महात्मा फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ पातुर द्वारा संचाशलत
महात्मा फुले कला शिज्ञान महाशिद्यालय पातुर

केंद्र िासनाचा माशहतीचा अशिकार
अशिशनयम २००५
नुसार (२००५ चा २२ ) कलम ४(१) (ख)
मधील १७ बाबीींवरील माहिती

(सत्र- २०१७-२०१८ कररता )
वेबसाईट:- www.mpascpatur.org
इमेल :- mpasc242@sgbau.ac.in

महात्मा फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ पातुर द्वारा संचाशलत

महात्मा फुले कला शिज्ञान महाशिद्यालय पातुर
केंद्र िासनाचा माशहतीचा अशिकार अशिशनयम २००५
सहाय्यक अशिकारी, माशहती अशिकारी आशण अशपलीय अशिकारी
हववरण
सीं स्थेचे नाव

नाव व पत्ता

दू रध्वनी क्र.

महात्मा फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ पातुर

9423651200

मिाहवद्यालयाचे नाव

महात्मा फुले कला शिज्ञान महाशिद्यालय पातुर

9552517676

माहिती अहधकारी

श्री. हनशाीं त सदफळे
डॉ. प्रमोद माधव बीं ड, प्राचायय महात्मा फुले कला शिज्ञान महाशिद्यालय
पातुर

9604072073

अहपलीय अहधकारी

9552517676

सू चना
सवय सीं बींहधताीं ना सू हचत करण्यात ये ते हक, माहितीचा अहधकार अहधहनयम (२००५ चा २२) कलम ४(१)(ख) मधील १७ बाबी वरील माहिती
तसे च मिाहवद्यालयाचे प्रवे श हनयम व अटी बाबत माहिती पत्रकासि इीं टरनेट सीं केत स्थळ

www.mpascpatur.org वर तसेच

प्राचायय , ग्रीं थालय,कायाय लयात उपलब्ध आिे या मध्ये समाहवष्ठ असले ल् या माहितीमध्ये वे ळोवे ळीबदल िोवू शकतो याची नोींद घ्यावी.

माहिती अहधकारी

प्रमाणपत्र
प्रमाहणत करण्यात ये ते हक, या केंद्र शासनाचे माहितीचा अहधकार-२००५ च्या ( सत्र २०१७-२०१८ कररता ) मिाहवद्यालयाची माहिती
असले ल् या एकूण माहितीची क्र.१ ते २२ पाने आिे त.

माहिती अहधकारी

नमुना (अ)
माशहतीचा अशिकार शनयम २००५ अन्वये शिभागािर लोक प्राशिकारी यां ची यादी
िासकीय शिभागाचे नाि

महात्मा फुले कला शिज्ञान महाशिद्यालय पातुर
कलम २(एच) a/b/c/d

अ.क्र.

लोक प्राहधकर सीं स्था

सीं स्था प्रमुखाचे पदनाम

हिकाण/पत्ता

महात्मा फुले कला शिज्ञान महाशिद्यालय
पातुर

१

प्राचायय

मु-पो. पातु र ता. पातु र हि.
अकोला ४४४५०१

नमुना (ब)
शासनाकडून पुरेसा हनधी प्राप्त लोक प्राहधकार सीं स्थाीं ची यादी
शासकीय हवभागाचे नाव - महात्मा

फुले कला शिज्ञान महाशिद्यालय पातुर

कलम २(एच) (i)(ii) अींतगय त

अ.क्र.

लोक प्राहधकर सीं स्था

सीं स्था प्रमुखाचे पदनाम

१

महात्मा फुले कला शिज्ञान महाशिद्यालय
पातुर

प्राचायय

हिकाण/पत्ता
मु-पो. पातु र ता. पातु र हि.
अकोला ४४४५०१

टीप- सिसीं चालक,उच्च हशक्षण अमरावती याीं च्या व्दारे अथयसींकल् प प्रणाली हवतरीत केली िाते .

कलम ४ (१) (b) (i)

महात्मा फुले कला शिज्ञान महाशिद्यालय पातुर
ता. पातुर शि. अकोला
कायाालयातील काया ि कताव्य यांचा तपिील
१)

कायाय लयाचे नाव

२) पत्ता

:-

महात्मा फुले कला शिज्ञान महाशिद्यालय पातुर

:- पातुर ता. पातुर हि अकोला

३) कायाय लय प्रमुख

:-

प्राचायय

४) शासकीय हवभागाचे नाव

:- सिसीं चालक,उच्च हशक्षण अमरावती हवभाग, अमरावती.

५) कोणत्या मींत्रालयातील खात्याच्या अहधनस्त

:- उच्च व तीं त्र हशक्षण हवभाग,मिाराष्ट्र राज्य.

