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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू

�यव�थापन पिरषदे�या 85 �या बैठकीचा काय�वृ� ातं

बुधवार, िद.20 जानेवारी, २०१6 दुपारी 0१:00 वा.

�यव�थापन पिरषदेची 85 वी बठैक बधुवार, िद.20 जानेवारी, २०१6 रोजी दुपारी 0१:00 वाजता

�यव�थापन पिरषद सभागृहात मा. कुलगु� महोदय यां�या अ�य� तेखाली आयोिजत कर�यात आली

होती.

बठैकीस खालील�माणे उप��थती होती.

अ.� . सद�याचे नांव पद

1) मा. �ा. डॉ. मालदार एन. एन. - कुलगु� अ�य�

2) �ाचाय� � ी. पाटील आर. वाय. सचंालक, म. व िव. िव. मं. सद�य

3) िवभागीय सहसंचालक, सोलापरू िवभाग, सोलापरू सद�य

4) � ी. पाटील बी. पी., परी� ा िनयं� क  तथा �. िव�  व लेखा अिधकारी कायम िनमंि� त

5) � ी. माळी एस. के., कुलसिचव सिचव

�वागत:

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

अनुप��थती:

�यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस अवर मु�य सिचव, उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय,

मंुबई, �. सहसचंालक (तं. िश.), तं�  िश� ण सचंालक यांचे �ितिनधी हे सद�य �यव�थापन पिरषदे�या

या बठैकीस अनुप��थत होते.
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सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाल.े  

[ 01 ] 22 िडस�बर, 2015 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

कायम करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे.

ठराव: 22 िडस�बर, 2015 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ातं वाचनू 

कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली.
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[ 0२ ] महारा��  ् िव� ापीठे कायदा १९९४ कलम २8 (ए�स) नुसार �यव�थापन पिरषदेस 

मा. कुलगु�  यानंी सादर करावयाचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर. 

(िटपणी: महारा�� ् िव� ापीठे कायदा 1994 कलम २८ (ए�स) नुसार मा. कुलगु�  यांचा 

अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर करणे आव�यक आहे. �यानुसार मा. कुलगु�  यांचा 

अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर).

ठराव: महारा�� िव� ापीठे कायदा 1994 कलम 28 (ए�स) नुसार मा. कुलगु� यानंी सादर

केल�ेया अहवालाची न�द घे�यात आली.
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[ 0३ ] सोलापरू िव� ापीठ संल��नत महािव� ालयातील अिभयांि� की िव� ाशाखेतील बी. ई. 

िस��हल (�थाप�य अिभयांि� की) या िवषयामधून �थम येणा�या िव� ाथ� / िव� ाथ�नीस 

��येक वष� "� ी. िनवृ� ी �होन�पा गायकवाड (�वकुळसाळी) सुवण�पदक" दे�यास व 

�याकिरता � .1,00,000/- �ा�त देणगी ��वकार�यास म. िव. कायदा 1994 कलम 14(७) 

नुसार मा. कुलगु� महोदयांनी �यव�थापन पिरषदे�या वतीने केललेी काय�वाही 

मािहती�तव.

(िटपणी: � ी. िनवृ� ी �होन�पा गायकवाड (�वकुळसाळी), सोलापरू िव� ापीठ संल��नत 

महािव� ालयातील अिभयांि� की िव� ाशाखेतील बी. ई. िस��हल (�थाप�य अिभयांि� की) 

या िवषयामधून �थम येणा�या िव� ाथ� / िव� ाथ�नीस ��येक वष� "� ी. िनवृ� ी �होन�पा

गायकवाड (�वकुळसाळी) सुवण�पदक" या नावाने सुवण�पदक दे�यासाठी 

िद.29/12/2015 रोजी�या प� ासोबत � .1,00,000/- (अ� री एक लाख) ची देणगी 

िव� ापीठास िदली आहे. सदर र�कमे�या �याजातून �ितवष� वरील नावाने सुवण�पदक 

दे�यासाठीचा मानस िव� ापीठास कळिवला आहे. 

स� ��थतीत �यव�थापन पिरषद बठैकीचा िदनांक िनि� त नस�याने � ी. िनवृ� ी 

�होन�पा गायकवाड (�वकुळसाळी), सोलापरू यां�याकडून सुवण�पदक दे�यासदंभ�त 

िव� ापीठास �ा�त झालेला � .1,00,000/- (अ� री एक लाख) चा धनादेश ��वकार�यास 

महारा��  ्िव� ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 14(७) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदली आहे. �यानुसार �ा�त झालेला धनादेश िव�  व लेखा 

िवभागात जमा कर�यात आला आहे.

सबब, मा. कुलगु� महोदयांनी वरील�माणे केलेली काय�वाही मािहती�तव).

ठराव: मा.कुलगु� महोदयांनी महारा��  ्िव� ापीठ कायदा 1994 �या कलम 14(७) अ�वये केल�ेया 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 04 ] M/s. ESDS Software Solution Pvt. Ltd. Nashik या फम�कडून Data Center

ची सेवा भाडेत�वावर घेणेबाबत मा. कुलगु� महोदयानंी िदललेी मा�यता 

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव.

(िटपणी: परी� ा िवभागाकडील Examination Result Processing (Online Core

Software) Update Web Varsion Software �णालीसाठी DATA CENTER ची सवेा 

भाडेत�वावर घे�याकिरता िद.03/10/2015 रोजी�या िटपणीस मा. कुलगु� महोदयांनी 

िदले�या मा�यतेस अनुस� न दै. िद�यमराठी व दै. लोकमत या वृ� प� ाम�ये जािहरात देवून 

व महारा�� ् शासना�या संकेत�थळावर तसचे िव� ापीठा�या संकेत�थळावर Upload क� न 

ई-िनिवदा मागिव�यात आ�या हो�या. �ा�त िनिवदाधारकां�या तांि� क व दरा�या िनिवदा,

िनवदा उघडणे सिमती स� म उघड�या आहेत व दराचा तौलिनक त�ता तयार केला असनू 

�यूनतम दर असलेले M/s. ESDS Software Solution Pvt. Ltd. Nashik या फम�ला 

कामाचे आदेश देणे गरजचे ेहोते.  

वरील�माणे DATA CENTER ची सेवा भाडेत�वावर �यावया�या कामासाठी 

वा�षक खच� � .4,49,988/- (� .चार लाख एकोणप� ास हजार नऊशे अ� ाऐशंी फ�त) 

इतका होणार असून सदरचा खच� िवभागकडील Data Center Rent या अंदाजप� कीय 

िशष�कामधून खच� टाकावा लागणार आहे. एक लाखापढुील खरेदी / काम हे खरेदी 

सिमती, िव�  व लेखा सिमती व �यव�थापन सिमतीसमोर ठेवणे गरजचे ेआहे. संबिंधत सवेा 

घेणे अस�याने �यव�थापन सिमतीसमोर ठेवणे गरजचेे आहे.

ई-िनिवदा �ि� येकरीता आव�यक असलेले Digital Signature चा कालावधी 

िद.10/01/2016 रोजी संपणार आहे. संपणारी मुदत पाहता M/s. E: M/s. ESDS 

Software Solution Pvt. Ltd. Nashik या फम�कडून Data Center ची सेवा भाडेत�वावर 

घेणेबाबत मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदलेली आहे.

