माहहतीचा ऄहधकार ऄहधहनयम-2005
कलम 4(1)(ख) नुसार स्वयंप्रेरणेने घोहषत करावयाची माहहती
(हदनांक:- 23 हडसेंबर 2019)

शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग,
4 था मजला (हवस्तार आमारत), मंत्रालय,
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरू चौक, मुंबइ- 400 032.

केंद्र शासनाचा माहहतीचा ऄहधकार ऄहधहनयम, 2005 मधील कलम 4(1)(ख) नुसार
प्रहसद्ध करावयाच्या 17 बाबींची माहहती
कलम 4(1)(ख) (एक)
शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग, मंत्रालय (खुद्द) मधील काये व कतगव्ये यांचा तपशील
कायालयाचे नाव

:

शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग

पत्ता

:

4 था व 7 वा मजला, शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग, हु तात्मा
राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, मंत्रालय (हवस्तार), मुंबइ-400
032

कायालय प्रमुख

:

ऄपर मुख्य सहचव

शासकीय हवभागाचे नाव

:

शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग

हवहशष्ट काये

:

शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग (खुद्द) शालेय हशक्षण व क्रीडा
हवभागाची हवहशष्ट काये, ध्येय धोरणे तसेच कामाचे हवस्तृत

हवभागाचे ध्येय धोरण

:

स्वरूप याबाबतची माहहती सोबतच्या हवषय सूचीत दशगहवण्यात
अली अहे .

सवग संबंहधत कमगचारी

:

कामाचे हवस्तृत स्वरूप

:

कायालयीन दू रध्वनी क्रमांक व

:

कायालयीन वेळ: सकाळी 09.45 ते संध्याकाळी 05.30 पयंत

:

सवग रहववार याहशवाय प्रत्येक महहन्यातील दु सरा व चौथा

वेळा
साप्ताहहक सुट्टी व हवहशष्ट
सेवस
े ाठी ठरहवलेल्या वेळा

शहनवार या हदवशी सुट्टी

शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभागाच्या ऄहधपत्याखालील कायासनांचे हवषय (हवषयसूची)
ऄ.क्र.
1.

कायासनाचे नाव
प्रशा-1

हवषय
1) शालेय हशक्षण हवभाग (खुद्द) मधील ऄहधकारी व कमगचाऱयांच्या
अस्थापना हवषयक बाबी.
2) हवभागातील ऄहधकारी / कमगचारी यांना हवहवध ऄग्रीमे मंजूर करणे व
त्याकरीता तरतूद करणे.
3) रचना व कायगपध्दती संबंहधत सवग बाबी (खुद्द मंत्रालय हवभाग)
4) हवभागातील ऄहधकारी व कमगचाऱयांची हशस्तभंग हवषयक प्रकरणे
5) मंत्रालय हनयंत्रण कक्ष हवषयक सवग बाबी.
6) हवभागीय परीक्षांचे कामकाज
7)

हवभागातील

ऄहधकारी/

कमगचाऱयांच्या

सूधाहरत

वेतनरॅेणीतील

वेतनहनहरृती
8) हवभागातील ऄहधकारी / कमगचाऱयांच्या प्रहतहनयुक्तीची प्रकरणे
9) लोकसेवा अयोगामाफगत घेण्यात येणाऱया परीक्षांना ऄहधकारी /
कमगचाऱयांच्या हनयुक्त्या करणे
10) हनवडणूकीकरीता हवभागातील ऄहधकारी व कमगचायांच्या सेवा
ईपलबध करुन दे णे
11) हवभागातील तक्रार हनवारण ऄहधकाऱयांच्या हनयुक्त्या
12) शालेय हशक्षण हवभाग (खुद्द) मधील ऄहधकारी/ कमगचारी यांच्या
प्रहशक्षण हवषयक बाबी
13) शालेय हशक्षण हवभागाच्या (खुद्द) पदांचा अढावा नवीन पदांची हनर्ममती
करणे व पदे पुढे चालू ठे वणे
14) खुद्द हवभागातील महहला ऄत्याचार प्रहतबंध हवषयक सवग बाबी.
15)शालेय हशक्षण हवभागातील (खुद्द) अस्थापना हवषयक समन्वयाच्या बाबी
16) भरारी पथकाची स्थापना करणे.
17)खुद्द

मंत्रालयीन

हवभागातील

ऄहधकारी

व

कमगचाऱयांच्या

ऄहवालांसंदभात कायगवाही.
2.