६) कायय क्षेत्र

:- पातुर

७) वहशष्ठ कायय

:- कला, व हवज्ञान शाखेची पदवी व शैक्षहणक कामे करणे

८) धोरण

:- कला, व हवज्ञान शाखेतील शैक्षहणक कायय क्रम

९) सवय सीं बींहधत कमयचारी

:- १) कायाय लय प्रमुख- प्राचायय , सिाय्यक प्राध्यापक व सवय हशक्षकेत्तर कमयचारी याीं चे स्वतीं त्र
सिपत्र िोडण्यात आले आिे .

१०) कायय
११) कामाचा हवस्तृ त स्वरूप

:- शैक्षहणक,प्रहशक्षण व प्रशासकीय.
:- स्वतीं त्र सिपत्र िोडण्यात आले आिे .

१२) मालमत्तेचा तपशील

:- स्वतीं त्र सिपत्र िोडण्यात आले आिे .

१३) उपलब्ध से वा

:-

हशक्षण दे णे

१४) सीं स्थेच्या सीं रचनात्मक त्क्त्यानाध्ये कायय क्षेत्रचे :- तक्ता सोबत सिपत्रीत आिे प्रत्येक स्तरावरचे तपशील
१५) कायाय लयीन दू रध्वनी क्र. व वे ळा

:- फोन- 9552517676 , सकाळी

१६) साप्ताहिक सु ट्टी व हवहशष्ठ से वेसािी

:- रहववार व हदवाळी सु ट्टी/ उन्हाळी सु ट्टी तसे च शासकीय
िरहवले ल् या वे ळा

सीं स्था अध्यक्ष

प्राचायय

हशक्षकेत्तर कमयचारी

सु ट्टीचे हदवस

मुख्य हलहपक – १ ररक्त
वररष्ठ हलहपक -१ ररक्त
कहनष्ठ हलहपक – १
प्रयोगशाळा सिाय्यक -१
प्रयोगशाळा पररचर -2
प्रयोगशाळा पररचर -2 ररक्त
ग्रीं थपाल पररचर – १ ररक्त
हशपाई – ४

हशक्षक कमयचारी
सिाय्यक प्राध्यापक – 5
सिाय्यक प्राध्यापक – ३ ररक्त
ग्रीं थापाल -१
शारररक हशक्षण सीं चालक-१
सिा. प्रा. बी.ए.-07 ररक्त

कलम ४ (१) (b) (ii) नमुना (अ)

महात्मा फुले कला शिज्ञान महाशिद्यालय पातुर
कायाालयातील अशिकारी ि कमाचारी यांच्या अशिकाराचा तपिील

(अ)

अ.क्र.

पदनाम

अहधकार-आहथयक

कोणत्या कायय /हनयम/शासन हनणय य/ पररपत्रकानुअहभप्राय
सार

१

प्राचायय

आहथयक सीं हवतरण व आिरण
अहधकार

हवध्यापीि अध्यादे शानुसार तथा शासन
हनणय यानुसार
(ब)

अ.क्र.

पदनाम

अहधकार-आहथयक

कोणत्या कायय /हनयम/शासन हनणय य/

अहभप्राय

१
२

प्राचायय
कहनष्ठ हलहपक

प्रशासकीय
प्रशासकीय

पररपत्रकानुसार
हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा शासन
हनणय यानुसार
हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा शासन
हनणय यानुसार

(क)
अ.क्र.

पदनाम

अहधकार-आहथयक

१

प्राचायय

प्रशासकीय

२

कहनष्ठ हलहपक

प्रशासकीय

कोणत्या कायय /हनयम/शासन हनणय य/
पररपत्रकानुसार
हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा शासन
हनणय यानुसार
हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा शासन
हनणय यानुसार

अहभप्राय

(ड)
अ.क्र.

पदनाम

अहधकार-आहथयक

१

प्राचायय

प्रशासकीय

२

कहनष्ठ हलहपक

प्रशासकीय

कोणत्या कायय /हनयम/शासन हनणय य/
पररपत्रकानुसार
हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा शासन
हनणय यानुसार
हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा शासन
हनणय यानुसार

अहभप्राय

कलम ४ (१) (b) (ii) नमुना (ब)

महात्मा फुले कला शिज्ञान महाशिद्यालय पातुर
कायाा लयातील अशिकारी ि कमा चारी यां च्या अशिकाराचा तपिील

