� णांना असलेली सधंी" या िवषयावर िवशेष 

�या�यान आयोिजत कर�यात आले.

20) संगणकशा�  संकुलातील सं�याशा�  िवभाग�मुख �ा. डॉ. �ही. बी. घुटे यांच े मंुबई 

िव� ापीठा�या सं�याशा�  अ�यासमंडळा�या सशंोधन व मा�यता सिमतीवर नामिनद�शन झाले 

आहे. 

21) संगणकशा�  संकुलात िद. 05/09/2018 रोजी िश� क िदन साजरा कर�यात आला.
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22) � ीमती माशाळे ज.े डी. �. िवभाग�मुख गिणत िवभाग यांनी University of Hydrabad,

Hydrabad येथे आयोिजत Mathematics व Statistics या िवषयाचा िद. 04/07/2018 ते 

24/07/2018 या दर�यान Refresher हा कोस� यश�वीिर�या पणू� केला.

23) � ी. �शदे ए. आर. यांनी 120 वा Orientation Course िद. 01/08/2018 ते 31/08/2018

दर�यान डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर मराठवाडा िव� ापीठ, UGC HRDC औरंगाबाद येथे 

यश�वीिर�या पणू� केला.

24) िद. 09/07/2018 रोजी iTech Business Solutions Pvt. Ltd. या कंपनी माफ�त पणेु येथे 

MCA या िव� ा�य�साठी Off Campus Interview चे आयोजन कर�यात आले.

25) िद. 01 व 02 स�ट�बर, 2018 रोजी “How to Crack Technical Aptitute” या िवषयावर एक 

िदवसीय काय�शाळेच ेआयोजन कर�यात आले.

26) MCA व M.Sc. �या िव� ा�य�साठी 7 स�ट�बर, 2018 रोजी Wexoz Technologies Pune या 

कंपनीमाफ�त मुलाखतीच ेआयोजन कर�यात आले.

27) �ा. �ही. बी. पाटील यांना िव� ापीठाने शै� िणक � े� ात केले�या कामाब�ल “गुणवतं िश� क”

�हणनु परु�कार िदला.

28) िद. 14/08/2018 रोजी सामािजकशा� े सकुंलांनी एक िदवशीय काय�शाळा आयोिजत 

काय�� माम�ये डॉ. अमोल गजधाने यांनी मानव िवकास िनद�शांक या िवषयावर सादरीकरण 

केले.

29) िद. 14/08/2018 रोजी सामािजकशा� े सकुंलांनी एक िदवशीय काय�शाळा आयोिजत 

काय�� माम�ये डॉ. रमेश गाढव े यांनी िकमान आधारभतू �कमत या िवषयावर सादरीकरण 

केले.

३०) वािण�य व �यव�थापन सकुंलाम�ये एम.कॉम.भाग १ म�ये �वशे घेतले�या िव� ा�य�चा �वागत 

समारंभ िद. 25/08/2018 रोजी कर�यात आला.

३१) िद. 30/08/2018 रोजी सामािजकशा�  ेसंकुलांनी मिहला व मानवी ह�क या िवषयावर एक 

िदवशीय काय�शाळा आयोिजत काय�� माम�ये डॉ. अमोल गजधाने यांनी सशंोधन पेपरच े

सादरीकरण केले.

३२) िद. 30/08/2018 रोजी सामािजकशा�  ेसंकुलांनी मिहला व मानवी ह�क या िवषयावर एक 

िदवशीय काय�शाळा आयोिजत काय�� माम�ये डॉ. रमेश गाढव े यांनी सशंोधन पेपरच े

सादरीकरण केले.

३३) िद. 30/08/2018 रोजी सामािजकशा�  ेसंकुलांनी मिहला व मानवी ह�क या िवषयावर एक 

िदवशीय काय�शाळा आयोिजत काय�� माम�ये कु. िच�पा पी. ए. यांनी सहभाग घेतला. 
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३४) वािण�य व �यव�थापन सकुंलाम�ये िद. 01/09/2018 रोजी ICICI Bank व Kotak

Mahindra बकेँमाफ�त Campus Interview च े आयोजन कर�यात आले होते. याम�ये 

संकुलातील व संकुलाबाहेरील िव� ा�य�नी सहभाग घेतला.

३५) वािण�य व �यव�थापन सकुंलाम�ये िद. 05/09/2018 रोजी िश� क िदन साजरा कर�यात 

आला. 

३६) वािण�य व �यव�थापन सकुंलातील सहा. �ा�यापक डॉ. रमेश गाढव े यांची भाषा सकुंलाचे 

सम�वयक �हणनू िनवड कर�यात आलेली आहे.

३७) वािण�य व �यव�थापन संकुलातील सहा. �ा�यापक डॉ. अमोल गजधाने यांची एम.बी.ए.

िवभागाचे सम�वयक �हणनू िनवड कर�यात आलेली आहे.

३८) भशूा�  संकुलाम�ये शै� िणक वष� 2018-19 किरता भशूा� , भमूािहतीशा�  आिण 

पय�वरणशा�  पद�यु� र �थम व ि� तीय वष�साठी िव� ा�य�ना संकुलाकडील �वशे 

सिमतीकडून �वशे दे�यात आले.

३९) शै� िणक वष� 2018-19 म�ये पद�यु� र �थम वष�किरता भशूा�  िवषयासाठी 07,

भमूािहतीशा�  िवषयासाठी 16 आिण पय�वरणशा�  िवषयासाठी 16 िव� ा�य�नी �वशे घेतला 

आहे. 

४०) शै� िणक वष� 2018-19 म�ये पद�यु� र ि� तीय वष�किरता भशूा�  िवषयासाठी 08,

भमूािहतीशा�  िवषयासाठी 10 आिण पय�वरणशा�  िवषयासाठी 14 िव� ा�य�नी �वशे घेतला 

आहे. 

41) संकुलाकडील सहा�यक �ा�यापक डॉ. डी. डी. कुलकण� यांनी िद. 02 ऑग�ट 2018 ते िद.

03 स�ट�बर 2018 या कालावधीम�ये � . सचंालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ, सोलापरू 

िव� ापीठ, सोलापरू या पदाचा अितिर�त काय�भार ��वकारला होता.

४२) ॲ� ो टुिरझम या �क�पासाठी िव� ापीठाकडील 500 एकर पिरसराम�ये संकुलाकडील 

सहा�यक �ा�यापक डॉ. डी. डी. कुलकण� यांनी यश�वी भजूल सव�� ण केले आहे.

43) संकुलाकडील सहा�यक �ा�यापक डॉ. डी. डी. कुलकण� यांचा “Remote Sensing and

GIS Studies in Evolution of Shastri River Basin, Ratnagiri District, Maharashtra : A

Geomorphic Approach” या िवषयावरील पेपर ऑग�ट 2018 म�ये  Journal of

Emerging Technology Innovative Research, Volume 5, Issue 8 (ISSN-2349-5162)

म�ये �कािशत झाला आहे.

४४) पय�वरणशा�  िवभाग, िशवाजी िव� ापीठ, को�हापरू येथे िद. 12 जुलै 2018 रोजी 

संकुलाकडील सहा�यक �ा�यापक डॉ. �ही. पी. धुळप यांनी “Drinking Water Quality 

Management” या िवषयावर पद�यु� र िवभागातील िव� ा�य�ना माग�दश�न केले.
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४५) पय�वरणशा�  िवभाग, िशवाजी िव� ापीठ, को�हापरू येथे िद. 13 ऑग�ट 2018 रोजी 

महारा��  �दुषण िनयं� ण मंडळ �ायोिजत NAAQM या �ोज�ेटसाठी किन�ठ �योगशाळा /

� े�  सहा�यक या पदा�या मुलाखतीसाठी सकुंलाकडील सहा�यक �ा�यापका डॉ. �ही. पी. 

धुळप िवषयत�  �हणनू उप��थत होते.

४६) भशूा�  संकुलाम�ये शै� िणक अ�यास� मा�या अनुषंगाने पाहुणे �या�याता डॉ. राम राज 

माथूर, सहयोगी �ा�यापक, Department of Geophysics, उ�मािनया िव� ापीठ, है� ाबाद 

यांना िद. 23 व 24 ऑग�ट 2018 दर�यान संकुलाम�ये “Gravity Surveys and GPR

Surveys” या िवषयावरील �या�यानासाठी आमंि� त कर�यात आले होते. सदरील �या�याना 

दर�यान Gravity Surveys and GPR Surveys किरता �ा�यि� कासाठी मु. पो. नळदुग�, ता. 

तुळजापरू, िज. उ�मानाबाद येथे सकुंलाकडील Applied Geology एम. ए�सी. भाग 1 व 2 

मधील िव� ाथ�, िव� ाथ�नी आिण िश� क तसचे िवषयत�  उप��थत होते.

भशूा�  सकुंलाम�ये िद. 30/08/2018 रोजी “Basics of Camera” व “Connect to nature

through photography” या िवषयाविरल मागदश�नपर �या�यानाचे आयोजन कर�यात आले 

होते. सदरील �या�यानासाठी िवषयत�  डॉ. �ही. एस. मेतन (Wildlife Photographer), 

सोलापरू यांना आमंि� त कर�यात आले होते. �या�यानासाठी सकुंलातील सव� िश� क आिण 

पद�यु� र िवभागातील िव� ाथ�-िव� ाथ�नी उप��थत होते.

४७) संकुलाकडील सहा�यक �ा�यापक डॉ. �ही. पी. धुळप यांनी युजीसी- मनु�यबळ िवकास क�� ,

संत गाडगेबाबा अमरावती िव� ापीठ, अमरावती येथे आयोिजत Refresher Course in 

Environmental Studies (ID) (for all subjects) या िवषयावर िद. 04 स�ट�बर 2018 रोजी 

माग�दश�न केले.

४८) शै� िणक वष� 2018-19 किरता सकुंलाकडील एकुण 04 िव� ा�य�ची “कमवा व िशका” या 

योजनेसाठी िनवड झाली आहे. 

४९) संकुलाम�ये Communication Skill, Technical Presentation Course व Add on Skill

Base Courses या िवषयावर िद.29/07/2018 व िद.19/08/2018 रोजी काय�शाळेच े

आयोजन कर�यात आले होते. सदरील �िश� ण काय�शाळेसाठी संकुलाकडील पद�यु� र 

िवभागातील सव� िव� ाथ� आिण िव� ाथ�नी तसेच सम�वयक � ी. एस. पी. बावी�कर, सहा�यक 

�ा�यापक उप��थत होते.
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 रा�� ीय सेवा योजना:

1. िद.19/07/2018 रोजी रा�� ीय सेवा योजने अंतग�त � ी. संत िशरोमणी � ाने� र माऊली व 

जगदगु�  � ी संत तुकारात महाराज पालखी �वागत सोह� यासाठी हिरत वारी िनम�ल वारी म�ये 

िव� ा�य�चा सहभाग क� न यश�वीिर�या पार पाड�यात आले.

2. सोलापरू िव� ापीठा�या संल��नत रा�� ीय सेवा योजना एकक असलेले सव� महािव� ालयांना २० 

जुलै, 2018 रोजी वृ� ारोपन काय�� माबाबत ��येक महािव� ालयाने वृ� ारोपण कराव ेवृ� ारोपणाचे 

अहवाल फोटोसह मागिव�यात आले होते. तसचे महारा��  शासनाच े १३ कोटी वृ�  लागवडीच े

उि��ट डो� यासमोर ठेवून सोलापरू िव� ापीठात िव� ाथ� यां�यामाफ�त � मदानातनू वृ� लागवड 

कर�यात आले.

3. 26 जानेवारी, 2018 रोजी रा�य�तरीय / रा�� ीय �जास� ाक िदन संचलन होणा�या पवु� 

�जास� ाक संचालनासाठी रा�� ीय सेवा योजना मधून ५ �वयंसेवक, ५ सवयंसेिवका आिण १ 

काय�� म अिधकारी असा एकूण ११ जणांचा संघ तयार क� न िनवड िशबीरासाठी सािव� ीबाई फुले 

पणेु िव� ापीठ येथे पाठिव�यात आले.