सबब, M/s. ESDS Software Solution Pvt. Ltd. Nashik या फम�कडून Data

Center ची सेवा भाडेत�वावर घेणेबाबत मा. कुलगु� महोदयांनी िदलेली मा�यता 

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: M/s. ESDS Software Solution Pvt. Ltd. Nashik या फम�कडून Data Center

ची सेवा भाडेत�वावर घे�याबाबत मा. कुलगु� महोदयांनी िदल�ेया मा�यतेची न�द 

घे�यात आली. 
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[ 05 ] परी� ा िवभाग, काय�लय आिण िव� ाथ� यां�याकिरता झेरॉ��सग�या कामाचे वा�षक 

दरकरार कर�याबाबत. मे. सनशाईन स��हसेस, सोलापरू यां�यासोबत झेरॉ��सग�या 

कामाचे वा�षक दरकराराचा करारनामा क� न कामाचे आदेश दे�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: परी� ा िवभाग, काय�लय आिण िव� ाथ� यां�याकिरता झेरॉ�स�या कामाकिरता वा�षक दरकरार 

कर�याबाबत िवभागाकडून िद.05/10/2015 रोजी�या मा�यतेने आिण िद.02/12/2015 रोजी फेर सादर 

केले�या िटपणीस मा. कुलगु� महोदय यांनी िदले�या मा�यते�वये ई-िनिवदा मागिव�यासाठी दै. पु�यनगरी व 

दै. पुढारी या वत�मानप� ाम�ये जािहरात दे�यात आली होती. िनिवदा दाखल कर�याची मुदत िद.05/12/2015 

पासून िद.15/12/2015 रोजी सायं.0५ वाजपेय�त होती. िवभागाने िदले�या िद.15/12/2015 रोजी�या िवहीत 

वळेेत व मुदतीत एकही िनिवदा � ा�त झाली नस�याने व फोटोकॉपी�या झेरॉ�सचे कामाकिरता वा�षक दरकरार 

करणे गरजचेे अस�याने िद.16/12/2015 रोजी�या मा�यतेने सदर ई-िनिवदेस िद.16/12/2015 पासनू 

िद.23/12/2015 पय�त मुदतवाढ िदलेली हेाती. मुदतवाढीने िदले�या अंितम िद.23/12/2015 रोजी�या 

िवहीत वळेेत व मुदतीत फ�त दोन िनिवदा � ा�त झा�या असून सदर �ि� येस िकमान तीन िनिवदा असणे 

गरजचेे अस�याने िद.28/12/2015 रोजी�या मा�यतेने सात िदवसाची दुसरी मुदतवाढ देवून िनिवदा 

मागिव�यात आ�या हो�या. दुस�या मुदतवाढीची अंितम िद.04/01/2016 रोजी�या िवहीत वळेेत व मुदतीत 

फ�त दोनच िनिवदा �ा�त झा�या असून �याचा तपिशल खालील�माणे  

अ.� . िनिवदा धारकांचे नाव

1) मे. सनशाईन स��हसेस, �लॉट नं.१ काडादी नगर, िकनारा हॉटेल समोर, सोलापूर 

२) मे. अजू�न स��हसेस, 215 अे-269, क�णक नगर, सोलापूर

उपरो�त �माणे �थम मुदतवाढीने ि� तीय मुदतवाढीने तृतीय असे तीन वळेा ई-िनिवदा मागवूनसु�दा 

फ�त दोनच ई-िनिवदा �ा�त झा�या आहेत. झेरॉ�स�या कामाची गरज पाहता, आले�या दोन ई-िनिवदावरती 

पुढील काय�वाही करणे गरजचेे अस�याने सदर�या दोन िनिवदा उघडून पुढील काय�वाही कर�यास 

िद.04/01/2016 रोजी�या िटपणीस मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदलेली आहे. सदर मा�यतेस अनुस� न 

�ा�त झाले�या दोन ई-िनिवदां�या तांि� क ई-िनिवदा िद.08/01/2016 रोजी िनिवदा उघडणे सिमती सम�  

उघडून तौलिनक त�ता तयार केला असता दोनही िनिवदाधारक तांि� क��� ीने पा�  झाले आहेत. �याच 

िदवशी पा�  झाले�या दो�ही िनिवदां�या कामश�यल िनिवदा, िनिवदा उघडणे सिमती सम�  उघडून तौलिनक 

त�ता तयार केला असून सोबत अवलोकनाथ� जोडला आहे. तौलिनक त��यामधील मे. सनशाईन स��हसेस, 

सोलापूर यांचे दर �यनुतम असून ते खालील�माणे आहेत. 

Sr. No. Particular Rate Per Page

1) A-3 Size Paper (Single Side) 00.70 Paisa

2) A-3 Size Paper (Both Side) Rs.1.60

मे. सनशाईन स��हसेस, सोलापूर यांनी िदलेले दर वरील�माणे असून सदर कामासाठी येणारा खच� 

अंदाज े� .5,00,000/- (� . पाच लाख फ�त) इतका असून सदरचा खच� िवभागाकडील Xeroxing Charges

या अंदाजप� कीय िशष�कामधून करावा लागणार आहे. सदर कामासाठी होणारा खच� � . एक लाखा�या पुढे 

अस�याने व सदरचे काम हे सेवा �कारात मोडत अस�याने सदरचा िवषय �यव�थापन पिरषदेसमोर ठेवणे 

आव�यक आहे. 

सबब, मे. सनशाईन स��हसेस, सोलापूर यां�यासोबत वा�षक दरकरार क� न �यांना झेरॉ�स 

कर�यासाठी�या कामाचे आदेश दे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: परी� ा िवभाग, काय�लय आिण िव� ाथ� यां�याकिरता झेरॉ��सग�या कामाच े वा�षक दरकरार 

कर�याबाबत. मे. सनशाईन स��हसेस, सोलापूर यां�यासोबत झेरॉ��सग�या कामाच े वा�षक 

दरकराराचा करारनामा क� न खालील�माणे कामाच ेआदेश दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 

Sr. No. Particular Rate Per Page

1) A-3 Size Paper (Single Side) Rs. 0.70

2) A-3 Size Paper (Both Side) Rs.1.60
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[ 06 ] शै� िणक वष� २०१४-१५ चा मराठी व इ�ं जी भाषेतील वा�षक अहवाल प�ुतक व सी. डी. 

�व� पात तयार क� न घेणेची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: महारा�� ् िव� ापीठ अिधिनयम 1994 मधील कलम 104 �या तरतूदीनुसार िव� ापीठाचा 

वा�षक अहवाल तयार करणे आव�यक आहे. शासनाच ेप�  � .िविवअ 2013 / � . � .6 / िविश-3, 

िद.04 नो�ह�बर, 2015 नुसार वा�षक अहवाला�या सी. डी. �व� पातील (Soft Copy) 10 �ती, तसेच 

पु�तक � पाने मराठी 25 �ती, इं� जी 25 �ती मराठी - इं� जी एकि� त अस�यास 25 �ती 

िवधानमंडळ सिचवालयास अिधवशेनात ठेव�यासंदभ�त शासनास पाठिवणे आव�यक आहे.