अ.क्र. पदनाम

अहधकार-आहथयक
आहथयक/ प्रशासकीय

१

प्राचायय

२

हवभागप्रमुख /
सिा. प्राध्यापक

शैक्षहणक /प्रशासकीय

३

ग्रीं थपाल

शैक्षहणक /प्रशासकीय

४

शारररक हशक्षण
सीं चालक

शैक्षहणक /प्रशासकीय

५
६
७

कहनष्ठ हलहपक
प्रयोगशाळा सिाय्यक
चतु थय श्रेणी कमयचारी
प्रयोगशाळा पररचर
हशपाई

प्रशासकीय
प्रशासकीय
प्रशासकीय

कोणत्या कायय /हनयम/शासन हनणय य/
पररपत्रकानुसार
हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा शासन
हनणय यानुसार
हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा कॉले ि
कौन्सिलने िरहवल् यानुसार हवहवध सहमत्याीं चे
काम
हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा कॉले ि
कौन्सिलने िरहवल् यानुसार हवहवध सहमत्याीं चे
काम
हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा कॉले ि
कौन्सिलने िरहवल् यानुसार हवहवध सहमत्याीं चे
काम
हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा शासन
हनणय यानुसार
हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा शासन
हनणय यानुसार
हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा शासन
हनणय यानुसार

कलम ४ (१) (b) (ii)

अहभप्राय

महात्मा फुले कला शिज्ञान महाशिद्यालय पातुर
कायाालयातील अशिकारी ि कमाचारी यांच्या अशिकाराचा तपिील
अ.क्र. पदनाम

अहधकार-आहथयक
आहथयक/ प्रशासकीय

कोणत्या कायय /हनयम/शासन हनणय य/
पररपत्रकानुसार
हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा शासन
हनणय यानुसार
हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा कॉले ि
कौन्सिलने िरहवल् यानुसार हवहवध सहमत्याीं चे
काम
हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा कॉले ि
कौन्सिलने िरहवल् यानुसार हवहवध सहमत्याीं चे
काम
हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा कॉले ि
कौन्सिलने िरहवल् यानुसार हवहवध सहमत्याीं चे
काम

१

प्राचायय

२

हवभागप्रमुख /
सिा. प्राध्यापक

शैक्षहणक /प्रशासकीय

३

ग्रीं थपाल

शैक्षहणक /प्रशासकीय

४

शारररक हशक्षण
सीं चालक

शैक्षहणक /प्रशासकीय

५

कहनष्ठ हलहपक

प्रशासकीय

हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा शासन
हनणय यानुसार

शैक्षहणक

हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा शासन
हनणय यानुसार

प्रशासकीय

हवध्याहपि अध्यादे शानुसार तथा शासन
हनणय यानुसार

६
७

प्रयोगशाळा सिाय्यक
चतु थय श्रेणी कमयचारी
प्रयोगशाळा पररचर
हशपाई

अहभप्राय

कलम ४ (१) (ब) (iii)

शनणाय प्रशियेत पयािेक्षन ि िबाबदारीचे उत्तरदाशयत्व शनश्चचत करून काया पद्धतीचे प्रकािन
कामाचा प्रकार/ नाव
कामाचे स्वरूप

प्रशासकीय, प्रवे श,प्रहशक्षण,परीक्षा व हनरीक्षण
प्रवे श, प्रहशक्षण,परीक्षा व हनरीक्षण

सीं बींधीत तरतू द

२०१७-१८

अहधहनमाचे नाव/ हनयम/शासन हनणय य
परीपत्रके/ कायाय लयीन आदे श

हवद्यापीि कायदा, हवद्यापीि अनुदान आयोग, मिाराष्ट्र शासन
हनणय य, सीं त गाडगे बाबा अमरावती हवद्यापीि अमरावती याीं ची

पररपत्रके/ हनदे श/ अध्यादे श, सीं स्था पररपत्रके/ हनदे श/ अध्यादे श
अ.क्र.

कामाचे स्वरूप

कालावधी हदवस

१

प्रवे श

िुन २०१७ ते ऑगस्ट २०१७

२

प्रहशहक्षण

िुन २०१७ ते ऑगस्ट २०१७

३

परीक्षा

ऑक्टोबर२०१७ ते हडसें बर २०१८
माचय २०१८ ते मे २०१८

४

हनरीक्षण

िुन २०१७ ते एहप्रल २०१८

कामासािी िबाबदार अहधकारी
प्राचायय / हवभागप्रमुख/सिा. प्राध्यापक/
मुख्य लीहपक/ प्रवे श सहमती
हवभागप्रमुख/सिा. प्राध्यापक/ ग्रीं थपाल/
शारररक हशक्षण सीं चालक
हवभागप्रमुख/सिा. प्राध्यापक/ परीक्षा
सहमती
प्राचायय / हवभागप्रमुख/ टीहचींग लहनयग
एज्यु केशन कहमटी

