क शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधनयम, 2005 मधील कलम 2 (एच) व 4 (1) (बी) नुसार 17 बाब वर िस द करावयाची मािहती
व शासन िवभागाची मािहती खालील माणे आहे.
कलम 2(एच) नमुना 'क'
िश ण िवभाग

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम,2005 नुसार

अ. .
1

सावजिनक ािधकरणाचे नाव: नािशक महानगरपािलका

सावजिनक ािधकरणाची

िन मतीकारकानुसार िवभागणी

नािशक नगरपािलका,

नािशकरोड, देवळाली

नगरपािलका व सातपूर

सावजिनक ािधकणाचे नाव

नािशक महानगरपािलका
नािशक

ठकाण/संपूण प ा

नवीन पंिडत कॉलनी. जुनी
महानगरपािलका कायालय
पिहला मजला, िश ण

िवभाग , शरणपूर रोड नािशक.

नगरपािलका यांचे एकि करण

महानगरपािलका नािशक

क न दनांक 07/11/1982

मु यालय, राजीव गांधी भवन,

अ वये महानगरपािलके ची

शरणपुर रोड, नािशक 422

थापना

002

कलम 2(एच) नमुना 'ख'
िश ण िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक
अ. .

सावजिनक ािधकरणाची अथ सहा यानुसार

1

थािनक वरा य सं था

िवभागणी

सावजिनक ािधकणाचे नाव
नािशक महानगरपािलका

नािशक

ठकाण/संपूण प ा
नवीन पंिडत कॉलनी. जुनी
महानगरपािलका कायालय
पिहला मजला, िश ण

िवभाग , शरणपूर रोड नािशक422 002

कलम 4(1)(b)(i)
िश ण िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

अ. .

नािशक महानगरपािलके या अिभलेख िवभागाची रचना, काय आिण कत

1.

महानगरपािलके चे नाव

3.

संपूण प ा

2.

तपिशल

स म अिधकारी

यांचा तपिशल

मािहती

नािशक महानगरपिलका,नािशक
महानगरपािलका आयु

नािशक महानगरपािलका नािशक मु यालय,

राजीव गांधी भवन, शरणपुर रोड, नािशक 422
002

4.

कायालय मुख

5.

कोण या खा याचे अंतगत हे कायालय आहे

मा. आयु

सो नािशक महानगरपािलका नािशक

6.

कामाचा अहवाल कोण या कायालयाकडे सादर के ला जातो

मा. आयु

सो नािशक महानगरपािलका नािशक

8.

अंिगकृ त (Mission)

मनपाचे मह वाचे अिभलेखे (रे कॉड) जतन क न

7.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

कायक ा: भौगोिलक

येय/धोरण

सा य

य काय

जनतेला देत असले या सेवांचा थोड यात तपिशल

थावर मालम ा(येथे जिमन,इमारत आिण अ य थावर मालम ेचा

तपिशल)

ािधकरणा या संरचनेचा त ा

15.

महानगरपािलका कायालयाची वेळ आिण दुर वनी मांक,फॅ स,ई-

16.

सा ािहक सुटटी आिण िवशेष सेवांचा कालावधी

मेल,कायालयीन कालानंतर संपकाचा तातडीचा मांक

िश णा िधकारी िश ण िवभाग नािशक
महानगरपिलका,

मनपा िश ण िवभाग,नािशक
ठे वणे

मनपा े ातील 6 ते १४ वयोगटातील
िव ा याना शालेय वाहत आणणे.
शालेय वाहातील िव ाथ शाळे त टकिवणे.
6 ते १४ वयोगटातील िव ा याना
मोफत ,गुणव ा पूण िश ण देणे , िव ा याना
शै िणक व भौितक सुिवधा उपल ध क न देण.े
वरील माणे

1. मनपा े ातील 6 ते १४ वयोगटातील

िव ा याना शालेय वाहत आणणे.
2. शालेय वाहातील िव ाथ शाळे त टकिवणे.
3. 6 ते १४ वयोगटातील िव ा याना मोफत ,
गुणव ा पूण िश ण देणे.
4. िव ा याना शै िणक व भौितक सुिवधा
उपल ध क न देण.े

- िनरंक

- िनरंक

खालील नमुद के या माणे

वेळ: सकाळी 10.00 ते 05.45

दूर वनी . : 0253- 2571289
मिह याचा दुसरा व चौथा शिनवार, मिह यातील

सव रिववार व शासक य सावजिनक सु या (िवशेष
सेवा-आव यकतेनुसार)

कलम 4 (1)(दहा ) (i) (अनु. .14)
िश ण िवभाग

िश ण िवभागाची सवसाधारण रचना
आयु

अित र ् आयु ् (सेवा )

िश णािधकारी, मनपा िश ण िवभाग
सहायक काय म अिधकारी

अिध क
मु यिलिपक तथा लेखापाल

सम वयक
सिशअ
सम वयक (आईडी) गृ

लेखािलिपक

डाटा ए ी ऑपरे टर

मोबाईल टीचर

मुख (िनवासी वसितगृह )

लेखापाल

वर

िलिपक

किन िलपीक

िशपाई

के सम वयक
मु या यापक

उपिश क

कामाठी

4(1)(b)(i) नमुना 'क'
िश ण िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

नािशक महानगरपिलके या अिभलेख िवभागा या अिधकारी व कमचा यां या अिधकार क ा
अ. .

1.
2.

अिधकार पद

अित र

आयु

(सेवा)

िश णािधकारी, मनपा
िश ण िवभाग

आ थक अिधकार

(क)

.10 ल पयत

मा.आयु

संबिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप

महारा महानगरपािलका अिधिनयम

शेरा

माणे

यांनी

महारा महानगरपािलका अिधिनयम

वेळोवेळी अिधकार

माणे

दान के या माणे

िश ण िवभाग
अ. .

1.

2.

अिधकार पद
मा.आयु

अित र ्
आयु ्

(ख)

शासिनक अिधकार
महारा

महानगरपािलका

अिधिनयमा माणे
महारा

महानगरपािलका

अिधिनयमा माणे व
मा.आयु ्

संबिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप

शेरा

महारा महानगरपािलका अिधिनयम

1. महारा महानगरपािलका
2.

अिधिनयम

क शासनाचा मािहतीचा

अिधकार अिधिनयम 2005

सो.यांनी दान के लेले 3. महारा शासनाने वेळोवेळी
िश णािधकारी

3.

अिधकार

पा रत के लेले िनयम,उपिवधी व

महारा

महानगरपािलका

अिधिनयमा माणे व

इतर संबंिधत अिधिनयम इ.

4. महानगर पािलका अिभलेखांचे
उपिवधी इ.

5. महारा खाजगी शाळातील
कमचारी (सेवे या शत )
सो.यांनी दान के लेले
िनयमावली १९८१
अिधकार 6. मा यिमक शाळा संिहता
मा.आयु ्

शासन िवभाग
अ. .
1.
2.
3.

अिधकार पद
अितआयु

( सेवा )

अिध क

5.
7.

िशपाई

6.

अिधकार

संबिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप

शेरा

िश णािधकारी

मु य िलिपक तथा
लेखापाल
व र िलिपक

4.

फौजदारी

(ग)

किन ् िलपीक

व र कायालया या ा सूचना व यांनी दले या अिधकारानुसार

िश ण िवभाग
(घ)

अ. .
1.

2.

अिधकार पद
अितआयु

( सेवा )

िश णािधकारी

अध यायीक

संबिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप

अिधकार
महारा

महारा महानगरपािलका अिधिनयम

अिधिनयमा माणे

सो.यांनी दान के लेले अिधकार

महानगरपािलका

शेरा

तसेच मा. आयु ्

1. महारा

1. महारा महानगरपािलका

महानगरपािलका

अिधिनयम

अिधिनयम

2. महारा शासनाने वेळोवेळी

2. मािहतीचा

पा रत के लेले िनयम,उपिवधी व

अिधकार

इतर संबंिधत अिधिनयम इ.

अिधिनयम 2005 3. क शासनाचा मािहतीचा
या अनुषंिगक

अिधकार अिधिनयम 2005

अिधकार
3.

अिध क

4. मा. आयु ् सो.यांनी दान
के लेले अिधकार

मािहतीचा अिधकार

अिधिनयम 2005 या

िनरंक

अनुषंिगक बाबत

मािहती अिधकारी
िश ण िवभाग
अ. .

1.

अिधकार पद

अितआयु

( सेवा )

िश णािधकारी

2.

