यु नअर कॉलेज - १९८१ पासन
ू
सनअर कॉलेज - १९८३ पासन
ू
ाचाय डॉ. एस.एस.गवळी एम.कॉम पीएच.डी कॉमस
वयाशाखा

वग

तक
ु डी संया

वयाथ संया

(यु नअर वभाग)
कला
वा)णय

११ वी

3

245

१२ वी

3

276

११ वी

1

94

१२ वी

1

82
एकुण

697

(सनअर वभाग)
कला

बी.ए.भाग-१

2

278

बी.ए.भाग-२

2

189

बी.ए.भाग-३

1

144

बी.कॉम.भाग-१

1

162

बी.कॉम.भाग-२

1

79

बी.कॉम.भाग-३

1

50

एकुण वयाथ संया

1599

सं3या

4र5त जागा

१)ाचाय

01

*

२)सनअर कॉलेज ट19चंग :टाफ

19

5

३)यनअर कॉलेज ट19चंग :टाफ

8

6

४)नॉन ट19चंग :टाफ

16

3

वा)णय

कमचार1

-2महा>व?यालयाकडे सुसज @ंथालय असन
ू @ंथ सं3या 24112 आहे. नयतकालके 20 असन
ू
नयतकालके खंड 450 आहेत.11 DEतपFे नयमत येत आहेत. >व?याGयासाठI सकाळी 7-30
ते सायंकाळी 5-00 या वेळेत :वतंF अKयासकेची सोय आहे -

महावयालयाम ये खाल"ल वभागांचे अ यापन केले जाते1. मराठI

2.

6. समाजशा:F 7.

इं@जी

3. Nहंद1

4. भग
ू ोल

5. इतहास

रायशा:F

8. अथशा:F 9. वा)णय व Qयव:थापन >वभाग

महावयालयातील ववध वभाग
1. (पधा)मक पर"*ा वग

2 +ंथालय

3. रा,-"य सेवा योजना (एन-एस-एस-)

4. सॉ0ेट"क 2लब

5. रा,-"य छा5 सेना (एन.सी.सी)

6. सां(0तक वभाग

7. 06डा वभाग

8. पर"*ा वभाग

9. नॅक वभाग

10. अंतगत त0ार नवारण वभाग

वर"ल वभागामाफत खाल"ल9माणे उप0म राबवले जातात.
1. र2तदान - शबीराचे आयोजन

2. प>स पोलओ मो@हम

3. एडस नमलन
ू

4. कBया बचाव मो@हम

5- (वCछता अभयान

6. अ+णी महावयालय योजना

7. अंधD दा नमलन
काय0म
ू

8. वE5)व (पधा

9. मल
ु "ंसाठG Hय2तीम))व वकास कायशाळा

10. मतदान जनजा+ती

पर"*ा नकाल
शैU)णक वष

यु नअर कॉलेज

2011-12

एच.एस.सी. कला

2012-13

2013-14

सनीअर कॉलेज
43.85%

बी-ए. भाग 3

एच.एस.सी. वा)णय 48.23%

बी-कॉम भाग 3

एच.एस.सी. कला

बी-ए. भाग 3

42.85%

एच.एस.सी. वा)णय 50.46%

बी-कॉम भाग 3

एच.एस.सी. कला

बी-ए. भाग 3

63.59%

एच.एस.सी. वा)णय 84.93%

बी-कॉम भाग 3

88.88%
88.00%
93.00%
94.00%
94.00%
89.00%

शैU)णक >वभाग » उXच शUण » यशवंतराव चQहाण (के.एम.सी) कॉलेज माNहती अ9धकार अ9धनयम २००५ कॉलम
४(१)(व)मधील तरतद
ु 1ची माNहती.

आपल" रचना,काय व कतHय यांचा तपशील
को\हापूर महानगरपालके माफत बहुजन समाजाक4रता यशवंतराव चQहाण (के.एम.सी)कॉलेज
१. चाल>वले जाते याम]ये ११ वी १२ वी व पदवी पय^तचे आट स ् व कॉमसचे शUण Nदले जाते. `ान ह1 श5ती हे
abदवा5य घेऊन >व?याGयाना `ानाजन करणे हे च आमचे कतQय.
आपले अ9धकार1 व कमचार1 यांचे अ9धकार व कतQये
ाचाय- शासनीक कामावर दे खरे ख, अ9धUक- सव कायालयीन कामकाजावर नयंFण
२. मु3य लपीक-अकfट >वभाग
व.लपीक->व?यापीठ,सहसंचालक,महाराgh शासन पF Qयवहार
क.लपीक-वेश व Eयास अनस
ु iन असणार1 कामे.
नणय घेjयाXया klयेत अनस
ु रjयात येणार1 कायप]दती,तसेच पयवेUण आ)ण उEतरदायEव णाल1
३.