अहभप्राय
हवध्यापीि
हनदे शानूसार

कलम ४ (१) (ब) (iv) नमुना (अ)

नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण
संघटनाचे लक्ष (िाशषाक)
अ.क्र

काम/कायय

कामाचे प्रमाण

आहथयक लक्ष

अहभप्राय

१

वे तन अनुदान

२०१७-१८

२

वे तनेत्तर अनुदान

२०१७-१८

शिनानुदाशनत अभ्यासिम (बी.ए.)
१

वे तन अनुदान

२०१७-१८

२

वे तनेत्तर अनुदान

२०१७-१८

कलम ४ (१) (ब) (iv) नमुना (ब)

कामाची कालमयाादा (______ ते _________शदिस) काम पू णा होण्यासाठी
प्रत्येक कामाची कालमयाादा

अ.क्र.

१

२

३

४

काम/कायय

हदवस/तास पूणय करण्यासािी

िबाबदार अहधकारी

तक्रार हनवारण
अहधकारी

प्रवे श

िुन २०१७ ते ऑगस्ट २०१७
शासन/हवध्याहपिाने हदले ले अभ्यास्क्रहमका
वे ळापत्रकानुसार

प्राचायय /प्रवे श सहमती

प्राचायय

प्रहशक्षण

िुन २०१७ ते एहप्रल २०१८

हवभागप्रमुख/सिा.
प्राध्यापक/ ग्रीं थपाल/
शारररक हशक्षण
सीं चालक

प्राचायय व हवभागप्रमुख

परीक्षा
प्रथम घटक चाचणी
प्रथम सत्र
न्सव्दतीय घटक चाचणी
न्सव्दतीय सत्र

(वेळापत्रकानुसार)
(वेळापत्रकानुसार)
(वेळापत्रकानुसार)
(वेळापत्रकानुसार)
हनयमानुसार वेळेत हकवा हदवसात बदल िोऊ शकते

हवभागप्रमुख/सिा.
प्राध्यापक/ परीक्षा
सहमती

प्राचायय व हवभागप्रमुख

हनरीक्षण

हनयमानुसार

प्राचायय / हवभागप्रमुख

प्राचायय

( हवभाग प्रमुख तसे च हवहवध सहमत्याीं ची यादी सोबत िोडली आिे. )

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना (अ)

प्रिेि, प्रशिक्षण,परीक्षा ि शनरीक्षण कामािी संबंशित शनयम/ अशिशनयम
अ.क्र.

सू चना पत्रकानुसार
हदले ले हवषय

हनयम क्र. व वषय

अहभप्राय(असल् यस)

१

प्रवे श

प्रवे श मान्यता – वगय

तु कडी

हवध्याथीसीं ख्या शासन / हवध्याहपिाने
हदले ल् या मन्यते नुसार

हब.ए.भाग -१,२,३,
इीं ग्रिी,मरािी,उदू य ,उदू य वाड् मय
मरािीवाड् मय,राज्यशास्त्र , समािशास्त्र
,इहतिास, अथयशास्त्र,

१

कायम हवना अनुदाहनत

हब.एस्सी.भाग-१,२,३
इीं ग्रिी,मरािी,उदू य , गहणत, रसायनशास्त्र,
वनस्पतीशास्त्र ,प्राहणशास्त्र, भौहतकशास्त्र,
कॉम्पुटर सायि.

१

अनुदाहनत

प्रहशक्षण

िुन २०१७ ते एहप्रल २०१८ हवद्यापीिने
हदले ल् या अभ्यासकहमयक वे ळानुसार

३

परीक्षा

ऑक्टोबर २०१७ ते हडसें बर २०१७ माचय
२०१८ ते मे २०१८ हवद्यापीिने हदले ल् या
अभ्यासाक्रहमका वे ळापकानुसार

४

हनरीक्षण

हवद्यापीिचे हनयमनुसार

२

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना (ब)

प्रिेि, प्रशिक्षण,परीक्षा ि शनरीक्षण कामािी संबंशित शनयम/ अशिशनयम

अ.क्र.