प्रशा-2

1) शालेय हशक्षण हवभागाच्या प्रशासकीय हनयंत्रणाखालील महाराष्र
हशक्षण सेवक गट-ऄ व ब मधील तसेच सामान्य राज्य सेवा गट-ब मधील
खाली नमुद केलेल्या संवगातील ऄहधकाऱयांच्या सेवाहवषयक बाबी
(हवभागीय चौकशी आत्यादी वगळू न) :- हशक्षण संचालक व तत्सम, हशक्षण
सहसंचालक व तत्सम, हशक्षण ईपसंचालक व तत्सम, हशक्षणाहधकारी व
तत्सम, प्रशासन ऄहधकारी, प्राचायग, हजल्हा हशक्षण व प्रहशक्षण संस्था,

ज्येष्ठ ऄहधव्याख्याता, हजल्हा हशक्षण व प्रहशक्षण संस्था, ऄहधव्याख्याता,
हजल्हा हशक्षण व प्रहशक्षण संस्था, ईपहशक्षणाहधकारी व तत्सम., महाराष्र
हशक्षण सेवा गट-ब ऄहधक्षक व तत्सम, सामान्य राज्य सेवा गट-ब ऄहधक्षक
व तत्सम
2) वरील ऄनुक्रमांक (1) येथील सवग पदांचे सेवाप्रवेश हनयम/हवभागीय
परीक्षा हनयम/ मयाहदत हवभागीय परीक्षा हनयम 2) वरील ऄ.क्र. 1 मधील
संवगातील सवग पदांच्या पदोन्नती व सरळसेवन
े े पदभरती बाबत संपूणग
कायगवाही,
3) गट-क संवगातील कमगचाऱयांना महाराष्र हशक्षण सेवा गट-ब संवगात,
पदोन्नती दे ण्यासंदभात कायगवाही करण्याबाबत.
4) हजल्हा पहरषदातील वगग-3 च्या हजल्हा तांहत्रक सेवत
े ील कमगचाऱयांना
महाराष्र हशक्षण सेवा वगग-2 पदोन्नती दे ण्यासाठी महाराष्र हशक्षण सेवा
वगग-3 मधील कमगचाऱयांचे प्रमाण हनहरृत करणे.
5) महाराष्र हशक्षण सेवा गट-ऄ मधून भारतीय प्रशासन सेवम
े ध्ये हनवडीचे
हनयुक्तीबाबत.
6) शाळा न्यायाहधकरणातील न्यायाहधशांची (न्याहयक ऄहधकाऱयांची)
हनयुक्ती व सेवाहवषयक बाबी (गट-ऄ व ब समकक्ष)
7) महाराष्र हशक्षण सेवा वगग-ऄ हवभाग प्रमुखांना ऄहधकार प्रदान
करणेबाबत तसेच सदर ऄहधकाऱयांना हवत्तीय व प्रशासकीय ऄहधकार प्रदान
करणे.
8) राजपहत्रत ऄहधकाऱयांच्या संघटनेच्या मान्यता हवषयक बाबी तसेच
ईपरोक्त ऄ.क्र. 1 ते 8 मधील नमुद हवषयाबाबत या संघटनेच्या मागण्यावर
कायगवाही करणे.
9) क्षेहत्रय कायालयातील पूनगरचनेबाबत नमून हदलेल्या बाबी
10) शालेय हशक्षण हवभागाच्या ऄहधपत्याखालील गट-ऄ व गट-ब च्या
क्षेत्रीय ऄहधकाऱयांच्या गोपनीय ऄहवालाबाबत कायगवाही.
3.

