सातपुडा शिक्षण व ग्रामीण ववकास संस्था,पळिी वैद्य व्दारा संचाशित

बापशु मया शसराज्जोद्ददन पटे ि किा,वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय,वपंपळगाव काळे ,ता-जळगाव जामोद,जज. बि
ु डाणा

केंद्र िासनाचा मादहतीचा अधिकार
अधिननयम २००५
नस
ु ार (२००५ चा २२ ) कलम ४(१) (ख)
मधील १७ बाबीींवरील माहिती

(सत्र- २०१७-२०१८ कररता )
वेबसाईट:- www.bspatelcollege.com
इमेल :- bspatelcollege378@gmail.com

सातपड
ु ा शिक्षण व ग्रामीण ववकास सींस्था,पळिी वैद्य व्दारा सींचाशलत
बापुशमया शसराज्जोद्ददन पटे ि किा,वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय,वपंपळगाव काळे , ता- जळगाव जामोद.जज. बुिडाणा
केंद्र िासनाचा मादहतीचा अधिकार अधिननयम २००५
सहाय्यक अधिकारी, मादहती अधिकारी आणण अवपिीय अधिकारी

वववरण

नाव व पत्ता

दरू ध्वनी क्र.

सींस्थेचे नाव

सातपुडा शिक्षण व ग्रामीण ववकास सींस्था,पळिी वैद्य

(०७२६६)

मिाववद्यालयाचे नाव

२६४२५५

बापुशमया शसराज्जोद्हदन पटे ल कला,वाणणज्य व ववज्ञान मिाववद्यालय,वपींपळगाव
(०७२६६)
काळे , ता- जळगाव जामोद.जज. बल
ु डाणा
२६४२५५
श्री. गजानन ओींकार इींगळे

माहिती अधधकारी

बापुशमया शसराज्जोद्हदन पटे ल कला,वाणणज्य व ववज्ञान

९९२२१४३७०१

मिाववद्यालय,वपींपळगाव काळे

डॉ. ननसार अिमद गुलाम िब्बीर पटे ल
अवपलीय अधधकारी

प्राचायय

बापुशमया शसराज्जोद्हदन पटे ल कला,वाणणज्य व ववज्ञान

९३७११९८६६१

मिाववद्यालय,वपींपळगाव काळे

सूचना
सवय सींबींधधताींना सूधचत करण्यात येते कक, माहितीचा अधधकार अधधननयम (२००५ चा २२) कलम ४(१)(ख) मधील १७ बाबी वरील
माहिती तसेच मिाववद्यालयाचे प्रवेि ननयम व अटी बाबत माहिती पत्रकासि इींटरनेट सींकेत स्थळ www.bspatelcollege.com वर
तसेच प्राचायय, ग्रींथालय,कायायलयात उपलब्ध आिे या मध्ये समाववष्ठ असलेल्या माहितीमध्ये वेळोवेळीबदल िोवू िकतो याची नोंद
घ्यावी.

माहिती अधधकारी

प्रमाणपत्र
प्रमाणणत करण्यात येते कक, या केंद्र िासनाचे माहितीचा अधधकार-२००५ च्या ( सत्र २०१७-२०१८ कररता ) मिाववद्यालयाची माहिती
असलेल्या एकूण माहितीची क्र.१ ते २२ पाने आिे त.

माहिती अधधकारी

नमुना (अ)
मादहतीचा अधिकार ननयम २००५ अन्वये ववभागावर िोक प्राधिकारी यांची यादी
िासकीय ववभागाचे नाव- बापुशमया शसराज्जोद्ददन पटे ि किा,वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय,वपंपळगाव काळे
किम २(एच) a/b/c/d

अ.क्र.

लोक प्राधधकर सींस्था

सींस्था प्रमुखाचे पदनाम

बापुशमया शसराज्जोद्हदन पटे ल कला,वाणणज्य व
१

ववज्ञान मिाववद्यालय,वपींपळगाव काळे , ता-

प्राचायय

जळगाव जामोद, जज. बुलडाणा

हठकाण/पत्ता
म-ु पो-वपींपळगाव काळे ,
ता- जळगाव जामोद

जज. बुलडाणा,वपन कोड४४३४०३

नमुना (ब)
िासनाकडून पुरेसा ननधी प्राप्त लोक प्राधधकार सींस्थाींची यादी
िासकीय ववभागाचे नाव - बापुशमया शसराज्जोद्ददन पटे ि किा,वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय,वपंपळगाव काळे
कलम २(एच) (i)(ii) अींतगयत

अ.क्र.

लोक प्राधधकर सींस्था
बापशु मया शसराज्जोद्हदन पटे ल कला,वाणणज्य व

१

ववज्ञान मिाववद्यालय,वपींपळगाव काळे ,
ता- जळगाव जामोद जज. बुलडाणा

सींस्था प्रमुखाचे पदनाम
प्राचायय

हठकाण/पत्ता
मु-पो-वपींपळगाव काळे , ताजळगाव जामोद.जज.

बल
ु डाणा,वपन कोड-४४३४०३

टीप- सिसींचालक,उच्च शिक्षण अमरावती याींच्या व्दारे अथयसींकल्प प्रणाली ववतरीत केली जाते.

कलम ४ (१) (b) (i)

वपंपळगाव काळे येथीि बापुशमया शसराज्जोद्ददन पटे ि किा,वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय,वपंपळगाव काळे ,
ता- जळगाव जामोद.जज. बुिडाणा
कायााियातीि काया व कताव्य यांचा तपिीि
१) कायायलयाचे नाव
२) पत्ता

बापुशमया शसराज्जोद्ददन पटे ि किा,वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय,वपंपळगाव काळे .

::-

मु.पो-वपींपळगाव काळे , ता.- जळगाव जामोद, जज- बुलडाणा वपन कोड-४४३४०३.