�यासाठी ��तूत िव� ापीठाचा सन 2014-15 चा मराठी वा�षक अहवाल पु�तक �व� पात 

250 �ती �याच�माणे इं� जी वा�षक अहवाल पु�तक �व� पात 100 �ती व मराठी व इं� जी वा�षक 

अहवाला�या एकि� त 100 सी. डी. तयार कर�यासाठी िद.26/11/2015 रोजी दैिनक िद�य मराठी 

या वृ� प� ामधून जािहर िनिवदा सूचना �िस�द कर�यात आली होती. �यानुसार अिंतम 

िद.16/12/2015 पय�त एकूण ३ फम��या िनिवदा �ा�त झा�या आहेत. �ा�त झाले�या िनिवदा 

िद.29/12/2015 रोजी उघड�यात आ�या असून �यापैकी पा�  ठरले�या िनिवदांचा तुलना�मक 

त�ता सहप�  � .३ नुसार सोबत जोड�यात आला आहे.

�ा�त िनिवदेचा तुलना�मक त�ता िवचारात घेता मे. अिनल ि��टग � ेस, सोलापूर यांनी 

मराठी पु�तक �व� पातील अहवाला�या 250 �ती �ित नग � .300/- �माणे (अंदाजे पाने पाटपोट 

520) मराठी वा�षक अहवालातील मजकुराची पाने वाढ�यास / कमी झा�यास �ती एक पानाच े

पाटपोट छपाईच े दर �ती पान �ित नग � .1.75 पैसे या दरानुसार छपाई क� न (सव� करासह) 

िव� ापीठास पोहोच दे�याच ेमा�य केले आहे. तसेच वा�षक अहवालाच ेमराठी व इं� जी भाषेतील 

एकि� त सी. डी. एकूण १०० �ती नग � .16/- �माणे पुरवठा कर�याच ेमा�य केले आहे.

तसेच �ा�त िनिवदेचा तुलना�मक त��यातील नमूद �माणे इं� जी वा�षक अहवाला�या 

100 �ती �ित नग � .380/- �माणे (अंदाजे पाने पाटपोट 520) इं� जी वा�षक अहवालातील 

मजकुराची पाने वाढ�यास / कमी झा�यास �ती एक पानाचे पाटपोट छपाईच ेदर �ती पान �ित नग 

� .0.60 पैसे या दरानुसार मे. कलस� � ी िडझाई�नग व ���टग स��हसेस, सोलापूर यांनी छपाई क� न 

सव� करासह िव� ापीठास पोहोच दे�याच ेमा�य केले आहे. 

सबब, शै� िणक वष� 2014-15 चा मराठी वा�षक अहवाल आिण मराठी व इं� जी एकि� त 

सी. डी. वरील दरानुसार मे. अिनल िप�टग � ेस, सोलापूर यां�याकडून छपाई क� न घे�यास तसेच 

इंगजी वा�षक अहवाल मे. कलस� � ी िडझाई�नग व ि��टग स��हसेस, सोलापूर यां�याकडून छपाई 

क� न घे�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: शै� िणक वष� २०१४-१५ चा मराठी वा�षक अहवाल मे. अिनल ि��टग �से, सोलापरू 

यां�याकडून 250 �ती �ित नग � .300/- �माणे (अदंाज ेपाने पाटपोट 520) मराठी वा�षक 

अहवालातील मजकुराची पाने वाढ�यास / कमी झा�यास �ती एक पानाच े पाटपोट 

छपाईचे दर �ती पान �ित नग � .1.75 पैस े या दरानुसार आिण वा�षक अहवाला�या

मराठी व इ�ं जी भाषेतील एकि� त सी. डी. एकूण १०० �ती नग � .16/- �माणे क� न 

घे�यास मा�यता दे�यात आली तसेच इ�ं जी वा�षक अहवाला�या 100 �ती �ित नग 

� .380/- �माणे (अदंाज ेपाने पाटपोट 520) इ�ं जी वा�षक अहवालातील मजकुराची पाने 

वाढ�यास / कमी झा�यास �ती एक पानाचे पाटपोट छपाईचे दर �ती पान �ित नग 

� .0.60 पैस ेया दरानुसार अनु� मे मे. कलस� � ी िडझाई�नग व ���टग स��हसेस, सोलापरू

यां�याकडून तयार क� न घे�यास मा�यता दे�यात आली.
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मा. कुलगु� महोदया�ंया परवानगीने येणारे आय�या वळेचे िवषय: 

[7(१)] � ंथालय सिमती�या िद.31/12/2015 रोजी झाल�ेया बैठकीचा काय�वृ� ांत 

�यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव.

(िटपणी: � ंथालय सिमतीची िद.31/12/2015 रोजी बठैक झाली. िवषय पि� केवर प�ुतके 

व िनयतकािलके खरेदी, वा�षक खच�, वा�षक अहवाल, जुनी व कालाबा�  प�ुतके 

िनल�िखत करणे व अ�यासक�� ाकडील शु�काम�ये सधुारणा करणे इ. िवषय िवचाराथ� होते. 

� ंथालय सिमती�या बठैकीचा काय�वृ� ांत महारा��  ्िव� ापीठे कायदा 1994 मधील कलम 

75(१) (ग) (तीन) व (चार) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या मा�यते�तव).

ठराव: � ंथालय सिमती�या िद.31/12/2015 रोजी झाल�ेया बैठकीचा काय�वृ� ांतास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[7(२)] िव� ापीठास मनु�यबळ पुरवठा करणा�या ठेकेदारामाफ�त दरमहा एकि� त वतेनावर

नेमल�ेया 3 कम�चा�या�ंया वतेनात वाढ कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या

िवचाराथ�.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठात वग� 3 मधील कम�चा�यांची सं�या जा�त �माणात िर�त 

अस�याने िविवध िवभागात 3 कम�चा�यां�या नेमणकूा एकि� त वतेनावर मनु�यबळ परुवठा 

करणा�या परुवठादारामाफ�त कर�यात आले�या आहेत. �यां�या एकि� त वतेना 

संदभ�तील मािहती खालील �माणे आहे.

अ.

� .

तपिशल संगणक लेखिनक पद 

सं�या 1 असून ��येकी 

खच� खालील �माणे आहे.

संगणक लेखिनक पद 

सं�या 2 असून ��येकी 

खच� खालील �माणे आहे. 

1 एकि� त वतेन 11,000/- 8,250/-

2 भिव�यिनवाह� िनधी �धान 

िनयु��याचा िह�सा 13.61%

1,497.00/- 1,122.82/-

3 ई.एस.आय. �धान िनयु��याचा 

िह�सा 4.75%

522.50/- 397.87/-

4 पूरवठादाराच ेसेवा शु�क 209.1/- 209.1/-

5 िव� ापीठाने आदा करावयाचे 

एकूण � . (1+2+3+4)

13,228.60/- 9,979.79/-

सदरील एकि� त वतेनावरील कम�चा�यांनी महागाई िनद�शाकांत वाढ झा�याने 

वतेनात वाढ करणेबाबत िवनंती केलेली आहे. 