प्रशा-3

1)

हवभागाच्या

प्रशासकीय

हनयंत्रणाखालील

गट-ऄ,

गट-ब,

ऄहधकाऱयाहवरुध्द हशसतभंगाची कारवाइ/ हवभागीय चौकशीबाबतची संपूणग
प्रकरणे, तसेच या ऄहधकाऱयांहवरुध्द भ्रष्टाचार, प्रशासकीय ऄहनयहमतता
आ. बाबत चौकशी प्रकरणे
2) क्रमांक-1 मधील ऄहधकाऱयांहवरुध्द प्राप्त झालेल्या तक्रारीची /
अरोपांची छाननी करणे/ ऄहवाल मागहवणे.
3) क्षेहत्रय कायालयातील गट-ऄ व ब मधील ऄहधकाऱयांहवरुध्दच्या दोषारोपाची चौकशी चौकशी करण्याकरीता चौकशी ऄहधकाऱयांची व सादरकता
ऄहधकाऱयांची हनयुक्ती करणे.

4) तातडीच्या हवभागीय चौकशी प्रकरणी कंत्राट पध्दतीने चौकशी
ऄहधकारी/ सादरकता ऄहधकारी याची हनयुक्ती करणे.
5) हवहशष्ट प्रकरणात चौकशी ऄहधकाऱयांना मानधन, प्रवास भत्ता आत्यादी
मंजूर करणे.
6) हवभागीय चौकशीत दोषी अढळू न अलेल्या क्षेहत्रय कायालयातील
ऄहधकाऱयांना द्यावयाच्या हशक्षेसंदभात महाराष्र लोकसेवा अयोगाशी
सल्लामसलत करणे
7)

दीघग

काळापासून

हनलंहबत

ऄसलेल्या

ऄहधकाऱयांचे

हनलंबन

ईठहवण्यासंदभात अस्थापना मंडळ-1 कडे प्रस्ताव सादर करणे.
8)

लाचलूचपत

प्रहतबंधक

खात्यास

क्षेहत्रय

कायालयातील

ऄहधकाऱयांहवरुध्द न्यायालयात खटला दाखल करण्यास परवानगी दे णे.
क्षेहत्रय कायालयातील ऄहधकाऱयांहवरुध्द पोहलसामध्ये फोजदारी गुन्हा
दाखल करणे..
9) ना-दे य, ना-हरकत प्रमाणपत्र दे णे
10) हवभागाच्या प्रशासकीय हनयंत्रणाखालील गट-ऄ, गट-ब ऄहधकारी व
गट-क, गट-ड कमगचारी यांची हवभागीय चौकशी / लाचलजूचपत संदभात
सामान्य प्रशासन हवभाग व ऄन्य प्रकरण एकहत्रत माहहती दे ण्यासाठी
समन्वयाची कायगवाही
4.

प्रशा-5

1) हशक्षण संचालक (माध्यहमक व ईच्च माध्यहमक), हशक्षण संचालक
(प्राथहमक) हशक्षण संचालक (ऄल्पसंख्यांक व प्रौढहशक्षण), संचालक,
महाराष्र राज्य शैक्षहणक संशोधन व प्रहशक्षण पहरषद कायालयातील तसेच
या संचालनालयाच्या ऄहधपत्याखालील सवग क्षेहत्रय कायालयात गट-ऄ ते
गट-ड ची पदे हनमाण करणे (अकृतीबंध)
2) ईपरोक्त कायालयातील गट-क व गट-ड मधील कमगचाऱयाच्या
सेवाहवषयक बाबी.
3) हशक्षण संचालनालय व त्यांच्या ऄहधपत्याखालील क्षेहत्रय कायालयातील
कमगचाऱयांची ऄनुकंपा तत्वावर हनयुक्ती करणे
4) हशक्षण संचालनालय व त्यांच्या ऄहधपत्याखालील क्षेहत्रय कााालयातील
कमगचाऱयांची प्रकलपग्रस्ट/ स्वातंत्र्य सैहनकांच्या पाल्यांना गट-क व गट-ड
च्या पदांवर हनयुक्ती दे णे.
5) ऄंशकालीन कमगचाऱयांच्या सेवा हनयहमत करुन त्यांना सेवाहनवृत्ती
हवषयक लाभ मंजूर करणे.
6) गट-क व गट-ड मधील कमगचाऱयांच्या हवभागीय परीक्षांबाबत हवहनयमन
करणे.