३) कायायलय प्रमुख

:-

प्राचायय

४) िासकीय ववभागाचे नाव

:-

सिसींचालक,उच्च शिक्षण अमरावती ववभाग, अमरावती.

५) कोणत्या मींत्रालयातील खात्याच्या अधधनस्त

:- उच्च व तींत्र शिक्षण ववभाग,मिाराष्र राज्य.

६) काययक्षेत्र

:- वपींपळगाव काळे

७) वशिष्ठ कायय

:- कला, वाणणज्य व ववज्ञान िाखेची पदवी व िैक्षणणक कामे करणे

८) धोरण

:- कला, वाणणज्य व ववज्ञान िाखेतील िैक्षणणक काययक्रम

९) सवय सींबींधधत कमयचारी

:- १) कायायलय प्रमुख- प्राचायय, सिाय्यक प्राध्यापक व सवय शिक्षकेत्तर कमयचारी याींचे स्वतींत्र
सिपत्र जोडण्यात आले आिे .

१०) कायय

:- िैक्षणणक,प्रशिक्षण व प्रिासकीय.

११) कामाचा ववस्तत
ृ स्वरूप

:-

१२) मालमत्तेचा तपिील
१३) उपलब्ध सेवा

:-

स्वतींत्र सिपत्र जोडण्यात आले आिे .
स्वतींत्र सिपत्र जोडण्यात आले आिे .

:-

शिक्षण दे णे

१४) सींस्थेच्या सींरचनात्मक त्तत्यानाध्ये काययक्षेत्रचे :- ततता सोबत सिपत्रीत आिे प्रत्येक स्तरावरचे तपिील
१५) कायायलयीन दरू ध्वनी क्र. व वेळा
१६) साप्ताहिक सट्
े ाठी
ु टी व ववशिष्ठ सेवस

:- फोन-०७२६६ २६४२५५ , सकाळी
:- रवववार व हदवाळी सट्
ु टी/ उन्िाळी सट्
ु टी तसेच िासकीय
ठरववलेल्या वेळा

सट्
ु टीचे हदवस

सींस्था अध्यक्ष

प्राचायय

शिक्षक कमयचारी

शिक्षकेत्तर कमयचारी

सिाय्यक प्राध्यापक – २

मुख्य शलवपक – १

सिाय्यक प्राध्यापक – ३ ररतत
ग्रींथापाल -१ (ररतत)
िारररक शिक्षण सींचालक-१
सिा. प्रा. बी.ए.-१२ ररतत
सिा. प्रा. बब.कॉम.- ५ ररतत

वररष्ठ शलवपक -१

कननष्ठ शलवपक – १
प्रयोगिाळा सिाय्यक -१
प्रयोगिाळा पररचर -४
ग्रींथपाल पररचर – १
शिपाई – ४

कलम ४ (१) (b) (ii) नमुना (अ)

वपंपळगाव काळे येथीि बापुशमया शसराज्जोद्ददन पटे ि किा,वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय,वपंपळगाव
काळे ,

ता- जळगाव जामोद.जज. बुिडाणा
कायााियातीि अधिकारी व कमाचारी यांच्या अधिकाराचा तपिीि
अ.क्र.

पदनाम

१

प्राचायय

अधधकार-आधथयक
आधथयक सींववतरण व आिरण
अधधकार

कोणत्या कायय/ननयम/िासन ननणयय/
पररपत्रकानुसार

(अ)
अशभप्राय

ववध्यापीठ अध्यादे िानुसार तथा िासन
ननणययानुसार

(ब)

अ.क्र.

पदनाम

अधधकार-आधथयक

१

प्राचायय

प्रिासकीय

२

मुख्यालीवपक

प्रिासकीय

कोणत्या कायय/ननयम/िासन ननणयय/
पररपत्रकानुसार

अशभप्राय

ववध्यावपठ अध्यादे िानस
ु ार तथा िासन
ननणययानुसार

ववध्यावपठ अध्यादे िानुसार तथा िासन
ननणययानुसार

(क)
अ.क्र.
१
२

पदनाम
प्राचायय
मख्
ु यालीवपक

अधधकार-आधथयक
प्रिासकीय
प्रिासकीय

कोणत्या कायय/ननयम/िासन ननणयय/

अशभप्राय

पररपत्रकानस
ु ार

ववध्यावपठ अध्यादे िानुसार तथा िासन
ननणययानुसार

ववध्यावपठ अध्यादे िानस
ु ार तथा िासन
ननणययानस
ु ार

(ड)
अ.क्र.

पदनाम

अधधकार-आधथयक

१

प्राचायय

प्रिासकीय

२

मुख्यालीवपक

प्रिासकीय

कोणत्या कायय/ननयम/िासन ननणयय/
पररपत्रकानुसार

ववध्यावपठ अध्यादे िानुसार तथा िासन
ननणययानस
ु ार

ववध्यावपठ अध्यादे िानुसार तथा िासन
ननणययानुसार

अशभप्राय

कलम ४ (१) (b) (ii) नमुना (ब)

वपंपळगाव काळे येथीि बापुशमया शसराज्जोद्ददन पटे ि किा,वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय,वपंपळगाव
काळे ,
ता- जळगाव जामोद.जज. बुिडाणा
कायााियातीि अधिकारी व कमाचारी यांच्या अधिकाराचा तपिीि