सबब, िव� ापीठास मनु�यबळ परुवठा करणा�या ठेकेदारामाफ�त काय�रत 

असले�या एकि� त वतेनावरील कम�चा�यां�या एकि� त वतेनात वाढ कर�याची बाब 

�यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िनयिमत कम�चा�याचंी भरती झा�यानंतर सदरचा िवषय पुन� : सादर करावा अस े

ठरल.े 
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[7(३)] िव� ापीठा�या आगामी दी� ातं समारंभापासून िव� ा�य�ना दे�यात येणा�या पदवी 

�माणप� ा�या Format म�ये बदल कर�याबाबत.

(िटपणी: आगामी दी� ांत समारंभापासनू �दान कर�यात येणा�या पदवी �माणप� ा�या 

सुधारीत Format (सोबत जोड�या�माणे) छपाई क� न घे�या�या मा�यते�तव. सधुारीत 

Format म�ये NAAC ने केले�या मु�यिनध�रणाचा समावशे केला जाणार आहे. NAAC B

Accredited 2015 B Grade CGPA 2.62 यासह सधुारीत लोगो छपाई कर�यात येणार आहे. 

पवू��या Font म�ये देखील बदल कर�यात येवून तसेच 2D Barcode ही Print कर�यात 

येणार आहे. नवीन Font �या वापराने पदवी �माणप�  हे अितशय आकष�क व सबुक 

िदसणार आहे. 

सबब, पदवी �माणप� ा�या Format म�ये बदल करणेबाबत मा�यते�तव सादर).

ठराव: िव� ापीठा�या आगामी दी� ातं समारंभापासून िव� ा�य�ना दे�यात येणा�या पदवी 

�माणप� ा�या Format म�ये खालील�माणे बदल कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.

१) NAAC B Accredited 2015 B Grade CGPA 2.62 यासह सुधारीत लोगो छपाई 

कर�यात येणार आहे.

२) पूव��या Font म�ये देखील बदल कर�यात येवून पदवी �माणप�  A4 आकारात 

क� न 2D Barcode ही Print कर�यात येणार आहे.
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[7(४)] दरप� के मागिव�याची मय�दा � पये तीन लाख पय�त वाढिवणेची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: खरेदी संदभ�त महारा��  ् िव� ापीठे समान लेखा संिहता 2012 मधील 4.6.4.(a)

"All purchases exceeding Rs.1,00,000/- for each item including services shall be made

only after inviting seald tenders by giving wide publicity through newspaper and

website and orders shall be placed with those firms whose offer is most bneneficial.

Minimum 21 days notice is required to be given for submission of tenders. If the

response to the tender notice is poor, extenstion to the tender

be given again for a shrter period of 7 days". तरतूद आहे. या तरतूदीनुसार 

िव� ापीठाम�ये सािह�याची कर�यात येत आहे. यापवू� िद.19/10/2013 रोजी झाले�या 

�यव�थापन पिरषदे�या बठैकीतील ठराव � .8 अ�वये खरेदी / सेवा � पये १,०००/- ऐवजी 

� पये ५,०००/- पे� ा कमी र�कमेची खरेदी दरप� कािशवाय कर�यास मा�यता िदली आहे.

महारा��  ्शासन, उ� ोग, ऊज� व कामगार िवभाग यांनी शासन िनण�य � मांक 

भांखस-2014/�.� .82/भाग-III/ उ� ोग - 4, िद.30 ऑ�टोबर, 2015 अ�वये शासकीय 

िवभागांनी करावया�या काय�लयीन खरेदीसाठी�या काय�प�दतीची िनयमप�ु�तका �िस�द 

केली आहे. तसचे सदर शासन िनण�य िनयम प�ुतकेतील २.४ म�ये नमूद के�यापमाणे 

िव� ापीठास लागू आहे. िनयम प�ुतके�या पिर�छेद ३.२.३ म�ये नमूद के�यानुसार खरेदीची 

�कमत � पये 5,000/- ते � पये 3,00,000/- पय�त असले ते�हा दरप� के मागवून खरेदी 

कर�याची खरेदीदार िवभागांना मुभा दे�यात आली आहे. तथािप, एका आ�थक वष�त 

एकाच व�तू�या दरप� का�या मा�यमातून कर�यात आले�या खरेदीच ेएकूण मु�य � पये 

3,00,000/- प�े ा जा�त नसाव,े अशी तरतूद केलेली आहे. सोबत शासन िनण�याची �त 

जोडली आहे. 

समान लेखा संिहता २०१२ मधील तरतूद Appendex - I मधील 

Note - 1) "All the financial powers delegated above are subject to the provisions of the

Maharashtra Universities Act, 1994 (as amended from tiem to time) and the Statutes

and ordinances framed there under and the rules, norms and procedure laid down by

the Management Council from time to time and other prevailing rules" अशी तरतदू 

असून िनयमा�ये दु� �त कर�याचा अिधकार �यव�थापन पिरषदेस आहे.

सबब, शासन िनण�यामधील सव� िनयम व तरतूदी ��वका� न �या अनुषंगाने 

आव�यक ते बदल कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: दरप� के मागिव�याची मय�दा � पये तीन लाख पय�त वाढिव�याबाबत

िद.30 ऑ�टोबर, 2015 �या शासन िनण�यामधील सव� िनयम व तरतूदी

��वकार�यात येवून �या िव�  व लखेा सिमती�या बठैकी�या तारखेपासून �हणजे 

िद.22/12/2015 पासून िव� ापीठास लागू कर�यास व या शासन िनण�यानुसार 

काय�वाही कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[7(5)] मे. भ�ती म�टी स��हसेस, सोलापूर याचंी बयाणा र�कम ज�त कर�यास व �याचं े

नाव का� या यादीत समावशे कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सन २०१५-१६ या वष�किरता िव� ापीठाकडील सकुंले व �शासकीय िवभागासाठी 

लागणारी लेखनसामु� ीसाठी खरेदीकिरता वा�षक दरकरार कर�यासाठी ई-िनिवदा 

मागिव�यात आ�या आहेत. �यानुसार (१) मे. िव� ांत पेपस� ॲ�ड �टेशनरी, सोलापरू (२) मे. 

ताटीज एटंर�ाईझेस, सोलापरू व (३) मे. भ�ती म�टी स��हससे, सोलापरू या तीन फम�ने 

िनिवदा सादर केले�या आहेत. सादर कर�यात आले�या िनिवदाधारकास 

िद.10/09/2015 रोजी�या प� ा� ारे �टॅ�प पपेरवर करारनामा कर�याबाबत तीनही फम�ला 

कळिव�यात आलेले होते. �यानुसार मे. भ�ती म�टी स��हससे, सोलापरू यांना वारंवार 

लेखी प� ा� ारे करारनामा ता�काळ कर�याबाबत व आपले नाव का� या यादीत 

टाकर�याची काय�वाही कर�यात येईल असे कळवूनही ते अ� ाप कसलाही �ितसाद 

िदलेला नाही. याबाबत िद.04/11/2015 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीम�ये 

िवषय ठेवला असता खालील�माणे ठराव झाला आहे.

ठराव: मे. भ�ती म�टी स��हसेस, सोलापरू यांना सदरचे काम न कर�याबाबत काही 

अडचणी आहेत का याबाबत रिज�टड� पो�टाने प�  पाठवाव ेव �यां�याकडून 

यासंदभ�त कोणतेही उ� र �ा�त न झा�यास तुलना�मक त��या�माणे मे. 

