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�वदभ� यथु वेलफेअर सोसायट  अमरावती �वारा संचा#लत 

म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालय चांदरू रे�वे 

(नक �वारा मु�यांक&त ‘क’ )ेणी तसेच युजीसी �वारा कॉलेज �वथ पोटेि.शयल फॉर ए1सल.स दजा� 2ा3त) 

क5 6 शासनाचा मा�हतीचा अ7धकार अ7ध9नयम २००५ नुसार 

सहायक अ7धकार , मा�हती अ7धकार  आ
ण अ�पल य अ7धकार  

�ववरण नाव व प>ता दरु?वनी @ 

संAथेच ेनाव  �वदभ� युथ वेलफेअर सोसायट  

अमरावती 

०७२१-२६६२६१८  

महा�व�यालयाच ेनाव म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालय 

चांदरू रे�वे  

०७२२२२५४१८३ 

मा�हती अ7धकार   डॉ.Kह .डी. कापसे,  म�हला कला, 

वा
ण�य महा�व�यालय चांदरू रे�वे  

९४२०१२८४१० 

सहMयक मा�हती अ7धकार  )ी.पी.के. देशमुख, म�हला कला, 

वा
ण�य महा�व�यालय चांदरू रे�व े

९४०५४२६२८४ 

अ�पल य अ7धकार  डॉ आर.एस.हावरे 2ाचाय� म�हला 

कला, वा
ण�य महा�व�यालय चांदरू 

रे�व े

९८९०३२७२५९ 

...सूचना... 

सव� संबंधीताना सु7चत करPयात येत ेQक ,मा�हतीचा अ7धकार अ7ध9नयम (२००५ चा २२)कलम ४ (१) (ख) मधील 

१७ बाबीवर ल मा�हती,तसेच महा�व�यालयाच े2वेश 9नयम व अट बाबत मा�हती पRकासह इंटरनेट 

संकेत Aथळ www.macccr.org वर तसेच \ंथालय, 2ाचाय� /2बंधक काया�लयात उपल_ध आहे.याम?ये समा�व`ट 

असले�या मा�हतीम?ये वेळोवेळी बदल होव ूशकतो याची नaद bयावी. 

                                   -मा�हती अ7धकार  
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2माणपR 

2माणीत करPयात  येत ेक, या क5 6 शासनाच ेमा�हतीचा अ7धकार -२००५cया (सR -२०१७-२०१८ कdरता) 

महा�व�यालयाची मा�हती असले�या एकूण मा�हतीचा @.१त६े७ पाने आहेत 

-मा�हती अ7धकार  

      मा�हतीचा अ7धकार 9नयम २००५ अ.वये �वभागावर लो 2ा7धकार  यांची याद   

           शासक&य �वभागाच ेनोव :- म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालय, चांदरू रे�वे 

अ.@. लोक 2ा7धकार  संAथा 
 

संAथा 2मुखाच ेपदनाव �ठकाण/प>ता 

१. म�हला कला, वा
ण�य 

महा�व�यालय, चांदरू रे�व े

2ाचाय� शह द Aमारक बाजूला, 
 

 

           नमनुा (ब) 

             शासनाकडून पुरेसा 9नधी 2ा3त लोक 2ा7धकार  संAथांची याद . 

        शासक&य �वभागाच ेनाव:- म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालय, चांदरू रे�व े

        कलम २ (एच) (१) (२) अनग�त 

अ.@. लोक 2ा7धकार  संAथा संAथा 2मुखाच े

पदनाम 

�ठकाण/प>ता 

१. म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालाय, 

चांदरू रे�व े

2ाचाय� शह द Aमारक बाजुला 

�टप:- उपसंचालक/ सहसंचालक यांcया�वारे अथ�संक�प 2णाल  �वपर त केल  जात.े 
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�वदभ� युथ वेलफेअर सोसायट  अमरावती �वारा संचा#लत 

म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालय चांदरू रे�वे 

(नक �वारा मु�यांक&त ‘क’ )ेणी तसेच युजीसी �वारा कॉलेज �वथ पोटेि.शयल फॉर ए1सल.स दजा� 2ा3त) 

क5 6 शासनाचा मा�हतीचा अ7धकार अ7ध9नयम २००५ नुसार 

सहायक अ7धकार , मा�हती अ7धकार  आ
ण अ�पल य अ7धकार  

�ववरण नाव व प>ता दरु?वनी @ 

संAथेच ेनाव  �वदभ� युथ वेलफेअर सोसायट  

अमरावती 

०७२१-२६६२६१८ 

महा�व�यालयाच ेनाव म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालय 

चांदरू रे�व े 

०७२२२२५४१८३ 

मा�हती अ7धकार   डॉ.Kह .डी. कापसे,  म�हला कला, 

वा
ण�य महा�व�यालय चांदरू रे�वे  

९४२०१२८४१० 

सहMयक मा�हती अ7धकार  )ी.पी.के. देशमुख, म�हला कला, 

वा
ण�य महा�व�यालय चांदरू रे�व े

९४०५४२६२८४ 

अ�पल य अ7धकार  डॉ आर.एस.हावरे 2ाचाय� म�हला 

कला, वा
ण�य महा�व�यालय चांदरू 

रे�व े

९८९०३२७२५९ 

...सूचना... 