अ.क्र. पदनाम
१

२

३

प्राचायय
ववभागप्रमुख /

सिा. प्राध्यापक

ग्रींथपाल

अधधकार-आधथयक
आधथयक/ प्रिासकीय

िैक्षणणक /प्रिासकीय

कोणत्या कायय/ननयम/िासन ननणयय/
पररपत्रकानुसार

ववध्यावपठ अध्यादे िानुसार तथा िासन
ननणययानस
ु ार

ववध्यावपठ अध्यादे िानुसार तथा कॉलेज

कौजन्सलने ठरववल्यानुसार ववववध सशमत्याींचे
काम

िैक्षणणक /प्रिासकीय

ववध्यावपठ अध्यादे िानस
ु ार तथा कॉलेज

कौजन्सलने ठरववल्यानुसार ववववध सशमत्याींचे
काम

४

िारररक शिक्षण
सींचालक

िैक्षणणक /प्रिासकीय

मुख्य शलवपक
५

६

वररष्ठ शलवपक
कननष्ठ शलवपक
प्रयोगिाळा सिाय्यक

प्रिासकीय

प्रिासकीय

चतुथय श्रेणी कमयचारी
७

प्रयोगिाळा पररचर
ग्रींथपाल पररचर
िपाई

प्रिासकीय

ववध्यावपठ अध्यादे िानुसार तथा कॉलेज

कौजन्सलने ठरववल्यानस
ु ार ववववध सशमत्याींचे
काम

ववध्यावपठ अध्यादे िानुसार तथा िासन
ननणययानस
ु ार

ववध्यावपठ अध्यादे िानुसार तथा िासन
ननणययानुसार

ववध्यावपठ अध्यादे िानुसार तथा िासन
ननणययानुसार

अशभप्राय

कलम ४ (१) (b) (iii)

वपंपळगाव काळे येथीि बापशु मया शसराज्जोद्ददन पटे ि किा,वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय,वपंपळगाव काळे ,
ता- जळगाव जामोद.जज. बि
ु डाणा

कायााियातीि अधिकारी व कमाचारी यांच्या अधिकाराचा तपिीि
अ.क्र. पदनाम
१

२

३

प्राचायय
ववभागप्रमख
ु /

सिा. प्राध्यापक

ग्रींथपाल

अधधकार-आधथयक
आधथयक/ प्रिासकीय

िैक्षणणक /प्रिासकीय

कोणत्या कायय/ननयम/िासन ननणयय/
पररपत्रकानस
ु ार

ववध्यावपठ अध्यादे िानुसार तथा िासन
ननणययानुसार

ववध्यावपठ अध्यादे िानुसार तथा कॉलेज

कौजन्सलने ठरववल्यानस
ु ार ववववध सशमत्याींचे
काम

िैक्षणणक /प्रिासकीय

ववध्यावपठ अध्यादे िानुसार तथा कॉलेज

कौजन्सलने ठरववल्यानुसार ववववध सशमत्याींचे
काम

४

िारररक शिक्षण
सींचालक

िैक्षणणक /प्रिासकीय

६

वररष्ठ शलवपक
कननष्ठ शलवपक
प्रयोगिाळा सिाय्यक

प्रिासकीय

िैक्षणणक

चतुथय श्रेणी कमयचारी
७

प्रयोगिाळा पररचर
ग्रींथपाल पररचर
शिपाई

कौजन्सलने ठरववल्यानुसार ववववध सशमत्याींचे
काम

मख्
ु य शलवपक
५

ववध्यावपठ अध्यादे िानुसार तथा कॉलेज

प्रिासकीय

ववध्यावपठ अध्यादे िानुसार तथा िासन
ननणययानुसार

ववध्यावपठ अध्यादे िानस
ु ार तथा िासन
ननणययानुसार

ववध्यावपठ अध्यादे िानुसार तथा िासन
ननणययानुसार

अशभप्राय

कलम ४ (१) (ब) (iii)

ननणाय प्रक्रियेत पयावेक्षन व जबाबदारीचे उत्तरदानयत्व ननजचचत करून काया पद्ितीचे प्रकािन
कामाचा प्रकार/ नाव

प्रिासकीय, प्रवेि,प्रशिक्षण,परीक्षा व ननरीक्षण

कामाचे स्वरूप

प्रवेि, प्रशिक्षण,परीक्षा व ननरीक्षण

सींबींधीत तरतूद

२०१७-१८

अधधननमाचे नाव/ ननयम/िासन ननणयय

ववद्यापीठ कायदा, ववद्यापीठ अनुदान आयोग, मिाराष्र िासन

परीपत्रके/ कायायलयीन आदे ि

ननणयय, सींत गाडगे बाबा अमरावती ववद्यापीठ अमरावती याींची
पररपत्रके/ ननदे ि/ अध्यादे ि, सींस्था पररपत्रके/ ननदे ि/ अध्यादे ि

अ.क्र.

कामाचे स्वरूप

कालावधी हदवस

१

प्रवेि

जुन २०१७ ते ऑगस्ट २०१७

२

प्रशिक्षक्षण

जुन २०१७ ते ऑगस्ट २०१७

३

परीक्षा

४

ननरीक्षण

ऑतटोबर२०१७ ते डडसेंबर २०१८
माचय २०१८ ते मे २०१८
जुन २०१७ ते एवप्रल २०१८

कामासाठी जबाबदार अधधकारी

अशभप्राय

प्राचायय/ ववभागप्रमुख/सिा. प्राध्यापक/

ववध्यापीठ

मुख्य लीवपक/ प्रवेि सशमती

ववभागप्रमख
ु /सिा. प्राध्यापक/

ग्रींथपाल/ िारररक शिक्षण सींचालक
ववभागप्रमुख/सिा. प्राध्यापक/ परीक्षा
सशमती

प्राचायय/ ववभागप्रमुख/ टीधचींग लननयग
एज्युकेिन कशमटी

ननदे िानस
ू ार

कलम ४ (१) (ब) (iv) नमुना (अ)

नमन्
ु यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण
संघटनाचे िक्ष (वावषाक)
अ.क्र

काम/कायय

कामाचे प्रमाण

१

वेतन अनद
ु ान

२०१७-१८

२

वेतनेत्तर अनुदान

२०१७-१८

ववनानुदाननत अभ्यासिम (बी.ए.)
१

वेतन अनुदान

२०१७-१८

२

वेतनेत्तर अनद
ु ान

२०१७-१८

ववनानुदाननत अभ्यासिम (बी.कॉम.)
१

वेतन अनुदान

२०१७-१८

२

वेतनेत्तर अनद
ु ान

२०१७-१८

आधथयक लक्ष

अशभप्राय

कलम ४ (१) (ब) (iv) नमुना (ब)

कामाची कािमयाादा (______ ते _________ददवस) काम पण
ू ा होण्यासाठी
प्रत्येक कामाची कािमयाादा

अ.क्र.