(य)

यायीक अिधकार
महारा

महारा महानगरपािलका अिधिनयम

महानगरपािलका

अिधिनयमा माणे

कलम 4(1)(b)(ii) नमुना 'ख'
िश ण िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

नािशक महानगरपिलके या अिभलेख िवभागातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत े
अ. .
1.

अिधकार पद

िश णािधकारी

आ थक कत

महारा

महानगरपािलका

अिधिनयमा माणे
अिध क

शेरा

व र कायालया या ा सूचना व यांनी दले या अिधकारानुसार

अिध क

3.

संबिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप

िनरंक

(क)

संबिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप

महारा महानगरपािलका अिधिनयम
तसेच मनपा उपिवधीनुसार कत े
पार पाडणे
िनरंक

शेरा

िश ण िवभाग
अ. .
1.

2.
3.
4.
5.

अिधकार पद

िश णािधकारी

शासिनक कत

संबिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप

महारा

मु य िलिपक तथा
लेखापाल
व र िलिपक
किन िलिपक

महारा महानगरपािलका अिधिनयम

महानगरपािलका

अिधिनयमा माणे

अिध क

6.

(ख)

महारा

महानगरपािलका

1. महारा महानगरपािलका
अिधिनयम

अिधिनयमा माणे व

2. क शासनाचा मािहतीचा

वेळोवेळी अिधकार

3. महारा शासनाने वेळोवेळी

मा.आयु

यांनी

दान के या माणे

शेरा

अिधकार अिधिनयम 2005

पा रत के लेले िनयम,उपिवधी व
इतर संबंिधत अिधिनयम इ.

िशपाई
िश ण िवभाग

अ. .
1.
2.

अिधकार पद
अित र

आयु

( सेवा )

िश णािधकारी

4.

मु य िलिपक तथा
लेखापाल
व र िलिपक

6.

िशपाई

3.
5.

किन िलिपक

शासिनक कत

फौजदारी कत

(ग)

संबिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप

महारा महानगरपािलका अिधिनयम

िनरंक

शेरा

िश ण िवभाग
(घ)

अ. .

अिधकार पद

1.

अित र

2.

आयु

अध यायीक
( सेवा )

िश णािधकारी

कत

संबिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप

महारा

महारा महानगरपािलका अिधिनयम

महानगरपािलका

अिधिनयमा माणे

1. महारा

महानगरपािलका
अिधिनयम

2. मािहतीचा

1. महारा महानगरपािलका
अिधिनयम

2. क शासनाचा मािहतीचा

अिधकार

अिधकार अिधिनयम 2005

अिधिनयम 2005

4.

मु य िलिपक तथा
लेखापाल
व र िलिपक

6.

िशपाई

3.
5.

शेरा

माणे

िनरंक

किन िलिपक

िश ण िवभाग
अ. .
1.

2.

अिधकार पद
अित र

आयु

( सेवा )

िश णािधकारी

4.

मु य िलिपक तथा
लेखापाल
व र िलिपक

6.

िशपाई

3.
5.

किन िलिपक

यायीक कत

महारा

महानगरपािलका

(य)

संबिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप

महारा महानगरपािलका अिधिनयम

अिधिनयमा माणे

िनरंक

शेरा

कलम 4(1)(b)(iii)
िश ण िवभाग

नािशक महानगरपािलके त कोणताही िनणय घेतांना पाळली जाणारी िनणय

गत उ रदािय व

येची आिण यावरील देखरेखीची प दत आिण सोपिवलेले

िश ण िवभागातील करण सादर कर याची प दती
किन िलपीक,

िश णािधकारीतथा िवभाग मुख

अित.आयु ्

महानगरपािलका आयु

आव यकते नुसार

मा. िश ण सिमती /मा. थायी सिमती/ मा.महासभा
कलम 4(1)(b)(iv) नमुना 'क'
िश ण िवभाग

नािशक महानगरपािलके त होणा या कामासंबंधी सामा यपणे ठरिवलेली भौितक व आ थक उ ी े
अ. .

अिधकार पद

सं थापातळीवर ठरवलेले मािसक/ ैमािसक/अधवा षक अथवा वा षक उ ी े
काम

भौितक उ ी े

आ थक उ ी े

कालावधी

शेरा

िनरं क

कलम 4(1)(b)(v) नमुना 'क'
िश ण िवभाग

अ. .
1
2

िवषय

नािशक महानगरपािलके त होणा या कामासंबंधी सवसामा यपणे आखलेले िनयम

शासक य करणे
मािहती अिधकार करणे

संबंिधत

शासक य

िनणय/कायालयीन

आदेश/िनयम/राजप वगैरेचा मांक व तारीख

3.

महारा महानगरपािलका अिधिनयम

माणे तसेच मनपा उपिवधीनुसार

क ीय मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005

शेरा

कलम 4(1)(a)(vi)
िश ण िवभाग

नािशक महानगरपािलके तील उपल ध कागदप ांची यादी

अ. .

द तऐवजाचा कार

न ती/म टर/न दपु तक, हाऊचर

सुरि त ठे व याचा कालावधी

1.

कायालयीन संिचका

नािशक महानगर पािलका अिभलेख

3.

रे कॉड देणे घेणे न द वही

िवहीत के या माणे

2.
4.

जतन व वग करण मागदशक पुि तके त

आवक जावक न द वही
कमचारी हजेरी पु क

कलम 4(1)(b)(vii)
िश ण िवभाग

नािशक महानगरपािलके त कोणताही धोरणा मक िनणय घे यापूव कवा याची कायालयात अंमलबजावणी कर यापूव जनतेशी अथवा
जनते या ितिनधीशी चचा कर याबाबत अि त वात असले या

अ. .

कोण या िवषया संबध
ं ी

व थेची कायप दती

स लामसलत

व थेचा तपिशल

संबिधत शासक य

िनणय/कायालयीन

पुनिवलोकनाचा काळ

आदेश/राजप वगैरेचा
मांक व तारीख

धोरणा मक िनणय

िनरंक

1) धोरणा मक अंमलबजावणी- िनरं क
2) धोरणाची अंमलबजावणी- िनरंक

कलम 4(1)(b)(viii) नमुना 'क'
िश ण िवभाग

अ.

सिमती,मंडळ
वा प रषदेचे
नाव

नािशक महानगरपािलके त सिम या,प रषदा अथवा मंडळा या बैठक चे तपिशल

सिमती,मंडळ वा

प रषदे या रचनेचा ढाचा

सिमती,मंडळ

सिमती,मंडळ वा

उ ेश

बैठक ची

वा प रषदेचा

या

या

प रषदे या

बैठक स

बैठक चा

बैठक चा

वारं वारता

राहणेची

जनतेस

कोणाकडे

उपि थत
जनतेस
मुभा

िनरं क

या

आहे का

इितवृ ांत
पाह यासाठी
उपल ध
आहे का

इितवृ ांत
उपल ध
असतो

कलम 4(1)(a)(ix)
िश ण िवभाग

अ. .

नािशक महानगरपािलका िश ण िवभागातील अिधकारी व कमचारी यांची िनदिशका

अिधका याचे नांव

पद

1.

ी.तुकाराम मुंढे

मा.आयु

3.

ी. िनतीन उपासनी

िश णािधकारी

2.

ी.रमेश पवार

4.

अित र

किन ् िलपीक

3

14/10/1994

ी.िवजय नेरकर

किन ् िलपीक

3

18/09/1987

ी.बाबासाहेब वाघ

किन ् िलपीक

3

01/05/2003

मु य िलिपक तथा
लेखापाल

ी वसंत आहेर

8.
10.
11.

सौ.सुिनता कोटकर

13.

ी.िवलास गोसावी

3

किन ् िलपीक

3

कामाठी

4

कामाठी

ी.गोकु ळ िबरार

14.

3

किन ् िलपीक

ी.श बीर सैयद

12.

3

किन ् िलपीक

ी. लिलत जं े

9.

1

1

4

कामाठी

4

संपकासाठी दुन वनी

झा याचा दनांक

18/11/1985

सौ.रे खा दाणी

7.

आयु -1

नोकरीत जु

3

ी अशोक हगिमरे

6.

भा से

अिध क

ी चं कांत थोरात

5.

वग

मांक

०२५३-२५७१२८९

19/11/1985
05/07/1984

18/11/1991
01/05/2003
18/11/1991
17/02/1983
18/11/1991

कलम 4(1)(Æa)(x)
िश ण िवभाग

नािशक महानगरपािलका िश ण िवभागातील अिधकारी व कमचारी यांची यादी.
अ. .