सव� संबंधीताना सु7चत करPयात येत ेQक ,मा�हतीचा अ7धकार अ7ध9नयम (२००५ चा २२)कलम ४ (१) (ख) मधील 

१७ बाबीवर ल मा�हती, तसेच महा�व�यालयाच े2वेश 9नयम व अट बाबत मा�हती पRकासह इंटरनेटसंकेत Aथळ 

www.macccr.org वर तसेच \ंथालय, 2ाचाय� / 2बंधक काया�लयात उपल_ध आहे. याम?ये समा�व`ट असले�या 

मा�हतीम?ये वेळोवेळी बदल होव ूशकतो याची नaद bयावी. 

                                   -मा�हती अ7धकार  

 

2माणपR 

2माणीत करPयात  येत ेक, या क5 6 शासनाच ेमा�हतीचा अ7धकार -२००५cया (सR -२०१६-२०१७ कdरता) 

महा�व�यालयाची मा�हती असले�या एकूण मा�हतीचा @.१त६े७ पाने आहेत 

-मा�हती अ7धकार  
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मा�हतीचा अ7धकार 9नयम २००५ अ.वये �वभागावर लो 2ा7धकार  यांची याद  

शासक&य �वभागाच ेनोव :- म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालय, चांदरू रे�व े

अ.@. लोक 2ा7धकार  संAथा 
 

संAथा 2मुखाच ेपदनाव �ठकाण/प>ता 

१. म�हला कला, वा
ण�य 

महा�व�यालय, चांदरू रे�व े

2ाचाय� शह द Aमारक बाजूला 

 

 

          नमनुा (ब) 

      शासनाकडून पुरेसा 9नधी 2ा3त लोक 2ा7धकार  संAथांची याद . 

     शासक&य �वभागाच ेनाव:- म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालय, चांदरू रे�व े

     कलम २ (एच) (१) (२) अनग�त 

अ.@. लोक 2ा7धकार  संAथा संAथा 2मुखाच े

पदनाम 

�ठकाण/प>ता 

१. म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालाय, चांदरू 

रे�व े

2ाचाय� शह द Aमारक 

बाजुला 

      �टप:- उपसंचालक/ सहसंचालक यांcया�वारे अथ�संक�प 2णाल  �वपर त केल  जात.े 
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कलम ४ (१) (b)(१) 

चांदरू रे�वे येथील म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालय, चांदरू रे�व,े  

काया�लयातील  काय� व कत�Kय यांचा तपशील  

१. काया�लयाच ेनाव    :-  म	हला कला, वा�ण�य महा�व�यालय, चांदरू रे�व े

२. प>ता      :-  शह द Aमारक बाजुला, चांदरू रे�व े

३. काया�लय 2मुख    :-  2ाचाय� 

४. शासक&य �वभागाच ेनाव   :-  सहसंचालक (उcच #शiण) 

५. कोण>या मंRालयातील खा>याcया अ7धनAत :-  उcच व तंR #शiण �वभाग, महारा`j रा�य  

६. काय�iेR : चांदरू रे�व े    :-  भौगो#लक: चांदरू रे�व/े काया�नुlप-त>काळ  

७. �व#श`ट काय�  :-  पदवी शाखेची mड\ी पासनू सशंोधन काय�रत शैi
णक  

           काम करणे 

८. धोरण   :- कला, वा
ण�य, गहृ�व?यान व मराठp व आचाय�                     

       शाखेतील काय�@म 

९. सव�संबं7धत कम�चार     :-  १. काया�लय 2मुख 2ाचाय�, 2ा?यापक, #शiक व सव�        

    #शiकेतर कम�चार  यांच ेAवतंR सqपR जोडPयात  

    आले आहे 

१०. काय�    :-  शैi
णक, 2#शiण व 2शासक&य 

११. कामाचा �वAततृ Aवlप    :- AवतंR सqपR जोडले आहे. 

१२. मालम>तेचा तपशील   :- AवतंR जोडलेला आहे. 

१३. उपल_ध सेवा    :- #शiण देणे. 

१४. संAथेcया संरचना>मक त1>याम?ये  :- त1ता सोबत सहपR आहे  

   काया�शेRाच े2>येक Aतरावरच ेतपशील 

१५. काया�लयातील दरु?वनी @मांक व वेळ  :- फोन नं.  ०७२२२२५४१८३ 

    सकाळी १०:३० त े०५.३०  

१६. सा3ता�हक सुट  व �व#श`ट सेवेसाठp   :- र�ववार व �दवाळी सुट /उ.हाळी सुट  तसेच   

    ठर�वले�या वेळा     शासक&य सुट च े�दवस  
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संAथा अ?यi 