भ�ती म�टी स��हससे, सोलापरू यां�या नंतर �यूनतम दर असल�ेया (L2)

फम�ला परुवठा आदेश दे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

वरील ठरावा�माणे मे. भ�ती म�टी स��हसेस, सोलापरू यांना िद.26/11/2015 

रोजी रिज�टड� पो�टाने प�  पाठवूनही �यांनी अ� ाप कसलाच �ितसाद िदलेला नाही. 

सोबत प� ाची छायांिकत �त जोडली आहे.

सबब, मे. भ�ती म�टी स��हसेस, सोलापरू यांची बयाणा र�कम ज�त कर�यास व 

�यांचे नाव का� या यादीत समावशे कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: मे. भ�ती म�टी स��हसेस, सोलापूर याचंी बयाणा र�कम ज�त कर�यास व �याचं े

नाव का� या यादीत समावशे कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 



�यव�थापन पिरषदेची 85 वी बैठक बुधवार, िद.२0 जानेवारी, 2016 काय�वृ� ांत 13/21

[7(6)] ओम नम: िशवाय मानव क�याण सं�था, शेळगाव, ता. परंडा, िज. उ�मानाबाद या सं�थेचे

संचिलत रणिजत�सह मोिहते-पाटील महािव� ालय, करमाळा हे महािव� ालय शै.वष�

2016-17 पासून बदं कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. अ�य� , ओम नम: िशवाय मानव क�याण सं�था, शेळगाव, ता. परंडा, 

िज. उ�मानाबाद यां�याकडून सं�थेचे संचिलत रणिजत�सह मोिहते-पाटील महािव� ालय,

करमाळा हे महािव� ालय शै. वष� 2016-17 पासून बंद कर�याबाबतचा ��ताव �ा�त झाला होता. 

सं�थेचे नाव ज ेमहािव� ालय बंद 

करावयाचे आहे �या 

महािव� ालयाचे नांव

बंद 

करावयाचे  

वष�

महािव� ालयात 

सु�  असलेले 

अ�यास� म

अनुदानाचा 

�कार

ओम नम: िशवाय

मानव क�याण सं�था,

शेळगाव, ता.परंडा, 

िज.उ�मानाबाद

रणिजत�सह मोिहते-

पाटील महािव� ालय,

करमाळा,ता.करमाळा, 

िज.सोलापूर. 

शै. वष�

2016-17

पासून 

बीसीए, बीबीए व  

बी.ए�सी.

(ईसीएस) 

कायम 

िवनाअनुदािनत

उ�त सं�थे�या संचिलत रणिजत�सह मोिहते-पाटील महािव� ालय, करमाळा या 

महािव� ालयास बीसीए, बीबीए व बी. ए�सी. (ईसीएस) या ित�ही अ�यास� मासह शासनिनण�य 

� .एनजीसी - 2009 / (189 / 09) / मिश- 4, िद.15/07/2015 अ�वये महारा��  शासनाची 

शै. वष� 2009-10 पासून कायम िवनाअनुदािनत त�वावर मा�यता िमळाली होती. ��तुत 

िव� ापीठाने शासन मा�यते�या अनुषंगाने व �थािनक चौकशी सिमतीने सूिचत केले�या 

अटीपूत�ते�या अिधन राहून सदर महािव� ालयास शै. वष� 2009-10 पासून कायम िवनाअनुदािनत 

त�वावर मा�यता िदलेली होती.

परंतु िव� ाथ� �वशे न झा�यामूळे व पा�  �ाचाय� न िमळा�याने सं�थेने संचिलत 

रणिजत�सह मोिहते-पाटील महािव� ालय, करमाळा हे महािव� ालय शै. वष� 2016-17 पासून बंद 

कर�याचा िनण�य घेतला अस�याच े�ा�त ��तावात नमूद केले आहे. 

महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 92 (महािव� ालय �कवा मा�यता�ा�त 

पिरसं�था बंद करणे) मधील तरतूद�ची छायांिकत �त व त� अनुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 ची 

छायांिकत �त सोबत जोडलेली आहे.

उपरो�त�माणे सं�थेकडून संचिलत रणिजत�सह मोिहते-पाटील महािव� ालय, 

करमाळा हे महािव� ालय बंद कर�याबाबत �ा�त झाले�या ��तावासंदभ�त संबंिधत 

महािव� ालयाला भेट देवून आव�यक ती चौकशी क� न सिव�तर अहवाल सादर कर�या�तव 

महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1994 कलम 92(3) अ�वये खालील सिमती सद�यांची �थािनक 

चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.
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1) डॉ. ए. ए. शेख (अ�य� )

2) डॉ. आर. एस. हेगडी (सद�य)

3) � ी. पी. एम. दग�पाटील (सद�य)

सदर सिमतीने उपरो�त महािव� ालयास भेट देऊन सिव�तर अहवाल िव� ापीठाकडे 

सादर केला असून उ�त सं�थेचे संचिलत रणिजत�सह मोिहते-पाटील महािव� ालय, करमाळा हे 

महािव� ालय शै. वष� 2016-17 पासून बंद कर�याची िशफारस केलेली आहे. 

�या अनुषंगाने महारा�� ् िव� ापीठ अिधिनयम १९९४ कलम ९२(३) (४) मधील तरतूदी�वये 

रणिजत�सह मोिहते-पाटील महािव� ालय, करमाळा हे महािव� ालय बंद कर�याची बाब 

िद.१२/०१/२०१६ रोजी�या िव� ा पिरषदे�या बैठकीत िवचाराथ� सादर केली असता, 

िव� ा पिरषदेने ठराव � .२९ अ�वये ओम नम: िशवाय मानव क�याण सं�था, शेळगांव, ता. परंडा, 

िज. उ�मानाबाद या सं�थेचे संचिलत रणिजत�सह मोिहते-पाटील महािव� ालय, करमाळा 

हे महािव� ालय शै. वष� २०१६-१७ पासून बंद कर�याबाबत �यव�थापन पिरषदेस िशफारस 

केलेली आहे. 

सबब, ओम नम: िशवाय मानव क�याण सं�था, शेळगाव, ता. परंडा, िज. उ�मानाबाद 

या सं�थेच ेसंचिलत रणिजत�सह मोिहते-पाटील महािव� ालय, करमाळा हे महािव� ालय शै. वष� 

2016-17 पासून बंद कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: ओम नम: िशवाय मानव क�याण सं�था, शेळगाव, ता. परंडा, िज. उ�मानाबाद या सं�थेचे

संचिलत रणिजत�सह मोिहते-पाटील महािव� ालय, करमाळा हे महािव� ालय शै.वष�

2016-17 पासून बदं कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केललेी िशफारस ��वका� न सव�नुमते 

शासनास िशफारस कर�यात आली. 
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[7(7)] कायदा िवभागाकडे असणा�या कामाचा िवचार करता, मानसेवी अथवा कं� ाटी 

प�दतीने कम�चा�याचंी एकि� त वतेनावर नेमणकू क� न �याचंे मानधन अथवा 

एकि� त वतेन िनि� त कर�याबाबत.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठातील िविवध �यायालयीन �करणे, सदर �करणास अनुस� न 

आव�यक �या कागदप� ांची पतू�ता िविवध �यायालयात दाखल करणे व आव�यक �या 

वळेेस िव� ापीठाच े �हणणे शपथप� ा� ारे सादर करणे तसचे िव� ापीठा�या दैनंिदन 

कामकाजास अनुस� न आव�यकतेनुसार अिभ�ाय, प� े, िटप�या इ. कामे कायदा 

िवभागामाफ�त कर�यात येत आहेत. 