१

काम/कायय

प्रवेि

हदवस/तास पूणय करण्यासाठी
जन
ु २०१७ ते ऑगस्ट २०१७

िासन/ववध्यावपठाने हदलेले अभ्यास्क्रशमका
वेळापत्रकानुसार

जबाबदार अधधकारी

प्राचायय/प्रवेि सशमती

ववभागप्रमुख/सिा.
२

प्रशिक्षण

जन
ु २०१७ ते एवप्रल २०१८

३

४

(वेळापत्रकानस
ु ार)

िारररक शिक्षण

ववभागप्रमख
ु

(वेळापत्रकानस
ु ार)

ववभागप्रमुख/सिा.

जव्दतीय घटक चाचणी

(वेळापत्रकानस
ु ार)

सशमती

(वेळापत्रकानस
ु ार)

जव्दतीय सत्र

ननयमानस
ु ार वेळेत ककवा हदवसात बदल िोऊ िकते

ननरीक्षण

ननयमानुसार

( ववभाग प्रमुख तसेच ववववध सशमत्याींची यादी सोबत जोडली आिे . )

प्राचायय

प्राचायय व

प्रथम घटक चाचणी
प्रथम सत्र

अधधकारी

प्राध्यापक/ ग्रींथपाल/
सींचालक

परीक्षा

तक्रार ननवारण

प्राध्यापक/ परीक्षा

प्राचायय/ ववभागप्रमुख

प्राचायय व
ववभागप्रमख
ु

प्राचायय

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना (अ)

प्रवेि, प्रशिक्षण,परीक्षा व ननरीक्षण कामािी संबंधित ननयम/ अधिननयम
अ.क्र.

सूचना पत्रकानुसार
हदलेले ववषय

ननयम क्र. व वषय
प्रवेि मान्यता – वगय

अशभप्राय(असल्यस)
तुकडी

ववध्याथीसींख्या िासन /
ववध्यावपठाने हदलेल्या मन्यते नुसार

बब.ए.भाग -१,२,३,
इींग्रजी,मराठी,उदय ,ू उदय व
ू ाड्मय

इींग्रजीवाड्मय,मराठीवाड्मय,राज्यिास्त्र ,

१

ववना अनुदाननत

१

अनद
ु ाननत

समाजिास्त्र ,इनतिास,भग
ू ोल,
१

प्रवेि

सींगीत,गि
ृ अथयिात्र,अथयिास्त्र, मानसिास्त्र
बब.एस्सी.भाग-१,२,३
इींग्रजी,मराठी,उदय ,ू गणणत, रसायनिास्त्र,

वनस्पतीिास्त्र ,प्राणणिास्त्र, भौनतकिास्त्र,
बायोकेमेष्री, मायाक्रोबायोलाजी,
कॉम्पुटर सायन्स.
बी.कॉम. भाग १,२,३.
सवय आवश्यक ववषय
२

प्रशिक्षण

जुन २०१७ ते एवप्रल २०१८ ववद्यापीठने
हदलेल्या अभ्यासकशमयक वेळानुसार

ऑतटोबर २०१७ ते डडसेंबर २०१७ माचय
३

परीक्षा

२०१८ ते मे २०१८ ववद्यापीठने हदलेल्या
अभ्यासाक्रशमका वेळापकानस
ु ार

४

ननरीक्षण

ववद्यापीठचे ननयमनुसार

१

ववना अनद
ु ाननत

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना (ब)

प्रवेि, प्रशिक्षण,परीक्षा व ननरीक्षण कामािी संबंधित ननयम/ अधिननयम

अ.क्र.

सूचना पत्रकानुसार
हदलेले ववषय

ननयम क्र. व वषय
प्रवेि मान्यता – वगय

अशभप्राय(असल्यस)
तुकडी

बब.ए.भाग -१,२,३,
इींग्रजी,मराठी,उदय ,ू उदय व
ू ाड्मय

इींग्रजीवाड्मय,मराठीवाड्मय,राज्यिास्त्र ,
प्रवेि

ववध्यावपठाने हदलेल्या मन्यते नुसार

१

ववना अनद
ु ाननत

१

अनुदाननत

समाजिास्त्र ,इनतिास,भूगोल,
१

ववध्याथीसींख्या िासन /

सींगीत,गि
ृ अथयिात्र,अथयिास्त्र, मानसिास्त्र
बब.एस्सी.भाग-१,२,३

इींग्रजी,मराठी,उदय ,ू गणणत, रसायनिास्त्र,

वनस्पतीिास्त्र ,प्राणणिास्त्र, भौनतकिास्त्र,
बायोकेमेष्री, मायाक्रोबायोलाजी,
कॉम्पुटर सायन्स.

बी.कॉम. भाग १,२,३.
सवय आवश्यक ववषय
२

प्रशिक्षण

जुन २०१७ ते एवप्रल २०१८ ववद्यापीठने
हदलेल्या अभ्यासकशमयक वेळानुसार

ऑतटोबर २०१७ ते डडसेंबर २०१७ माचय
३
४

परीक्षा
ननरीक्षण

२०१८ ते मे २०१८ ववद्यापीठने हदलेल्या
अभ्यासाक्रशमका वेळापकानुसार
ववद्यापीठाचे ननयमानुसार

१

ववना अनद
ु ाननत

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना (क)

प्रवेि, प्रशिक्षण,परीक्षा व ननरीक्षण कामािी संबंधित पररपत्रके

अ.क्र.