       2ाचाय� 

#शiक कम�चार  

०९ 

#शiकेतर कम�चार  

०८ 

वdर`ठ महा�व�यालय 

� एकूण 2ा?यापक  - ०९ 

� सहयोगी 2ा?यापक   - ०२ 

� सहाMयक 2ा?यापक  - ०५ 

� \ंथपाल   - ०१ 

� शार dरक #शiण संचालक - ०१ 

� सहाMयक 2ा?यापक-dर1त - ०० 

 

� अ7धiक    - ०० 

� मुrय #ल�पक    - ०१ 

� वdर`ठ #ल�पक   - ०१  

� क9न`ठ #ल�पक         - ०१ 

� सहाMयक \ंथपाल   - ००   

� 2योगशाळा सहाMयक   - ००  

� 2योगशाळा पdरचर   - ००  

� चतुथ� )ेणी कम�चार    - ०४  

� \ंथपाल पdरचर   - ०१  

� 2योगशाळा सहाMयक   - ००  

� 2योगशाळा पdरचर   - ००  
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   कलम ४(१)(b) (२) नमनुा (अ) 

 चांदरू रे�वे येथील म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालय, चांदरू रे�व े

     काया�लयातील अ7धकार  व कम�चार  यांcया अ7धकाराचा तपशील 

          (अ) 

अ.@. पदनाम अ7धकार – आ7थ�क कोण>या काय� / 9नयम/      

शासन9नण�य/ पdरपRकानुसार 

अ#भ2ाय 

१. 2ाचाय� 2शासक&य �व�यापीठ अ?यादेशानुसार तथा 

शासन 9नण�यानुसार 

 

 

            (ब) 
       

            (क) 

 

         

 

 

 

 

 

 

अ.@. पदनाम अ7धकार – आ7थ�क कोण>या काय� / 9नयम / 

शासन9नण�य / पdरपRकानुसार 

अ#भ2ाय 

१. 2ाचय� आ7थ�क सा�वतरण व आहरण  

अ7धकार 

�व�यापीठ अ?यादेशानुसार तथा 

शासन 9नण�यानुसार 

 

अ.@. पदनाम अ7धकार – आ7थ�क कोण>या काय�/9नयम/ 

शासन9नण�य / पdरपRकानुसार 

अ#भ2ाय 

१. 2ाचाय� 2शासक&य �व�यापीठ अ?यादेशानुसार तथा 

शासन 9नण�यानुसार 
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कलम ४ (१)(b) (२) नमनुा (ब) 

चांदरू रे�वे येथील कला, वा
ण�य महा�व�यालय, चांदरू रे�वे 

काया�लयातील अ7धकर  व कम�चार  यांcया अ7धकाराचा तपशील  

७ चतुथ� )ेणी 

कम�चार  

\ंथपाल पdरचर 

2शासक&य �व�यापीठ अ?यादेशानुसार तथा 

शासन 9नण�यानुसार 

 

 

 

 

 

अ.

@. 

पदनाम अ7धकार- आ7थ�क कोण>या काय� /9नयम/ 

शासन9नण�य/ पdरपRकानुसार 

अ#भ2ाय 

१ 2ाचाय� आ7थ�क/2शासक&य �व�यापीठ अ?यादेशानुसार तथा  

शासन 9नण�यानुसार 

 

२ �वभाग 2मुख/ 

सहयोगी 2ा?यापक 

शैi
णक / 2शासक&य �व�यापीठ अ?यादेशानुसार, तथा 

कॉलेज कौि.सलने ठर�व�यानुसार 

�व�वध सा#म>यांच ेकाम 

 

३ �वभाग 2मुख/ 

सहायक 2ा?यापक 

शैi
णक /2शासक&य �व�यापीठ अ?यादेशानुसार, तथा 

कॉलेज कौि.सलने ठर�व�यानुसार 

�व�वध स#म>यांच ेकाम 

 

४ \ंथपाल शैi
णक /2शासक&य �व�यापीठ अ?यादेशानुसार, तथा 

कॉलेज कौि.सलने ठर�व�यानुसार 

�व�वध स#म>यांच ेकाम 

 

५ शार dरक #शiण 

संचालक 

शैi
णक /2शासक&य �व�यापीठ अ?यादेशानुसार, तथा 

कॉलेज कौि.सलने ठरा�व�यानुसार 

�व�वध स#म>यांच ेकाम 

 

६ अ7धiक  

मुrय #ल�पक 

वdर`ठ लघुलेखक 

वdर`ठ #ल�पक 

क9न`ठ #ल�पक 

सहायक \ंथपाल 

\ंथपाल #ल�पक  

2शासक&य �व�यापीठ अ?यादेशानुसार तथा 

शासन 9नण�यानुसार 
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कलम ४ (१)(b) (३) 

चांदरू रे�वे येथील म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालय, चांदरू रे�व े

काया�लयातील अ7धकार  व कम�चार  यांcया कत�Kयाचा तपशील  

अ.@. पदनाम कत�Kय कोण>या काय� 9नयम/ 

शासन9नण�य/पdरपRकानुसार 

अ#भ2ाय 

१. 2ाचाय� आ7थ�क / 2शासक&य �व�यापीठ अ?यादेशानुसार, तथा 

शासन 9नण�यानुसार 

 