सदर महा>व?यालय हे महानगरपालके माफत चाल>वले जात असलेने महEवाचे नणय ाचाय व

मा-

उपाय5
ु त l.2 को.म.न.पा. यांXया शफारशीवर मा. आयु5त, को.म.न.पा. घेतात. Eयानुसार Eयांची
अंमलबजावणी केल1 जाते.
:वत;ची कायn पार पाडjयासाठI EयाXयाकडून ठर>वjयात आलेल1 मानके

४. >व?याGयाकडून अज आ\यानंतर Eयाचा दाखला अथवा बोनाफाईड अथवा Eयाने सां9गतलेल1 माNहती
तसरे Nदवशी Nदल1 जाते.
EयाXयाकडे असलेले kकंवा EयाXया नयंFणात असलेले kकंवा Eयाची कायn पार पाडjयासाठI EयाXया
५.

कमचार1वगाकडून वापरjयात येणारे नयम, >वनयम, सूचना, नयमपिु :तका आ)ण अभलेख
सेकंडर1 :कूल कोड, महाराgh >व?यापीठIय कायदा-१९९४ व शवाजी >व?यापीठ :टॅ rयूट एम.सी.एस.आर,
बी.पी.एम.सी. अॅ5ट. इ.
EयाXयाकडे असलेले kकं वा EयाXया नयंFणाखाल1 असले\या द:त ऐवजाXया वगाचे >ववरण :
अ9धUक- महEवाची कागदपFे उदा. सी.आर.इEयाद1.

६. मु3य लपीक- ऑडीट :टे टमw ट
व4रgठ लपीक- सव पFQयवहार,पगारपFके,सQहxस बक
ु इ.
क.लपीक-वेश व Eयास अनस
ु iन सव कागदपFे.
आपले धोरण तयार करjयाXया kकं वा Eयाची अंमलबजावणी करjयाXया संबध
ं ात,लोकांशी >वचार>वनमय
७.

करjयासाठI kकं वा लोकांकडून नवेदन केल1 जाjयासाठI अि:तEवात असले\या कोणEयाह1 Qयव:थेचा
तपशल.
ाचाय यशवंतराव चQहाण कॉलेज व जनसंपक अ9धकार1, को\हापूर महानगरपालका,को\हापूर
आपला एक भाग zहणून kकं वा स\ला दे jयाXया योजनासाठI zहणन
ू घNटत केले\या दोन kकं वा अ9धक
Qय5तींना मळून बनले\या मंडळांच,े प4रषदांच,े समEयांचे आ)ण अ{य नकायांचे >ववरण, आ)ण Eया

८.

मंडळांXया,प4रषदांXया,समEयांXया आ)ण अ{य नकायांXया बैठक| लोकांसाठI ख\
ु या आहेत kकंबा कसे
अशा बैठक|ची कायवत
ृ े जनतेला पहावयास मळjयाजोगी आहेत kकंवा कसे याबबतचे >ववरण :
:थानक स\लागार समतीXया बैठका लोकांसाठI ख\
ु या नाह1त. परं तु सदर समतीची कायवEृ ते जनतेला
पहावयास मळjयाजोगी आहेत.

आप\या अ9धका-यांची आ)ण कमचा-यांची नदn शका,
ाचाय-महा>व?यालयीन शासक|य कामकाजावर दे खरे ख
अधीUक-सव कायालयीन कामकाजावर नयंFण व मागदशक
९. मु3यल>पक- अकfट >वभाग
व.ल>पक- पगार पFके,पFQयवहार यांस अनस
ु iन कामे
क.ल>पक->व?याथ~ वेश व -श’’यDती, खरे द1, @ंथालय, आवक जावक व Eयास अनुसiन
असणार1 इतर कामे
आप\या Eयेक अ9धका-यांना व कमचा-यांना मळणारे मासक वेतन तसेच 9धकरjयाXया
१०. >वनयमाम]ये तरतुद के\याlमाणे नुकसानभरपाई दे jयाची प]दती :
ए>ल 2015 चे वेतन :वतंFपणे खाल1 नमद
ू केले आहेत
११.
१२.
१३.
१४.