सूचना पत्रकानुसार
हदलेले ववषय

ननयम क्र. व वषय
प्रवेि मान्यता – वगय

अशभप्राय(असल्यस)
तक
ु डी

ववध्याथीसींख्या िासन /
ववध्यावपठाने हदलेल्या मन्यते नुसार

बब.ए.भाग -१,२,३,
इींग्रजी,मराठी,उदय ,ू उदय व
ू ाड्मय

इींग्रजीवाड्मय,मराठीवाड्मय,राज्यिास्त्र ,

१

ववना अनद
ु ाननत

१

अनुदाननत

समाजिास्त्र ,इनतिास,भूगोल,
१

प्रवेि

सींगीत,गि
ृ अथयिात्र,अथयिास्त्र, मानसिास्त्र
बब.एस्सी.भाग-१,२,३
इींग्रजी,मराठी,उदय ,ू गणणत, रसायनिास्त्र,

वनस्पतीिास्त्र ,प्राणणिास्त्र, भौनतकिास्त्र,
बायोकेमेष्री, मायाक्रोबायोलाजी,
कॉम्पट
ु र सायन्स.
बी.कॉम. भाग १,२,३.
सवय आवश्यक ववषय
२

प्रशिक्षण

जुन २०१७ ते एवप्रल २०१८ ववद्यापीठने
हदलेल्या अभ्यासकशमयक वेळानस
ु ार

ऑतटोबर २०१७ ते डडसेंबर २०१७ माचय
३

परीक्षा

२०१८ ते मे २०१८ ववद्यापीठने हदलेल्या

४

ननरीक्षण

ववद्यापीठाचे ननयमानुसार

अभ्यासाक्रशमका वेळापकानुसार

१

ववना अनुदाननत

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना (ड)

प्रवेि, प्रशिक्षण,परीक्षा व ननरीक्षण कामािी संबंधित कायााियीन आदे ि/िोरणात्मक पररपत्रके
अ.क्र.

ववषय

क्रमाींक व तारीख

१

अभ्यासक्रमाचे वावषयक ननयोजन

जुन/जुलै २०१७

२

प्रथम सत्र परीक्षा

३

जव्दतीय सत्र परीक्षा

४

भाषा ववषयाच्या तोंडी परीक्षे सींबींधी

सत्र/वावषयक परीक्षा
५

बी.ए.१,२,३/बी.एस्सी १,२,३/
बी.कॉम.१,२,३.

ननकालासींबींधी
६

बी.ए.१,२,३/बी.एस्सी १,२,३/
बी.कॉम.१,२,३.

अध्ययन/अध्ययन व मूल्यमापन सशमती व
परीक्षा सशमती

अध्ययन/अध्ययन व मूल्यमापन सशमती व
परीक्षा सशमती
फेब्रुवारी २०१८

िासन/ ववध्यावपठाने हदलेल्या परीक्षा
वेळापात्रीकानुसार

िासन/ ववध्यावपठाने हदलेल्या अभ्यासक्रशमका
वेळापात्रीकानुसार

अशभप्राय (असल्यास)

कलम ४ (१) (ब) (v)
वपंपळगाव काळे येथीि बापशु मया शसराज्जोद्ददन पटे ि किा,वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय,वपंपळगाव काळे ,
ता- जळगाव जामोद.जज. बि
ु डाणा
दास्ताएवजाींची यादी
दस्त एवजाच ववषय :- ६ बींडल पद्धत

अ.क्र.

दस्ता ऐवजाचा
प्रकार

ववषय

सींबींधधत व्यतती/
पदनाम

व्यततीचे हठकाण/ उपरोतत
कायायलयात उपलब्ध
नसल्यास

१.पररशिष्ठ १८ नुसार सवयसाधारण नोंदविी
१

ववध्यार्थयायनासींबींधधत

२.पररशिष्ठ १९ नुसार उपजस्थत नोंदविी
३. इतर िाळाींमधून शमळालेली टी.सी.

नोंदवह्या व अशभलेख ४. ववध्यार्थयाांना हदलेल्या टी.सी.च्या स्थळ प्रती

कननष्ठ शलवपक

कायायलय

मख्
ु य शलवपक

कायायलय

५. ववध्याथी ननकालाचे अशभलेख
६. उत्तरपबत्रका अशभलेख

२

कमयचाऱ्या सींबींधीचे
अशभलेख

१.पररशिष्ठ १४ नुसार सेवापुजस्तके
२. उपजस्थत व रजा नोंद विी

३.कमयचारी काययमत
ु त प्रमाणपत्र
४.

गोपनीय अिवाल

१.दै ननक रोकड विी
२. हििोबाची खाते विी
३. भा.नन.नन/डी.सी.पी.एस./लेखा नोंद विी
३

मिाववद्यालय

४.प्रमाणके (व्िउचर)

सींबींधीचे अशभलेख

५. जड वस्तू नोंद विी

६. कच्चामाल/ग्रींथालय नोंद वहि
७. वेतन दे यक

८. आवक/जावक नोंद विी

मख्
ु य शलवपक/

वररष्ठ लीवपक
ग्रींथालय पररचर

कायायलय

कलम ४ (१) (अ) (v)

वपंपळगाव काळे येथीि बापशु मया शसराज्जोद्ददन पटे ि किा,वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय,वपंपळगाव काळे ,
ता- जळगाव जामोद.जज. बि
ु डाणा
कायाािय मध्ये उपिब्ि दास्ताएवजांची यादी
दस्ता ऐवजाचा
अ.क्र.

दस्ता ऐवजाचा
प्रकार

प्रकार/नस्ती/
मस्टर/नोंद पस्
ु तक/

व्यततीचे हठकाण/
ववषय

उपलब्ध नसल्यास

व्िाउची
ववध्यार्थयायना
१

सींबींधधत
नोंदवह्या व
अशभलेख

कमयचाऱ्या
२

सींबींधीचे

१.पररशिष्ठ १८ नुसार सवयसाधारण नोंदविी

कायम नोंद विी भरे पययत क(१)

३. इतर िाळाींमधन
ू शमळालेली टी.सी.