२. �वभाग 2मुख/ सहयोगी 

2ा?यापक 

शैi
णक /2शासक&य �व�यापीठ अ?यादेशानुसार, तथा 

कॉलेज कौि.सलने ठर�व�यानुसार 

�व�वध स#म>यांच ेकाम 

 

३. �वभाग 2मुख सहायक 

2ा?यापक 

शैi
णक /2शासक&य �व�यापीठ अ?यादेशानुसार, तथा 

कॉलेज कौि.सलने ठर�व�यानुसार 

�व�वध स#म>यांच ेकाम 

 

४. \ंथपाल शैi
णक/ 2शासक&य �व�यापीठ अ?यादेशानुसार, तथा 

कॉलेज कौि.सलने ठर�व�यानुसार 

�व�वध स#म>यांच ेकाम 

 

५. शार dरक #शiण संचालक शैi
णक 2शासक&य �व�यापीठ अ?यादेशानुसार, तथा 

कॉलेज कौि.सलने ठ�व��Mनुसार 

�व�वध स#म>यांच ेकाम 

 

६. अ7धiक 

मुrय #ल�पक 

वdर`ठ लघुलेखक 

वाdर`ठ #ल�पक 

क9न`ठ #ल�पक 

सहायक \ंथपाल 

\ंथालय #ल�पक 

2शासक&य �व�यापीठ अ?यादेशानुसार तथा 

शासन 9नण�यानुसार 

 

८. चतुथ� )ेणी कम�चार  

\ंथपाल #ल�पक 

2शासक&य �व�यापीठ अ?यादेशानुसार तथा 

शासन 9नण�यानुसार 
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कलम (४) (१) (ब)(३) 

9नण�य 2Q@येत पय�वेiण व जबाबदार च ेउ>तरदायी>व 9निuचत कlन काMप�?तीच े2काशन 

कामांचा 2कार/नाव   :-  2शासक&य, 2वेश, 2#शiण, पर iा व 9नर iण 

कामांच ेAवlप    :-  2वेश, 2#शiण, पर iा व पर iण 

संबं7धत तरतूद    :-  २०१४-१५ 

अ7ध9नयमाच ेनाव/9नयम/ शासन         �व�यापीठ कायदा, �व�यापीठ अनुदान आयोग, महारा`j 

9नण�य पdरपRके / काया�लयीन आदेश :-  शासन 9नण�य, संत गाडगेबाबा अमरावती �व�यापीठ, 

अमरावती यांची पdरपRके / 9नदvश / अ?यादेश 

अ.@. कामाच ेAवlप कालावधी �दवस कामासाठp जाबदार 

अ7धकार  

अ#भ2ाय 

१. 2वेश जनू २०१७ त े१० ऑग`ट २०१८ 2ाचय� 

�वभाग 2मुख / 

सहयोगी 2ा?यापक/ 

सहायक 2ा?यापक/ 

पय�Kयiक / 

#शiक व 9नदvशक/ 

2बंधक/ अ7धiक/ 

2वेश स#मती 

 

२. 2#शiण जनू १०१७ त ेऑग`ट २०१८ �वभाग 2मुख/ 

सहयोगी 2ा?यापक/ 

सहायक 2ा?यापक/#शiक 

व 9नदvशक/ 

पया�Kयiक/\ंथपाल/ 

शार dरक #शiण संचालक 

 

३. पर iा फेxुवार  २०१७ त ेए�2ल-मे२०१८ �वभाग 2मुख/ 

सहयोगी 2ा?यापक/ 

सहायक 2ा?यापक/ 

#शiक व 9नदvशक/ 

पर iा स#मती 

 

४. 9नर iण जनू २०१७ त ेए�2ल २०१८ 2ाचय�, 

�वभाग 2मुख/ 

�वजील.स क#मट / 

पया�Kयiक 
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कलम (४) (१) (ब) (४) नमनुा (अ) 

नमु.याम?ये कमाच े2कट करण  

संघटनाच ेलi (वा�ष�क)  

 

  

अ.@. काम/काय� कामाच े2माण आ7थ�क लi अ#भ2ाय 

     

१. वेतन अनुदान २०१६-२०१७   

२. वेतनेतर अनुदान २०१६-२०१७   

 उcच Kयवसाय #शiण �वभाग    

३. वेतन अनुदान २०१६-२०१७   

४. वेतनेतर अनुदान २०१६-२०१७   

 �वना अनुदा9नत अzयास@म 

�वभाग 

२०१६-२०१७   

५. वेतन खच� २०१६-२०१७   

६. वेतनेतर खच� २०१६-२०१७   
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कलम (४) (१)(ब) (४) नमनुा (ब) 