सव योजनांचा तपशील, :ता>वत खच दाख>वणारा, आप\या Eयेक अभकरणाला नेमीन Nदलेला
अथसंक\प आ)ण सं>वत4रत केले\या रकमांचा अहवाल ; काह1 नाह1
अथसहाय कायlमाXया अंमलबजावणीची 4रत तसेच वाटप केले\या रकमा आ)ण अशा
कायlमांXया लाभा9धका-यांचा तपशील : काह1 नाह1
या Qय5तींना सवलती, परवाने kकंवा ा9धकरपFे Nदलेल1 आहेत अशा Qय5तींचा तपशील : काह1
नाह1.
इले5hान5स :वiपात Eयास उपलध असले\या kकं वा EयाXयाकडे असले\या माNहतीXया
संबधातील तपशील : काह1 नाह1.
माNहती मळ>वjयासाठI नाग4रकांना उपलQध असणा-या सु>वधांचा तपशील, तसेच सावजनक
वापरासाठI चाल>वjयात येत असले\या @ंथालयाXया kकं वा वाचनालयाXया कामकाजाXया वेळांचे

१५.

तपशील. : सदर @ंथालय सावजनीक वापरासाठI खल
ु े नाह1. महा>व?यालयाम]ये सस
ु य @ंथालय
असन
ू ते फ5त शUक/शUकेEतर कमचार1 व >व?याGयासाठI आहे. Eयाची वेळ सकाळी ८ ते
दप
ु ार1 ३.३० अशी आहे . @थालयाम]ये lमक पु:तके,संदभ @ंथ,मासके व वEृ तपFे उपलध केल1
आहेत.
जन माNहती अ9धका-यांचे नाव,पदनामे आ)ण इतर तपशील

१६. १) माNहती अ9धकार1 ाचाय यशवंतराव चQहाण (के.एम.सी)कॉलेज,को\हापरू
२) अ>पल1य अ9धकार1 मा-उपाय5
ु त l- 2 को\हापूर महानगरपालका को\हापूर
१७. >वह1त करjयात येईल अशी इतर माNहती : काह1 नाह1.

यु नअर कॉलेज व सनयर कॉलेज वभाग 9वेशासंबंधी मा@हती.
सं:थेम]ये वेश klया राब>वत असताना अवलंवल1 जाणार1 प]दती.यनयर >वभाग को\हापरू
महानगरपालकेचे यशवंतराव चQहाण (के.एम.सी.) कॉलेजमधील ११ वी १२ वी आट स ् व कॉमस
या वगातील वेश मा.शUण उपसंचालक,को\हापूर >वभाग यांXया नदn शत कायप]दतीनुसार
१.

निचत केले जातात.
शवाजी >व?यापीठ, को\हापूर UेFातील बी.ए.व बी.कॉम भाग १,२,३ या वगातील वेश हे शवाजी
>व?यापीठाने वेळोवेळी नगमत केले\या नयम व अट1नुसार वेश निचत केले जातात.कोणEयाह1
नयमांचे उ\लंघन न करता नयमानुसार राब>व\या जाणा-या वेश klयेम]ये पारदशकता आढळते.
दे णगी kकंवा अ{य कोणताह1 नकष न लावता अज केले\या Eयेक >व?याGयाला वेश Nदला जातो.
वेश दे jयासाठI लावjयात येणा-या अट1 व पाFता :

२. कनgठ महा>व?यालयात वेशाक4रता संबध
ं ीत >व?याथ~ एस.एस.सी उEतीण व वर1gठ महा>व?यालयात
वेश दे jयासाठI एच.एस.सी.उतीण असावा लागतो.
मेर1ट ल:टमाणे वेशासाठI अज केले\या >व?याGयाची याद1 :
३. वेशाक4रता कोणEयाह1 >व?याGयाला मेर1टचा नकष न लावता >व?याथ~ सं3येची मयादा लUात घेऊन
े छुक >व?याGयाला वेश Nदला जातो.
येणा-या Eयेक वेशX
४.

वेश Nदले\या >व?याGयाची याद1 सन 2014-2015 या शैU)णक वषात सव वगात Nदले\या >व?याGयाचे
रोलकॉल नंबर महा>व?यालयात उपलध आहेत.

