
महाविद्याऱये ि विद्यापीठ विकास विभाग 

नागरीकाांची सनद 
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सेिाांचा तपशीऱ सेिा पुरविणारे 
अधिकारी/कममचारी याांचे नाांि ि 

हुद्दा 

सेिा पुरविण्याची 
विहहत मुदत 

सेिा मुदतीत न पुरविल्यास तक्रार 
कराियाच्या िररष्ठ अधिकराऱयाांचे नाि  ि 

हुद्दा 
1  प्रळावक ल व्मलस्थाऩन, भशावलद्मारमे ल 

वलद्माऩीठ वलकाव वलबाग 
 नोडर ऑपॅीवय, याष्ट्र्यीम उच्चतय शळषा 

अशबमान (रूवा) 
 अवऩरीम अधधकायी (भाहशती अधधकाय 

अधधननमभ 2005) 

श्री. एव. एभ. कुफर, 
उऩकुरवधचल 

7 हदिस  डॉ. डी. टी. शशके, 
मा. प्र-कुऱगुरूसो 

2  प्रळावक ल व्मलस्थाऩन भशावलद्मारमे ल 
वलद्माऩीठ वलकाव वलबाग 

 भाहशती अधधकायी (भाहशती अधधकाय 
अधधननमभ 2005) 

श्रीभती  टी. एव. बुतकय, 
वशा. कुरवधचल 

7 हदिस  
 

श्री. एस. एम. कुबऱ, 
उपकुऱसधचि 

3  भ. ल वल.वल. वलबागातीर काभकाज 
वुयऱीत ल लेऱेत शोण्माच्मा अनुऴंगाने 
ऩमयलेषण कयणे. वलबाग, प्रळावकीम 
वलबागांनी भागणी केरेनुवाय मा वलबागाकडे 
अवरेरी भाशीती त्मा- त्मालेऱी उऩरब्ध 
करून देणे. 

श्रीभती. एव.ए.मादल, 
अधीषक 

7 हदिस श्रीमती टी.एस.भुतकर, 
सहा. कुऱसधचि 



4  मुजीवी ऩंचलावऴयक मोजना, मुजीवी वलय 
पेरोशळऩ, मुजीवी वॅऩ -- डी.आय.एव./ 
डी.एव.ए.  प्रकल्ऩ शळलाजी वलद्माऩीठ 
वुलणय भशोत्वली मोजना, शळलाजी वलद्माऩीठ 
वलय अध्मावने / चअेवय, वलबागाच े
वंगणीकीकयण, शळलाजी वलद्माऩीठ वुलणय 
भशोत्वली शळष्ट्रमलतृ्ती. 

 Research Grant to College 

teachers,  

 Research Initiation Scheme. 

 Research Strengthening Scheme 

 मुजीवी डी.फी.टी. लेफ ऩोटयरलयीर 
वलद्मार्थमाांची पेरोशळऩ वंदबायतीर भाहशती 
बयणे. (Maker). 

श्री.मु.जी.खेडकय, 
कननष्ट्रठ वशाय्मक 

*7 हदिस  श्रीमती. एस.ए.यादि, 
अिीऺक 

5  मुजीवी व्मनतरयक्त इतय शळखय वंस्थेकडून 
भंजूय शोणाऱ्मा प्रकल्ऩाच,े पेरोशळऩ ल 
मोजनाच ेकाभ. 

 मुजीवी व्मनतरयक्त इतय शळखय वंस्थेकडून 
भंजूय शोणाऱ्मा कामयळाऱा/ चचायवत्र मांचे 
वंदबायतीर काभ. 

 डीएवटी-ऩवय मोजना 

श्रीभती एव.व्शी. भाने, 
लरयष्ट्रठ  वशाय्मक 

*7 हदिस  श्रीमती. एस.ए.यादि, 
अिीऺक 

6  वलद्माऩीठ अनुदान आमोग, नली हदल्री मा 
वलत्तीम वंस्थेभापय त भंजूय शोणाये वलवलध 
भेजय/भामनय वंळोधन, अभ्माव कें दे्र 

श्री.व्शी. व्शी. शळदें, 
कननष्ट्रठ वशाय्मक 

*7 हदिस  श्रीमती. एस.ए.यादि, 
अिीऺक 



Innovative Programme प्रकल्ऩाचे 
वलवलध काभकाज. 

 याष्ट्र्यीम उच्चतय शळषा अशबमान (रूवा) मा 
मोजने वंदबायतीर वलय वलवलध काभकाज. 

 वलद्माऩीठाळी वंरग्नीत अवरेल्मा 
भशावलद्मारमा भापय त प्राप्ता्ा शोणाऱ्मा 
वलवलध प्रस्ताला वंदबायतीर वलवलध काभकाज. 

 वलबागातीर वलवलध वाहशत्मांचा/स्टेळनयीचा 
वाठा ल वलबागातीर प्राप्त देमके वलद्माऩीठ 
ननमभानुवाय अदा कयण्माच ेकाभकाज. 

 वलळऴे उल्रेखनीम फाफींची भाशीती 
व्मलस्थाऩन ऩरयऴदेवाठी, शवनेट फैठकीवाठी 
तवेच नतभाशी अशलार आणण लावऴयक 
अशलारावाठी ऩुयवलण्माची कामयलाशी. 

 वलबागातीर वलवलध लस्तूंच े वलभा ल वलभा 
नुतनीकयणाची भाहशती ऩुयवलण्माचे काभकाज. 

 मुजीवी डी.फी.टी. लेफ ऩोटयरलयीर 
वलद्मार्थमाांची पेरोशळऩ वंदबायतीर भाहशती 
बयणे. (Maker). 

  

* हटऩ:- वलबागाच्मा कभयचायी कोटमाप्रभाणे ऩणूय कभयचायी वलबागात कामययत अवरेव. 