कामाची कालमया�दा (---- त े--- �दवस) काम पूण� होPयासाठp 2>येक कामांची कालमया�दा 

अ. @. काम/काय�  �दवस/तास पूण� करPयासाठp  जबाबदार अ7धकार   त@ार 9नवारण 

अ7धकार   

१. 2वेश  जनू २०१६ त ेऑगAट २०१७  

शासन/�व�यापीठाने �दले�या 

अzयास@मीका 

वेळापRकानुसार  

2ाचाय�  

�वभाग 2मुख/ 

सहयोगी 2ा?यापक/  

सहायक 2ा?यापक/ 

2वेश स#मती  

2ाचाय� 

२. 2#शiण  जनू २०१६त ेऑगAट २०१७  �वभाग 2मुख/ 

सहयोगी 

2ा?यापक/सहायक  

2ा?यापक  

 /\ंथपाल/शार dरक 

#शiक संचालक  

2ाचाय�  

�वभाग 2मुख  

३. पर iा  

2थम घटक चाचणी  

2थम सR  

��वतीय घटक 

चाचणी  

��वतीय सR  

(वेळापRकानुसार) 

(वेळापRकानुसार) 

(वेळापRकानुसार) 

(वेळापRकानुसार) 

9नयमानुसार वेळेत Qकवा  

�दवसात बदल होऊ शकतो  

�वभाग 2मुख/सहयोगी  

2ा?यापक/ 

सहायक 2ा?यापक/ 

पर iा स#मती  

2ाचाय� 

 �वभाग 2मुख  

४. 9नर iण  9नयमानुसार  2ाचाय�, 

�वभाग 2मुख/ 

�विजल.स कमेट / 

2ाचाय�  

(�वभाग 2मुख तसेच �व�वध स#म>यांची याद  सोबत जोडल  आहे) 
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कलम ४ (१) (ब), (५) नमनुा (अ) 

2वेश, 2#शiण, पर iा व 9नर iण कामाशी संबं7धत 9नयम/अ7ध9नयम   

अ.@. सूचना पRकानुसार 

�दलेले �वषय 

9नयम @मांक व वष� अ#भ2ाय अस�यास 

 

 

१.               

२.     

३.     

४.     

कलम (४) (१) (ब) (v) नमनुा (अ) 

2वेश, 2#शiण, पर iा व 9नर iण कामाशी संबं7धत 9नयम/अ7ध9नयम 

अ.@. सूचना पRकानुसार �दलेले �वषय 9नयम @मांक व वष� अ#भ2ाय (अस�यास) 
    

    

    

कलम ४ (१) (ब) (v) नमनुा (ब) 

2वेश, 2#शiण, पर iा व 9नर iण कामाशी संब7धत शासन 9नण�य/पdरपRके 

अ.@.  सूचना पRकानुसार  

�दलेले �वषय  

9नयम @मांक व वष�  अ#भ2ाय (अस�यास) 

१.  2वेश  2वेश मा.यता – वग�   

    

    

    

 

कलम ४ (१) (ब) (v) नमनुा (ड) 

2वेश, 2#शiण, पर iा व 9नर iण कामाशी संब7धत काया�लयीन आदेश/ धोरणा>मक पdरपRके  

अ.@.  �वषय  @मांक व तार ख  अ#भ2ाय (अस�यास) 
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कलम ४ (१) (ब), (v)  

चांदरू रे�वे येथील म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालय, चांदरू रे�व े

काया�लयाम?ये उपल_ध दAताऐवज याद    

दAताऐवजाचा �वषय :  

  

अ.@. दAताऐवजाचा 2कार �वषय सबंधीत Kय1ती/ 

पदनाम 

Kय1तीच े�ठकाण/ 

उपरो1त काया�लयात 

उपल_ध नस�यास 

१. �व�याथ~ संबधी 

नaदवqया व 

अ#भलेख 

१. पdर#श`ठ १८ नुसार सव�साधारण 

   नaदवह  

२. पdर#श`ठ १९ नुसार उपिAतथी 

   नaदवह  

३. इतर शाळामधून #मळालेल  

  ट .सी. 

४. �व�या�या�ना �दले�या ट .सी 

   Aथळ2ती 

५. �व�याथ~ 9नकालाच ेअ#भलेख 

६. उ>तर प�Rका अ#भलेख 

 

क9न`ठ #ल�पक काया�लय 

२. कम�चा�यांसंबंधीच े

अ#भलेख 

१. पdर#श`ठ १४ नुसार सेवापुAतके 

२. उपिAथती व रजा नaदवह  

३. कम�चार  काय�मु1त 2माणपR 

४. गोपनीय अहवाल 

मुrय#ल�पक/ 

क9न`ठ #ल�पक 

काया�लय 

३. महा�व�यालय 

संबधीच ेअ#भलेख 

१. दै9नक रोकडवह   

२. �हशेबाची वह   

३. भ.नी.नी./ लेख नaदवह  

४. 2माणपRके(Kहाउचर) 

५. जड वAतू नaदवह  

६. कcचा माल/ \ंथालय नaदवह  

७. वेतन देयक  

८. आवक/ जावक नaदवह   

अ7धiक/ 

क9न`ठ #ल�पक 

काया�लय 
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कलम ४ (१) (अ) (६) 

चांदरू रे�वे येथील म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालय, चांदरू रे�व े

अ.@.  दAताऐवजाचा 2कार  दAताऐवजाचा 2कार 

नAती/मAटर/ 

नaदपुAतक/Kहाउचर 

�वषय  सुर�iत ठेवPयाचा 

कालावधी  

१. �व�या�या�संबंधी नaदवqया व 

अ#भलेख  

नAतीब?द १. पdर#श`ठ १८ नुसार     

   सव�साधारण नaदवह   

२. पdर#श`ठ १८ नुसार  

   उपिAथती नaदवह  

३. इतर शाळांमधून  

   #मळालेल  ट .सी. 