वर नमूद�माणे सव� कागदप� ांच े जतन करणे अ�यंत आव�यक आहे. िवशेषत: 

�यायालयीन �करणांचे गांभीय� पाहता �याच े रेकॉड� जतन होणे ज� रीच े आहे. 

स� ��थतीम�ये मा.कुलसिचवां�या आदेशानुसार, मा.कुलपती यां�या काय�लयाकडे 

� ैमािसक अहवाल हे देखील िविहत वळेेत सादर करणे आव�यक आहे, �यायालयीन 

�करणांची स� ��थती हीदेखील तयार क� न वळेोवळेी कळिव�यात येत आहे तसेच 

दरमहा अहवाल मा.कुलसिचव यांना पाठिव�यात येत आहे. 

��तुत िवभागाकडे यापवू� कं� ाटी लेखिनक दे�यात आलेला होता. परंतु �यास 

इतर िठकाणी जादा पगार िमळत अस�याने �याने िव� ापीठाच ेकाम सोडून िदलेले आहे. 

पिरणामी, कायदा िवभागाकडील िविवध कामे �लंिबत असून �करणांचे रेकॉड� जतन करणे 

कठीण होत आहे.  

��तुत िव� ापीठास मनु�यबळ परुवठा करणा�या एज�सीमाफ�त परुवठा कर�यात 

आलेले कम�चारी � जू हो�यास तयार झाले नाहीत पिरणामी आजपावतेो ��ततु िवभागास 

किन�ठ िलिपक अथवा संगणक लेखिनक उपल�ध झालेला नाही. �यामुळे रेकॉड� जतन 

कर�यास व दैनंिदन कामांचा िनपटारा कर�यास अडचणी येत आहेत. 

वरील पिर��थती िवचारात घेता व कायदा िवभागाकडून दे�यात येणा�या सेवा 

आिण कामाच े�व� प िवचारात घेता मानसेवी अथवा कं� ाटी प�दतीने एकि� त वतेनावर 

सदर एकि� त वतेनाची र�कम ठरवून कम�चा�याची नेमणकू केली गे�यास, पगारा�या 

कारणा�तव ते ��तुत िव� ापीठात एकिन�ठेने काम करतील अस ेवाटते. 

सबब, ��ततु िव� ापीठातील कायदा िवभागाकडे मानसेवी अथवा कं� ाटी 

प�दतीने एकि� त वतेनावर सदर एकि� त वतेनाची र�कम ठरवून कम�चा�याची नेमणकू 

कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: कायदा िवभागाकडे असणा�या कामाचा िवचार करता, कायदा िवभागाकडे 

मानसेवी कम�चारी नेम�यास व �यानंा दरमहा � .11,000/- मानधन दे�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[7(8)] िव� ापीठा�या ११ �या दी� ातं समारंभाकिरता मंडप उभारणी व इल�े�� क 

िस��टमचे काम करणे या कामा�या िनिवदा �ि� या क� न तयार कर�यात आललेा 

तुलना�मक त�ता िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठा�या ११ �या दी� ांत समारंभाकिरता मंडप उभारणी व इले��� क 

िस��टमच े काम करणे या कामा�या जािहर िनिवदा सचूना दै. प�ुयनगरी या वृ� प� ात 

िद.18/12/2015 या िदवशी �िस�द कर�यात आली होती व या कामासाठी 

िद.07/01/2016 रोजी िनिवदा सादर कर�याची मुदत दे�यात आली होती. सदर�या 

अंितम मुदतीत १२ िनिवदा फॉम� िव� ी झालेले असनू, �यापैकी ९ िनिवदा फॉम� भरले�या 

�ा�त झाले आहे. �याचा तपिशल खालील�माणे आहे.

मे. �य ू कमल मंडप कॉ�� �ॅटस�, मे. एस. एम. पाटील मंडप कॉ�� �ॅटस�, 

मे. सिचन �िवण डेकोरेटस�, मे. साई साऊंड इले�ट डेकोरेटस�, मे. गणेश मंडप कॉ�� �ॅटस�,

मे. िशवशंकर मंडप कॉ�� �ॅटस�, मे. गवळी मंडप कॉ�� ॅ�टस�, � ी. समथ� इ�ह�ट मॅनेजम�ट, 

सोलापरू, � ी. � वतंी मंडप ॲ�ड डेकोरेटस�, सोलापरू या नऊ िनिवदा �ा�त झाले�या

हो�या.

सदरील िनिवदाधारकां�या तांि� क िनिवदा िद.12/01/2016 रोजी िनिवदा 

उघडणे सिमती व िनिवदाधारक यांचसेमोर उघड�यात आ�या हो�या. �यानुसार सात 

तांि� क पा�  िनिवदाधारकां�या आ�थक िनिवदा िद.12/01/2016 रोजी उघड�यात येवून 

तुलना�मक त�ता तयार कर�यात आला. 

�यानुसार या कामाच ेसव�त कमीत कमी�या दराच ेिनवदाधारक मे. गणेश मंडप 

कॉ�� �ॅटस�, सोलापरू यांना � .1,49,926/- ला काम दे�याची िशफारस कर�यात आली. 

सबब, िव� ापीठ ११ �या दी� ांत समारंभ मंडप उभारणी व इले��� क िस��टमच े

काम कर�यासाठी �युनतम दर असलेले मे. गणेश मंडप कॉ�� �ॅटस�, सोलापरू यांना 

दे�या�या मा�यते�तव).

ठराव: िव� ापीठा�या ११ �या दी� ातं समारंभाकिरता मंडप उभारणी व इल�े�� क 

िस��टमचे काम कर�यासाठी �युनतम दर असलले े मे. गणेश मंडप कॉ�� �ॅटस�, 

सोलापूर यानंा सदरचे काम � .1,49,926/- �माणे दे�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली.
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[7(9)] िस�टीम ॲनािल�ट हे पद सरळसेवनेे भर�याकिरता यापूव� िनि� त कर�यात

आललेा अनुभव व लखेी परी� �ेया अ�यास� माम�ये केललेा बदल मािहती�तव.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठातील िर�त असले�या िस�टीम ॲनािल�ट व �ो� ामर 

(वग� 1 व 2) या संवग�तील िनयिमत िश� के� र पदे सरळसेवनेे भर�यासाठी पा�  

उमेदवारांकडून आवदेनप�  मागिव�याकिरता िद. 02/6/2015 रोजी वत�मानप� ात 

जािहरात �िस�द कर�यात आली होती. सदर जािहरातीनुसार िस�टीम ॲनािल�ट या 

पदासाठी �ा�त झाले�या अज�म�यून दोन अज� पा�  ठरले होते. �यानुसार दो�ही 

उमेदवारांची लेखी परी� ा घे�यात आली होती.  सदर पिर�  ेम�ये दो�ही उमेदवार अनु�तीण�

झा�याने सदरचे पद िर�त आहे. 