4. रा�� ीय सेवा योजना िवभागामाफ�त २० ऑग�ट, २०१८ रोजी रा�� ीय सेवा योजना परु�कार िवतरण 

समारंभ आयोिजत कर�यात आले होते.

5. दरवष� �ामणे सोलापरू िव� ा◌ीपठा�या वध�पन िदनी रा�� ीय सेवा योजनेतफ� १ उ�कृ�ट काय�� म 

अिधकारी, १ उ�कृ�ट महािव� ालय आिण ३ उ�कृ�ट �वयंसेवकांचा स�कार कर�यात येत असनू िद.

२९ ऑग�ट, २०१८ रोजी � ीडा िदनी स�कार कर�यात आला.

िव� ापीठ �तरीय परु�कार २०१८-19 

1. उ�कृ�ट काय�� म अिधकारी: �ा. सोपान वामन सुरवस,े सहकार महष� शंकरराव मोिहते पाटील 

महािव� ालय, नातेपतेु २) उ�कृ�ट महािव� ालय: सहकार महष� शंकरराव मोिहते पाटील 

महािव� ालय, नातेपतेु ३) उ�कृ�ट �वयंसेवक: �थम � मांक- कु. �व�नाली िदलीप जाधव,

ि� तीय � मांक- � ी. ओकंार हरी कालेकर ४) तृतीय � मांक: � ी. योगीनाथ महोदव नागशे� ी

6. सोलापरू िव� ापीठ संल��नत सव� महािव� ालयांना रा�� ीय सेवा योजना िज�हा �तरावर आयोिजत 

युथ पाल�म�टचे व काय�शाळेत िव� ा�य�ची न�दणी करणेबाबत प�  पाठिव�यात आले.

7. सोलापरू िव� ापीठ संल��नत सव� महािव� ालयांना रा�� ीय सेवा योजनेतफ� जागितक अवयवदान 

िदनािनिम�  रॅलीच ेआयोजन कर�यात आले होते.
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8. रा�� ीय सेवा याजने अंतग�त सन 2018-19 म�ये िन:�वाथ� भावनेने व िन�ठेने समाजाची सेवा 

कर�या�यांना अंिगकृत कामात �ो�साहन िमळाव े व �यांचा िन:�वाथ� सेवचेा यथोिचत गौरव 

कर�या�या ��टीने महारा��  शासन, उ�च व तं�  िश� ण िवभागातफ� सव��कृ�ट िव� ापीठ,

सव��कृ�ट काय�� म सम�वयक, काय�� म अिधकारी �शंसा �माण प�  सव��कृ�ट �वयंसेवक 

परु�कार इ. रा�य�तरीय परु�कार दे�यात आले. १) सव��कृ�ट �वयंसेिवका: कु. �व�नाली जाधव,

सहकार महाष� शंकरराव मोिहते पाटील महािव� ालय, अकलूज. 

9. रा�� ीय सेवा योजने�या मा�यमातून मा. कुलगु� महोदया, सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू यांनी सन 

2018-19 व 2019-20 या दोन वष�साठी रा�� ीय सेवा योना स� ागार सिमती सद�य पदी िनयु�ती 

केले�या सव� सद�यांना �याब�ल िव� ापीठा�या वतीने अिभनंदन प�  पाठिव�यात आले.

10. सोलापरू िव� ापीठ संल��नत सव� महािव� ालयांना रा�� ीय सेवा योजनेकडून �व�छ भारत पधंरवडा 

१ ते १५ ऑग�ट या कालाविधत उप� म राबवून �याचा अहवाल फोटोसह संबिंधत िवभागाकडे 

मागिव�यात आला.

 िव� ाथ� िवकास िवभाग:

1. सन 2017-18 या वष�तील �पध�साठी पारंपािरक व �यवसाियक महािव� ालयांना सहभागी 

हो�यासाठी िद.05/05/2018 िह तारीख दे�यात आली होती. �यानुसार एकुण 31 महािव� ालयांनी 

सदर �पध�त सहभाग नोदिवला आहे. �यापकैी पारंपिरक महािव� ालये 22 व �यवसाियक 

महािव� ालये 09 अशी आहेत. मा कुलगु�  महोदय यां�या मा�यतेनुसार िविवध पिर� कांना सदरच े

िनयतकालीक पिर� णासाठी पाहोच कर�यात आले आहेत.

िविवध िविवध िवषयां�या त�� ं◌ाकडून िनयतकालीकाचे पिर� ण क� न घे�यात आले.

�याचा िनकाल एक� ीत क� न �थम, ��दतीय, तृितय � माकास गुणांकन देवून खालील �माणे 

िनकाल दे�यात आलेला आहे.

पारंपािरक महािव� ालये सव�साधारण िवजेते पद

अ.� पािरतोिषक �ा�त महािव� ालयाच ेनाव िनयतकािलकाच ेनाव � मांक

1 िहराचदं नेमचंद वािण�य महािव� ालय, सोलापूर िहरा �थम

2 डी बी एफ दयांनद कला व शा�  महािव� ालय, सोलापूर दयानंद ��दतीय

3 संगमे� र महािव� ालय सोलापूर �� ा तृतीय

4 वालचदं  कला व शा�  महािव� ालय, सोलापूर िव� ारयण उ� जेनाथ�

5 एस एस ए सोशल महािव� ालय, सोलापूर मॅसेज उ� जेनाथ�
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�यवसाियक महािव� ालये सव�साधारण िवजेते पद

अ.� पािरतोिषक �ा�त महािव� ालयाच ेनाव िनयतकािलकाच ेनाव � मांक

1 वालचदं अिभयांि� की महािव� ालय, सोलापूर िवटनेस �थम

2 नागेश करजगी ऑक�ड अिभयांि� की महािव� ालय, सोलापूर आक�डऔरा ��दतीय

3 एन.बी. नवले िसहगड अिभयांि� की महािव� ालय, सोलापुर साही�यगड तृतीय

4 �ही. �ही. पी. अिभयांि� की महािव� ालय, सोलापूर िव� ा उ� जेनाथ�

5 �वरेीज अिभयांि� की महािव� ालय, पंढरपूर ए�स�ोलर उ� जेनाथ�

उपरो�त त�ता िवचारात घेता �यवसाियक व पारंपिरक महािव� ालयाच ेिवभाजन क� न समान 

प�दतीने �थम दोन, ि� तीय दोन, ततृीय दोन व उ� ेजनाथ� चार असा िनकाल तयार कर�यात आला व 

िद.29/08/2018 � ीडा िदन रोजी संबिंधत िवजतेे महािव� ालयां�या �ितिनध�ना िव� ापीठात आमंि� त 

क� न �यांचा स�कार कर�यात आला

� ीडा िवभाग: 

1. िद.29 ऑग�ट, 2018 रा�� ीय � ीडा िदनी सन 2017-18 मधील पदक �ा�त िवज�ेया खेळाडंूच े

�यां�या संघ माग�दश�क, �यव�थापक यांचा �लेजर �मृतीिच�ह, बि� स देवून स�कार कर�यात 

आला. 

2. अिखल भारतीय/पि� म िवभागीय आंतर िव� ापीठ � ीडा महो�सव या �पध��या सराव िशबीराकिरता 

तसेच िव� ापीठ सकुंलात िश� ण घेत असले�या िव� ा�य�साठी � ीडा सािह�य खरेदी कर�याची 

काय�लयीन काय�वाही कर�यात येवून तुलना�मक त��या�या िशफारसी नुसार परुवठा आदेश 

दे�याची काय�वाही सु�  आहे.

3. संत गाडगेबाबा अमरावती िव� ापीठ, अमरावती िव� ापीठाने अिखल महारा��  िव� ापीठ कम�चारी 

“कुलगु�  चषक” टी-20 ि� केट �पध� 2019 चे आयोजन िद.06 ते 13 जानेवारी, 2019 पासून 

के�याचे कळिवले होते. �यानुसार मा. कुलगु�  महोदयां�या मा�यते�वये िश� क / िश� के� र ि� केट 

कम�चारी संघाचे �वशे शु�क पाठिव�यात आले आहे.

4. सन 2018-19 �या � ीडा �पध� ऑ�टोबर 2018 पासनू सु�  होणार असून िव� ापीठाचे िविवध 

खेळांचे संघ घेवून जाणा�या संघ माग�दश�क / संघ �सव�थापक यांना � ीडा िवभागाकडून � ॅक सुट 

व � ीडा िकट�  दे�यात येतात, �यासाठी ई िनिवदा �िस�दीकरण कर�यात आले होते. �या�या तीन 

िनिवदा �ा�त झा�या असनू �या�या तांि� क उघड�यात आ�या आहेत. �या�या ताि� कबाबी 

तपासणी झा�यानंतर दराची िनिवदा उघड�यात येणार आहेत.
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5. � ीडा भवना�या बांधकामासाठी िव� ापीठ अनुदान आयोग यां�या कडून िनधी �ा�त हो�यासाठी 

��तावाची आव�यक मािहती संकलीत कर�याचे काम सु�  आहे.

6. ४०० मीटर ८ लेन र�नग � कॅ�या कामाची पडताळणीसाठी ि� सद�यीय सिमती नेम�यात येवून 

�याकामाची पडताळी क� न �याचा अहवाल मा. कुलसिचव महोदय यांना सादर कर�यात आला.

7. AIU यां�या �िस�द कर�यात आले�या सन 2016-17 �या िनयोिजत �पध��या तारखानुसार �या �या 

खेळां�या �पध��या िठकाणी संबिंधत िव� ापीठा�या कुलसिचव व AIU यांना �या �या खेळां�या 

�विेशका ��पड पो�टाने पाठिव�यात आ�या आहेत. �विेशकेची एक �त ई मेल � ारे पाठिव�याच े

काम अंितम ट��यात आहे.

8. सन २०१८-19 �या आिखल भारतीय आंतरिव� ापीठ / पि� म िवभागीय / � ीडा महो�सव �पध�ची 

िनवड सिमती यादी तयार कर�यात आली असून िनवड सिमती यादी नुसार संबिंधत चेअरमन /

सद�य यांना आंतर महािव� ालयीन �पध�स उप��थत राहुन िव� ापीठा�या संघ िनवड�यासाठीच े

प�  पाठिव�यात आले आहे.

सदर बठैकीत पढुील�माणे कामकाज झाले.

[ 1 ] अिधसभे�या िद.२8 माच�, २०१८ रोजी झाल�ेया िवशेष बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू कायम

करणे.

(िटपणी: सव� अिधसभा सद�यांना पिरिनयम � .485 नुसार िव� ापीठ प�  � .

सोिवसो/सिनिव/अिधसभा/3483, िद.23/०4/2018 अ�वये, िद.२8 माच�, २०१8 रोजी 

झाले�या िवशेष बठैकीचा काय�वृ� ांत पाठिव�यात आलेला होता. या काय�वृ� ांताम�ये 

दु� ��या सुचिव�याची अंितम तारीख िद.2१/०5/2018 अशी होती. या मुदतीत 

कोण�याही सद�यांकडून दु� ��या �ा�त झाले�या नाहीत.

सबब, अिधसभेचा िद.२8 माच�, २०१८ रोजी झाले�या िवशेष बठैकीचा 

काय�वृ� ांत वाचनू कायम कर�यासाठी मा�यतेसाठी सादर).

ठराव: अिधसभे�या िद.२8 माच�, २०१8 रोजी झाल�ेया बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू कायम

कर�यात आला.
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[  २  ] अिधसभे�या िद.17 जुल,ै २०१८ रोजी झाल�ेया 18 �या बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू कायम 

करणे.

(िटपणी: सव� अिधसभा सद�यांना पिरिनयम � .४८५ नुसार िव� ापीठ प�  � .