४. �व�या�या�ना �दले�या  

   ट .सी. cया Aतळ2ती  

५. �व�याथ~ 9नकालाच े 

   अ#भलेख  

६. उ>तर प�Rका  

   अ#भलेख  

 

कायम नaदवह   

भरेपय�त क (१)  

१० वष�  

 

१० वष�  

 

 

१० वष�  

 

१८ म�हने  

 

 

१८ म�हने  

 

२. कम�चाया��यांसंबंधीच े 

अ#भलेख  

नाAती_?द  १. पर #श`ठ १४ नुसार  

   सेवापAुतके  

२. उपAतीथी व राजा  

   नaदवह   

३. कम�चार  काय�मु1त  

   2माणपR  

४. गोपनीय अहवाल  

सेवाकालानंतर २ वष�  

१० वष�  

सेवा पुAतकासोबत  

३.  क9न`ठ महा�व�यालयाच े

अ#भलेख  

नAतीब?द १. दै9नक रोकडवह   

२. �हशेबाची खातवेह   

३. भ 9न.9न/  

   लेखनaदवह  

४. 2माणपRे (Kहाउचर) 

५. जड वAतू नaदवह   

६. कcचा माल/\ंथालय  

   नaदवह   

७. वेतन देयक  

८. आवक/ जावक  

   नaदवह  

३० वष�  

५ वष�  

५ वख�  

 

अ-कायम  

१० वष�  

अ-कायम  

 

अ-कायम  

 

५ वष�  
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कलम ४ (१) (ब) (७) 

चांदरू रे�वे येथील म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालय काया�लयाcया 

पdरणामकारक  कामासाठp जनसामा.यांशी स�लामसलत करPयाची करPयाची KयवAथा 

अ.@.  स�लामसलतीचा �वषय  काय�2णाल च े�वAततृ वण�न  कोण>या अ7ध9नयम/ 

पdरपRका�वारे  

पनुराव>ृतीकाल 

१.  #शiक पालक संघ  १. �व�या�या�cया समAयाब�ल   

   चचा� करणे  

२. �व�या�या�cया शैi
णक  

   2गतीचा आढावा  

३. �व�या�या�cया उपजत गुणांना  

   2ो>साहन देणे  

४. रोजगार Aवयंरोजगार  

   संबंधी काय�शाळा  

�व�यापीठ अनुदान 

आयोग/शासन  

महा�व�यालयीन 

Aथा9नक KयवAथापन 

स#मती/ कॉलेज 

कौ#सलच े9नदvशानुसार 

तसेच अमरावती 

सहसंचालक अमरावती 

यांच ेवेळोवेळी 

आले�या 

पdरपRकानुसार  

 

एक शैi
णक सR 

२०१७-२०१८  

 

२.  स�लागार स#मती  १. �व�या�या�cया रोजगाराcया  

   संधी उपल_ध करणे  

२. Aवयंरोजगार माग�दश�न  

   #श�बरात 2Q@या सहभाग  

३. 2ा>य�iकांcया सोयी  

   वाढ�वणे  

 

 

�व�यापीठ अनुदान 

आयोग/शासन  

महा�व�यालयीन 

Aथा9नक KयवAथापन 

स#मती/ कॉलेज 

कोि.सलच े

9नदvशानुसार तसेच 

सहसंचालक अमरावती 

यांच ेवेळोवेळी 

आले�या 

पdरपRकानुसार  

कायम Aवlपी  

 

 

 

 

 

 



18 

 

कलम ४ (१) (ब) (८) नमनुा (अ) 

चांदरू रे�वे येथील कला, वा
ण�य महा�व�यालय, स#मतीची याद  2का#शत करणे 

अ.

@. 

स#मतीच े

नाव 

स#मतीच ेसदAय स#मतीच े

उ��`ट 

Qकती वेळा 

घेPयात येत े

सभा जन 

सामा.यासाठp 

खुल  आहे 

Qकवा नाह  

सभेचा 

काय�व>ृतांत 

(उपल_ध) 

१ Aथा9नक 

KयवAथापन 

स#मती 

१.डॉ. 9नतीन आर.धांड े वष�भर 

झाले�या 

कामकाजावर 

चचा� करणे 

2ती सR   

ऐक वेळा 

खुल  नाह  मुrय#ल�पक 

यांच ेजवळ 

काया�लयात 

उपल_ध 

२.2ा. �वनय पी.गोहाड     

३.)ी. युवराज Kह .चौधर      

४.)ी. पंकज एस.देशमुख     

५.डॉ. हेमंत एम.देशमुख     

६.)ी. 9नतीन बी. �हवसे     

७.2ो. रा7गणी एच. देशमुख     

८.)ी. उदय एस. देशमुख     

९.2ा. गजानन एस. काळे     
 

 