अिधका याचे नांव

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

धारण के लेले पद

थायी आ थापना
व

ग

मुळवेतन, ड
े
वेतन भ ा

महागाई
भ ा

घरभाडे भ ा

वै

शहर भ ा,

कय भ ा,

एकु ण वेतन

वहातुक भ ा,
धुलाई भ ा

अिध क

3

24680

34305

1936

1580

65501

किन ् िलपीक

3

18640

25910

3728

1580

49858

ी.िवजय नेरकर

किन ् िलपीक

3

16210

22532

3242

1580

43564

ी.बाबासाहेब वाघ

किन ् िलपीक

ी चं कांत थोरात

ी अशोक हगिमरे
सौ.रे खा दाणी

ी वसंत आहेर

ी. लिलत जं े

सौ.सुिनता कोटकर

मु य िलिपक तथा
लेखापाल
किन ् िलपीक
किन ् िलपीक
किन ् िलपीक

ी श बीर सैयद

कामाठी

ी गोकु ळ िबरार

कामाठी

ी िवलास गोसावी

कामाठी

3
3
3
3
3
4
4
4

23960
16230
15850
11270
16980
12470
14940
13510

33304
22560
22032
15665
23602
17333
20767
18779

4792
3246
3170
2254
3396
2494
2988
2702

1580
1580
1580
1580
1580
1680
1680
1680

63636
43616
42632
30769
45558
33977
40375
36671

कलम 4(1)(b)(xi)
िश ण िवभाग

नािशक महानगरनपािलका,नािशक



दनांक 1 एि ल,2017 ते दनांक 31 माच,2018 या काळासाठी मंजुर झाले या व खच झाले या र मेचा तपिशल

मंजुर र मेपैक वापर झाले या र मेचा तपिशल

चालु वषासाठी
अ. .

1.

अंदाजप क य शीष

मंजुर र म (लाखात)

िश के र वेतन

40

िश क वेतन

िनयोिजत वापर

3000

277195064

1217

98613823

5.

िश क/ िश के र कमचारी
पे शन व
िश क/ िश के र कमचारी
पे शन िव
िव ुत िबल

15

1340660

7.

िस यु रटी गाड वेतन

150

1416948

9.

कामाठी वेतन

75

6306292

2.
3.
4.
6.
8.

50

कोट खच

10

शासनािधकारी वेतन

13

10.

िश के तर कमचारी पे शन

12.

िव ाथ गणवेश

25

14.

पु तक खरे दी

5

11.
13.
15.
16.
17.
अनु.नं.
1
2

31

फोन िबल
ीन बोड

सी.सी.टी ही कॅ मेरा खरेदी
इं जी मा यम िश क
मानधन
िव ान दशन

2081785
4688334
47500

1005879
1474479

3

80025

15

32400

1650800

32480

2.74

68100

5

57478

15

शेरा

621156

खचाचा तपशील
50% माणे एकू ण खच

382579006/-

एकू ण

395370543

100 % माणे एकू ण खच

एकू ण खच

12791537/-

कलम 4(1)(b)(xii) नमुना 'क'
िश ण िवभाग

नािशक महानगरनपािलका,नािशक
अनुदान वाटपाची प दत



काय माचे वा योजनेचे नाव



लाभ िमळ यासाठी असले या पूव अटी



















लाभधारकांसाठी पा ते या अटी

: िनरंक

: िनरंक

: िनरं क

या योजने या लाभ घे यासाठी असलेली कायप दती
पा ता ठरिव याचे िनकष आिण आव यक कागदप े
या योजनेतुन िमळणा या लाभांचा तपिशल

: िनरंक

(अनुदान अथवा अ य काही मदत दली जात
असेल तर तोही तपिशल दयावा)
अनुदान वाटपाची प दत

: िनरंक

अजाबरोबर भरावयाची फ (अस यास)

: िनरंक

अज कोठे करावा अथवा अज कर यासाठी कायालयात कोणाला भेटावे
अ य फ (अस यास)

: िनरंक

अजाचा नमुना

: िनरंक

सोबत जोडावयाचे प रिश े

: िनरंक

(िशफरस प े,दाखले,द तऐवज)

या प रिश ांचा काही िविश नमुना अस यास

: िनरं क

कायवाही ब ल काही त ार अस यास तर

: िनरंक

उपल ध र मेचा तपिशल

: िनरंक

उ ी

: िनरंक

ती कोणाकडे करावयाची या अिधका याचे पदनाम
लाभधारकांची

येक वषागणीक दले या नमु यानुसार यादी

: िनरं क

शेरा

: िनरं क

कलम 4(1)(b)(xii) नमुना 'ख'
िश ण िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

काय माचे/योजनेचे नाव :- िनरंक

अनुदान वाटप काय मातील लाभाथ चा तपिशल

वष : दनांक 1 एि ल,20 17 ते दनांक 31 माच,2018

अ. .

लाभधारकाचे संपूण नाव आिण प ा

दले या अनुदानाची र म/ दले या सवलतीची र म

िनरंक

कलम 4(1)(b)(xiii)
िश ण िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

कोणतीही सवलत,परवाना अथवा अिधकारप िमळाले या लाभाथ चा तपिशल
परवाना/परवानगी/सवलत यांचा कार
परवाना देणारी अिधकारी

अ. .

परवानाधारकाचे नाव

: िनरंक

: िनरंक

परवाना मांक

परवाना

कती

द याची

ता रख

काळासाठी वैध

सवसामा य अटी

परवा याचा
तपिशल

िनरंक

कलम 4(1)(b)(xiv)
िश ण िवभाग

इले

अ. .

ए तऐवज/धारीणी/न दवहीचा कार

नािशक महानगरपािलका,नािशक

ॉिनक व पात उपल ध असलेली मािहती
िवषय

कोण या कार या

इले

ॉिनक व पात

मािहती साठिवलेली

1

िनरंक

िनरंक

िनरंक

आहे ?

ही मािहती ता यात

असले या

चे नाव

िनरंक

कलम 4(1)(b)(xv)
िश ण िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

सुिवधांचा कार:

उपल ध असलेली मािहती नाग रकांना पुरिव यासाठी उपल ध असले या सुिवधा



जनतेसाठी राखून ठे वले या भेटी या वेळेसंबधीची मािहती- िनरं क



कॉल सटरची मािहती- िनरं क








पर परसंवादी संकेत थळाची मािहती- िनरंक

कामा या तपासणी या संदभात उपल ध सुिवधांची मािहती- िनरं क
सूचना फलकाची मािहती- िनरंक

चौकशी क ाची/िखडक ची अथवा वागत क ाची मािहती िमळ याची सुिवधा- वागत क ,मु यालय वेश ाराजवळ,
पिहला मजला, राजीव गांधी भवन, शरणपूर रोड, नािशक 2

कायालयीन काळानंतर संपकाची सुिवधा अस यास याची मािहती- आप कािलन क
आपतकालीन संपकाची मािहती - आप कािलन क

अ. .

उपल ध सुिवधा

वेळ

कायप दती

िनरंक

थान

जबाबदार

कलम 4(1)(b)(xvi)
िश ण िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

क ीय मािहतीचा अिधकार अिधिनयम,2005 अंतगत मािहती अिधकारी,साहा यक मािहती अिधकारी आिण अिपलीय ािधकारी
यांची तपिशलवार मािहती

-

अ. .

थम अिपलीय अिधकारी

थम

अिपलीय

अिधकारी

ी.िनतीन
उपासनी

1

अिधकार पद

थम अिपलीय

अिधकारी हणून यांची
कायक ा

िश णािधकारी

मािहतीचा अिधकार

तथा िवभाग मुख

अिधिनयम,2005

अंतगत मािहती िमळणे
बाबत ा अजानुसार
मािहती देण.े

संपूण प ा/दुर वनी मांक
नवीन पंिडत कॉलनी. जुनी
महानगरपािलका कायालय

पिहला मजला, िश ण िवभाग ,

शरणपूर रोड नािशक- 422 002
दूर वनी .०२५३-२५७१२८९

व थम अिपलावर

मुदतीत िनणय देणे.

िश ण िवभाग ,पंिडत
-

जनमािहती अिधकारी

अ. .

जनमािहती

1

ी.चं कांत
कािशनाथ थोरात

अिधकारी

अिधकार पद

जनमािहती अिधकारी हणून

संपूण प ा/दुर वनी मांक

अिध क

मािहतीचा अिधकार

नवीन पंिडत कॉलनी. जुनी

मािहती िमळणे बाबत ा

िश ण िवभाग , शरणपूर रोड नािशक-

यांची कायक ा

अिधिनयम,2005 अंतगत
अजानुसार मािहती देणे.
िश ण िवभाग

साहा यक मािहती अिधकारी

अ. .