सोिवसो/सिनिव/अिधसभा/6812, िद.09/०8/२०१८ अ�वये, िद.17 जुलै, २०१८ रोजी 

झाले�या बठैकीचा काय�वृ� ांत पाठिव�यात आलेला होता. या काय�वृ� ांताम�ये दु� ��या 

सुचिव�याची अंितम तारीख िद.06/०9/२०१८ अशी होती. या मुदतीत डॉ. एस. के. �शदे 

यांनी िवषय � .६ म�ये दु� �ती सचुिवली असून ती खालील�माणे आहे. �यानुसार 

मा. कुलगु�ं नी खालील�माणे दु� �त ठराव �वीकारलेला आहे.

मूळ उप��  व उ� र 

��

� मांक

�� उ� र

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

• मेटकरी, देवक�या पांढरे आिण आर.

वाय. पाटील यांच े वतेन िव� ापीठ 

िवकास िनधीतून िदले आहे का? 

मेटकरी, देवक�या पांढरे यांना िदलेले आहे.

बाकी लोकांच ं जस ं तेच प�ेकेल आहे तस ं

�यांना िमळालेलं आहे.

डॉ. एस. के. �शदे यांनी खालील�माणे अधोरेिखत केलेली दु� �ती सचुिवली आहे.

��

� मांक

�� उ� र

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

• मेटकरी, देवक�या पांढरे आिण आर.

वाय. पाटील यांचे वतेन िव� ापीठ 

िवकास िनधीतून िदले आहे का? 

� ी. मेटकरी व � ीमती देवक�या पांढरे यांच े

वतेन हे िव� ापीठ फंडातून न होता सेवाथ� 

मधून शासनाकडून होत आहे.

सबब, वरील दु� �तीसह अिधसभेचा िद.17 जुलै, २०१८ रोजी झाले�या १८ �या 

बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू कायम कर�यासाठी मा�यतेसाठी सादर).

ठराव: अिधसभेचा िद.17 जुल,ै २०१८ रोजी झाल�ेया १८ �या बठैकीचा काय�वृ� ांत दु� �तीसह 

वाचनू कायम कर�यात आला.



अिधसभेची एकोणीसावी बैठक शिनवार, िद.29 स�ट�बर, २०१8 काय�वृ� ांत 26/49

[  ३  ] महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११७ (२) (d) Inspection of

Colleges and recognized institutions and report या अिधकार मंडळावर One 

expert, to be nominated by the Senate या�माणे एक अिधसभा सद�य नामिनद�शन 

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा�� शासन, उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यां�याकडून 

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ िद.०१/०३/२०१७ पासून अंमलात आला 

आहे. 

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११७ (२) (d) नुसार (d) 

Inspection of Colleges and recognized institutions and report या अिधकार 

मंडळावर One expert, to be nominated by the Senate या�माणे तरतूद 

खालील�माणे:

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, २०१६ कलम ११७ 

(२) (d)  

�-कुलगु� , �याने �याबाबतीत िनय�ुत केले�या एका 

�कवा अिधक सिम�यांकडून ��येक िव� ापीठ 

िवभागाची �कवा पिरसं�थेची, संल�न महािव� ालयाची 

�कवा मा�यता�ा�त पिरसं�थेची, ��येक तीन वष�तून 

िकमान एकदा तपासणी कर�याची �यव�था करील 

आिण �या सिमतीम�ये एक अिधसभा सद�याचा 

समावशे असेल. 

सबब, महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अधिनयम, २०१६ कलम ११७ (२) (d) नुसार 

Inspection of Colleges and recognized institutions and report या अिधकार 

मंडळावर One expert, to be nominated by the Senate या�माणे एका अिधसभा 

सद�याच ेनामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: डॉ. एस. के. �शदे यांनी डॉ. टी. ज.े फुलारी यांचे नाव सचूिवल े व �यास डॉ. जी. डी.

िबराजदार यांनी अनुमोदन िदल े�यानुसार डॉ. टी. ज.े फुलारी यांचे महारा�� साव�जिनक 

िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११७ (२) (d) नुसार Inspection of Colleges and 

recognized institutions and report या सिमतीवर नामिनद�शन कर�यात आल.े
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[ 4 ] सन 2017-18 च े वा�षक लखेे, लखेापरी� ण अहवालाबाबत �यव�थापन पिरषदे�या 

मा�यतेची िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १३५ (२) नुसार,

सन २९१7-18 या आ�थक वष��या ले�यांचे लेखापरी� ण कर�याकिरता APA

Associates, Solapur यांची संवधैािनक लेखापरी� क �हणनू िनयु�ती कर�यात आली 

होती. TAP Associates, Solapur यांनी सन 2017-18 या आ�थक वष��या ले�यांच े

लेखापरी� ण क� न लेखापरी� ण अहवाल िदलेला आहे. या लेखापरी� ण अहवालावरील 

आ� ेप व लेखापरी� ण अहवाल अंितम कर�यासाठी (Account Code 1.50h) नुसार 

मा. कुलगु�  यांनी िव�  व लेखा सिमतीची उपसिमती खालील�माणे गठीत कर�यात 

आली आहे. 

1) �ा. महेश माने

2) � ीमती एम. डी. कुलकण�

3) डॉ. गौतम कांबळे 

4) डॉ. बी. सी. शेवाळे 

या सिमतीने िद.३१/07/2018 रोजी बठैक आयोिजत क� न आ� ेपावर संबिंधत 

िवभागाने सादर केलेला पतू�ता अहवालावर सिव�तर चच� केल व �यांची िशफारस 

अहवाल िव�  व लेखा सिमतीकडे सादर केला आहे. िद.१0/08/2018 रोजी झाले�या 

िव�  व लेखा सिमती�या बठैकीत िवषय � .२ अ�वये लेखापरी� क यांनी सादर केलेला 

लेखापरी� ण अहवाल व आ� ेप पतू�ता अहवाल िवचाराथ� सादर कर�यात आला असता,

खालील�माणे ठराव कर�यात आला.

ठराव: सन २०१७-18 लखेापरी� ण अहवाल व लखेापिर� ीत ल�ेयांवर सिव�तर चच� 

कर�यात आली. लखेापरी� ण अहवालातील आ� ेपाबाबत उपसिमतीने केल�ेया 

िशफारशी ��वकार�यात येवून लखेापरी� ण अहवाल, लखेापिर� ीत लखेे,

अनुपालन व उपसिमती िशफारस अहवाल मा�यतेसाठी �यव�थापन पिरषदेस 

िशफारस कर�यात आली.
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िव� व लेखा सिमतीने केलेली िशफारस िद.२१/08/2018 रोजी झाले�या 

�यव�थापन पिरषदे�या बठैकीत िवचाराथ� सादर केली असता, �यावर खालील�माणे ठराव 

झाला आहे. 

ठराव: महारा��  ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम ९४ (६) (क) व 

३१ (यघ) नुसार, सन २०१७-18 चे वा�षक लखेे व लखेापरी� ण अहवाल संदभ�त 

िव�  व लखेा सिमतीने केल�ेया िशफारशी ��वका� न अिधसभेस मा�यतेची 

सव�नुमते िशफारस कर�यात आली.

सबब, सन २०१७-18 चे वा�षक लेखे, लेखापरी� ण अहवालाबाबत �यव�थापन 

पिरषदे�या मा�यतेची िशफारस महारा�� ् साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील 

कलम २९ (छ) नुसार अिधसभे�या िवचाराथ�).

ठराव: �ाचाय� डॉ. � ीमती के. ए. पांडे यांनी सदरचा ��ताव मांड�यानंतर डॉ. ए. एन. बारबोल े

यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर खालील अिधसभा सद�यांनी आपल ेिवचार �य�त केल.े

१) डॉ. ए. एन. बारबोले २) � ी. जी. आर. धरणे

३) �ा. डॉ. एम. बी. देशमुख

यांनी िवचार मांड�यानंतर सन 2017 -18 �या वा�षक लखेे व लखेापरी� ण 

अहवालातील आ� ेप व �याबाबत काय�लयाने केललेी पतू�ता यावर सिव�तर चच� झाली 

व लखेापरी� ण अहवालाबाबत �यव�थापन पिरषदेने केल�ेया िशफारशी िवचारात घेवून 

सदर ��ताव दु� �तीसह बहुमताने मा�य कर�यात आला.
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[ 5 ] िव� ापीठाचा पंचवा�षक बहृत िवकास आराखडा अिध�ठाता व िव� ा पिरषद या

�ािधकरणां�या वतीने केललेी िशफारस मा. कुलगु� महोदयांनी ��वका� न अिधसभे�या

वतीने ��वका� न सदरची िशफारस मा. �यव�थापन पिरषदेस के�याची बाब अिधसभे�या 

मािहती�तव.

(िटपणी: संदभ�

१) मा. िश� ण संचालक, उ�च िश� ण संचालनालय, महारा�� रा�य, पणेु यांचे

िद.28 माच�, 2018 रोजीच ेप� .

२) मा. िश� ण संचालक, उ�च िश� ण संचालनालय, महारा�� रा�य, पणेु यांचे

िद.04 व 7 एि�ल, 2018 रोजीचे प� .

३) मा. िश� ण संचालक, उ�च िश� ण संचालनालय, महारा�� रा�य, पणेु यांचे

िद. 03 मे, 2018 रोजीच ेप� .

४) 4. मा. िश� ण संचालक, उ�च िश� ण संचालनालय, महारा�� रा�य, पणेु यांचे

िद.11 जुलै, 2018 रोजीच ेप� .

५) 5. मा. िश� ण संचालक, उ�च िश� ण संचालनालय, महारा�� रा�य, पणेु यांचे

िद.20 जुलै, 2018 रोजीच ेप� .

महारा�� रा�यातील अकृषी िव� ापीठांचा पंचवा�षक बहृत िवकास आराखडे तयार

कर�याचे काम सु� आहे. या िनिम� ाने क�� व रा�य शासना�या िमशन मोड अंतग�त उ�च

िश� णात सव�गीण बदल घडवून आण�याचा संक�प उ�च व तं� िश� ण िवभागाने केला

असून �यानुसार कृती काय�� म केले जात आहे. याबाबत मा. िवनोद तावडे, मं� ी उ�च व

तं� िश� ण िवभाग यांनी िवशेष पढुाकार घेतला आहे व �या अनुषंगाने उपरो�त �माणे

शासनाने प� े िनग�िमत केलेली आहेत. सदर प� े अवलोकनी घेता,

1. या ��टीकोनातून िव� ापीठांचा बहृत आराखडा पिरपणू�हो�या�या ��टीने उ�च व तं�

िश� ण िवभाग, उ� ोग िवभाग व कौश�य िवभाग या तीन िवभागांसह अकृषी

साव�जिनक िव� ापीठांचे कुलगु� , �-कुलगु� व अिध�ठाता यांची एक िदवसीय

सहिवचार सभा बधुवार िद. 18 जुलै, 2018 रोजी नागपरू येथे आयोिजत केली होती.

2. या सहिवचार सभेनंतर गु� वार िद. 19 जुलै, 2018 रोजी डॉ. के.बी. पाटील यां�या

अ�य� तेखाली बहृत िवकास आराखडा सिमती समवते सव�िव� ापीठां�या कुलगु� ,

�-कुलगु� , अिध�ठाते व मा. रा�यपाल महोदयांचे नामिनद�िशत �ितिनधी यांची एक

िदवसीय सहिवचार सभा आयोिजत केली होती.

3. या सभेत ��येक िव� ापीठाने शै� िणक वष� 2019-20 ते 2023-24 या

कालावधीकिरता तयार केलेले बहृत िवकास आराख� ाचे सादरीकरण करणे

अपेि� त आहे.