५. मेर1टनस
ु ार वेश मळाले\या परं तू वेश न घेतलेले >व?याथ~ व घेjयाचे कारण : कोणीह1 नाह1.
६. काह1 >व?याGया^ना मेर1टम]ये नसतानाह1 वेश Nदला अस\यास Eयाची कारणे. : कोणीह1 नाह1.
9वेशाकJरता कोण)याह" वयाKयाला मेर"टचा नकष न लावता संयेची मयादा ल*ात घेऊन येणा-या
9)येक 9वेशC
े छुक वयाKयाला 9वेश @दला जातो.

यु नअर कॉलेज वभाग
कॉलम नं 10 अBवये मा@हती

अ.0.

कमचा-याचे नाव

1.

डॉ -एस.एस.गवळी

2

ी.Qह1.के.तवाटणे

3
4

डॉ.जी.पी.माळी
ी.Qह1.डी.तडसरे

हुOा

वेतन

ाचाय

162598

सहयोगी ा]यापक

142196

सहयोगी ा]यापक

145624

सहयोगी ा]यापक

152820

5

डॉ.बी.डी.पोवार

सहयोगी ा]यापक

142196

6

ी.एस.एन.गोरे

सहयोगी ा]यापक

142196

7

ी.आर.एस.दामग
ु डे

सहा- ा]यापक

75390

8.

ी.पी.पी.नागावकर

सहा- ा]यापक

65379

9.

ी.पी.एस.चlधार1

सहा- ा]यापक

76934

10.

ी.ए.डी.मुंडे

सहा- ा]यापक

70850

11.

ी.एस.एम.शेख

सहा- ा]यापक

69329

12.

ी.ए.Qह1.पांडमल

सहा- ा]यापक

65901

13.

ी.के.एम.भोसले

सहा- ा]यापक

63495

14

ी.एस.ट1.धुवn

सहा- ा]यापक

56526

15

डॉ -बी.एम.पाट1ल

सहा- ा]यापक

59841

16

कु.जे.एम.शवणकर

सहा- ा]यापक

53348

17

ी-एस.पी.कांबळे

सहा- ा]यापक

53348

18

ी-पी.डी.तोर:कर

अधवेळ ले5चरर

4392

19

ी.पी.एस.कांबळे

अधवेळ ले5चरर

4392

20

ी.एच.डी.पाट1ल

अधवेळ ले5चरर

4392

अ.0.
1
2.

कमचा-याचे नाव
डॉ.आर.य.ु बडसकर
ी आर.Qह1.कोळे कर

हुOा

वेतन

उपाचाय

73620

पयवेUक

70578

3.

सौ.एम.Qह1.काळे

सहा- शUका

72076

4.

ी.ए.डी.चौगले

सहा- शUक

76639

5.

ी Qह1 डी नाईक

सहा- शUक

48640

6.

ी-एस-एस.गावीत

सहा- शUक

40808

7.

ी.ए.पी.रे डक
े र

सहा- शUक

39628

8.

ीमती-के.डी.)झटे

अधवेळ सहा- शUका

4500

श*केतर कमचार" :
1.

ी.एस.बी.पाट1ल

म3
ु य लपीक

43900

2.

ी.Qह1.Qह1.मे:Fी

व4रgठ लपीक

29803

3.

ी एस.एस.आडगळ
ु े

व4रgठ लपीक

33639

4.

ी के एस कुलकण~

कनgठ लपीक

31483

5.

ी जे.आर.हराळे

कनgठ लपीक

31483

6.

ी एस.एन.इंगवले

कनgठ लपीक

31483

7.

ी आय ए kक\लेदार

कनgठ लपीक

23006

8.

ीमती बी ए साळोखे

@ंथालय प4रचर

29871

9.

ी पी आर Nटपग
ु डे

@ंथालय प4रचर

29354

10.

ी ए बी शदं े

@ंथालय प4रचर

29349

11.

ी पी एस केकलेकर

@ंथालय प4रचर

29344

12.

ी एस Qह1 लाड़

शपाई

23533

13.

ी पी एस खांडक
े र

शपाई

23533

14.

ी Qह1 डी घाटगे

शपाई

23533

15.

ी एस Qह1 दाते

शपाई

18528

16

ीमती.आर.डी.कांबळे

शपाई

13515

>वभाग मख
ु यांचा पEता व संपक lमांक.

ाचाय डॉ एस.एस.गवळी
पEता ; यशवंतराव चQहाण के.एम.सी.कॉलेज ए 2032 ए वॉड गंगावेश को\हापूर 416012
कायालय फोन lमांक 0231.2542085 मोबाईल lमांक 9422045940
कनgठ व व4रgठ कला व वा)णय शाखेचे महा>व?यालय
़