-

1.

ी. अशोक भाऊराव

साहा यक मािहती
अिधका याचे नाव

हगिमरे

अिधकार पद

व.िलपीक

महानगरपािलका कायालय पिहला मजला,
422 002

दूर वनी .०२५३-२५७१२८९

साहा यक मािहती अिधकारी
हणून यांची कायक ा

मािहतीचा अिधकार

अिधिनयम,2005 अंतगत
मािहती िमळणे बाबत ा
अजानुसार मािहती देणे
िश ण िवभाग

संपूण प ा/दुर वनी मांक
नवीन पंिडत कॉलनी. जुनी
महानगरपािलका कायालय

पिहला मजला, िश ण िवभाग ,

शरणपूर रोड नािशक- 422 002
दूर वनी .०२५३-२५७१२८९

कलम 4(1)(b)(xvii)
िश ण िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

नािशक महानगरपािलके या शासन िवभागाचे जनते या िज हाळयाचे िन य-िनयिमत िनणय आिण काही मह वाचे धोरणा मक िनणय
-- उ

मािहती िनरं क --

मनपा िश ण िवभागातील स ि थतीतील कामकाज

आ थापना ाथिमक िवभाग

ी बाबासाहेब वाघ कायासन 1

1. कमचा-यां या सव सेवा िवषयक बाब या न दी घे यासाठी सेवा पु तक तयार क न सेवापु तक व
अनुषिं गक बाबी अदयावत ठे वणे.
2. िश कां या उ

िश णा या/ िश णा या/ जात पडताळणी माणप ां या न दी मुळ माणप ाव न तपासून यां या

न दी सेवा पु तकात घेण.े

3. िश कां या नावात बदलचे
सेवा पु तकात घेण.े

ताव तयार क न मा यता िमळाले नंतर

आदेश िनगिमत क न या माणे न दी यां या

4.मा. आ थापनेशी संबंिधत सव प

वहार व करणे सादर करणे

6.मु या यापक पदो ती देणे बाबत

ताव क न मा यतेसाठी कमचारी िनवड सिमतीसमोर ठे वणे.

5.मा.शासनाकडू न ा प ांनुसार मा.शासनास मािहती पाठिवणे
7.व र /िनवड ण
े ी संबंधीचे
सिमतीचे मा यतेनुसार पा

ताव क न मा यतेसाठी कमचारी िनवड सिमतीसमोर ठे व यात येवन
ू कमचारी िनवड

िश कांची वेतन िनि ती क न मनपा मुलेप िवभागाकडे पडताळणीसाठी पाठिव यांत येते

मा.मुलेप िवभागाचे पडताळणीनंतर आदेश िनगिमत क न या माणे सेवापु तकात न दी घेण.े
8. बदू नामावली तयार क न मा.सहा.आयु

मागासवग क ,महसूल कायालय यांचेकडू न तपासणी क न घेण.े

9. िश क व िश के र कमचारी यांचेवर िश तभंगा मक कायवाहीचे
प चौकशी सिमती समोर चौकशीकामी सादर करणे

10..िश क/िश के र कमचा-यांची सेवाजे ता सुची
करणे

ताव तयार करणे.िनलंिबत कमचारी यांचे दोषारोप

येक वष 1 जानेवारी हा आधारभूत दनांक मानुन तयार क न िस द

11. मा.शासना या अनु.जाती,जमाती,इतरमागास व िवमु
मािहती सादर करणे.

जाती/भट या जमाती क याण सिमत ना बैठकां या वेळेस

12. जुलै मिह यात िश क व िश के र कमचारी यांचे सेवापु तकात पडताळणी क न वेतनवाढ आदेश देवून सेवापु तकात
न दी घेण.े

13.िश क व िश के र कमचा-यांचे गोपनीय अहवाल संबंिधत ािधकृ त अिधका-यांकडू न ितवेदन व पुनिवलोकन क न घेणे
व जतन करणे
14.मा.आयु

यां याकडील सा ािहक आढावा बैठ कसाठी िवभागास दैनं दन,आठवडयातील

गोषवारा काढू न कायालियन िवभाग मुखांकडे सुपुत करणे

ा

झाले या टपालाचा

15. संच मा यतेनुसार कमी जा त िश क ल ात घेता िश कांचे िनयोजन करणे व यानुसार िश कां या
बदलीचे

ताव सादर करणे.

16. वरी ांनी वेळोवेळी दलेले कामकाज करणे.
आ थापना मा यिमक िवभाग

1. कमचा-यां या सव सेवा िवषयक बाब या न दी घे यासाठी सेवा पु तक तयार क न सेवापु तक व
अनुषिं गक बाबी अदयावत ठे वणे
2. िश कां या उ

िश णा या/ िश णा या/ जात पडताळणी माणप ां या न दी मुळ माणप ाव न तपासून यां या

न दी सेवा पु तकात घेण.े

3. िश कां या नावात बदलचे

ताव तयार क न मा यता िमळाले नंतर

सेवा पु तकात घेण.े 4.मा. आ थापनेशी संबंिधत सव प

वहार व करणे सादर करणे

5.मा.शासनाकडू न ा प ांनुसार मा.शासनास मािहती पाठवणे.
6. पदो ती देणे बाबत

आदेश िनगिमत क न या माणे न दी यां या

ताव क न मा यतेसाठी कमचारी िनवड सिमतीसमोर ठे वणे.

7.व र /िनवड ण
े ी संबंधीचे
सिमतीचे मा यतेनुसार पा

ताव क न मा यतेसाठी कमचारी िनवड सिमतीसमोर ठे व यात येवून कमचारी िनवड

िश कांची वेतन िनि ती क न मनपा मुलेप िवभागाकडे पडताळणीसाठी पाठिव यांत येते

मा.मुलेप िवभागाचे पडताळणीनंतर आदेश िनगिमत क न या माणे सेवापु तकात न दी घेण.े
8. बदू नामावली तयार क न मा.सहा.आयु

मागासवग क ,महसूल कायालय यांचेकडू न तपासणी क न घेण.े

9. िश क व िश के र कमचारी यांचेवर िश तभंगा मक कायवाहीचे
प चौकशी सिमती समोर चौकशीकामी सादर करणे

10..िश क/िश के र कमचा-यांची सेवाजे ता सुची
करणे

ताव तयार करणे.िनलंिबत कमचारी यांचे दोषारोप

येक वष 1 जानेवारी हा आधारभूत दनांक मानुन तयार क न िस द

11. मा.शासना या अनु.जाती,जमाती,इतरमागास व िवमु
मािहती सादर करणे.

जाती/भट या जमाती क याण सिमत ना बैठकां या वेळेस

12. जुलै मिह यात िश क व िश के र कमचारी यांचे सेवापु तकात पडताळणी क न वेतनवाढ आदेश देवून सेवापु तकात
न दी घेण.े

13.िश क व िश के र कमचा-यांचे यांचे पदास वैय
यांचक
े डे पाठिवणे.
14.मा.आयु

क मा यता िमळणेचे

ताव मा.िश णािधकारी िज.प. नािशक

यां याकडील सा ािहक आढावा बैठ कसाठी िवभागास दैनं दन,आठवडयातील

गोषवारा काढू न कायालियन िवभाग मुखांकडे सुपुत करणे

ा

झाले या टपालाचा

15. संच मा यतेनुसार कमी जा त िश क ल ात घेता िश कांचे िनयोजन करणे व यानुसार िश कां या
बदलीचे

ताव सादर करणे.

15. िवनाअनुदािनत शाळा अनुदानावर येणेसाठी मा.शासनास
16. वरी ांनी वेळोवेळी दलेले कामकाज करणे.