िव� ापीठाने उपरो�त अनु � . 1 ते 5 अ�वये शासनाने िदले�या िनद�शनानुसार
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काय�वाही केली आहे. �याचा तपिशल खालील�माणे आहे. आप�या ही िव� ापीठाचे

पंचवा�षक बहृत िवकास आराखडा क�चा मसुदा तयार कर�याचे काम सु� आहे. शै� िणक

वष�2019-20 ते 2023-24 पंचवा�षक बहृत िवकास आराखडा क�चा मसुदा अंितम क� न

तो िद. गु� वार िद. 19 जुलै, 2018 रोजी डॉ. के. बी. पाटील यां�या अ�य� तेखाली बहृत

िवकास आराखडा सिमती समवते एक िदवसीय सहिवचार सभेत सादरीकरण केलेला

आहे.

िव� ापीठिनहाय बहृत आराख� ांना आव�यक दु� ��या क� न अंितम �व� प

दे�याकिरता िद.28 व 29 जुलै, 2018 रोजी उ� र महारा�� िव� ापीठ, जळगावं येथे सव�

िव� ापीठां�या �-कुलगु�ं ची सभा आयोिजत कर�यात आली होती. या सभेम�ये शै� िणक,

संशोधन व िवकास या िवभागाचे िवशेष काय�सन अिधकारी �ा. डॉ. �ही.बी. पाटील यांनी

आप�या िव� ापीठाचा (शै� िणक वष�2019-20 ते 2023-24) पंचवा�षक बहृत िवकास

आराखडा मसुदा डॉ. के. बी. पाटील यां�या अ�य� तेखालील रा�य�तरीय बहृत िवकास

आराखडा सिमती समोर सादर केला. सदर सभेम�ये आप�या िव� ापीठा�या पंचवा�षक

बहृत िवकास आराखडा मसू� ावर सिव�तर चच�होवून सदर रा�य�तरीय सिमतीने काही

बदल सूचिवले आहेत. �याच�माणे िविवध सूचना ही केले�या आहेत.

रा�य शासना�या िनद�शानुसार रा�य�तरीय बहृत िवकास आराखडा सिमतीने

िव� ापीठिनहाय Mentor िनि� त केलेले आहेत. �यानुसार सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू व

ग�डवाना िव� ापीठ, गडिचरोली या िव� ापीठांना Mentor �हणनू �ा. ज.े डी. यादव,

कुलगु� , इ���ट� ूट ऑफ केिमकल टे�नॉलॉजी, मुबई हे िनि� त केलेले आहेत. सदर

बठैकीत ठर�या�माणे ��येक िव� ापीठांनी आपला पंचवा�षक बहृत िवकास आराखडा

मसुदा अंितम कर�यापवू� आप�या Mentor यांना दाखवून, �यां�याशी िवचार िविनमय

क� न, �यांनी केले�या सूचनांचा अंतभ�व आप�या मसू� ात क� नच आपला पंचवा�षक

बहृत िवकास आराखडा िविधवत शासनास िद. 07 ऑग�ट, 2018 पय�त सादर करावा असे

सिमतीने सांिगतले आहे.

�यानुसार सदर बठैकीस उप��थत आप�या िव� ापीठाचे Mentor �ा. ज.े डी.

यादव, कुलगु� , इ���ट� ूट ऑफ केिमकल टे�नॉलॉजी, मुबई यांनी आप�या

िव� ापीठाकिरता

िद.03 ऑग�ट, 2018 ही तारीख िनि� त केलेली आहे. �यानुसार डॉ. �ही. पी. उबाळे,

� . अिध�ठाता िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा, उपकुलसिचव डॉ. एस. एन. कांबळे, क�

अिधकारी � ी. सोनकांबळे एस. पी. यांची Mentor �ा. ज.े डी. यादव, कुलगु� , इ���ट� ूट 

ऑफ केिमकल टे�नॉलॉजी, मंुबई यां�या सोबत बठैक होवून �ा. ज.े डी. यादव सरांनी

सुचिव�या �माणे पंचवा�षक बहृत िवकास आराखडा मसू� ात दु� ��या क� न मसदूा

अंितम कर�यात येवून सदरचा मसूदा िद.04/08/2018 रोजी�या अिध�ठाता मंडळा�या

बठैकीत ठेव�यात आला.
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महारा�� साव�जिनक िव� ापीठे अिधिनयम, 2016 कलम 36 (1) मधील

तरतुदीनुसार अिध�ठाता मंडळाने िव� ापीठा�या शै� िणक वष�2019-20 ते 2023-24

पंचवा�षक बहृत िवकास आराखडा तयार क� न तो अंितम क� न शासनाकडे िविधवत

प�दतीने सादर कर�याकिरता अिध�ठाता मंडळ िव� ा पिरषदेकडे िशफारस करेल.

िव� ा पिरषदे� ारा अिधसभा सदरची िशफारस ही �यव�थापन पिरषदेस करेल व

�यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेने शासनास सादर करावा अशी �ि� या आहे. परंतु शै� िणक

वष�2019-20 ते 2023-24 हा पंचवा�षक बहृत िवकास आराखडा शासनास िद.07

ऑग�ट, 2018 पय�त सादर करावयाचा होता.

दर�यान या कालावधीत िव� ापिरषद, अिधसभा व �यव�थापन पिरषदेची बठैक

��तािवत नस�याने सदर �ािधकरणां�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी सदरची

िशफारस ��वका� न �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता िद�याने सदरचा पंचवा�षक

बहृत िवकास आराखडा शासनास िद. 07 ऑग�ट, 2018 रोजी सादर कर�यात आलेला

आहे. तथािप रा�य शासना�या िनद�शानुसार रा�य�तरीय बहृत िवकास आराखडा सिमतीने

िव� ापीठिनहाय बहृत आराख� ांचा आढावा घे�याकिरता िद.15 ऑग�ट ते 20 ऑग�ट,

2018 या दर�यान बठैका आयोिजत क� न. �यानुसार आप�या िव� ापीठास िद.15, 18 व

19 ऑग�ट, 2018 दर�यान सािव� ीबाई फुले पणेु िव� ापीठ, पणेु येथे आयोिजत बठैकीत

बहृत आराख� ात अनेक सचुना व दु� ��या सुचिवले�या हो�या. �यानुसार सदर दु� ��या

क� न आप�या िव� ापीठाचा शै� िणक वष�2019-20 ते 2023-24 हा पंचवा�षक बहृत

िवकास आराखडा शासनास िद.23 ऑग�ट, 2018 रोजी िविधवत सादर कर�यात आला.

महारा�� साव�जिनक िव� ापीठे अिधिनयम, 2016 कलम 36 (1) मधील तरतुदीनुसार

मधील अिध�ठाता मंडळाने तयार केलेला पंचवा�षक बहृत िवकास आराखडा मस�ु ाची

अिध�ठाता मंडळाने केलेली िशफारस िव� ा पिरषद व अिधसभा या �ािधकरणां�या वतीने

मा. कुलगु� महोदयांनी ��वका� न सदरची िशफारस �यव�थापन पिरषदेस के�याची बाब

�यव�थापन पिरषदे�या िद.21/08/2018 रोजी�या बठैकीत मािहती�तव ठेवलेली होती.

सबब, महारा�� साव�जिनक िव� ापीठे अिधिनयम, 2016 कलम 36 (1) मधील 

तरतूदीनुसार अिध�ठाता मंडळाने तयार केले�या पंचवा�षक बहृत िवकास आराखडा

मसु� ाबाबत अिध�ठाता मंडळाने केलेली िशफारस िव� ा पिरषद व अिधसभा या

�ािधकरणां�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी ��वका� न सदरची िशफारस �यव�थापन

पिरषदेस केली आहे. अिधसभे�या वतीने मा. कुलगु� महोदयांनी केले�या काय�वाहीची

बाब अिधसभे�या मािहती�तव).

ठराव: िव� ापीठाचा पंचवा�षक बहृत िवकास आराखडा अिध�ठाता व िव� ा पिरषद या

�ािधकरणां�या वतीने केललेी िशफारस मा. कुलगु� महोदयांनी ��वका� न अिधसभे�या

वतीने ��वका� न सदरची िशफारस �यव�थापन पिरषदेस के�या�या बाबीची न�द घे�यात 

आली. 
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[ 6 ] अिधसभा सद�यांनी िवचारलले े ��  व �यांना िदली जाणारी उ� रे तसेच परूक ��  व 

�यांना � ावयाची उ� रे, पिरिनयम ४७६ (८) �या तरतूदीमधील िविन�द�ट�माणे अिधसभा 

सद�यांना अ�य सद�याने िवचारल�ेया �� ास दोन परूक ��  िवचारता येतील.

(िटपणी: पिरिनयमानुसार ��  आिण �यांना �यव�थापन पिरषदेने तयार केले�या उ� राच े

िववरणप�  पिरिनयम � .४७६ (७) अ�वये पाठिव�यात येतील).

ठराव: अ) �� ो� राचा तास दुपारी 03:20 वाजता सु�  झाला व दुपारी 04:20 वाजता सपंला.

वळेेअभावी ��  � .२१ ते 54 �यावरील उप��  िवचारता आल ेनाहीत.

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

�त सोबत जोडली आहे. (जोडप�  "अ")
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[ 7 ] अिधसभा सद�य � ी. एस. टी. सरवदे यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सूचना

पाठिवली आहे. 

“सोलापरू िव� ापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर अ�यासन सु�  कर�याची िशफारस ही 

अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस किरत आहे.”

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास डॉ. टी. ज.े फुलारी व डॉ. बी. एन. आदटराव यांनी 

अनुमोदन िदल.े �यानंतर सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला.

[ 8 ] अिधसभा सद�य � ी. एस. टी. सरवदे यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सूचना

पाठिवली आहे. 

“िव� ा�य�म�ये लोकशाही मू�यांची जोपासना हो�यासाठी भारतीय रा�यघटनेचा 

सरनामा � ॅनाईट फरशीवर (५ x १५ फूट) लावणेची िशफारस ही अिधसभा �यव�थापन 

पिरषदेस करीत आहे.” 

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

सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला.

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

सूचना पाठिवली आहे. 

रा�� ीय ि� डा �पध�म�ये (आतंर िव� ापीठ ि� डा �पध�) पदक �ा�त खेळाडंूना सुवण� पदक 

िवज�ेयास � .५०००/-, रजत पदक िवज�ेयास � .४०००/- तसचे का�यपदक िवज�ेयास 

� .३०००/- या�माणे रोख �व� पात ब� ीस र�कम दे�यात यावी अशी िशफारस ही 

अिधसभा �यव�थापन पिरषदेकडे करीत आहे.

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास डॉ. टी. ज.े फुलारी यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला.



अिधसभेची एकोणीसावी बैठक शिनवार, िद.29 स�ट�बर, २०१8 काय�वृ� ांत 34/49

[ १० ] अिधसभा सद�य डॉ. टी. �ही. �शदे यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सूचना

पाठिवली आहे. 

“सोलापरू िव� ापीठाशी संल�न महािव� ालयातील रा�� ीय सेवा योजने�या िनवडक १०० 

िव� ाथ� / िव� ाथ�न�नी व ०५ काय�� म अिधका�यांनी मा. �काश आमटे यां�या आनंदवन 

(हेमलकसा) येथील १० िदवसां�या िशिबरासाठी दरवष� सहभागी �हाव े व �यासाठी 

लागणारी र�कम सोलापरू िव� ापीठा�या फंडातून कर�याची िशफारस ही अिधसभा 

�यव�थापन पिरषदेस करीत आहे.”

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास डॉ. बी. एन. आदटराव यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला.

[ 11 ] अिधसभा सद�य डॉ. जी. डी. िबराजदार यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली

सूचना पाठिवली आहे. 

“सोलापरू िव� ापीठात मह�ष दयांनद सर�वती अ�यासन सु�  कर�याची िशफारस ही 

अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस करीत आहे.”

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

�यानंतर सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला.

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

पाठिवली आहे. 