१० वषय

५. ववध्याथी ननकालाचे अशभलेख

१८ महिने

६. उत्तरपबत्रका अशभलेख

१८ महिने

१.पररशिष्ठ १४ नुसार सेवापुजस्तके

सेवाकाला नींतर २ वषय

२. उपजस्थत व रजा नोंद विी

वषय

३.कमयचारी काययमुतत प्रमाणपत्र

१० वषय

२.पररशिष्ठ १९ नुसार उपजस्थत नोंदविी
नस्ती बध्द

नस्ती बध्द

अशभलेख

गोपनीय अिवाल

१.दै ननक रोकड विी
२. हििोबाची खाते विी

३

सींबींधीचे

३. भा.नन.नन/डी.सी.पी.एस./लेखा नोंद विी

अशभलेख

नस्ती बध्द

१० वषय

४. ववध्यार्थयाांना हदलेल्या टी.सी.च्या स्थळ प्रती १० वषय

४.

मिाववध्यालय

उपरोतत कायायलयात

४.प्रमाणके (व्िउचर)
५. जड वस्तू नोंद विी

६. कच्चामाल/ग्रींथालय नोंद वहि
७. वेतन दे यक
८. आवक/जावक नोंद विी

सेवा पुस्तका सोबत
30 वषय
५ वषय
५ वषय
अ-कायम
१० वषय
अ-कायम
अ-कायम
५ वषय

कलम ४ (१) (ब) (vii)

वपंपळगाव काळे येथीि बापशु मया शसराज्जोद्ददन पटे ि किा,वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय,वपंपळगाव काळे ,
ता- जळगाव जामोद.जज. बि
ु डाणाचे
कायााियाच्या पररणामकारक कामासाठी जनसामान्यांिी सल्िा मसित करण्याची व्यवस्था
अ.क्र.

सल्ला मसलनतचा
ववषय

काययप्रणालीचे ववस्तत
ृ वणयन

कोणत्या अधधननयमा/ननयमा/
परीपत्रकाव्दारे

पुनरावत्त
ृ ी कला

ववध्यावपठ अनद
ु ान आयोग िासन/

१

शिक्षक पालक
सींघ

१.ववध्यार्थयायच्या समस्येबदल चचाय करणे
२.ववध्यार्थयायच्या िैक्षणणक प्रगतीचा आढावा
३.ववध्यार्थयायच्या उपजत गण
ु ाींना प्रोत्सािन दे णे
४.रोजगार स्वयीं रोजगार सींबींधधत काययिाळा

मिाववध्यालयीन स्थाननक व्यवस्थापन

सशमती/कॉलेज कॉजन्सलचे ननदे िानस
ु ार तसेच

एक िैक्षणणक

म. सिसींचालक

उच्च शिक्षण अमरावती/म. ववध्यावपठ
सींगबाअवव अमरावती याींचे
आलेल्या पररपत्रकानस
ु ार

वेळोवेळी

सत्र
२०१७-२०१८

१.ववध्यार्थयायच्या रोज्गारच्या सींधी उपलब्ध
करणे
२.स्वयीं रोजगार मागायदषयण शिबबरात सक्रीय

२

सल्लागार
सशमती

सिभाग
३.प्रात्यक्षक्षकाच्या सोयी वाढववणे
४.ओ.जे.टी.कारीतर आस्थापन वाढववणे
५.शिकाऊ उमेदवारी योजना राबववणे
६.लननयग लायसन्स कॅम्प आयोजन करणे

७. ववध्यार्थयायच्या सोयी करता ववववध उपक्रम
राबववणे

ववध्यावपठ अनद
ु ान आयोग िासन/

मिाववध्यालयीन स्थाननक व्यवस्थापन

सशमती/कॉलेज कॉजन्सलचे ननदे िानस
ु ार तसेच
म. सिसींचालक

उच्च शिक्षण अमरावती/म. ववध्यावपठ
सींगबाअवव अमरावती याींचे
आलेल्या पररपत्रकानस
ु ार

वेळोवेळी

कायमस्वरूपी

कलम ४ (१) (ब) (viii) नमुना अ

वपंपळगाव काळे येथीि बापशु मया शसराज्जोद्ददन पटे ि किा,वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय,वपंपळगाव काळे ,
ता- जळगाव जामोद.जज. बि
ु डाणाचे
कायााियाच्या सशमतीची यादी प्रकाशित करणे
अ.क्र.

सशमतीचे नाव

सशमतीचे सदस्य

सशमतीचे उहदष्ट

ककती वेळा

घेण्यात येते

स्थाननक व्यवस्थापन सशमती

सभा जनसामान्याींसाठी
खुली आिे ककवा नािी

सभेचा कायय वत
ृ ाींत
(उपलब्ध )

श्री आड. सलीम बी. पटे ल

श्री. राजेि के. करजगावकर
श्री ववजय बी.अींभोरे

१

श्री. क़य्यम
ु एन. पटे ल

अध्यक्ष

श्री मिे ि डी. नेतनस्कर

सदस्य

श्री.डॉ.राजेिकुमार एस.दास

प्राचायय/ सधचव

श्री. डॉ.ननसार जज. पटे ल

उपाध्यक्ष

कु.डॉ. फराि िेख

सदस्य

श्री. गजानन ओ.इींगळे

शिक्षक प्रनतननधी

कॉलेज काींसील-सशमती

शिक्षक प्रनतननधी

श्री. डॉ.ननसार जज. पटे ल अध्यक्ष
श्री मिे ि डी. नेतनस्कर सधचव

२

मिाववध्यालायातील सवय ववभाग
प्रमुख,सिा. प्राध्यापक,सदस्य

वषय भारत झालेल्या
कामकाजावर चचाय
करणे

प्रती सत्र एक
वेळा

मुख्य शलवपक
खुली नािी

याींचे जवळ

कायायलयात उपलब्ध
आिे

शिक्षक प्रनतननधी
शिकेत्तर कमयचारी

मिाववध्यालायातील
सवय ववभाग प्रमख
ु ,
सिा. प्राध्यापक,
सदस्य

वषयभरासाठी

कामकाजाचे
ननयोजन

ककमान

प्रती

सत्र दोन वेळा

खुली नािी

सधचव याचे जवळ

कायायलयात उपलब्ध
आिे

कलम ४ (१) (ब) (viii) नमुना (ब)