ताव सादर करणे

ी. अशोक भा. हगिमरे

कायासन

2

1.िश क िश के तर कमचारी,मा.िश णािधकारी, कामाठी,सुर ार क यांचे वेतनाचे हाऊचर तयार करणे ,देयके तपासणे ,
वजावट रिज र ठे वणे , सेवािनवृ िश क िश के तर पे शन देयके तपासणे,पुरवणी बीले ,मेडीकल बील तपासणे
2.मनपा िश ण िवभागा या िहशोबा या न दवहया अ ावत ठे वणे
3.मनपा िश ण िवभागाचे

तािवत,अपेि त,सुधारीत अंदाजप क तयार करणे

4.शासन अनुदान िनधारण ताळमेळ तयार करणे
5.कायालयीन टॉक रिज र न द वहया ठे वणे

6.मनपा िश ण िवभाग मंजुर अंदाजप का नुसार योजना िनहाय न ती तयार करणे व पुढील कायवाही साठी सादर करणे

7.शासना कडील 50% शासन अनुदानाचे चारमाही आठमाही आकरामाही अंदाजप क सादर करणे .तसेच वेतन पे शन
वेळेवर करणे कामी दरमहा वेतन पे शन अनुदान मागणी करणे व पाठपुरावा करणे

8.िश क िश के तर कमचारी यांचे वेतनातुन कपात के लेला आयकर तसेच ठे केदार आयकर कपात चलन तयार करणे
9.सेवािनवृ ी संबधी करणे तपासने

10. मनपा िश ण िवभाग लेखापरी ण , थािनक लेखा,िनधी , धान महालेखाकार तसेच मनपा अंतगत लेखापरी ण आ ेप
पुतता करणे

11.दरमहा भिव य िनवाह िनधी संबिधत कमचा-यां या नावे खतवणे
12.सदर रकमेचा ताळे बद
ं ठे वणे ,तसेच रकमेवरील

ाजाची शासन िनणया माणे आकारणी करणे

13.कमचा-यांना यां या भिव य िनवाह िनधी खा यामधुन िनयमानुसार परतावा/नापरतावा आि म देणेपरतावा आि म ची
पुढील 24 ह यात वसुली करणे व वसुली संप यानंतर

आि म वसुली र म कपात वेतनातुन बंद करणे.

१४.भिव य िनवाह िनधी लेजर, ॉडिशट अदयावत ठे वणे,
१५.दरमहा कॅ शबुक व बँक पासबुक ताळमेळ ठे वणे
१६.भिव य िनवाह िनधी खाते

.002194600000212 म ये अंितम र म व आि म र म वजा जाता उवरीत रकमेची

मुदतठे व करणे कामी मनपा लेखा िवभाग कडे प

वहार करणे व मनपाने के ले या मुदतठे वीचा यो य न द ठे वणे

17.सव िश ा अिभयान लेखा िवषयक कामकाज िनधीचे संिवतरण पहाणे,देयके तपासने ,नोद वहया तपासणे ,लेखा आ ेप
पुतता करणे

१८.मनपा िश ण िवभागास कायालयीन कामकाजासाठी आव यक टेशनरी
सादर करणे

19.दैनं दन प

ताव मनपा भांडार व छपाई िवभागा कडे

वहार तसेच येणा-या प ांचे िनवारण करणे.

कमचारी नाव- ी. लिलत द.जं े
कायासन

3

1.शासना कडील 50% शासन अनुदानाचे चारमाही आठमाही आकरामाही अंदाजप क सादर करणे .तसेच वेतन पे शन
वेळेवर करणे कामी दरमहा वेतन पे शन अनुदान मागणी करणे व पाठपुरावा करणे
2.सेवािनवृ

िश क/ िश के तर कमचारी यां या िनवृ ी पुव पे शन

कागदप ची पुतता क न घेऊन सादर करणे .

3.कु टू ब िनवृ ी वेतनधारक कमचारी यांचे कडु न नमुना
ताव तयार करणे

4.दरमहा सेवािनवृ

ताव तयार क न नमुना

.11 फॉम भ न घेणे व आव यक कागदप ची पुतता क न घेणे.

वेतन व कु टू ब िनवृ ी वेतन धारकांचे पे शन बील व बँक ली ट

हाऊचर सह तयार क न मंजुरी साठी मनपा लेखा िवभागा कडे पाठिवणे

5.सेवािनवृत व कु टुंब िनवृ

वेतन

.05 फॉम भ न आव यक

येक मिह या या 25 तारखेपयत

ताव तयार क न मा.मु यलेखापरी ण िवभाग मनपा नािशक यांचे कडे मा यतेस

पाठिवणे, मा यता िमळाले नंतर पे शन बीलात समािव करणे

6. या िश कांना सेवािनवृ होवुन 15 वष झालेली आहे. अशा िश कांची पे शन पुन: थापना करणे

7. या िश कांचे वय वष 80 झाले असतील अशा िश कांना शासन िनयमानुसार मुळ बेिसक पे शन म ये 10% वाढ करणे
दरवष माहे- नो हबर मही याम ये सव सेवािनवृ िश क िश के तर कमचारी यांचे हयातीचे दाखले भ न घेण.े

8.सेवािनवृ कमचारी यांचे अजा नुसार यांना आव यक असलेले दाखले,बॅक शाखा बदलने,नाव बदलने इ.कामे करणे

9.शाळा इमारत भाडयाची 50 % र म शासनाकडे वेळोवेळी मागणी करणे . शासना कडु न इमारत भाडयाची र म ा
झा यानंतर मनपा कडे वग करणेची कायवाही करणे.

10.नवीन इमारत बांध यासाठी आव यक वग खो या व इतर सुिवधांची माहीती संबिधत िवभागास देणे
11.शाळा तरावर इमारत देखभाल दु ती साठी मनपा कडे प
12.मनपा शाळे ची

डागणे दु ती अथवा िवकसीत करणे साठी

वहार करणे. व पाठपुरावा करणे.

ताव तयार क न मनपा कडे सादर करणे

कमचारी नाव- सौ.कोटकर सुिनता कशोर (मा यिमक िवभाग)
कायासन

4

1. मनपा िश ण मा यिमक िवभागातील िश क व िश के र कमचारी यांचे वेतन िवषयक काम करणे.
2. मा यिमक िवभागातील सेवािनवृ कमचारी यांचे िनवृ ी वेतनाचे
वेतन देयक तयार करणे.

ताव तयार क न यास मा यता घेणे व िनवृ ी

3. मा यिमक िवभागातील आलेले टपाल व मु यालयातील आलेले टपाल यांची न द ठे वणे व याचा िनपटारा करणे.

4. मनपा मा यिमक शाळे तील आलेले लाईटबील,टेिलफोन बीलव पाणी बील तयार करणे व ईआरपी क न मु यालयात
सादर करणे.

5. सव कमचारी यांचे ा.फं ड कज मागणीबाबत आलेले अज यांचे बील तयार करणेव ईआरपी क न मु यालयात सादर
करणे.

6. कायिववरण तयार करणे.

7. मा यिमक िवभागातील आ थापना िवषयक कामकाजात मदत करणे.
8. मा.खाते मुख यांनी सूचिवले या नुसार कामकाज करणे.
कमचारी नाव- ीमती. पूनम बडगुजर
कायासन 5

1) शालेय पोषण आहार योजनतगत

येक शाळे च े मिहनािनहाय इ. 1 ते ५ एकू ण शाळा २२० तसेच इ. ६ ते ८ या

एकू ण शाळा १५० अनुदान िबले (देयके ) जमा करणे.

2) शापोआ योजनतगत मिहना िनहाय OFF-LINE नंतर ON-LINE MIS DATA फड करणे.

3) दर दोन मिह यांनी शाळा िनहाय तांदळ
ू ाची मागणी करणे. सदर माल िविहत मुदतीत शाळांना पुरवठा होत
अस याची खा ी करणे.

4) दरमहा शापोआ योजनतगत िज हा प रषद नािशक यांनी आयोिजत के ले या आढावा बैठक स
तांदळ
ू , िश क तांदळ
ू तसेच एकू ण लाभाथ याबाबतचा अहवाल सादर करणे.

ा ् तांदळ
ू ,खच

5) दर तीन (3) मिह यांनी QPR Budget तयार क न िज हा प रषद नािशक यांना सादर करणे.
6) वा षक AWP Budget तयार क न िज हा प रषद नािशक कायालयास सादर करणे.

7) सरल DATA BASE PRANALI तयार करणे.(वषातून एकदा शापोआ योजनतगत सव मनपा/खाजगी शाळा यांची

बक अकाउं ट मु या यापकांची नावे, मोबाईल नंबर, शापोआ योजनेचे काम पाहणारे िश क यांची नांवे मोबाईल
नंबर संवग िनहाय पटसं या) इ. मािहती अ यावत करणे.

8) साठा रिज टरला दरमहा ा ् तांदळ
ू ाची व ा ् अनुदानाची न द ठे वणे.

9) दैनं दन आलेले टपाल वकिशट म ये न द क न याबाबत कायवाही पूण करणे.

10) शापोआ योजनतगत व र कायालयाकडु न आलेले प रप के व इतर मािहती शाळांपयत पोहचवून यांचा अहवाल
संबिं धत कायालयास सादर करणे.