सू चना पत्रकानुसार
हदले ले हवषय

हनयम क्र. व वषय

अहभप्राय(असल् यस)

प्रवे श मान्यता – वगय

१

हब.ए.भाग -१,२,३,
इीं ग्रिी,मरािी,उदू य ,उदू य वाड् मय
मरािीवाड् मय,राज्यशास्त्र , समािशास्त्र
,इहतिास, अथयशास्त्र,
हब.एस्सी.भाग-१,२,३
इीं ग्रिी,मरािी,उदू य , गहणत, रसायनशास्त्र,
वनस्पतीशास्त्र ,प्राहणशास्त्र, भौहतकशास्त्र,
कॉम्पुटर सायि.
िुन २०१७ ते एहप्रल २०१८ हवद्यापीिने
हदले ल् या अभ्यासकहमयक वे ळानुसार
ऑक्टोबर २०१७ ते हडसें बर २०१७ माचय
२०१८ ते मे २०१८ हवद्यापीिने हदले ल् या
अभ्यासाक्रहमका वे ळापकानुसार
हवद्यापीिाचे हनयमानुसार

प्रवे श

२

प्रहशक्षण

३

परीक्षा

४

हनरीक्षण

तु कडी

हवध्याथीसीं ख्या शासन / हवध्याहपिाने
हदले ल् या मन्यते नुसार

१

कायम हवना अनुदाहनत

१

अनुदाहनत

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना (क)

प्रिेि, प्रशिक्षण,परीक्षा ि शनरीक्षण कामािी संबंशित पररपत्रके

अ.क्र.

सू चना पत्रकानुसार
हदले ले हवषय

हनयम क्र. व वषय

अहभप्राय(असल् यस)

प्रवे श

१

प्रवे श मान्यता – वगय

तु कडी

हवध्याथीसीं ख्या शासन / हवध्याहपिाने
हदले ल् या मन्यते नुसार

हब.ए.भाग -१,२,३,
इीं ग्रिी,मरािी,उदू य ,उदू य वाड् मय
मरािीवाड् मय,राज्यशास्त्र , समािशास्त्र
,इहतिास, अथयशास्त्र,

१

कायम हवना अनुदाहनत

हब.एस्सी.भाग-१,२,३
इीं ग्रिी,मरािी,उदू य , गहणत, रसायनशास्त्र,
वनस्पतीशास्त्र ,प्राहणशास्त्र, भौहतकशास्त्र,
कॉम्पुटर सायि.

१

अनुदाहनत

२

प्रहशक्षण

िुन २०१७ ते एहप्रल २०१८ हवद्यापीिने
हदले ल् या अभ्यासकहमयक वे ळानुसार

३

परीक्षा

ऑक्टोबर २०१७ ते हडसें बर २०१७ माचय
२०१८ ते मे २०१८ हवद्यापीिने हदले ल् या
अभ्यासाक्रहमका वे ळापकानुसार

४

हनरीक्षण

हवद्यापीिाचे हनयमानुसार

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना (ड)

प्रिेि, प्रशिक्षण,परीक्षा ि शनरीक्षण कामािी संबंशित कायाालयीन आदे ि/िोरणात्मक पररपत्रके
अ.क्र.

हवषय

क्रमाीं क व तारीख

अहभप्राय (असल् यास)

१

अभ्यासक्रमाचे वाहषयक हनयोिन

िुन/िुलै २०१७

२

प्रथम सत्र परीक्षा

अध्ययन/अध्ययन व मूल्यमापन सहमती व परीक्षा
सहमती

३

न्सव्दतीय सत्र परीक्षा

अध्ययन/अध्ययन व मूल्यमापन सहमती व परीक्षा
सहमती

४

भाषा हवषयाच्या तोींडी परीक्षे सीं बींधी

फेब्रु वारी २०१८

५

सत्र/वाहषयक परीक्षा
बी.ए.१,२,३/बी.एस्सी १,२,३

शासन/ हवध्याहपिाने हदले ल् या परीक्षा
वे ळापात्रीकानुसार

६

हनकालासीं बींधी
बी.ए.१,२,३/बी.एस्सी १,२,३

शासन/ हवध्याहपिाने हदले ल् या अभ्यासक्रहमका
वे ळापात्रीकानुसार

कलम ४ (१) (ब) (v)

महात्मा फुले कला शिज्ञान महाशिद्यालय पातुर
दास्ताएविाीं ची यादी

दस्त एविाच हवषय :- ६ बीं डल पद्धत
अ.क्र.