वपंपळगाव काळे येथीि बापशु मया शसराज्जोद्ददन पटे ि किा,वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय,वपंपळगाव काळे ,
ता- जळगाव जामोद.जज. बि
ु डाणाचे कायााियाच्या अधिसाभांची यादी प्रकाशित करणे
अ.क्र.
१

अधधसभेचे

सभेचे

सभेचे

ककतीवेळ

सभा जनसामान्याींसाठी सभेचा कायय वत
ृ ाींत

ननरीं क

ननरीं क

ननरीं क

ननरीं क

ननरीं क

नाव

सदस्य

उहदष्ट

घेण्यात येते

खुली आिे ककवा नािी

(उपलब्ध)
ननरीं क

कलम ४ (१) (ब) (viii) नमुना (क)

वपंपळगाव काळे येथीि बापशु मया शसराज्जोद्ददन पटे ि किा,वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय,वपंपळगाव काळे ,
ता- जळगाव जामोद.जज. बि
ु डाणाचे कायााियाच्या पररषदांच यादी प्रकाशित करणे
अ.क्र.

पररषदे चे

पररषदे चे

पररषदे चे

सदस्य

उहदष्ट

नाव
१

ननरीं क

ननरीं क

ननरीं क

ककतीवेळ
घेण्यात येते
ननरीं क

सभा जनसामान्याींसाठी सभेचा कायय वत
ृ ाींत
खल
ु ी आिे ककवा नािी
ननरीं क

(उपलब्ध)
ननरीं क

कलम ४ (१) (ब) (viii) नमन
ु ा (ड)

वपंपळगाव काळे येथीि बापशु मया शसराज्जोद्ददन पटे ि किा,वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय,वपंपळगाव काळे ,
ता- जळगाव जामोद.जज. बि
ु डाणाचे कायााियाच्या कोणत्याही संस्थेची यादी प्रकाशित करणे
अ. सींस्थेचे

सींस्थेचे

सींस्थेचे

क्र. नाव

सदस्य

उहदष्ट

सातपड
ु ा शिक्षण व
१

ग्रामीण ववकास
सींस्था,

पळिी वैद्य

िैक्षणणक व
सामाजजक
कायय

ककतीवेळ
घेण्यात येते

वषायतून दोन
वेळा

सभा जनसामान्याींसाठी सभेचा कायय वत
ृ ाींत
खुली आिे ककवा नािी

(उपलब्ध)

नािी

उपलब्ध आिे

कलम ४ (१) (ब) (ix)
वपंपळगाव काळे येथीि बापुशमया शसराज्जोद्ददन पटे ि किा,वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय,वपंपळगाव काळे , ता- जळगाव
जामोद.जज. बुिडाणाचे कायााियातीि अधिकारी व कमाचारी यांची नवे व त्यांचे माशसक वेतन
अ.क्र.

पदनाम

अधधकारी/कामायचारीयाींचे

वगय

नाव
सिा.प्राध्यापक वींद
ृ

रुजू हदनाींक

दरू ध्वनी क्र./फकसएकून वेतन
इ-मेल

मे-२०१७

१.

प्राचायय

डॉ. एन. जी. पटे ल

अ

२६/०२/२०१५

९३७११९८६६१

६५४५०

२.

सिा.प्राध्यापक

डॉ. एफ. टी. िेख

ब

१२/०१/२०१५

९१३०५३४४४६

१५६००

श्री. एम. डी. नेतनस्कर

ब

१२/०१/२०१५

९६०४३३५२१०

१५६००

डॉ. आर. के. दास

ब

१२/०१/२०१५

९६६५१०३२५७

१५६००

-------------------

----

----------------

---------

३.
४.
५.

िा.शि. सींचालक
ग्रींथपाल

शिक्षकेत्तर कमयचारी वींद
ृ
१.

श्री जज.ओ.इींगळे

क

१२/०८/२००९

९९२२१४३७०१

९३००

वररष्ठ शलवपक

श्री.म.मोसाब अ.जाबीर

क

२६/१०/२०१०

९५२७३०३२३०

५२००

३.

कननष्ठ शलवपक

श्री व्िी.डी.दाने

क

२६/१०/२०१०

९७६५९७४७४२

५२००

४.

प्रयोगिाळा सिा.

श्री पी.बी.अवचार

क

२३/०७/२०१२

९६२३०४५४०७

५२००

५.

ग्रींथालय पररचर

श्री एस.ए खाींदे

ड

२६/१०/२०१०

९०२१८०९९३४

४४४०

६.

प्रयोगिाळा पररचर

ड

१२/०८/२००९

९७६४४८२८२४

५२००

७.

प्रयोगिाळा पररचर

श्री.एस.एस.दे िमख
ु

श्री.अमीर उल्ला खान

ड

२६/१०/२०१०

९५२७६४८६७४

५२००

८.

प्रयोगिाळा पररचर

श्री ए.व्िी.इींगळे

ड

२६/१०/२०१०

९७६३९४०१९४

५२००

९.

प्रयोगिाळा पररचर

ड

२६/१०/२०१०

७७७६८८८३३५

५२००

१०.

शिपाई

श्री मो.वाशसम दे िमुख
श्री झेड.के.खान

ड

२६/१०/२०१०

८६००६३२६६८

४४४०

११.

शिपाई

श्री जे.सी.िेख

ड

२६/१०/२०१०

९७६६०००३५३

४४४०

१३.