�यामुळे मा. कुलगु�  महोदयांनी यापवू� िस�टीम ॲनािल�ट या पदाकिरता िनि� त 

केलेला अनुभव व लेखी परी� े�या अ�यास� मा म�ये बदल कर�याकिरता सिमती गिठत 

केली होती.  

सदर सिमतीने िस�टीम ॲनािल�ट या पदासाठी खालील �माणे शै� िणक पा� ता, 

अनुभव व �या पदासाठी लेखी परी� ेचा अ�यास� म ठरवून �याची िशफारस केलेली होती.  

शै� िणक पा� ता व अनुभव -

Essential Qualification & Experience

1) B. E./ B. Tech. (Computer /Information Technology) or M.Sc. (Computer
Science / Information Technology) / M. C. A. or M. C. S.

2) Five years experience in Software Development & Maintenance in Educational
Institute or Govt. or Semi Govt. organization or in any Public or Private Limited
or Multinational Company, engaged purely in Software development.

Desirable Experience

1) Extensive knowledge of data processing, hardware platforms, and enterprise
software applications.

2) Technical experience with system networking, databases, Web development,
user support and hardware maintenance.

3) Good working knowledge skills with Microsoft Office Products, ●Net, SQL.

लखेी परी� चेा अ�यास� म -

SYSTEM CONCEPTS & SOFTWARE ENGINEERING
System Concepts : Definition, integrated system, sub system, modules,
characteristics/objectives/types of systems, Introduction to Software engineering,
Importance of Software, role of Software, Software characteristics, Software
Components, Software Applications, Software Crisis, Software engineering
problems, Software Development Life Cycle, Software Process.
Software Requirement Specification : Analysis Principle, Water Fall Model, The
Incremental Model, Prototyping, Spiral Model, Role of management in software
development, Role of metrics and Measurement, Problem analysis, Requirement
specification. Monitoring and Control.
Software-Design : Design principles, problem partitioning, abstraction, top down
and bottom up specifications and verification, Monitoring and control,
Cohesiveness, coupling, Fourth generation techniques, Functional independence,
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Software Architecture, Transaction and Transform Mapping, Component-Level
Design. Coding: Top-Down and Bottom- up programming, structured programming,
information, hiding, programming style and internal documentation.
Testing : Testing principles, levels of testing, functional testing, and structural
testing, test plan, test case specification, reliability assessment, software testing
strategies, Verification & validation, Unit testing, Integration Testing, Alpha & Beta
testing, system testing and debugging.
Software Project Management : The Management spectrum, cost estimation,
project scheduling, staffing, Software configuration management, quality
assurance, project monitoring, risk management. Software quality.
Reliability : Reliability issues, Reliability metrics, Reliability growth modeling.

RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM
Database definition, Data independence, Architecture for a Database system.
Storage structures, possible representations for sample data, Data structures and
corresponding operators. Relational approach, Hierarchical approach, Network
approach.
Relational Data structure, Relations, Domains and attributes, Keys, Extensions and
Intentions, Relational Algebra, Traditional set operations, Attribute-names for
derived relations, Special Relational operations, Relational calculus.
Normalizations of relations. Normal forms, functional dependence, 1 NF, 2 NF and
3 NF, Further Normalization.
SQL, Query and optimizer, Decomposition of relation scheme.
Security, Concurrent operations on Databases, Recovery, Distributed Data base
machines, comparisons of database systems.

DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKS
Security : Security Concepts- Attacks, Services & Mechanisms, Conventional
Encryption: Classical Techniques. Conventional Encryption Model and Stenography,
Classical Encryption Techniques. Modern Techniques : Simplified DES, Block Cipher
Principles, DES standard, DES Strength Differential & Linear Cryptanalysis, Block
Cipher Design principles, Block cipher Modes of Operation. Public Key Encryption:
Public- Key Cryptography: Principles of Public –Key Cryptosystems, RSA Algorithm,
Key Management.
System Security : Authentication Applications; Kerberos directory authentication
Service Electronic Mail Security, Pretty Good Privacy (PGP),S/Mine.

Web Security : Secure Socket Layer Security, Secure Electronic Transaction (SET).
System Security : Intruders, Viruses, Firewall Design Principles.

Internet : Basics, various types of internet connections, choosing an ISP, Mail
Services concepts, Voice and Video Conferencing, Web Browsers and Web Servers
,VPN, Voice Over Internet Protocol (VOIP).

IT Act 2000 & its Amendments & Provisions : Provisions of Act, types of offences,
fines, imprisonment, cyber crime, cyber law, e-commerce basics, online
transactions.

PROGRAMMING LANGUAGES
OOPS Concepts : Object oriented programming viz-a-viz traditional programming.
Objects, classes, Private and public, data encapsulation, Inheritance and reusability
polymorphism and overloading, Constructors, destructors and member functions
derived classes and dynamic binding, virtual functions, Input and Output streams.
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Arrays, Pointers and pointer arithmetic, Modeling object oriented systems, Class
design issue.

HTML : Structural elements of HTML documents, Logical styles, Physical Styles ,
Managing images in html ,Image format ,Importing images , documents, Hypertext
and Link in HTML,URL/FTP/HTTP, Types of links ,Rotating messages Counters
ASP.net : Basics, name spaces, .net framework classes, Web forms and various
controls, asp.net Web services, security and roles, ADO.net.

उ�त पदाचा उ� ेख िद. 30/11/2015 रोजी �िस�दीस िदले�या िश� क पदा�या 

जाहीरातीत करावयाचा अस�याने मा. कुलगु�ं नी महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 �या 

कलम 14(7) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने मा�यता िदली असून �यानुसार जािहरात 

�िस�दीस दे�यात आलेली आहे.  

सबब, िस�टीम ॲनािल�ट या संवग�च े पद सरळसेवनेे भर�याकिरता यापवू�

िनि� त कर�यात आलेला अनुभव व लेखी परी� े�या अ�यास� माम�ये केले�या बदलास 

मा. कुलगु�ं नी महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 14(7) अ�वये िदलेली मा�यता

�यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: मा.कुलगु� महोदयांनी महारा��  ्िव� ापीठ कायदा 1994 �या कलम 14(७) अ�वये केल�ेया 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[7(10)] ��तुत िव� ापीठाचा शै� िणक वष� 2013-2014 चा 10 वा मराठी व इ�ं जी भाषेतील वा�षक 

अहवालाची छपाई वाढीव दरा�माणे क� न घे�यास महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 

कलम 14(7) नुसार तातडीची बाब मा.कुलगु�  महोदयांनी केललेी काय�वाही मािहती�तव.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठाचा वा�षक अहवाल महारा��  िव� ापीठ अिधिनयम 1194 मधील कलम 

104 नूसार तयार करणे आव�यक असून शासनाचे प�  � .िववाअ 2013/ �.� .6 / िविश-3, िदनांक 

31 ऑ�टोबर 2013 नुसार वा�षक अहवाला�या सी.डी �व� पातील 700 �ती तसेच मराठी व 

इं� जी�या पु�तक � पाने ��येकी 200 �ती व मराठी इं� जी एकि� त अस�यास ��येकी 200 �ती 

िवधानमंडळ सिचवालयाला पाठिव�यासाठी शासनास पाठिवणे आव�यक अस�याचे सव� अकृषी 

िव� ापीठा�या कुलसिचवांना कळिव�यात आले आहे.