कलम ४ (१) (ब)(८) नमनुा (अ)  

चांदरू रे�वे येथील म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालय, काया�लयाcया स#मतीची याद  2का#शत करणे  

अ.@. स#मतीच ेनाव  स#मतीच े

सदAय  

स#मतीच े

उ��`ट  

Qकती वेळा 

घेPयात येत े 

सभा जन 

सामा.यासाठp 

खुल  आहे 

Qकवा नाह    

सभेचा 

काय�व>ृतांत  

(उपल_ध) 

१.       
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कलम ४(१) (ब)(८) नमनुा (ड) 

चांदरू रे�व ेयेथील म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालय, 

काया�लयाcया कोण>याह  संAथेची याद  2का#शत करणे 

अ. 

@. 

संAथेच ेनाव  संAथेच ेसदAय  संAथेच े

उ��`ट  

Qकती वेळा 

घेPयात येत े 

सभा जन 

सामा.यासाठp 

खुल  आहे 

Qकवा नाह   

सभेचा काय�व>ृतांत 

(उपल_ध) 

१ Aथा9नक 

KयवAथापन 

स#मती 

१.डॉ. 9नतीन आर.धांड े वष�भर 

झाले�या 

कामकाजावर 

चचा� करणे 

2तीसR  ऐक 

वेळा 

खुल  नाह  मुrय#ल�पक यांच े

जवळकाया�लायात 

उपल_ध 

२.2ा. �वनय पी.गोहाड     

३.)ी. युवराज Kह .चौधर      

४.)ी. पंकज एस.देशमुख     

५.डॉ. हेमंत एम.देशमखु     

६.)ी. 9नतीन बी. �हवसे     

७.2ो. रा7गणी एच.देशमुख     

८.)ी. उदय एस.देशमुख     

९.2ा. गजानन एस.काळे     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

चांदरू रे�वे येथील म�हला कला

काया�लयातील अ7धकार  व कम�चार  यांची नावे

20 

का�म ४ (१) (ब)(११) 

चांदरू रे�वे येथील म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालयाच े 

काया�लयातील अ7धकार  व कम�चार  यांची नाव ेव >यांच ेमा#सक वेतन आ
ण सेवा �ये`ठता याद 

 

आ
ण सेवा �ये`ठता याद   
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22 
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कलम 

 ४ (१) (ब) (१२) नमनुा (अ) 

चांदरू रे�वे येथील म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालय, चांदरू रे�व े

काया�लयातील अनुदान वाटपाcया काय�@माची काय�प�ती 2का#शत करणे  

अ.@. काय�@माच ेनाव  #श`यव>ृती वाटप 

१. लाभाथ~cया पाRता संबंधीcया अ9त व शत~  जातीcया 2वगा�नुसार शासनाचे 9नयमानुसार  

२. लाभ #मळPयासाठpची अट  �व�याथ~ हा महा�व�यालयात 2वे#शत असावा.  

३. लाभ #मळPयासाठp काय�प�ती  �व�याथ~ने काया�लयात �व�हत कालमया�देत अज� 

सादर करावा.  

४. पाRता ठर�वPयासाठp आवuयक असलेले कागदपR  उ>प.नाचा दाखला, जातीचा दाखला, तसेच शाळा 

सोड�याच ेमुल 2माणपRक व गुणपRक  

५. काय�@माम?ये #मळणा�या लाभाची �वAततृ मा�हती  जातीcया 2वगा�नुसार शासनाकडून #मळणार  र1कम  

६. अनुदान वाटपाची काय�प�ती धनादेशा�वारे  

७. सiम अ7धका�यांच ेपदनाम  2ाचाय�  

८. �वनती अजा�सोबत लागणारे शु�क  9नशु�क  

९. इतर शु�क  9नरंक  

१०. �वनती अजा�चा नमनुा  शासनाने 9नग�#मत केले�या �व�हत नमु.यात  

११. सोबत जोडणे आवuयक असले�या कागदपRाची 

याद  (दAताऐवज/दाखले) 

उ>प.नाचा दाखला, जातीचा दाखला, तसेच शाळा 

सोड�याच ेमुळ 2माणपR  

१२. जोड कागदपRांचा नमनुा  9नरंक  

१३. काय�प�ती संदभा�त त@ार 9नवारणासाठp सबं7धत 

अ7धका�यांच ेपदनाम  

2ाचाय�  

१४. तप#शलावर व 2>येक Aतरावर उपल_ध 9नधी  िज�हा समाजक�याण अ7धकार   

(िज�हा पातळी) 
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म�हला कला, वा
ण�य महा�व�यालय, चांदरू रे�व े

महा�व�यालयात गठpत करPयात आले�या �व�वध स#म>या व >यांची कायv (सR १०१७-१८) 

