
रयत शिक्षण संस्थेचे  

आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमस् कॉलेज रामानंदनगर, (बुली) 

ता. पलूस शज. सांगली  

क ं र्ीन कशमर्ी 

िैक्षशणक वर्् :- २०२०-२१ 

क ं र्ीन कशमर्ीची रचना  

िैक्षशणक वर्् :- २०२०-२१ साठी महाशवद्यालयामधे्य क ं र्ीन काशमर्ीची शनशम्ती करण्यात 

आली. मा. प्राचायाांच्या माग्दि्नाखाली क ं र्ीन काशमर्ीचे कामकाज चालते. रचना खालील 

प्रमाणे आहे. क ं र्ीन काशमर्ीची रचना खालील प्रमाणे आहे.  
 

 कशमर्ी सदस्य       पदनाम  

१. प्रा. डॉ. खाडे ए. एस.             चेअरमन  

२. प्रा. भोसले व्ही. आर.               सदस्य 

३. श्री. रसाळ एस. जे.       सदस्य 

 

क ॅं टीन कमिटी 

कार्यप्रणाली व मनर्ि  

१. मा. िाखाप्रमुखांचे माग्दि्नाखाली क ं र्ीन काशमर्ीचे कामकाज चालते. रयत 

शिक्षण संस्थेच्या शनयमांनुसार क ं र्ीन चालशवण्यासाठी शदले जाते.  

२. क ं र्ीन कशमर्ी मधे्य दोन शिक्षक व एक शिके्षकेतर सदस्य काम पाहतात. 

३. क ं र्ीन कशमर्ी च्या शनयंत्रण आशण देखरेखीखाली क ं र्ीन चालते. क ं र्ीन कशमर्ीच्या  

प्रथम व शितीय सत्रात मीशरं्ग घेण्यात येतात. यात क ं र्ीन सुरू करणे, शनयम, 

स्वच्छता, फराळाचे पदाथ्, फराळाचे दरपत्रक, क ं र्ीन वेळ आशण ग्राहकांसाठी 

शनयम वाशर््क आढावा बैठक या बद्दल चचा् होते.  

४. क ं र्ीन चालकांकडून शनशवदा मागवण्यात येतात. शनशवदाचा शकमान व कमाल यांचा 

शवचार करून कमाल भाडे असणारटया शनशवदा शनवड करून भाडेतत्वावर एक 

वर्ा्चे बोलीवर सव् कायदेिीर पूत्ता पूण् करून चालवण्यासाठी देण्यात येते. 

५. क ं र्ीन मधे्य केवळ चहा कॉफी फराळाचे पदाथ् ठेवण्यात येतात. 

६. कॉलेज च्या शवद्यार्थ्ाांशिवाय व स्टाफ व्यशतररक्त इतर व्यक्तीनंा क ं र्ीन मधे्य ग्राहक 

म्हणून प्रवेि शदला जात नाही.  

७. क ं र्ीन ची मालकी अंशतमतः संस्थेची व महाशवद्यालयाची आहे.  

 

 



रयत शिक्षण संस्थेचे 

आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमस् कॉलेज रामानंदनगर, (बुली) 

ता. पलूस शज. सांगली  

क ं र्ीन शवभाग  

िैक्षशणक वर्् :- २०२०-२१ 

नोशर्स  
        वार, शदनांक:- १८ जुलै २०२०  

सशमतीचे नांव: कॉलेज क ं र्ीन कशमर्ी  

 उपरोक्त सशमतीच्या सव् सदस्यांना कळशवण्यात येते की, सशमतीची बैठक भूगोल 

शवभागामधे्य शद.१८/७/२०२० रोजी ठीक १२.१५ वाजता आयोशजत केली आहे. तरी कशमर्ी 

सदस्यांनी वेळेवर उपस्स्थत रहावे.  

बैठकीपुढील मवषर्  

१. सन २०२०-२१ या वर्ा्साठी कॉलेज क ं र्ीन चालू करण्याशवर्यी चचा् करणे. 

२. कोशवड-१९ (कोरोना) च्या लॉकडाऊन च्या कालावधीचा शवचारकरता क ं र्ीन बद्दल 

शनण्य घेणे.  

३. एनवेळच्या शवर्यावर चचा् करणे.  

सदर बैठकीमधे्य वरील ठरावावर आशण ऐनवेळी मांडण्यात आलेल्या शवर्यावर सशवस्तर 

चचा् करण्यात आली.  

  सदस्यांची नांवे      सही  

१. प्रा. डॉ. खाडे ए. एस.     

   

 

२. श्री. रसाळ एस. जे.   

      

    

३. प्रा. भोसले व्ही. आर.      

 

  



रयत शिक्षण संस्थेचे 

आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमस् कॉलेज रामानंदनगर, (बुली) 

ता. पलूस शज. सांगली  

क ं र्ीन शवभाग  

सन :- २०२०-२१ 

बैठकीचा वृतांत  

समितीचे नाॅंव:- कॉलेज क ं र्ीन कशमर्ी  

कॉलेज क ं र्ीन कशमर्ीचे प्रमुख प्रा. डॉ. खाडे ए. एस. यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कॉलेज 

क ं र्ीन कशमर्ीची सन २०२०-२१ या वर्ा्कररता ची मीशरं्ग िशनवार शद. १८/०७/ २०२० 

रोजी ठीक १२.१५ वाजता पार पडली. या वेळी मीशरं्ग मधे्य पुढील शवर्यावर चचा् करून 

शनण्य घेण्यात आले. 

१. िैक्षशणक वर्् :- २०२०-२१  साठी क ं र्ीन चालू करण्याबाबत चचा् करण्यात आली. 

या वर्ा्चा प्रथम सत्राचा शवचार करता ( कोशवड-१९ ) लॉकडाऊनमुळे क ं र्ीन बंद 

ठेवण्याचा शनण्य घेण्यात आला.  

२. कोशवड-१९ मुळे लॉकडाऊन च्या काळात कॉलेज मधे्य शवद्याथी वग् न येऊ 

िकल्यामुळे क ं र्ीन चालू करता येत नाही. यावर कॉलेज प्रिासनाचा सल्ला घेण्याचे 

ठरले.  

३. जो पय्न्त (कोशवड-१९) जागशतक महामारी आर्ोक्यात येत नाही तोपयांत क ं र्ीन 

सुरू करता येत नाही.  

४. ज्यावेळी ही पररस्स्थशत पूव् पदावर येईल त्यावेळी सव् शनयमांचे पालन करून 

क ं र्ीन सुरू करण्याबाबत   

 

  

 

                                                           

 

              

         प्रमुख                              प्राचार्य  

 कॉलेज क ं र्ीन कशमर्ी ए.एस.सी कॉलेज रामानंदनगर (बुली) 

 