�या �ा�यापकांना सशंोधक माग�दश�क �हणनू सोलापरू िव� ापीठाने मा�यता िदलेली 

आहे. �या माग�दश�कांना सशंोधक िव� ाथ� िव� ापीठाने � ावते असा ठराव ही अिधसभा 

संशोधन मंडळास किरत आहे. 

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास �ाचाय� डॉ. एम. एस. कदम यांनी अनुमोदन िदल.े

�यानंतर तांि� क कारणा�तव सदरचा ��ताव मागे घे�याबाबत डॉ. सी. एस. च�हाण यांनी 

सभागृहाकडे परवानगी मािगतली व सभागृहाने एकमताने परवानगी िदली.
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[ 1३ ] अिधसभा सद�य डॉ. सी. एस. च�हाण यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली सचूना

पाठिवली आहे. 

सोलापरू िव� ापीठ क� ेतील सोलापरू शहरातील महािव� ालयांच े �थम वष�चे �वशे हे 

ऑनलाईन क�� ीय प�दतीने िव� ापीठाने करावते असा ठराव ही अिधसभा िव� ापिरषदेस 

करीत आहे. 

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

�यानंतर सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला.

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

पाठिवली आहे. 

महािव� ालयात िव� ाथ� �वशेा�यावळेी अपघात िव�याची र�कम जमा केली जाते परंत ु

पवू� �वशे �ि� या झा�यानंतर महािव� ालयाकडून िव� ाथ� िव�याची र�कम संबिंधत 

कंपनीकडे जमा केली जाते. दर�यान�या काळात काही अपघात झा�यास महािव� ालय 

अडचणीत येते �यामुळे पैस ेिवमा कंपनीकडे भर�यानंतरच िवमा संर� ण सु�  होईल असा 

िनयम कर�यात यावा असा ठराव ही अिधसभा �यव�थापन पिरषदेस करीत आहे.

ठराव: सदरचा ठराव मांड�यानंतर �यास � ी. एस. बी. पाटील यांनी अनुमोदन िदल.े �यानंतर 

सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला.
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[ 1५ ] अिधसभा सद�या � ीमती पी. आर. नागणसरेु यांनी खालील ठराव मांड�यासाठी आपली

सूचना पाठिवली आहे. 

“िह अिधसभा िव� ापिरषदेस िशफारस करते िक, आप�या िव� ापीठात एम. ई.

अ�यास� मास शै� िणक वष� 2016-17 पय�त �विेशत िव� ा�य�ना गाईड िमळाले 

नस�यामुळे �या सबिंधत िव� ा�य�ना िव� ापीठाअंतग�त इतर महािव� ालयातील मा�यता 

�ा�त गाईड (माग�दश�क) घे�यास परवानगी दे�यात यावी.”

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

सदरचा ठराव सव�नुमते मा�य कर�यात आला.

मा. अ�य� ां�या परवानगीने बठैक संप�याच ेकुलसिचवांनी जाहीर केले.

सही/-    सही/- 

कुलसिचव

सद�य सिचव, अिधसभा

मा. कुलगु�

अ�य� , अिधसभा
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जोडप�  "अ" 

िवषय � . 06 च ेसहप�

अिधसभे�या शिनवार, िद.29 स�ट�बर, २०१८ रोजी झाल�ेया बठैकीम�ये �� ो� रा�या तासाम�ये 

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

��  

� मांक

��                                                                                                                        उ� र 

डॉ. एस. के. �शदे �ा. डॉ. जी. एस. कांबळे

1 िव� ापीठामाफ�त घेत�या जाणा�या परी� ेनंतर 

इंिजिनअ�रग�या िव� ा�य�च े पुनमू��यांकनाचे 

�माण कमालीच े वाढत आहे. याबाबत 

िव� ापीठ �शासन कोणकोण�या उपाययोजना 

करणार आहे? 

िव� ापीठामाफ�त म�यवत� व उप-म�यवत� मू�यमापन 

क�� ास मू�यमापनासंदभ�तील माग�दश�क सूचना 

दे�यात येतात. तसेच सदर�या सूचना मू�यमापन 

क�� ावर ��येक िश� कास दे�यात येतात व �याच े

फलक दश�नी िठकाणी लाव�यात येते.

• इथून पुढ�या काळात हे �माण कमी 

कर�याकिरता उपाय योजना करणार 

आहेत हे ��  िवचारलो होतो �याच ंउ� र 

चकुलं आहे?  

या संदभ�त आपण भिव�याम�ये नजीक�या काळाम�ये 

आपण काय�शाळा आयोिजत करणार आहे. �या�याम�ये 

परी� कांना, बीओएस चअेरमनला सगळयांना आपण 

इ��हाईट करणार आहे. �यांना आपण असेसम�ट कस 

चांगल होईल या संदभ�त आपण उ� ोधन करणार 

आहे. 

२ िव� ापीठाशी सल�न महािव� ालयातील 

�ा�यापकांच े कॅस अंतग�त पदो� तीबाबत 

कॅ�पचे आयोजन कधीपासून केले जाणार 

आहे? 

�ा�यापकांच े क�� ीय प�दतीने �थान िनि� तीकिरताच े

िनयमावली तयार कर�याच ेकाम �ाचाय� डॉ. �ही. पी. 

उबाळे यां�या अ�य� तेखाली सु�  असून 

िद.26/04/2018, 27/06/2018 व 13/07/2018 

रोजी बैठका संप�  झाले असून िनयमावली तयार 

कर�याच ेकाम अंितम ट��यात आहे. िद.07/09/2018 

रोजी सदर िनयमावली तयार कर�याकिरता बैठकीचे 

आयोजन केलेले आहे. तसेच िद.18 जुलै, २०१८ रोजी 

युजीसी नोिटिफकेशन �िस�द झाले आहे. सदर 

नोिटिफकेशनबाबत महारा�� शासनाने िनण�य िनग�िमत 

झा�यानंतर िश� कां�या �थानिनि� तीची क�� ीय 

प�दतीने काय�वाही करणेबाबत मा. कुलगु�  महोदयांचे 

आदेश �ा�त झाले आहेत. तरी लवकरात लवकर 

कॅ�पचे आयोजन कर�यात येईल. (सोबत जोडले 

आहे). (पान � . 13 ते  18).

• 18 जुलै, २०१८ ला युजीसीचं राजप�  

�िस�द झालेलं आहे. �या राजप� ाला 

रा�य सरकारनं जी. आर. काढलेला आहे 

काय? 

या संदभ�त रा�य सरकारने अ� ाप कसलाही जी. आर.

काढलेला नाही आिण �या वळेेस तो जी. आर. िनघेल 

�या वळेेस आपण क�� ीय प�दतीने �थान िनि� तीच े जे 

��ताव आहेत ते मागवून ते काय�वाही पूण� करणार 

आहोत.  
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��  

� मांक

��                                                                                                                        उ� र 

• या नोिटिफकेशनचा आिण या किमटीचा 

काय संबंध आहे काय? 

नोिटिफकेशनचा आिण या किमटीचा काय संबंध नाही.

• इतर िव� ापीठाम�ये जसं 9,000/-

हजारा�या संदभ�म�ये जे कॅ�प आहेत 

�कवा �ोफेसरच े सु�दा Centralise

प�दतीने होतात या संदभ�म�ये आपण 

काहीच उ� र िदलेलं नाही?

या संदभ�त पिरप� क िनघालेलं आहे. कालच 

पिरप� क काढलेलं आहे, आिण क�� ीय प�दतीच े जे

काही ��ताव आहेत ते आपण मागवून यासंदभ�त 

आपण काय�वाही करणार आहोत.

• 9,000/- एजीपी १०,०००/- एजीपी या 

संदभ�त िशवाजी िव� ापीठाम�ये 

�ोपेसरच े सु�दा कॅ�प सु�दा Centralise

प�दतीने होतात. �कवा इतर सगळया 

िव� ापीठाम�ये महारा�� ात�या याब�ल 

आप�या िव� ापीठाम�ये काय आहे?

िव� ापीठाम�ये सु�दा � ेड पे जे 9,000/- हजार 

10,000/- असतील तर आपण क�� ीय प�दतीने 

�यायच ंठरवलं आहे.  

• 9,000/- एजीपी आिण १०,०००/-

एजीपी याची जी काय िनवड किमटी 

�कवा मुलाखत सिमती ही एकच आहे,

असे असताना सं�थेच े अ�य�  �कवा 

महािव� ालय िवकास सिमतीचे चेअरमन 

हे �याच े अ�य�  असतात. मग असे कॅ�प 

िव� ापीठात घेवून तु�हाला Placement

करता येईल का? 

Placement करता येणं श�य आहे.

३ पुनमु��यांकनासाठी �ा�त होणा�या अज�चा 

िवचार करता बहुसं�य िव� ा�य�च े िनकाल 

बदलेले िदसून येतात. याबाबत परी� ा िवभाग 

कोणकोण�या उपाययोजना करीत आहेत?

उ� रपि� कांच े मू�यमापन व पुनमू��यमापन हे 

पॅनेलमधील �ा�यापक करीत असतात. याबाबत 

िव� ापीठामाफ�त म�यवत� व उप-म�यवत� मू�यमापन 

क�� ास मू�यमापन संदभ�तील माग�दश�क सूचना 

दे�यात येतात. तसेच सदर�या सूचना मू�यमापन 

क�� ावर ��येक िश� कास देतो व �याच ेफलक दश�नी 

िठकाणी लाव�यात येतात.

डॉ. टी. �ही. �शदे � ीमती ए. सी. च�हाण

4 सोलापूर िव� ापीठ पिरसरात पाळणाघर सु�  

आहे का? नस�यास पाळणाघरासाठी खरेदी 

केले�या खेळणीसाठी िव� ापीठाने िकती 

र�कम खच� केलेली आहे व खरेदी केले�या 

खेळणीचा काय उपयोग केला जात आहे? 

सोलापूर िव� ापीठ पिरसरात स�या पाळणाघर सु�  

नाही. पाळणाघरासाठी�या खेळणीसाठी िव� ापीठाने 

एकूण � .59,391/- इतकी र�कम खच� केलेली आहे.

स� ��थतीत कोण�याही कम�चा�या�या पा�यांचा �वशे 

झालेला नस�यामूळे तेथे देखरेखीसाठी कम�चारी नाही.

�यामूळे सदर सािह�य �टोअर � मम�ये आहे.

• पाळणाघर िव� ापीठ पिरसराम�ये िनम�ण 

�हावं अशा �कारची कम�चारी वग�कडून 

मागणी केलेली होती का? 

फ�त एकाच कम�चारी हो�या �यांनी १ मिह�यासाठी 

मागणी केलेली अस�यामूळे �या काळात ते सु�  केलं 

गेलं, आिण नंतर मग ते सोडून गेले नंतर कुणी 

मागणीच केली नाही �हणनू तसच ंआहे.
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• एक मिह�यासाठी का असेना �या 

कम�चा�या�या पा�याला �याची सेवा घेता 

आली का? 

हो घेता आली.

• या पाळणाघरा�या देखरेखीसाठी भिव�य 

काळाम�ये कम�चारी नेमणकू आहात 

काय? 

हो.

• मुलं असलेले कम�चारी इथं राहतात का? आता तरी अशी कुणाकडून मागणी नाही आहे. पण 

संबंिधतांनी मागणी के�यास आपण चालू करणार 

आहोत. 

• िकती कम�चारी इथं िव� ापीठ पिरसरात 

राहतात? 

बाहेरील काम राहणार असतील ते जर आप�या बरोबर 

मुलं घेवून येतील तर इथं राहतील असं काय नाही. 

• पाळणाघरा�या इमारतीसाठी आप�या 

िव� ापीठा�या ि�मायसेस म�ये कुठ�या 

इमारतीचं �यव�था कर�याचं �योजन 

आहे?  

सोशल साय�सेस िडपाट�म�ट�या इथं.

5 िव� ापीठा�या कमवा व िशका या योजनेत 

2017-18 या वष�त िकती िव� ा�य�ना �वशे 

िदला आहे? 