1. College Development Committee  

Sr. 
No 

Designation Name 

1 Chairman Dr. N. R. Dhande 

2 Secretary Mr. Y. V.Chaudhri 

3 Member Secretary Dr. R. S. Haware 

4 Head Of the Department Dr. Sau. V.S. Bhoyar 

5 Women Faculty Sau. M. S. Deshmukh (Librarian ) 

6 Faculty Dr. Sau. S. S. Jagtap 

7 Faculty Dr. P. P. Dande 

8 Member (Education Field ) Prof. V. P. Gohad 

9 Member (Research  Field ) Prof. M.S. Deshmukh 

10 Member (Social Service   ) Mr.P.S. Deshmukh 

11 Member 
(Quality Assurance Cell ) 

Dr. V. D. Kapse 

12 Alumni Mrs. Urvashi R. Kharad 

13 Student Member Vacant 

14 Student Member Vacant 

 

2. College Anti Ragging Committee  

Sr. 
No 

Designation Name 

1 Dr. Sau. V. S. Bhoyar  Member 

2 Dr. V. D. Kapse  Member 

3 Prof. A. K. Deshmukh  Member 

4 Dr. P. P. Dande  Member 

 
     

3. College Internal Complaint Committee with Women Cell 

Sr. 
No 

Designation Name 

1 Dr. R. S. Haware   Principal Presiding officer 

2 Dr. Sau. V. S. Bhoyar Member 

3 Prof. M. S. Deshmukh Member 

4 Mr. P. K. Deshmukh Member 

5 Mr. S. P. Ghongade Member 
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Sr. 

No 
Name    of     Committee Name of committee Members 

1 NAAC Committee 

Academic Audit  Committee   

Dr .S. S. Jagtap,   Dr .V .D.  Kapse    

2 College Prospectus  Committee  Dr. Sau. V.S. Bhoyar, Dr. S.S.Jagtap, 

3 Admission Committee 1) M.A.I. & M.AII Marathi—Dr.  Sau. V.S .Bhoyar 

2) M.A.I & M.A.II. Home-Economics-- Sau. A.K. Deshmukh 

3) B.A. II & B.A.III-  Prof .S. V. Bhuyar, 

4) B.A.I  - Dr. V. D. Kapse &  Dr. G. S. Wele  

4 Discipline and equipments  

Maintenance  

Prof. Sau. M.S. Deshmukh 

5 Time Table & Work Load Prof. Sau. A.K. Deshmukh Prof. S. V. Bhuyar, 

6 Student Council :- 

Election committee, Annual 

Cultural Programs Committee, 

Intercollegiate/ collegiate 

Debate & other Competitions  

& Prize Distribution with 

scholarship cell     

 

Dr. P.P. Dande, Dr. Sau. V .S .Bhoyar , Dr. G. S. Wele 

 

7 Student Counseling, Training 

& Placement,  Earn Learn 

Committee  

Prof Sau .M.S. Deshmukh   &  Prof. .S. V. Bhuyar 

8 Library Committee  Sau. M .S. Deshmukh,  Dr. S. S. Jagtap 
Prof. Sau. A.K. Deshmukh  

9 Games, Sports & Gymkhana 

committee   

Dr. P.P. Dande 

 

10 U .G. C. Committee Dr .V. D. Kapse   Mr. P.K.Deshmukh 

11 Web site update committee  Dr. S.S.Jagtap   Mr. .P .K.Deshmukh 

12 N.S.S. & Prize Distribution 

with scholarship cell  

Dr. V. D. Kapse   Dr. Sau  V. S .Bhoyar 

 

13 Garden and Nature Club Prof. .S.V. Bhuyar 

14 Internal Quality  Assurance & 

Evaluation  Committee 

Dr. P.P. .Dande 

Dr. V. D. Kapse    

15 College  Magazine   Prof. Sau. A.K. Deshmukh 

16 Alumni Association  

Ex-student Committee 

Parents Association  

Dr. G. S. Wele 

Prof. Sau. A.K. Deshmukh 

17 Purchasing Committee  Dr. G. S. Wele  , Mr.P.K.Deshmukh and All H.O.D. 
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18 Study Tour Educational  & 

Industrial Tours 

Prof. S. V. Bhuyar All H.O.D.  

19 Environmental awareness & 

Disaster Management 

Prof. S. V. Bhuyar 

20 Examination committee Dr .V .D. Kapse    

21 Internal Complaint Committee 
with women cell 

Dr. Sau. V.S. Bhoyar, Prof. Sau. A.K. Deshmukh,   

Prof Sau .M. S. Deshmukh    

21 Anti Ragging committee  Dr. P.P. Dande, Prof. Sau. A.K. Deshmukh,  

Prof. Sau. M. S. Deshmukh    

22 Annual Planning committee Prof. S .V. Bhuyar 

24 IQAC committee Dr. S.S.Jagtap, Dr. Sau. V .S .Bhoyar  

Dr. V. D. Kapse  , Dr. G. S. Wele 

25 Staff council Secretary  Dr. S.S.Jagtap 

26 College Planning Board   Dr .V .D.  Kapse   , Dr .S.S.Jagtap, Dr. G. S. Wele,  Prof. Sau. M.S. 

Deshmukh, Mr. P.K.Deshmukh 

27 Disposal Committee   Dr. G. S. Wele, Mr. G.B .Dudhane  Mr. A.D .Shastrakar 

 

 

 