11) शालेय पोषण आहार योजनेशी संबिं धत शासनाने मागिवलेली मािहती वेळोवेळी िज हा प रषद नािशक कायालयास
सादर करणे.

12) शालेय पोषण आहार योजन या बाबतीत ा ् त ार बाबत प

वहार क न कायवाही करणे.

13) मा. िश णािधकारी यांनी ऐनवेळी दलेली सव कामे वेळेत पूण करणे.
कमचारी नाव- वसंत तुळिशराम आहेर
कायासन
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1) मनपा े ातील खाजगी मा यता ा शाळाची यादी ठे वणे

2) खाजगी अनुदािनत शाळांची वैदय कय िबले मंजुरी बाबत कायवाही करणे

3) खाजगी ाथिमक शाळांना आव यक ती प रप के तयार करणे
4) खाजगी शाळा सहलीस परवानगी देणे बाबत कायवाही करणे

5) खाजगी ाथिमक शाळे तील मा यता ा िशि कांचे नावात बदल करणे
6) मु या यापक पदो ती

ताव मा यता करणे

7) रजाकालीन िश णसेवक मा यता

ताव करणे

8) आर.टी.ई वेशा बाबत पालकां या त ारी आ यास त ार िनराकरण करणे
9) अनुदािनत खाजगी ाथिमक शाळातील िश क/िश के र मा यता

ताव सादर करणे

10) िवनाअनुदािनत खाजगी ाथिमक शाळातील िश क/िश के तर मा यता

ताव सादर करणे

11) कायम िवना अनुदािनत खाजगी ाथिमक शाळांतील िश क/िश के र मा यता
12) इय ा 5 वी व 8 वी

ताव सादर करणे

ताव मा.शासनास पाठिवणे बाबत आव यक ती कायवाही करणे

13) िवनाअनुदानीत शाळांचे तुकडी मा यतेचे
14) इं जी मा यम शाळा तुकडी मा यतेचे
15) सेमी तुकडी मा यतेचे

ताव मा.िश ण उपसंचालक कायालयास सादर करणे

ताव मा यतेस सादर करणे

ताव मा.िश ण उपसंचालक कायालयास सादर करणे

16) आर.टी.ई ितपुत मागणीचे एकि करण क न िश णािधकारी ाथ िज.प.नािशक
यांना सादर करणे

17) आर.टी.ई वेश

ये बाबत िश णािधकारी िज.प.नािशक यांचक
े डू न वेळोवेळी ा होणारे सुचना माणे संबिधत

शाळांशी वेळोवेळी संपक साधणे . व आव यक तो सम वय ठे वणे,संबिधत िमटीगांचे िनयोजन करणे.
18) इं जी मा यामा या शाळा या त ारी बाबत कायवाही करणे

19) खाजगी शाळा कोट के सेस बाबत आव यक ती कायवाही करणे

20) अनुदािनत खाजगी शाळांनी अनुशेष पडताळणी बाबत रिज टर तपासून देणे
21)

भारी मु या यापक मा यतादेणे बाबत आव यक ती कायवाही करणे

22) खाजगी शाळे तील िश कांची सं थेिव द, सं थेची िश कािव द त ार अस यास तपासून
कायवाही करणे मा.िश णािधकारी यं◌ाचे िनदशा माणे कायवाही करणे

23) मािहती अिधकार संबिधत अजावर कायवाही करणे

24) मु या यापक व िश के र कमचारी रजा रोखीकरण सादर करणे
25) खाजगी ाथिमक शाळे बाबत वेळोवेळी आव यक तो प
26) खाजगी शाळाम ये
कळिवणे

वहार संदभाने कायवाही करणे

वेश िमळावा हणून पालकांची मागणी अस यास िनयमानुसार

27) संच मा यता दु तीची मागणी अस यास मा.िश ण उपसंचालक पुणे यांना

वेश देणे बाबत शाळे स

ताव सादर करणे

28) खाजगी शाळांची सुटृयांची यादी बाबत आव यक ती कायवाही करणे
29) अनािधकृ त शाळा बंद करणेबाबत कायवाही करणे

30) खाजगी शाळा फ बाबत पालकां या त ारी आ यास मा.िश ण उपसंचालक कायालयास अहवाल सादर करणे
31) शालेय प रवहन सिमती चे कायवाही बाबत यो य ती कायवाही करणे,
32) िवदया य सुर ा

व थेबाबत आव यक ती उपाययोजना करणे बाबत शाळांना सुचना देणे

33) खाजगी शाळा संदभात मा.लोकायु

यांचक
े डील ा संदभानुसार यो य ती कायवाही करणे

34) खाजगी शाळा संदभात मा.िवधानसभा तारां कत

ाचे उ रा बाबत कायवाही करणे

कमचारी नाव- सौ. रे खा अ.दाणी
कायासन

07

1 ) महारा नागरी सेवा (रजा) िनयम 1981 नुसार िश क व िश के तर कमचा-याचे िविवध कार या रजा
करणे ( ी िश क सुतीरजा, ककरोग/ यरोग/ प घात या आजारा या रजा,
इ यादी)

ताव तयार

ानदंश ,िवप यना, कु टुंबिनयोजन श

या

2 ) मनपा िश ण िवभागा या ाथिमक शाळांचे िव ुत बीले मनपा ाथिमक शालेय िव ुत बीले शाळांकडु न आले नंतर
रिज र म ये न द क न िबलांची यादी क न एकु णात करणे, हाऊचर तयार करणे व E.R.P क न पुढे मनपा लेखा िवभागास
मंजुरी तव पाठिवणे

3 ) ाथिमक शाळे त िश ण घेत असले या िवदया या या नावात ,आडनाव,जातीत व ज मतारखेत म ये बदल यो य पुरावा
घेवुन

ताव तयार करणे ( िनयम:- मुंबई ायमरी ए युकेशन िनयम 1949 मधील िनयम

4) सेवािनवृ िश के तर कमचा-यांचे अ जत रजेचे रजा रोखीकरण
िनयम:- मा. आयु

अ वये

सो .यांचे कडील प

ताव तयार करणे

मांक 48 (ई) अ वये )

जा. .373 दनांक 06/03/2009 अ वये 1981 नुसार रजा िनयम 50(1)(बी) 54

कमचारी नाव-िवजय रामदास नेरकर,
कायासन मांक 08

1. मा. क प अिधकारी, तथा सहा.िज हािधकारी एकाि मक आ दवासी िवकास क प, नािशक. यां याकडे सव शाळांकडील
ST आ दवासी िवदया याचे िश यवृ ी मागणी

ताव एकि त क न सादर करणे.नािशक महानगरपािलका काय ै ातील

शाळांना संबध
ं ीत कायालयाकडू न ा झाले या आदेशानुसार व प रप ाकानुसार सुचनांचे प रप ाक पाठवून शाळांकडु न
िश यवृ ी ताव हॉड कॉपी व सॉ टकॉपी जमा क न यांचे एकि त क न या संबंधीत कायालयास पाठिवणे

2. मा. िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा प रषद , नािशक. यां या कडे या शाळांनी खालील योजनानुसार आलेले
ताव एकि त क न सादर करणे

· रा य शासनाची मॅ ीकपूव िश ण फ , प र ा फ

ितपुत योजना.

· मा यिमक शाळे तील इय ा 5 वी ते 10 वी मागसवग य िवदया याना गुणव ा िश यवृ ी.
·अ व छ

वसायात काम करणा-या पालकां या मुलांना मॅ ीकपुव िश यवृ ी.

· इय ा 9 वी ते 10 वी तील अनुसूिचत जाती िवदया याना भारत सरकार मॅ ीकपुव िश यवृ ी.
· सािव ीबाई फु ले िश यवृ ी.

· अपंग िवदया याना िश यवृ ी (शालांतपुव / शालांत प र ो र)
· ा र य रे षेखालील कुं टूं बातील मागासवग य.

· इ. १ ली ते १० वी तील िवनाअनुदान व कायम िवना अनुदान शाळे तील बीपीएल धारक.

3. महारा रा य प र ा प रषद, पुणे. यांचे माफत घे यात येणा-या िश यवृ ी प र ा इ.५वी पूव उ मा यिमक (PUP)
इ.८वी पूवमा यिमक िश यवृ ी (PSS)

· नािशक महानगरपािलका काय ै ातील प र ा क ाची िनि ती. व प र ा बाबत. यांचे िनयोजन करणे.
मा. िश णािधकारी ाथ. िज हाप रषद, नािशक यांचे कडू न येणा-या आदेशा वये कामकाज करणे.
· सन 2017 म ये िश यवृ ी पा

िवदया याची ऑनलाईन ( िवदया याचे बँक खाते, बँकेचे नांव, IFSC CODE,

िवदया याचे आधार काड नंबर, पालकांचा मोबाईल नंबर इ यादी.) मािहती ऑनलाईन भरणे.
4. अ प सं याकं िवदया याची मािहती .