सन २०१७-18 या वष�त िव� ापीठा�या कमवा िशका 

या योजनेत १९ िव� ा�य�ची िनवड कर�यात आली 

होती. 

• जेव� ा िव� ा�य�नी मागणी केलेली आहे 

�या सव� िव� ा�य�ना कमवा व िशका 

योजनेम�ये �वशे िदला जातो का?

जेव� ा िव� ा�य�नी मागणी केलेली आहे असं नाही 

होत, �या�या म�ये कसं ��ू िटनी किमटी पण आहे. 

�याम�ये गरजू आिण �यांची थोडीशी मुलाखत घेतली 

जाते आिण �या�या अनुषंगाने �यांना वाटलं की बरोबर 

आहे. यांना आपण िदलं पािहजे तर आपण अशा 

िव� ा�य�ना िनवडतो �या�याम�ये.

• गरजूचा � ायटेिरया काय? साधारणत: आ�थक बाब अशी बघतो आपण.

• आपला भाग हा दु�काळी पिर��थतीम�ये 

अस�यामुळं अनेकांची परवड होत असते 

�यासाठी सव� जे मागणी करतील �यांना 

िव� ापीठा�या पिरसरातलं काम देवून 

कमवा व िशका योजनेम�ये आप�याला 

भाग घेता येईल का? 

हो घेता येईल.

• �हणनू ��ू िटनी किमटी या�यासमोर 

काय � ायटेिरया असतो का, की हे काम 

� ायचा हे काम � ायचा नाही? 

आ�थक िनकष आपण एवढच ं बघतो. �या�याम�ये 

�या�याकडं जमीन आहे का, विडलांची काय ��थती 

आहे का �कवा �याला आता िश� णासाठी स�याचा 

�टेटस काय आहे. अशा प�दतीने थोडी तपासणी केली 

जाते.  
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• �या िव� ा�य�नी मागणी अज� केलेला 

आहे �या िव� ा�य�कडे असलेलं कौश�य 

आिण िव� ापीठास आव�यक मनु�यबळ 

या गो�टीचा िवचार तु�ही करता का?

आहे. कारण आपण सग� या या पॅरािमटस�ला घेतलेलं 

आहे, आिण जे िनवड केली आहे. जो ��  िवचारलेला 

आहे तो माग�या वष�चा आहे. �या�यात �यानी जो 

आकडा सांिगतला आहे �यानुसार केलेला आहे. आिण 

यांचाच पुढचा ��  या वष�चा �याचाही म�ये सुधारीत 

पॅरािमटरस� तु�ही जे �हणता ते टाकलं आहे. एकूण ३८ 

िव� ाथ� झालेत या वष�पण िमळून.

• या योजनेत जे िव� ाथ� भाग घेत आहेत 

अन� ॲ�ड लन� ��कमम�ये याम�ये कुठ�या 

�कारची कामे दे�यात येतात?

��येक �कुल िडमांड करते िव� ा�य�ची �यां�या-

�यां�या �कुलसाठी ही �कुल जे उपल�ध काम आहे ते 

देत. 

• या िव� ा�य�म�ये मुल�च े �माण िकती 

आहे आिण �यां�यासाठी कमवा व िशका 

योजनेसाठी काय वगेळं काम आहे का? 

मुल�साठी �वतं�  सवलती काही नाहीत. जी मुलांना 

काम िदली जातात तीच मुल�ना काम िदली जातात 

आिण मुल�चं �माण मुलापे� ा जा�त आहे.

6 शै� िणक वष� 2018-19 या वष�त युवक 

महो�सव साजरा कर�यासाठी िकती 

महािव� ालयाने मागणी केली आहे?

शै� िणक वष� 2018-19 या वष�त युवक महो�सव 

साजरा कर�यासाठी एकाही महािव� ालयाने मागणी 

केली नाही. 

• आपण कोण�या मिह�याम�ये 

महािव� ालयाम�ये ��ताव मागणी अज� 

मागिवलेले होते? 

ऑग�ट म�ये मागिवलेले होते.

• ऑग�ट पासून आ� ापय�त Youth

Festival वळेेत �हावा �हणून िव� ापीठानं 

काय-काय उपाययोजना केली? 

युवा महो�सवाचा िनधी वाढवला, �ाचाय��या बैठका 

घेत�या.

• युवक महो�सवाचा ��  हा याच वष�चा 

आहे का गे�या अनेक वष�पासूनचा आहे?

अनेक वष�पासून आहे. यंदा आपण 6 लाख च े१२ लाख 

�हणजे आपण १००% या�याम�ये वाढ केलेली आहे.

�यामुळे यंदा�या वष�पासून अशी पिर��थती पुढ�या 

वष� येईल असं आता तरी वाटत नाही. पुढ�या 

वष�पासून आपण सुरळीत कर�याचा �य�न क� .

डॉ. जी. डी. िबराजदार डॉ. एच. के. आवताडे

7 सोलापूर िव� ापीठासाठी Innova वाहन 

खरेदी करताना सदरच े वाहन हे ३ �कवा 

�यापे� ा जा�त �य�ती पुणे अथवा मंुबई येथे 

जा�यासाठी वापराव े असा ठराव �यव�थापन 

पिरषदेत झाला आहे का? असे असताना 

सदरच े वाहन �थािनक शहरात रोजच 

वापरले जाते हे खरे आहे काय? 

1) सोलापूर िव� ापीठासाठी इनो�हा वाहन खरेदी 

करताना सदरच े वाहन हे ३ �कवा �यापे� ा जा�त 

�य�ती पुणे, मंुबई तसेच इतर कामाकिरता 

वापरणेकामी �शासकीय मा�यता घे�यात आलेली 

आहे. तथािप, असा कोणताही ठराव �यव�थापन 

पिरषदेत कर�यात आलेला नाही.

2) सदरचा वाहन हा जा�तीत जा�त मंुबई, पुणे तसेच 

इतर लांब असले�या िठकाणी जा�याकिरताच 

वापर�यात आलेला आहे. सदरच ेवाहन �थािनक 

शहराम�ये िकरकोळ कामासाठी वापर�यात येत 

नसून संवधैािनक अिधका�यांना काय�लयाम�ये ने 

आण कर�याकिरता वापर�यात येतो.
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• वाहन कामाकिरता घेतलेलं आहे का 

अिधका�यांकिरता घेतलेलं आहे?

वाहना�या जो खरेदीचा जो मुळ ठराव आहे �या�याम�ये 

आपणाकडं या�या अगोदर जी वाहनं अवलेेबल होती.

ती फ�त ३ ते ४ � ाय�हर सोडून बसतील एवढीच होती. 

�यामूळे दूर�या कुठ�याही वाहतूकी�या संदभ�म�ये 

�वास कर�यासाठीच हे वाहन ६-७ सीटरचा असावा 

अशा �कारचा मूळ ठराव आहे.

• काम अ�यंत मह�वाच ं असलं आिण 

�या�याम�ये िशपायालाच पाठवाव ंवाटलं 

तर काम मह�वाचं असलं तर �या 

माणसानी गावात वापरलं काय अडचण 

आहे का? 

िव� ापीठात असला कुठलाही िनयम नाही की 

मा. कुलगु�  महोदयाच ं वाहन सोडून बाकी कुठलेही 

वाहन कुणीही एमरज�सीला वाप�  शकतो.

• सदरचा Innova वाहन कुणी व कोठे 

वापराव े याची काय िनयमावली ठरवली 

आहे काय? 

याची कोणतीही िनयमावली नाही.

8 बी. ए, बी. कॉम व बी. ए�सी भाग - १ 

अ�यास� मासाठी �या िव� ा�य�ना �वशे 

िमळाले नाहीत अशा िव� ा�य�ना �वशे 

दे�यासाठी िव� ापीठाची काही यं� णा आहे 

काय? 

नाही.

• मा. कुलगु� महोदयांनी शै.२०१८-१९ 

म�ये काही महािव� ालयाम�ये अशा 

िव� ा�य�ची िशफारस केली होती का?

िविवध संघटनांची िनवदेने �ा�त झा�यानंतर 

मा. कुलगु� महोदयांनी काही िव� ा�य�च ं वगेवगे� या 

महािव� ालयाम�ये ॲडिमशन �हाव ं यासाठी तशा 

�कारच ेिनद�श िदले होते.

• अशा �कारची कोणती िनयमावली 

आहे का कुलगु�ं �या अख�यारीम�ये 

महािव� ालयाम�ये �वशे दे�यािवषयी?

नाही.

• स�माननीय कुलगु�ं नी या 

�वशेासंदभ�म�ये काही महािव� ालयांना 

�या िठकाणी �वशे दे�यासंदभ�त सूचना 

केले�या हो�या तर �या सूचनेचा कोण�या 

महािव� ालयाने अनादर केला आहे का?

वा�तिवक पाहता िव� ा�य��या अडी अडचणी िवचारात 

घेवून, �यां�या गरजा िवचारात घेवून िव� ापीठ 

�शासनान असे आदेश िदलेले होते. �यातील काही 

महािव� ालयाने �वशे िदलेला आहे काही 

महािव� ालयांनी िदलेला नाही. 

• अनादर केले�या महािव� ालयांनी �कवा 

�या िठकाणी �या अिधका�यावरती 

�शासनाने काय काय�वाही केलेली आहे 

काय? 

काही काय�वाही केलेली नाही.

9 �ाचाय� आर. वाय. पाटील, संचालक, बी. सी.

यु डी (2015-17) यांना िकती मिह�याच ेवतेन 

व िकती र�कम िव� ापीठ फंडातून अदा 

कर�यात आले आहे?

�ाचाय� आर. वाय. पाटील, संचालक बी. सी. यु. डी.

(२०१५-17) यांना माहे मे, २०१५ ते जानेवारी, २०१७ या 

कालावधीचे � .२,४०,589/- (त��या�माणे) िव� ापीठ 

फंडातून अदा केले आहे. सोबत त�ता जोडला आहे.

(पान � .19).
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• अनुदािनत महािव� ालयातील पा�  

�य�ती असताना िवना अनुदािनत 

�य�तीची संचालक �हणनू का नेमणकू 

केली?  

ता�कालीन �शासनाचा तो िनण�य होता.

• िवना अनुदािनत आिण अनुदािनत असा 

भेदभाव शासनाला आिण University ला 

करता येतो का? 

कुलगु� महोदय संवधैािनक अिधकारी �यांचं पेम�ट 

महारा�� ् शासन करतं. या िठकाणी � ॅ�टेबलचीच ं

माणसं नेमावीत या प�दतीचा िनयम आहे.

• अनुदािनत महािव� ालयातील �य�ती 

नेमला असता तर िव� ापीठाची जी 

गेलेली र�कम आहे ती सदरहून र�कम 

वाचली असती का? 

हो.

• सदरहून र�कम वाचली असती असं मत 

असेल तर तसा िव� ापीठ �शासनाकडून 

का �य�न केला नाही?

ता�कालीन �शासनाचा तो िनण�य होता.

� ी. ए. एम. शेख डॉ. बी. पी. र�गे

१0 माजी कुलगु�  डॉ. नू. न. मालदार यां�या 

काय�काळातील भरती झाले�या २६ 

कम�चा�यां�या भरतीस मा. सहसंचालक 

काय�लयाने मा�यता िदली आहे का?

या कम�चा�यांची वतेनिनि� ती केली आहे का?

नस�यास या कम�चा�यांच े वतेन िव� ापीठ 

फंडातून केले असेल तर आजपय�त िकती 

र�कम वतेनापोटी िव� ापीठ फंडातून अदा 

कर�यात आली आहे?