दस्ता ऐविाचा
प्रकार

१

हवध्यार्थ्ाय नासीं बींहधत
नोींदवह्या व अहभले ख

२

कमयचाऱ्या सीं बींधीचे
अहभले ख

३

मिाहवद्यालय
सीं बींधीचे अहभले ख

हवषय
१.पररहशष्ठ १८ नुसार सवय साधारण नोींदविी
२.पररहशष्ठ १९ नुसार उपन्सस्थत नोींदविी
३. इतर शाळाीं मधू न हमळाले ली टी.सी.
४. हवध्यार्थ्ाां ना हदले ल् या टी.सी.च्या स्थळ प्रती
५. हवध्याथी हनकालाचे अहभले ख
६. उत्तरपहत्रका अहभले ख
१.पररहशष्ठ १४ नुसार से वापुन्सस्तके
२. उपन्सस्थत व रिा नोींद विी
३.कमयचारी कायय मुक्त प्रमाणपत्र
४. गोपनीय अिवाल

सीं बींहधत व्यक्ती/
पदनाम

व्यक्तीचे हिकाण/ उपरोक्त
कायाय लयात उपलब्ध
नसल् यास

कहनष्ठ हलहपक

कायाय लय

कहनष्ठ हलहपक

कायाय लय

कहनष्ठ हलहपक

कायाय लय

कलम ४ (१) (v) (v)
महात्मा फुले कला ि शिज्ञान महाशिद्यालय, पातुर. शि. अकोला.
कायाालया मध्ये उपलब्ध दास्ताएििांची यादी

अ.क्र.

१

दस्ता ऐविाचा
प्रकार

हवध्यार्थ्ाय नासीं बींहधत
नोींदवह्या व अहभले ख

दस्ता ऐििाचा
प्रकार/नस्ती/
हवषय
मस्टर /नोंद
पु स्तक/ व्हाउची

नस्ती बध्द

१.पररहशष्ठ १८ नुसार सवय साधारण नोींदविी
२.पररहशष्ठ १९ नुसार उपन्सस्थत नोींदविी
३. इतर शाळाीं मधू न हमळाले ली टी.सी.
४. हवध्यार्थ्ाां ना हदले ल् या टी.सी.च्या स्थळ प्रती
५. हवध्याथी हनकालाचे अहभले ख
६. उत्तरपहत्रका अहभले ख

व्यक्तीचे हिकाण/ उपरोक्त
कायाय लयात उपलब्ध
नसल् यास

कायम नोंद िही
भरे पयंत क(1)
10 िषा
10 िषा
10 िषा
18 मशहने

२

३

कमयचाऱ्या सीं बींधीचे
अहभले ख

मिाहवद्यालय
सीं बींधीचे अहभले ख

नस्ती बध्द

नस्ती बध्द

१.पररहशष्ठ १४ नुसार से वापुन्सस्तके
२. उपन्सस्थत व रिा नोींद विी
३.कमयचारी कायय मुक्त प्रमाणपत्र
४. गोपनीय अिवाल

1.दै शनक रोकड िही
2.शहषोबाची खाते िही
3.भा.शन.शन./डी.सी.पी.एस/लेखा नोंद िही
4.प्रमाणके (व्हउचर)
5.िड िस्तु नोंद िही
6.कच्चामाल/ग्रथालय नोंद िही
7.िे तन दे यक
8.आिक /िािक नोंद िही

18 महीने
सेिाकाला नं तर 2
िषा
10 िषा सेिापु स्तका
सोबत
30 िषा
5 िषा
5 िषा
अ- कायम
10 िषा
अ- कायम
अ- कायम
5 िषा

कलम ४ (१) (c) (vii)
महात्मा फुले कला ि शिज्ञान महाशिद्यालय, पातुर. शि. अकोला.
कायाालयाच्या पररणामकारक कामासाठी िनसामान्याषी सल्ला मसलत करण्याची व्यिस्था
अं .ि साल्ला मसलशतचा
कायाप्रणालीचे शिस्तृत
शिषय
िणान
1
शिक्षक पालक 1.शिद्याथ्र्याच्या समस्येबदल चचाा करणे
2.शिद्याथ्र्याच्या िैक्षशणक प्रगतीचा आढािा
संघ

22

सल्लागार
सशमती

कोणत्या अशिशनयमा/शनयमा/
पु नरािृ त्ती कला
पररपत्रकाव्दारे
शिद्याशपठ अनु दान आयोग िासन/
एक िैक्षशणक
महाशिध्यालयीन स्थाशनक
3.शिद्याथ्र्याच्या उपित गुणां ना प्रात्साहन
सत्र
व्यिस्थापनसमीती/ काॅलेि
दे णे
2017-2018
काॅश्िलचे
4.रोिगार स्वयं रोिगार संबंशित कायाषाळा
शनदे षानु सार
म.संचालक
उच्च शषक्षण अमरािती/म.शिद्यापीठ
संगाबाअशि अमरािती यांचे िे ळोिे ळी
आलेल्या पररपत्रकानु सार
1.शिद्याथ्र्याच्या रोिगारच्या संिी उपलब्ध
शिद्याशपठ अनु दान आयोग िासन/
करणे.
महाशिध्यालयीन स्थाशनक व्यिस्थापन कायमस्वरूपी
2.स्वयं रोिगार मागाादषान शषशबरात सशिय
समीती/काॅलेि काॅश्िलचे शनदे षानु सार
सहभाग
म.संचालक
3.प्रात्याशक्षकाच्या सोयी िाढशिणे
4.ओ.िे.टी.कारीतर आस्थापन िाढशिणे उच्च शषक्षण अमरािती/म.शिद्यापीठ