शिपाई

श्री ए.ए.तायडे

ड

२०/०६/२०१३

८६००५४४५३१

४४४०

२.

१२.

मख्
ु य शलवपक

-----------

शिपाई

श्री एस.व्िी.बिादरे

ड

२६/१०/२०१०

८६०५३४५५२८

४४४०

कलम ४ (१) (ब) (x)
वपंपळगाव काळे येथीि बापशु मया शसराज्जोद्ददन पटे ि किा,वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय,वपंपळगाव काळे ,
ता- जळगाव जामोद.जज. बि
ु डाणा
कायााियातीि कमाचारी यांची वेतनाची ववस्तत
ृ मादहती प्रकाशित करणे
अ.

वगय

वेतन रूपरे षा

क्र.

मुळ वेतन

ग्रेड-पे

इतर अनुज्ञेय भत्ते

मिागाई

घरभाडे

वािन

भत्ता

भत्ता

भत्ता

प्रसींगानुसार

वविेष

(जसे

भत्ता

प्रवासभत्ता)

(जसे
प्रकल्प

पे – band

भत्ता
प्रशिक्षण
भत्ता )

प्राचायय
१

अ

३७४००-६७०००/-

६५४५०/-

१००००/-

ग्रेड-पे १००००/सिा. प्राध्यापक
२

ब

१५६००-३९१००/-

३

क

९३०० – ३४८००/-

१५६००/-

६०००/-

९३००/-

४२००/-

वररष्ठ शलवपक
क

५२००-२०२००/-

५२००/-

२४००/-

कररष्ठ शलवपक
क

५२००-२०२००/-

६

क

५२००-२०२००/-

५२००/-

१९००/-

५२००/-

२०००/-

ग्रेड-पे २०००/प्रयोगिाळा पररचर /
७

ड

ग्रींथालय पररचर
५२००-२०२००/ग्रेड-पे १९००/-

ननणयय

ननणयय

नुसार

नुसार

नुसार

ननणयय

ननणयय

ननणयय

नुसार

नुसार

नुसार

ननणयय

ननणयय

ननणयय

नस
ु ार

नस
ु ार

नस
ु ार

ननणयय

ननणयय

ननणयय

नुसार

नुसार

नुसार

ननणयय

ननणयय

ननणयय

नुसार

नुसार

नुसार

ननणयय

ननणयय

ननणयय

िासन

ग्रेड-पे १९००/प्रयोगिाळा सिा.

ननणयय

िासन

ग्रेड-पे २४००/५

िासन

िासन

ग्रेड-पे ४२००/४

िासन

िासन

ग्रेड-पे ६०००/मुख्य शलवपक

िासन

५२००/-

१९००/-

िासन

िासन

िासन

िासन

िासन

िासन

िासन

िासन

िासन

िासन

िासन

नुसार

नुसार

नुसार

िासन

िासन

िासन

ननणयय

ननणयय

ननणयय

नस
ु ार

नस
ु ार

नस
ु ार

०१

०३

०१

०१

०१

०१

०५

शिपाई
८

ड

४४४०-७४४०/-

४४४०

१३००/-

ग्रेड-पे १३००/-

िासन

िासन

िासन

ननणयय

ननणयय

ननणयय

नस
ु ार

नस
ु ार

नस
ु ार

०४

कलम ४ (१) (ब) (xii) नमुना (अ)

अ.क्र.
१

काययक्रमाचे नाव
लाभातीचा पात्रता सबधीच्या अटी व िती

२

लाभ शमळन्यासाठीच्या कायपदत

३

पात्रता ठरववण्यात आवश्यक असलेले कागदपत्र

४

कायकम ठरववन्यासाठी आवश्यक असलेले कागदपत्र

शिष्यवत्त
ृ ी वाटप

जातीच्या प्रवगायनुसार िासनच ननयमानुसार
वीद्याथी िा मिाववद्यालयात प्रवेिीत
असावा
ववद्याथीने कायायलयात ववहित कालमयायदेत
अजय सादर करावा
उत्पनाचा दाखला,जातीचा दाखला,
जातपताळणी दाखला तसेच िाळा

वपंपळगाव
काळे येथीि
बापशु मया
शसराज्जोद्दद
न पटे ि
किा,वाणणज्य
व ववज्ञान
महाववद्यािय
,वपंपळगाव
काळे ,

कायााियाती
ि अनद
ु ान
वाटपाच्या
कायाािमाची
काया पद्िती
प्रकाशित
करणे

सोडल्याचे मूळ प्रमाणपत्र व गुणपत्रक
५
६
७
८
९
१०

कायकयमामध्ये शमळणाया लाभाची ववस्तत माहिती

जातीच्या प्रवगानस
ु ार िासनाकडून
शमळणारी रतकम

अनुदान वाटपाची काययपद्दती

ऑ ींनलाईन पद्धतीने िासनाकडून

ववनती अजासोबत लागणारे िुतल

ननिुतल

सिाम अधधकायायचे पदनाम
इतर िूकल

ववनती अजचा नमुना

प्राचायय
ननरक

िासनाने ननगयशमत केलेल्या ववहित
नींमण्
ु यात

उत्पनाचा दाखला,जातीचा दाखला,
११
१२
१३
१४

सोबत जोडणे आवस्यक असणाय कागद पत्राची यादी
जोडीं कागद पत्राचा नमन
ु ा

कायय पद्त्ती सदभात तक्रार ननवारण्यासाठी सींबधधत
अधधकाऱ्याचे पदनाम
तपिीलवार व प्रत्यक स्तरावर उपलब्ध ननधी

जातपडतानी दाखला, तिेच िाळा
सोडल्याचे प्रमाणपत्र व गुणपत्रक
नीरक

प्राचायय
जजल्िा समाज कल्याण अधधकारी प्रकल्प
अधधकारी (जजल्िा पातळी)