1) डॉ. नू. न. मालदार यां�या काय�काळात भरती 

झाले�या ३० कम�चा�यां�या भरतीस मा. िवभागीय 

सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर यांनी मा�यता 

िदलेली नाही. तथािप, मा. अपर मु�य सिचव,

उ�च व तं�  िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई यांना 

या काय�लयाच ेजा. � . सोिवसो / आ�था / २०१७ 

/ ६०७२, िद.२२/०८/२०१८ व जा. � . सोिवसो / 

�हीसी / १०५, िद.२३/०८/२०१८ अ�वये 

शासनाची मा�यता िमळणेबाबत सव�कष ��ताव 

पाठिव�यात आला आहे. स�या सदरची बाब 

शासना�या िवचाराधीन असून िव� ापीठ याबाबत 

पाठपुरावा करीत आहे. 

2) सदर कम�चा�यांची वतेनिनि� ती कर�यात आली 

आहे. परंतु मा. िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), 

सोलापूर यांनी �यास मा�यता िदली नाही.

3) सदर कम�चा�यां�या वतेनावर आजअखेर िव� ापीठ 

सामा�य िनधीतून एकूण � .१,२६,११,४६३/- 

(अ� री � पये एक कोटी स�वीस लाख अकरा 

हजार चारशे � ेस�ट फ�त) इतका खच� झाला 

आहे. 

• या ३० कम�चा�यां�या मा�यतेसाठी 

िवभागीय सहसंचालक कम�चा�यां�या

िनयु�तीस मा�यता का देत नाही यासाठी 

पाठपुरावा केला आहे का? 

पाठपुरावा चालू आहे, केलेला आहे.
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• वळेेत मा�यता िमळाली असती तर 

िव� ापीठाच े १,२६,११,४६३/- � पये 

वाचले असते का? 

बरोबर आहे. आता सु�दा पूव�ल� ी�भावाने मा�यता 

िमळाली तर आता सु�दा वाचतील.  

11 सोलापूर िव� ापीठांत या वष� न�याने सु�  

केले�या M. A. भाषा अ�यास� मास 

शासनाची मा�यता आहे का?

एम. ए. भाषा अ�यास� मास शासनाची मा�यता नाही.

परंतु िव� ापीठाकडून शासनास िरतसर ��ताव 

पाठिव�यात आला आहे. एवढेच न�हे तर मा. िश� ण 

संचालक, उ�च िश� ण, पणेु यानंी भाषा िवभाग सु�  

करणेसंदभ�त शासनास िद.१८/09/2012 व 

23/05/2017 रोजी िशफारस देखील केली आहे. सदर 

िशफारस प� े आप�या सुलभ संदभ�साठी सोबत जोडले 

आहे. (पान � .20 ते 24).

• ��येक कोस�म�ये िकती-िकती 

िव� ा�य�नी ॲडिमशन घेतलेलं आहे? 

मराठी िवषयासाठी ९ िव� ा�य�नी ॲडिमशन घेतलेलं 

आहे. 

• एका कोस�ला कमीत कमी िकती िव� ाथ� 

अस�याची अट आहे?

अट नाही. जा�तीत जा�त २० िव� ाथ�.

• माग�या िसनेट�या िम�टगम�ये इतर 

भाषांची चच� झाली होती ते घेतले का 

नाही? 

सु�  होणार आहे.

12 सोलापरू िव� ापीठातील पदाथ� िव� ान 

संकुला�या बाजूला असले�या मैदानातील 

सायकल �टॅ�ड / वाहन िनवारा पिह�याच 

पावसात भईुसपाट झाला आहे हे खरे आहे 

काय? अस�यास या सायकल �टॅ�ड / वाहन 

िनवा�या�या बाधंकामासाठी िकती र�कम खच� 

झाली होती? या सायकल �टॅ�ड / वाहन 

िनवा�यामुळे झाले�या नुकसानीची चौकशी केली 

आहे काय? 

सोलापूर िव� ापीठातील पदाथ�िव� ान संकुला�या 

बाजूला असले�या मैदानातील सायकल �टॅ�ड /

वाहन िनवारा मो� ा वादळामुळे व पावसामुळे पडलेला 

आहे. या सायकल �टॅ�ड / वाहन िनवा�या�या 

बांधकामासाठी 4,68,550/- र�कम खच� झालेली 

आहे. अ� ाप चौकशी केलेली नाही.

• का नाही झाली? आिण कधी होणार? चौकशीची �ि� या सु�  कर�यात येईल.

• चौकशी सिमती नेमलेली आहे का या 

संदभ�त?

अ� ाप नाही.

• नेमाला हवी ना पावसा� यात उडून जावून 

बरेच िदवस झालेत आता? 

नेम�यात येईल आता.

� ी. एस. टी. सरवदे �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे

१3 सोलापूर िव� ापीठ पिरसरातील भ-ूशा�  

संकुलातील परी� ा गोडाऊनच े प� े उडून 

गोडाऊन जलमय झाले व �यामुळे शेकडो 

उ� रपि� का िभज�या हे खरे आहे का?

नाही. उ� रपि� का िभज�या नाहीत.

• पुढ�या वष�ला अशा प�दतीनं पावसाम�ये 

उ� रपि� का िभजू नये यासाठी 

िव� ापीठाने काय सुिवधा कर�याची 

उपाययोजना केलेली आहे का?  

केलेली आहे.

• काय उपाय योजना केलेली आहे? प� े �यव��थत बसवून घेतलेले आहेत.
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14 शै� िणक वष� 17-18 म�ये अिभयांि� की 

िव� ाशाखेत झाले�या िविवध परी� ेत 

उ� रप� ीके�या फेरतपासणीसाठी एकूण 

िकती अज� आले होते?

शै� िणक वष� २०१७-18 म�ये अिभयांि� की 

िव� ाशाखेमधील माहे ऑ�टो / नो�ह� २०१७ म�ये एकूण 

267७ व माहे माच� / एि�ल, २०१८ म�ये एकूण ३०२८ 

उ� रपि� के�या फेर तपासणीसाठी अज� �ा�त झाल े

आहेत. 

• या संदभ�त आले�या सव� �� ासंदभ�त 

अप�याम�ये तपास�या झाले का, िकती 

तपास�या के�या, ४००० िव� ा�य�च ंकाय 

करणार ते सांगा?  

जे संबंिधत �ा�यापक आ�हांला आढळले आहेत, पुढे 

आढळणार आहेत. �यां�यावर कडक कारवाई होणार.

• या िवषयात अशा प�दतीने उपाययोजना 

करणार आहात का? याम�ये पिहला 

असेसर दुसरा मॉडरेटर आिण ितसरा 

फोटोकॉपी िचफ मॉडरेटर फोटो कॉपी 

मािगत�यानंतर तो असेस करणारा, 

असेस के�यानंतर दो�ही मधला िडफर�स 

हा टोटल�या टेन परस�ट पे� ा जा�त 

असेल तर �या�यावर ॲ�शन घेणार का?

ही �यव�था सगळी आहे.

• अशी जर �यव�था िव� ापीठाकडे असेल 

तर अशा �ा�यापकावर िकती 

�ा�यापकावर आतापय�त कारवाई केली?

माच�, २०१६ म�ये २३ �ा�यापकांवर काय�वाही केली.

2016 ला ३1, 2017 म�ये 18 आिण नो�ह�बर, २०१७ 

म�ये ७१ असे एकूण १०३ �ा�यापकावर कारवाई केली.

• 2017-18 म�ये नाही का. िम�टग �हायची आहे असून.

• 103 �ा�यापकावर कारवाई केली पण 

कारवाई कोण�या �व� पाची केली तेही 

सांगा? 

आ�थक दंडा�मक कारवाई केली. पेपर तपासणीतून 

�यांच ंनाव वगळ�यात येतं.

• दंडा�मक कारवाई के�यानंतर दंड िकती 

�व� पाचा असेल हा तर मु�ा आपण 

गृिहत धरणार नाही. पण �यानंतर जे 

काही िव� ा�य�च ं नुकसान झाले ते भ� न 

िनघणार नाही. पण दंड अशा �कारचा 

करावा की जेणेक� न �यां�या पुढ�या 

कारिकद�म�ये ते धाकात राहतील की 

अशा �कारची चकु होता कामा नये 

�हणनू, दंडा�मक कारवाई जर का केली?

तसा Ordinanace तयार करावयाची काय�वाही सु�  

आहे. 
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15 िव� ापीठाने काही कम�चा�यांना चकुी�या 

माग�ने ता�पुरती पदो� ती (officiating

Promotions) िदली. ती शासनाने नाकारली, 

�यादा िदले�या वेतनाची वसुली लावली,

�यातील काही कम�चा�याकंडून ती वसूल 

केली, तर काही जणांची वसुली िव� ापीठ 

फंडातून भरावी असा �यव�थापन पिरषदेकडे 

िवषय होतो. असा दुजाभाव का?  िव� ापीठ 

फंडाची ही उधळप� ी नाही का?

1) िव� ापीठ �थापनेवळेी कम�चा�यांची सं�या अपूरी 

अस�याने �यावळेी लागू असले�या �माण संिहता

१९८४ �या कोड िनयम ३ (३) (ड) अ�वये सन 

२००८ ते २०१० या कालावधीम�ये ता�पुरती 

पदो� ती दे�यात आली होती. �यामुळे सदरची 

पदो� ती चकुीची �हणता येणार नाही.

2) सदर ता�पुर�या पदो� तीचा ��ताव शासनास 

त�कािलन पिर��थतीम�ये सादर केला नाही.

3) परंतु, त�कािलन पिर��थतीत संबंिधतां�या सेवा 

पु�तकाम�ये �याची न�द घेतली गेली अस�याने व 

�यास िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर 

यांची मा�यता घेतली नस�याने सेवािनवृ� ी�या 

वळेी तो ��  उ� व�याने गतकालाम�ये सेवािनवृ�  

झाले�या कम�चा�यांकडून मा. लेखािधकारी 

(उ.िश.) सोलापूर आदेशानुसार वसुली केली आहे. 

4) ता�पुरती पदो� ती िदले�या कम�चा�यांमधून 

उव�िरत ५ कम�चा�यांनी सेवािनवृ� ीवळेी र�कम 

वसुल होवू नये �हणून �शासनास िदलेले िवनंती 

प�  िद.२१/०८/२०१८ रोजी�या �यव�थापन 

पिरषदेम�ये ठेवले असता, ता�पुरती पदो� ती 

िदले�या वतेनाची र�कम िव� ापीठ फंडातून 

Salary या अंदाजप� कीय िशष�काम�ये वग� 

कर�यास सव�नुमते मा�यता िदली आहे.

• काही अिधका�यांना पदो� ती िदली होती.

�यांच ंतु�ही िरफंड घेतलं पैसे परत घेतले 

आिण काही लोकांच ं �यव�थापन 

पिरषदेने न घे�याचं मा�य केलेलं आहे. 

असं असेल तर �यांच ं घेतलेलं आहे 

�या�यावर तो अ�याय नाही का? �हणजे 

काही जणांच े तु�ही माफ करता आिण 

काही जणांचं तु�ही वसुल केले�या मग जे 

वसुल केलेलं आहे ते परत देणार का 

पैसे?

िसिनअर ऑिडरनी आदेश िदलेत, �या�माणे ती 

वसुली केलीत.
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• नामदेव कांबळे जे�हा सेवािनवृ�  

अिधकारी होते �यां�याकडून ४०,०००/- 

घेतले आिण �यासंदभ�त नंतर वलेकर,

िवजय पाटील, वभैव पवार, सज�राव 

काळे यांनी िव� ापीठाच ं सव� स�यानाश 

केलं आिण यां�या िवभागाच ं एल. एस. 

कदम यां�याकडून का वसुल केली नाही.

याला िसनेटची मा�यता आहे का?

यापूव� दोन वळेा ��ताव �यव�थापन पिरषदेम�ये सादर 

केला होता. पण तो फेटाळ�यात आ�यामूळे आिण ते 

कम�चारी इथले जे-जे �या-�या वळेेला सेवािनवृ�  

झाले. �यावळेेला ते�हा ना-हरकत �माणप�  �यावं

लागतं, �यां�या पे�शनसाठी तर �यांना ती र�कम 

भरावी लागली. �यव�थापन पिरषदेने नामंजूर 

के�यामूळे मग ३१ ऑग�टपय�त �हणजे वलेकर सर 

�यात आहेत. ३१ ऑग�टपय�त सेवािनवृ�  झालेत.