5.शषकाऊ उमेदिारी योिना राबशिणे संगाबाअशि अमरािती यांचे िे ळोिे ळी
6.लशनंग लायसि कम्प आयोिन करणे आलेल्या पररपत्रकानु सार
7.शिद्याथ्र्याच्या सोयी करता शिशिि उपिम
राबशिणे

कलम ४ (१) (c) (viii) uequk v
महात्मा फुले कला ि शिज्ञान महाशिद्यालय, पातुर. शि. अकोला.
कायाालयाच्या सशमतीची यादी प्रकाशषत करणे
अं .ि

सहमतीचे नाव

1

श्री.सु भाश पाीं डुरीं गिी बोचरे
श्री िररश सु भाश बोचरे
श्री प्रल्हाद षींकर हग-िे
श्री. षींकरराव लक्ष्मणराव
नाभरे

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य

प्रा.डा. प्रमोद मा.बीं ड
प्रा.डाीं . अमृता व्यास
प्रा.सु हमत एस. चैधरी
प्रा.योगे ष बी.भोसले
श्री.हनषाीं त सु भाश सदाफळे

सहचव/ प्राचायय
प्राध्यापक.प्रहतनीधी
प्राध्यापक.प्रहतनीधी
प्राध्यापक.प्रहतनीधी
हषक्षकेत्तर प्रहतनीधी

कालेि कासील सहमती
प्रा.डा. प्रमोद मा.बीं ड
डा.गिानन ि.रोडे

2

मिाहवद्यालयातील
सवय हवभाग
प्रमुख सिा.प्राध्यापक,
सदस्य

सहमतीचे सदस्य

सहमतीचे
उहदष्ट्

हकती वे ळा
घेण्यात ये ते

वषय भरात
झालेल्या
प्रती सत्र
कामकािावर एक वे ळा
चचाय करणे

सभा िनसामान्यासािी
खुली आिे हकींवा नािी

खुली नािी

सभे चा कायय
वृ ताीं त
(उपलब्ध

कहनष्ठ
हलपीक
याीं चे िवळ
कायाय लयात
उपलब्ध आिे

अध्यक्ष
सहचव

मिाहवद्यालयातील
सवय हवभाग प्रमुख
सिा.प्राध्यापक
सदस्य

वषयभरासािी
कामकािाचे
हनयोिन

हकमान
प्रती
सत्र दोन
वे ळा

खुली नािी

सहचव याचे
िवळ
कायाय लयात
उपलब्ध

आिे .
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महात्मा फुले कला ि शिज्ञान महाशिद्यालय, पातु र. शि. अकोला.
कायाालयातील अशिकारी ि कमाचारी यांची नािे ि त्यांचे माशसक िे तन
अीं.क्र पदनाम

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

प्राचायय
प्राध्यापक
प्राध्यापक
प्राध्यापक
प्राध्यापक
प्राध्यापक
षारररीक हषक्षण
सीं चालक
ग्रीं थपाल
कहनष्ठ हलपीक
प्रयोगषाळा
सिाय्यक
प्रयोगषाळा
पररचर
प्रयोगषाळा
पररचर
हशपाई
हशपाई
हशपाई
हशपाई

अहधकारी/कमयचा-याचे नाीं व

प्राचायय .डाँ. प्रमोद मा.बीं ड
प्रा.डाँ.अमृता एन. व्यास
प्रा.डाँ.सु वणाय पी.डाखोरे
प्रा.डाँ.अन्सिता डी.खाीं बरे
प्रा.सु हमत एस. चैधरी
प्रा.नरें द्र ए.मनवर
प्रा.योगे ष बी.भोसले

वगय

रूिु हदनाीं क

प्राध्यापक िगा
1/04/2016
अ
13/10/2015
ब
14/10/2015
ब
15/10/2015
ब
16/10/2015
ब
17/10/2015
ब
19/10/2015
ब

दु रध्वनी क्र/फक्त इ-मेएक
ल ु न वे तन

9552517676
9552388757
9921858404
9096646367
9975065824
8149934314
9673386998

124722
57829
57829
57829
57829
57829
57829

21/10/2015
शिक्षकेत्तर कमाचारी िृं द
11/04/2012
हनशाीं त सुभाश सदाफळे
क
10/04/2012
मनोि वासुदेव राऊत
क