· सन 2011-12 , 2016-17 या वषात शासनाकडु न अ पसं याक लाभाथ िवदया याची बँक खाती ऑनलाईन अपडेट करणे.
संबंधीत कायालयाकडू न येणा-या आदेशा वये कामकाज करणे.

अ प सं याकं शाळांना वेळोवेळी सुचना दे यात येवून लाभाथ िवदया याची मािहती अपडेट कर याबाबत मागदशन व
सुचना देण.े

5. मनपा आ थापनेवरील एकु ण 72 कमचारी िश ण िवभागाकडे कायरत आहेत.

 सदर कमचारी दरमहा उपि थती, रजा कालावधी यांचे ERP णालीम ये उपि थतीबाबत ची मािहती दे यात येवन
ू
संबध
ं ीत कमचा-यांचे दरमहा वेतनबील तपासणे.

 सदर कमचा-यांचे पुरवणी वेतनबील तयार करणे व ERP णालीम ये मािहती भरणे.

 सदर कमचा-यांचे भिव य िनवाह िनधी कज करणे तयार क न यांचे बील ERP णालीम ये मािहती भरणे.

6. िश णिवभाग- आ थापनेवरील िश क- 940 िश के र -06 कामाठी-14+2 16 सुर ार क – 52 मा. िश णािधकारी01 असे एकु ण (1015) कमचारी िश ण िवभागाकडे कायरत आहेत.

 सदर कमचारी दरमहा उपि थती, रजा कालावधी यांचे दरमहा वेतनबील तपासणे.

 सदर िश क, िश के र कमचारी यांचे शासना कडील ५०% शासन अनुदानाचे अंदाजप क तयार कर यासाठी र मेची
मािहती देण.े

 महानगरपािलका ५०% अनुदानाचे अंदाजप क तयार कर यासाठी र मेची मािहती देण.े
 िश क वेतनबील तयार क न या बीलाचे हौचर बनवून ERP

णाली म ये 1) शासनाचे ५० % र मेचे हौचर

बनवणे. २) मनपा िह सयाचे ५० % र मेचे हौचर बनवणे. ३) िश कांचे वेतनाचे हौचर बनवणे. यानुसार मागणी मा.
लेखािधकारी, मनपा नािशक यांचक
े डे मंजुरीसाठी पाठिवणे.

 सदर या हौचर-3 नुसार बँक यादया तयार क न यांचे ऑनलाईन बँकेत पाठिवणे.

7. िश णिवभाग- िश कांचे पुरवणी बीले, रजा कालीन बीले, वेतन ेणी िनि ती नुसार बदल झा यास देय असलेली बीले.






सदर कमचारी रजा कालावधी फरकबील तयार क न लेखािवभागाकडे मंजुरीसाठी पाठिवणे.

सदर िश क, िश के र कमचारी यांचे शासना कडील ५०% शासन अनुदानाचे अंदाजप क तयार कर यासाठी र मेची
मािहती देण.े

महानगरपािलका ५०% अनुदानाचे अंदाजप क तयार कर यासाठी र मेची मािहती देण.े
िश क वेतनबील तयार क न या बीलाचे हौचर बनवून ERP

णाली म ये 1) शासनाचे ५० % र मेचे हौचर

बनवणे. २) मनपा िह सयाचे ५० % र मेचे हौचर बनवणे. ३) िश कांचे वेतनाचे हौचर बनवणे. यानुसार मागणी मा.
लेखािधकारी, मनपा नािशक यांचक
े डे मंजुरीसाठी पाठिवणे.

हौचर-3 नुसार बँक यादया तयार क न यांचे ऑनलाईन बँकेत मेल पाठिवणे.

8. िश णिवभाग- सदर कमचा-यांचे वैदय कय ितपुत देयके .



िश क कमचारी यांनी या कायालयास सादर के लेली वैदय कय खचाची



िश क कमचारी यांचे ५०% शासन अनुदानाचे र मेची मागणी करणे.



मंजुरीसाठी पाठिवणे.

महानगरपािलका ५०% अनुदानाचे र मेची मागणी करणे.

ितपुत देयके तपासून मा. लेखािवभागाकडे

वैदय कय खचाची ितपुत बील तयार क न या बीलाचे हौचर बनवून ERP णाली म ये 1) शासनाचे ५० % र मेचे
हौचर बनवणे. २) मनपा िह सयाचे ५० % र मेचे हौचर बनवणे.

मु या यापकांचे स ि थतीतील कामकाज

1. शाळे तील सव शै िणक कामे व अ यापन यासंबंधी िनयोजन क न यांची यश वीपणे अंमलबजावणी करणे.

2. शाळे तील वेश, िविवध प र ा व िनकाल यासंबंधी या सव कामांचे िनयोजन क न भावी अंमलबजावणी करणे.
3.

शासक य व िविवध कायालयांशी प

वहार करणे

4. िश ण िवभागाने मागिवलेली शै िणक मािहती तातडीने पुरिवणे.

5. शासन तरावरील आप या शाळे संबंधी Online मािहती िविहत मुदतीत पुण करणे.

6. शाळे चे वगवार वेळाप क तयार क न या माणे िश कांकडू न कामकाज क न घेणे उदा. दैिनक पाठ िनयोजन,
मािसक घटक िनयोजन, वा षक िनयोजन व िविवध शै िणक सािह य इ.

7. शाळे चे सव अिभलेखे अ यावत ठे वणे. उदा. जनरल रिज टर न दी, डेड टॉक रिज टर, गणवेश न द, पाठयपु तके
न द, वाचनालय पु तके , सव िश ा अिभयान अिभलेखे इ.

8. िश क व िश के तर कमचा-यां या कामकाजावर िनयं ण ठे वणे.

9. िव ाथ गुणव ा वाढीसाठी शालेय तरावर िविवध उप मांचे आयोजन करणे.
10. शाळा

व थापन सिमती, थािनक

ािधकरण

ितिनधी आिण समाजातील दानशूर

यांचेमाफत शाळा

िवकासासाठी आ थक व व तु व पात मदत िमळिव याचा य करणे.

11. शाळे तील िश कांना िविवध कार या शै िणक िश णास ो साहन देण.े

12. िव ा यासाठी या सव कार या लाभां या योजनांची भावी अंमलबजावणी करणे. उदा. गणवेश, पाठयपु तके ,
शालेय पोषण आहार व िविवध कार या िश यवृ या इ.

13. शालेय प रसर व छ व आनंददायी ठे वणे.
14. सव िश ा अिभयानांतगत

ा

िविवध अनुदानांचे तपिशलवार िवतरण क न यां या न दी ठे वणे उदा. शाळा

देखभाल दु ती अनुदान, शाळा अनुदान, िश क अनुदान, िव ाथ गणवेष अनुदान इ.

15. शासक य तरावरील िविवध प रप के , शासन िनणय यासंबंधीचा अ यास क न यानुसार अंमलबजावणी करणे.

16. शालेय प रसरातील शाळाबाहय िव ा याचा शोध घेवून यांना शालेय वाहात आणणेसाठी पथनाटय, चौकसभा,
नाटीका, भातफे री इ. चे आयोजन करणे.

17. ान रचनावादी शै िणक सािह य कायशाळा घेवुन इय ािनहाय शै िणक सािह य तयार करणे.

18. शाळे तील सव िव ा याची स ातून एकदा वै क य तपासणी क न गरजेनुसार पुढील तपासणीसाठी व
औषधेापचारासाठी संबंिधत िव ा यास िज हा

णालयात दाखल करणे.

19. शालेय पोषण आहारात आव यक घटक पदाथ दैनं दन दे याबाबत यो य िनयोजन क न
करणे. तसेच आठवडयातुन एकदा पुरक आहार देणे.

20. िव ा या या सवागीण िवकासासाठी

डा व सां कृ ितक काय मांचे आयोजन करणे.

21. िव ा या या सवागीण िवकासासाठी मािहती व तं

ानाचा भावीपणे वापर करणे.