2. �यासाठी ��तुत िव� ापीठाचा सन 2013-14 चा मराठी वा�षक अहवाल पु�तक �व� पात 

500 �ित �याच�माणे इं� जी वा�षक अहवाल पु�तक �व� पात 250 �ित व मराठी आिण इं� जी 

वा�षक अहवाला�या एकि� त 800 सी.डी. तयार कर�यासाठी िदनांक 29/10/2014 रोजी दैिनक 

संचार या वृ� प� ामधून जािहर िनिवदा �िस�द कर�यात आली होती. �यानुसार अंितम 

िद.21/11/2014 पय�त एकूण 3 िनिवदा �ा�त झा�या आहेत. �ा�त झाले�या 3 िनिवदा िदनांक 

27/11/2014 रोजी उघड�यात आ�या असून �यापैकी पा�  ठरले�या िनिवदांचा तुलना�मक त�ता 

सोबत जोड�यात आला आहे.

3. �ा�त िनिवदेचा तुलना�मक त�ता िवचारात घेता मे. म�टीकलर ऑफसेट, सोलापूर यांनी 

मराठी पु�तक �व� पातील अहवाला�या 500 �ितीचे � ित नग � .202/- �माणे (एकूण अहवालाच े

अंदाजे पाने 520) प इं� जी पु�तक �व� पातील 250 �ितच े �ती नग � . 301/- �माणे (एकूण 

अहवालाच ेअंदाजे पाने 520) आिण मराठी व इं� जी वा�षक अहवाला�या एकूण 800 सी.डी. �ती 

नग � .17/- �माणे सव�िमळवून अंदाजे र�कम � .1,89,850/- (सव� करासह) छपाई क� न 

िव� ापीठास पोहोच दे�याच ेमा�य केले आहे.

4. वरील मा�य केले�या दरा�माणे शै� िणक वष� 2013-14 चा वा�षक अहवाल पु�तक 

�व� पात व सी.डी. �व� पात मे. म�टीकलर ऑफसेट, सोलापूर यां�याकडून मराठी अहवालाच े

500 �तीच,े �ती नग � .202/- �माणे व इं� जी अहवालाच े250 �तीच े�ती नग � .301/- या दराने 

पु�तक �व� पात छपाई करणे व दो�ही भाषेतील वा�षक अहवाला�या 800 सी. डी. �ती नग � .17 

�माणे तयार क� न घे�याचा िवषय िदनांक 29/11/2014 रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ� सादर कर�यात आला होता. �यावळेी सदर�या िवषयासंदभ�त खालील�माणे ठराव पास 

झाला आहे.

ठराव: शै� िणक वष� 2013-2014 चा मराठी व इ�ं जी भाषेतील वा�षक अहवाल पु�तक व 

सी.डी. �व� पात मे. म�टीकलर ऑफसेट, सोलापूर यां�याकडून तयार क� न घे�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. �यासाठी मराठी अहवाला�या 500 �ती, �ित नग 

� .202/- �माणे व इ�ं जी अहवाला�या 250 �ती नग � .301/- या दराने पु�तक 

�व� पात छपाई करणे व दो�ही भाषेतील वा�षक अहवाला�या 800 सी.डी. �ित नग 

� .17/- या दरास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

वरील�माणे �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीतील ठरावानुसार मे. म�टीकलर ऑफसेट, 

सोलापूर यांना सोबत जोडले�या जोडले�या मसुदया�माणे पुरवठा आदेश दे�याची �ि� या ��तुत 

िवभागाकडून कर�यात येत असताना शासन पिरप� क िदनांक 23 स�ट�बर, 2015 नुसार 

अहवाला�या पु�तक �व� पातील 25 छापील �ती व �यां�या 10 सीडीज िवधान मंडळ सिचवालयास 

काय�लयीन वापरासाठी उपल�ध क� न दे�या�या सुचना �ा�त झा�या आहेत. �हणजे पिर�छेद 

� मांक 1 म�ये नमुद केलेली व�तु��थती व आ� ा न�याने �ा�त झालेले आदेश िवचारात घेता 
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अहवाला�या उपल�ध क� न दे�यात येणा-या �तीम�ये खुप मोठया�माणात तफावत येणार आहे. 

�यामुळे िदनांक 2-/11/2014 रोजी �यव�थापन पिरषदे�या मा�य ठरावानुसार पुरवठा आदेश देऊन 

छपाई करणे उिचत ठरणार नाही. 

5. उ�त बाब िवचारात घेता यासंदभ�तील तडजोड कर�यासाठी मे. म��टकलर ऑफसेट, 

सोलापूर यांना िदनांक 30/11/2015 रोजी िव� ापीठात बोलाव�यात आले होते.  �यावळेी 

संबंिधतानी िनिवदेम�ये नमुद केले�या �ती पे� ा जर अहवाला�या कमी �तीची छपाई क� न घेणार 

अस�यास पुव�च ेदर आिण वाटाघाटीम�ये ठरले�या दराम�ये खालील�माणे वाढीव र�कम देऊन 

अहवालाची छपाई क� न �यावी लागेल असे कळिवले आहे. 

अ.� . अहवाल/सी.डी. �ती नग दर �ती नग एकूण र�कम

पूव��या आ� ा�या पूव�चे आ� ाचे पूव�ची आ� ाची

१) मराठी अहवाल 500 250 � .202/- � .340/- � .1,01,000/- � .85,000/-

२) इं� जी अहवाल 250 100 � .301/- � .410/- � .75,250/- � .41,000/-

३) सी. डी. 800 800 � .17/- � .17/- � .13,600/- � .13,600/-

6. रा�य शासनाने न�याने िदलेले आदेश िवचारात घेता, वा�षक अहवाला�या कमी �ितची 

छपाई क� न �यावी लागणार आहे. �यामूळे कमी �ितची छपाई होत अस�याने �यासाठी वर नमूद 

के�या�माणे �ित नगास वाढीव आकार िविहत करणे आव�यक आहे. सदर वाढीव आकार िविहत 

कर�याच े अिधकार महारा�� � िव� ापीठ कायदा 1994 मधील कलम 28(फ) नुसार �यव�थापन 

पिरषद या �ाधिकरणास आहेत. स�या दर�यान�या कालावधीम�ये �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीची 

तारीख ठरलेली नस�यामूळे खालील नमूद के�या�माणे वा�षक अहवालाची छपाई वाढीव 

दरा�माणे क� न घे�यास तातडीची बाब �हणनू महारा�� ् िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 14(७) 

नुसार मा. कुलगु� महोदयांनी मा�यता िदली आहे.

सबब, वरील�माणे तातडीची बाब �हणनू �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

मा. कुलगु� महोदयांनी केलेली काय�वाही मािहती�तव). 

ठराव: मा.कुलगु� महोदयांनी महारा��  ्िव� ापीठ कायदा 1994 �या कलम 14(७) अ�वये केल�ेया 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली.

मा.कुलगु�  यां�या परवानगीने बठैक संप�याचे कुलसिचव यांनी जाहीर केले.

                    सही/-          सही/-

सिचव

�यव�थापन पिरषद

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