�यांनी सग� यांनी �वत: ते पैसे भरलेले आहेत आिण 

NOC घेवून आिण �यांचे कागदप�  सेवािनवृ�  

झा�यानंतर पे�शनसाठी पाठिवली. पण ��ताव हा 

�यानंतर �यव�थापन पिरषदेम�ये सादर के�यामूळे 

उव�िरत कम�चा�यांच ंिवचार क� न �यव�थापन पिरषदेने 

ते मा�य केलं. तो अिधकार �यांना आहे.

• िसनेटला ठराव करायचा अिधकार नाही 

का? 

िसनेटला बजेट तयार करायचा अिधकार आहे आिण 

बाकी कम�चा�यां�या क�या�या�या �या गो�टी आहेत 

�या �यव�थापन पिरषदेलाच आहे.

• आधी�या �यव�थापन पिरषदेने 

नाकारलेले ठराव या �यव�थापन 

पिरषदेने मंजूर केला, �याच ं कारण 

काय? 

कम�चा�यांनी पु�हा िवचाराथ� असा अज� सादर 

के�यामुळे तो �यव�थापन पिरषदेसमोर ठेव�यात आला 

आिण �यांनी मा�यता िदली �याला.

� ी. ए. बी. संगवे �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी

१6 सोलापूर िव� ापीठाचा परी� ा िवभाग व पा� ता 

िवभाग यांचा एकमेकात सम�वय असतो असे 

आ�ही समजतो. िव� ाथ� व महािव� ालय 

यां�या सोयीसाठी पा� ता अज�ची अितिवलंब 

मुदत संप�यानंतर आठ िदवस िव� ा�य�साठी 

व नंतर आठ िदवस महािव� ालयासाठी परी� ा 

अज� सादर कर�या�या तारखा ठेवा�यात असे 

परी� ा िवभाग का ठरवत नाही?

पा� ता व परी� ा िवभाग यांचा एकमेकात सम�वय 

असतो. कारण पा� ता िवभागा�या जािहर केले�या 

तारखा िवचारात घेवूनच परी� ा अज� भरावया�या 

तारखा िनि� त के�या जातात. परी� ा अज��या तारखा 

जािहर करताना पा� ते�या िवना िवलंब तारखा

िवचारात घेवूनच िव� ा�य�साठी व महािव� ालयासाठी 

पूव��माणेच कालावधी दे�यात येत आहे.

आव�यकतेनुसार महािव� ालयांच िवनंतीनुसार 

सदरचा कालावधी वाढवून दे�यात येतो. पा� ता 

अज�ची अितिवलंब मुदत संप�यानंतर िव� ा�य�साठी 

व महािव� ालयासाठी परी� ा अज� सादर करावया�या 

तारखा देता देणे श�य नाही. कारण स�  प�दतीचा 

अवलंब के�याने परी� ा िवभागास परी� ा अज� �ा�त 

झा�यापासून पुढील कामकाज िविहत कालावधीत 

करणे आव�यक असते.
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• पा� ता अज�ची अितिवलबं मुदत 

संप�यानंतर िव� ा�य�साठी व 

महािव� ालयासाठी परी� ा अज� सादर 

करावया�या तारखा देता येणे श�य 

होणार नाही असे उ� र असेल तर 

महािव� ालयांनी काम कस करावयाच

पा� ता िवभागाच ं करायच ं का परी� ा 

िवभागाच ंकरायचं?

या दो�ही म�ये सम�वय आहे. िदले�या �या तारखा 

िवनंती नुसार वळे वाढवून दे�यात येतो.

• परंतु ही वळे येवू नये अशी िनयोजन का 

करत नाही पा� ता िवभाग व परी� ा 

िवभाग? 

ती वळे येवू नये अशी िनयोजन करणं श�य नाही.

कारण िव� ा�य��या �या अडचणी असतात. काही 

िव� ाथ� अडचण�मुळे परी� ा अज� भ�  शकत नाहीत 

आिण ते आलं की आप�याला �यांचा अज� ��वकारावा 

लागतो. पा� ते�या बाबतीत स�ुदा असं काही घडतं 

आिण िव� ा�य�च ं िहत ल� ात घेता, �याच ं नुकसान 

होवू नये �हणनू काही वळेेस �शासनाला ते िनण�य 

घेवून ते अज� ��वकाराव ेलागतात.

17 िव� ाथ� व महािव� ालय यां�या सोयीसाठी 

सव� वग�चे परी� ा अज� जनरेट होत नाहीत.

तोपय�त परी� ा िवभागांनी आप�या परी� ा अज� 

भर�या�या तारीख जाहीर क�  नयेत असे 

परी� ा िवभाग का ठरवत नाही? 

परी� ा अज� भरावया�या तारखा जािहर के�यानंतर 

सव� वग�च े परी� ा अज� �या �या तारखेस जनरेट 

झालेले असतात.  

• परी� ा अज� भर�या�या शेवट�या 

तारखेपय�त महािव� ालयातील 

िश� के� र कम�चारी परी� ा अज� जनरेट 

कर�यासाठी फॉलोप घेत असतात. हे�ड 

बॅक िव� ा�य�चे आपण नंतरही घेतो 

फॉलोप असे असताना महािव� ालयाचा 

डाटा सबिमशन कर�याची तारीख व 

परी� ा अज� जनरेट हो�या�या तारखेचे 

िनयोजन परी� ा िवभाग क�  शकणार 

नाही का? 

साधारणपणे िस��टमला फॉम� अपडेट झा�यानंतर 24

तासानंतर Exam चे फॉम� जनरेट होतात. �यामूळे 

फॉलोप काही बाबतीत घेतला असेल काही तांि� क 

अडचणी आ�या असतील. काही वळेेस �या 

िस��टमम�ये अपडेट के�यानंतर २४ अवस�चा वळे 

लागतो २४ तासानंतर ते अज� जनरेट होत असतं.

• ब�याच वळेा �या िठकाणी फॉम� जनरेट 

होत नाही, �याच डेट संपत आलेला आहे

�यावळेी �यािठकाणी संबंिधत 

महािव� ालयांनी काय करायचं?

टे�नीकल �ॉ�लेम येतो �या-�या िठकाणी परी� ा 

िवभागाकडून वळे वाढवून िदला जातो आिण 

या�यापूव� �याच ंवळे वाढवून िदलेलं आहे.
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18 सोलापूर िव� ापीठा�या परी� ा शहर व 

िज�� ातील िविवध क�� ावर होतात. मु�त व 

खु�या वातावरणात परी� ा हो�यासाठी व 

कॉपी कर�यास आळा घाल�यासाठी पोिलस 

बंदोब�ताची गरज आहे.   केवळ मानधन 

िमळत नाही �हणनू बंदोब�त िमळत नसेल 

तर मानधनाबाबत सोलापूर िव� ापीठ िवचार 

करणार आहे की नाही? 

सोलापूर िव� ापीठा�या परी� ा िनकोप वातावरणात व 

कॉपी िवरहीत हो�यासाठी परी� ा िवभागामाफ�त भरारी 

पथक, Surprise Squad व अंतग�त द� ता पथक नेमून 

कॉपी कर�यास आळा घातला जातो. तसेच पोलीस 

आयु�त, सोलापूर शहर व पोलीस अिध� क, सोलापूर 

� ामीण यांना शहर व िज�� ातील परी� ा क�� ावर 

पोलीस बंदोब�ताबाबत ��येक परी� े�या वळेेस 

कळिव�यात येते.

• पोिलस बंदोब�त िमळत नसेल तर 

मानधन बाबत �यव�थापन पिरषद 

िवचार करणार आहे का नाही? 

मानधना�या बाबतीत �शासन िवचार करीत आहे आिण 

�याबाबत आपण पोलीस आयु�तांना प� ही िदलेलं आहे 

आिण �याची ती पुढील �ि� या ती सु�  आहे.

• अशा अितद� ता िवभाग �कवा परी� ा 

क�� ावरती संवदेनशील िठकाणी 

बंदोब�त असावा, िव� ा�य�कडून �कवा 

पिरसरातील लोकांकडून �यािठकाणी 

दमबाजी �यािठकाणी मारहाणही 

झालेली आहे. अशा घटनां�या 

त� ारीही आहेत. �यावरती आपण 

आजपय�त काय कारवाई केलेली आहे 

काय? 

अशा �कारे त� ारी िव� ापीठाला �ा�त झा�यानंतर 

िव� ापीठाने याबाबत पोिलस यं� णेकडे त� ारी दाखल 

केले�या आहेत.  

• त� ारी दाखल आपण के�यानंतर 

सदरहून �ा�यापकाला �कवा 

परी� काला जे काही External गेलेले 

आहेत �याच ं �या िठकाणी समाधान 

�कवा शंकेच िनरसन झालेलं आहे 

काय? 

त� ार अस�यानंतर �याची काय�वाही सु�  असणार 

आहे. समाधान अस काय होतं नाही, काय�वाही होते.  

• परी� ा िवभागाने पोिलस बंदोब�ताबाबत 

पोिलस आयु�तांना पाठिवले�या प� ाची 

एक �त संबंिधत परी� ा के� ांना 

पाठिवले जाते काय? 

िव� ापीठ जे कळिवतं �याची �त संबंिधत परी� ा 

के� ांना काय पाठिवली जात नाही. तशी मागणी असेल 

तर क� या आपण तशी �यव�था.

डॉ. सी. एस. च�हाण �ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे

19 िव� ापीठ कम�चा�यां�या बद�या िकती 

वष�नंतर के�या जातात?

याबाबत िव� ापीठाच े पिरिनयम वा अ�यादेश उपल�ध 

नाहीत. तथािप, महारा�� ् शासन, सामा�य �शासन 

िवभाग, शासन पिरप� क � .एसआर�ही-1097 / � .

� .२० / ९७ / बारा, िद.27/11/1997 मधील मु�ा � .२ 

म�ये �शासकीय कारणा�तव िकमान ३ वष�चा 

कालावधी िदला आहे. 

उप��

1

या कालावधीपे� ा अिधक काळ एकाच 

िवभागात काम करीत असले�या 

कमचा�यांची सं�या िकती आहे?

�शासनाकडून याबाबत मािहती एकि� त कर�यात येत 

आहे. स�या कम�चा�यां�या बद�या कर�यासंदभ�त बाब 

िवचारािधन आहे. 
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उप��

2

अशा कम�चा�यां�या बद�या ठरले�या 

कालावधीनंतर का कर�यात आले�या 

नाहीत? 

�शासकीय कारणा�तव.

२0 पीएच. डी. संशोधन करीत असले�या 

िव� ा�य�नी पा� ता वळेेत दाखल केली 

नस�याने अथवा िस�स मंथली िरपोट� वळेेत 

सादर केलेले नस�यास �याकिरता 

आकार�यात येणारा दंड कोण�या िनकशावर 

आकारला जातो? 

पीएच. डी. संशोधन किरता असले�या िव� ा�य�नी पा� ता 

वळेेत दाखल केले नस�याने िद.२६ मे, २०१० रोजी�या 

पिरप� का�वये व �यव�थापन पिरषदे�या िद.२९ नो�ह�बर,

२०१४ रोजी�या बठैकीतील ठराव � .१३ नुसार दंड 

आकार�यात येत आहे.

पीएच. डी. सहामाही �गती अहवाल वळेेत सादर केलेले 

नस�यास �याकिरता िद.१८ नो�ह�बर, २०१५ रोजी�या 

�यव�थापन पिरषदे�या बठैकीतील ठराव � .२(३) अ�वये 

दंड आकार�यात येत आहे.

  सही/ 

(सिचव अिधसभा)

कुलसिचव