भावी अंमलबजावणी

िश कांचे स ि थतीतील कामकाज

1) प रसरातील 6 ते 14 वयोगटातील दाखलपा व शाळाबाहय िव ा याची 100 % पटन दणी करणे.
2) प रसरातील 6 ते 14 वयोगटातील एकही बालक शाळाबाहय राहणार नाही यांची द ता घेणे.
3) शाळे त िनयिमत व व िशरपणे हजर राहणे.

4) िव ा याची उपि थती घेणे व गैरहजर िव ा या या पालकांशी संपक करणे.
5) वेळाप कानुसार वग अ यापन करणे.

6) नेमूण दले या इय ा िनहाय वा षक िनयोजन व घटक िनयोजन करणे.
7) दैनं दन अ यापनाचे िनयोजना माणे पाठ टाचण काढणे.

8) अ यापनात आनंददायी नािव यपूण प दतीचा वापर क न तणावमु

अ ययन

9) िवदया याची आवड व कल ल ात घेवून अ यापन करणे.
10)

क ठण संक पना सुलभ कर यासाठी िविवध शै िणक सािह याची िन मती करणे.

11)

िवषय व घटकिनहाय अ ययन अ यापन शै िणक साधनाचा वापर करणे.

13)

िवदया या या सात यपूण सवकष मू यमापन प दतीनुसार न दी ठे वणे.

15)

िवदया या या सवागीण गती बाबत पालकांना अवगत करणे.

12)
14)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

या राबिवणे.

येक बालकां या अ ययन मतेचे मू यमापन करणे.

आव यकतेनुसार अ यासात मागे पडले या िवदया याना अितरी

पूरक मागदशन करणे.

िविवध पधा परी ेचे मागदशन करणे व सराव वग आयोिजत करणे.

शाळे तील िविवध काय मात िवदया याना सहभागी कर यासाठी ो साहन देणे व मागदशन करणे.
परीसर/ े भेटीचे आयोजन करणे. शै िणक सहलीम ये सहभाग घेणे.
िविवध

डा पधा, वयंसेवी सं थांनी आयोिजत के ले या पधाम ये िवदया याना सहभागी क न िवदया या या

कला गुणांना संधी उपल ध क न देणे.

अ यापनानुसार वा याय, योग, क प, िनबंध िनयोजना माणे पूण क न तपासणी करणे व मागदशन करणे.
आकारीक मू यमापन चाच या व संकिलत मू यमापन चाच यां या
तपासणी करणे.

पि के चे िनधारण करणे. व उ र पि कांची

आकषक वग सजावट करणे. यासाठी नािव यपूण ानरचनावादी संक पना राबिवणे.
प रपाठ संचलनाचे िनयोजन क न देण.े

प रसर व छता, वृ ारोपण काय म, वृ
करणे.

दडी, ंथ दडी यासारखे संगानु प उप म राबवून जाणीव जागृती

थोरपु षां या जयंती/पू यितथी व रा ीय सण/समारं भ िनिम ाने िवदया या या व ृ त, िनबंध, िच कला, समुह
नृ य, समुहगान, पथनाटय यासार या वैयि क कला गुणांना संधी ा क न देणे.
संचयी गुणप कातील न दी वेळ या वेळी अदयावत ठे वणे.

27)

वगातील िवदया याना शासना या लाभा या योजना जसे. मोफत पाठयपु तके , गणवेश, िविवध िश यवृ ी, पोषण

28)

मु या यापकांनी िनयोजना माणे सोपिवलेली कामे वेळ यावेळी पूण करणे. अिभलेखे अदयावत ठे वणे.

29)
30)
31)
32)

आहार यांचा लाभ िमळवून देण.े व या या यो य न दी ठे वणे.

शासनाने गुणव ा िवकासासाठी राबिवलेले उप म, शासन िनणय या माणे कायवाही करणे.
वेळोवेळी बदलले या अ यास मानुसार िश ण घेणे व याची अंमलबजावणी करणे.
िवदया या या सवागीण िवकासासाठी दैनं दन अ यापनात तं
िवदया याचे सामा य ान वाढिव यासाठी
िनयिमत पणे आयोजन करणे.

ानाचा वापर करणे.

मंजुषा, िव ान कोडे, बालआनंद मेळावा या सार या उप मांचे

33)

शासन तरावरील आप या शाळा व वग या संबध
ं ीची online कामे िविहत वेळेत अचूक पूण करणे.

35)

वैय

34)
36)
37)
38)
39)
40)

वेळोवेळी मातापालक मेळावा व पालकसभा आयोिजत क न िवदया या या गती संबध
ं ी अवगत करणे.
क व छता व

म व िवकासासंबंधी मागदशन व समुपदेशन स ांचे आयोजन करणे.

व र कायालय व शासन तराव न आले या आदेशांची व उप मांची अंमलबजाणी करणे.

िवदया याना अवांतर वाचनासाठी पूरक सािह य, वतमानप , मािसके व पेटी वाचनालयाची पु तके उपल ध क न
देण.े

वगातील सव िवदया याची अ ययन तर िनि ती क न अ ययन तर वाढिव यासाठी िविवध उप म राबिवणे.

वाचन िवकास काय मांतगत अ ययन तर वाढिव यासाठी ा शै िणक सािह य आव यकते नुसार िवदया याना
उपल ध क न देणे.

िवदया या या कला गुणांना वाव दे यासाठी प रसरातील कारागीर,
िच कार इ.) यां या ा याि कांचा अनुभव िवदया याना देणे.

वसाियक (कुं भार, सुतार, लोहार, मुत कार,

िनवासी वसितगृहातील िव ा याना पुरिव या जाणा या िविवध सुिवधा
1.

िनवासी वसितगृहात वेशास प असणा या िव ा याना यां या आहे या ि थतीत वेिशत करणे.

2. िव ाथ वसितगृहात दाखल झा यानंतर याला दैनं दन लागणारे सािह य पुरिवणे..जसे कोलगेट , श, साबण, तेल,
व इतर

3. सामािजक संघटनां या लोकसहभागातून िविवध व तू/ शै िणक सािह य ा क न घेण.े
4. िवदया याना शयनासाठी पलंग,गादी, उशी तसेच लॅकेट, चादर वसितगृहातून पुरिवणे.
5. िनवासी

वसित हातील दाखल मुलांना आव यक या सव िनवास व भोजना या सुि वधा आिण सव आव यक

शै िणक सािह य व ा, पु तके , पेन, पेि सल, शालेय गणवेश, बूट सॉ स, शालेय द र इ यादी पुरिवणे.

6. िनवासी वसित हातील दाखल मुलांना सकाळी 1 वेळेचा ना ा, दुध व दोन वेळेचे ताजे जेवण व ताजे फळे पुरिवणे.

7. दरमहा .100/- िव ा या या बँक खा यावर िव ावेतन जमा क न या या उपयोग िव ा या या शै िणक सहली
आयोिजत कर यासाठी करणे.

8. वसितगहातील िवदया याची वेळोवेळी आरो य तपासणी क न आव यक ते औषध उपचार करणे.
9. िवदया याना वसंर णा साठी कराटेचे िश ण देण.े

10. िव ाथ देखभाल अंतगत के या जाणा या सव खरे ा िविहत प तीने करणे. (जसे वयंपाक गृह उपयोगी सािह य
खरे दी, आव यक शै िणक सािह य खरे दी, बे डग सािह य खरे दी तसेच कायालयीन टेशनरी खरेदी)

11. वसितगृहात िव ाथ मनोरंजनासाठी िविवध सण उ सव साजरी करणे.
12. वसितगृहातील िवदया याचे वाढ दवस वसितगृहाम ये साजरे करणे.

13. िवदया यासाठी िविवध कारचे खेळाचे सािह य उपल ध क ण देऊन िविवध खेळ िवदया याना िशकिवणे.
14. िव ाथ सम या सोडिव यासाठी वेळोवेळी यांचे समुपदेशन करणे.
15. वा षक

ेहसंमेलन आयोिजत करणे.

16. सामािजक जागृती असणा या नाग रकां या नातेवाईकांचे वाढ दवस वसितगृहात साजरे के ले जातात. या संगी
िव ा याना यांचेमाफत

ेहभोजन तसेच

डा व शै िणक सािह य वाटप करणे.

17. िव ा याना सव आव यक या भौितक, शै िणक सुिवधा पुरिवणे.
18. सुर ा र का या मा यमातून िव ा याना सुर ा पुरिवणे.
19. वसितगृहाशी संबंिधत सव रिज टर अ यावत ठे वणे.
20. िव ाथ सम या सोडिव यासाठी थािनक

व थापन सिमती या ैमािसक सभा आयोिजत करणे.