9823579815

57829

9604072073
8412801006

22515
23868

अमोल श्रीराम सोळीं के

ड

12/04/2012

9689090058

22515

सींियकुमार रामे ष्वर बोराडे

ड

12/04/2012

9921723232

22515

प्रशाीं त हविय पाटील
हवरें द्रहसींग लालहसींग सोळीं के
पवन गुलाबराव काळपाीं डे
पींकि प्रभाकर मडघे

ड
ड
ड
ड

12/04/2012
13/04/2012
13/10/2003
13/04/2012

8007100134
7875352791
9823384030
9168731009

16833
16833
21827
16833

प्रा.डाँ.गिानन िी.रोडे

ब
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महात्मा फुले कला ि शिज्ञान महाशिद्यालय, पातु र. शि. अकोला.
कायाालयातील कमाचारी यां ची िे तनाची शिस्तृत माहीती सादर करणे
अीं.क्र वगय

1

अ

2

ब

3

क

4

क

5

ड

6

ड

वे तन
रूपरे षा

मुळ वे तन
पे.इे दक

38830/प्राचायय
37400-67000/15600/सिा. प्राध्यापक
15600-39100/5200/कहनष्ठ हलपीक
5200-20200/5200/प्रयोगषाळा सिाय्यक 520020200/5200/प्रयोगषाळा पररचर
5200-20200/4440/हशपाई
4440-7440/-

ग्रे ड पे

मिागाई
भत्ता

इतर अनुज्ञेय भत्ते
घर भाडे
वािन भत्ता
भत्ता

10000/-

शासन हनणयया
नुसार

शासन हनणयया
नुसार

शासन हनणयया
नुसार

01

6000/-

शासन हनणयया
नुसार

शासन हनणयया
नुसार

शासन हनणयया
नुसार

07

1900/-

शासन हनणयया
नुसार

शासन हनणयया
नुसार

शासन हनणयया
नुसार

01

2000/-

शासन हनणयया
नुसार

शासन हनणयया
नुसार

शासन हनणयया
नुसार

01

1900/-

शासन हनणयया
नुसार

शासन हनणयया
नुसार

शासन हनणयया
नुसार

02

1300/-

शासन हनणयया
नुसार

शासन हनणयया
नुसार

शासन हनणयया
नुसार

04

7
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प्रसीं गानुसार हवषेष भत्ता
(िसे प्रवास ( िसे प्रकल्प
भत्ता)
भत्ता,प्रहषक्षण
भत्ता)

महात्मा फुले कला ि शिज्ञान महाशिद्यालय, पातुर. शि. अकोला.
कायाालयातील कमाचारी यां ची िे तनाची शिस्तृत माहीती सादर करणे
अीं.क्र
1
2

काययक्रमाचे नाीं व

हशष्यवृत्ती वाटप

लाभातीचा पात्रता सबधीच्या अटी व हँती
लाभ शमळन्यासािीच्या कायपदत

3

पात्रता िरववण्यात आवश्यक असलेले कागदपत्र

4

कायकम िरववन्यासािी आवश्यक असलेले कागदपत्र

5

कायकयमामध्ये शमळणाया लाभाची ववस्तत माहिती

6
7
8
9
10
11
12
13

अनुदान वाटपाची कायपय द्दती
हसाम अधधकायायचे पदनाम
ववनती अिासोबत लागणारे हँँु तल
इतर हँँू कल
ववनती अिचा नमु ना
सोबत िोडणे आवस्यक असणाय कागद पत्राची यादी
िोडीीं कागद पत्राचा नमुना
कायय पद् त्ती सदभात तक्रार ननवारण्यासािी सीब
ीं धधत
अधधकाऱ्याचे पदनाम
तहपीलवार व प्रत्यक स्तरावर उपलब्ध ननधी

िातीच्या प्रवगायनुसार हँँासनच ननयमानुसार
वीद्याथी हँँा हमाववद्यालयात प्रवेहँँीत
असावा
ववद्याथीने कायायलयात ववहित
कालमयायदे त
अिय सादर करावा
उत्पनाचा दाखला,िातीचा दाखला,
िातपताळणी दाखला तसे च हँँाळा
सोडल्याच ँे मूळ प्रमाणपत्र व गु णपत्रक
िातीच्या प्रवगानुसार हँँासनाकडून
शमळणारी रतकम
ऑनीीं लाईन पद्धतीने हँँासनाकडून
प्राचायय
हनशुल्क
हनरीं क
शासनाने हनगय हमत केलेल्या हवहित नमुन्यात
उत्पन्नाचा दाखला,िातीचा दाखला
िातपडताळनी दाखला,तसे च शाळा
सोडल्याचे प्रमाणपत्र, व गु णपत्रक

14

हनरीं क