7) सवग क्षेहत्रय कायालयांचे कायालय हनहरक्षण.
8) शालेय हशक्षण हवभागाच्या ऄहधपत्याखालील शासकीय/ राजपहत्रत व
ऄराजपहत्रत पदांना वेतन सुधारणा अयोग/ वेतन सुधारणा सहमतीने
हशफारस केलेल्या वेतन रॅेण्या लागू करणे अहण त्याबाबतच्या सवग बाबी.
(त्रुटी आ. सहहत)
9) शालेय हशक्षण हवभागाच्या ऄहधपत्याखालील सवग दु य्यम कायालयातील
सवग मागासवगीय राजपहत्रत व ऄराजपहत्रत कमगचाऱयांबाबत ची अकडे वारी
/ माहहती ईपलब्ध करुन दे णे व ती संबंहधतांना पुरहवणे.
10) हशक्षण संचालनालयाच्या हवभाजनाबाबतच्या सवग बाबी.
11) हवभागाच्या क्षेहत्रय स्तरावरील शासकीय कायालयांचे गृह व्यवस्थापन
(हाउसहकपपग)
5.

एसडी -1

1) केंद्र पुरस्कृत अयसीटी योजना
2) सवग हशक्षा ऄहभयान योजना शासन स्तरावर समन्वय करणे अहण हनधी
हवतरण
3) सवग हशक्षा ऄहभयानांतगगत CAL कायगक्रम
4) CHILD TRACKING ईपक्रम
5) प्रयोगशाळा साहहत्य, व्यावसाहयक हशक्षण स्पधा
6) परदे शी ऄथगसहाहयत हशक्षणाबाबतच्या सवग योजना (युहनसेफ, युनडीपी,
युनेस्को आतर)
7) RTE Act 2009 मधील हवद्याथी या हवषयासंदभातील बाबींचा समन्वय
8) हवद्यार्थ्यांना शैक्षहणक साहहत्य पुरहवण्याची योजना
9) RTE नुसार 25 टक्के प्रवेश
10) बालकांचा मोफत व सक्तीचा हशक्षण हक्क कायदा 2009 बाबत
दु रुस्त्या
11) हवद्याथी ईपस्स्थतीचे संगणकीकरण
12) अरोग्य हवभाग/ महहला व बाल हवकास हवभाग यांचेकडील बालकांचा
संगणकीकृत सांस्ख्यकीचा वापर
13) रात्र शाळे तील हवद्यार्थ्यांचे प्रश्न
14) U-DISE
15) राज्य हवज्ञान हशक्षण संस्था नागपूरशी संबंहधत बाबी.
16) कस्तुरबा गांधी हवद्यालयासंबंधी सवग बाबी.
17) MEPS मधील हवद्यार्थ्यांशी संबंहधत बाबी.
18) जवाहर बालभवन, चनीरोड मुंबइ यांच्याशी संबंहधत सवग बाबी.

6.

एसडी -2

1) आयत्ता 1 ली ते 12 वी च्या प्रवेशासंदभात कायगवाही तसेच आयत्ता 11 वी
च्या प्रवेशाबाबत कायगपध्दती, अरक्षण हवहहत करणेबाबत.
2) ऄनहधकृत शाळांमधील हवद्यार्थ्यांचे शैक्षहणक नुकसान होउ नये म्हणून
त्यांची वार्मषक परीक्षा नहजकच्या मान्यता प्राप्त कहनष्ठ महाहवद्यालयामधून
घेण्यास परवानगी दे ण्याबाबत
3) शासकीय महाहवद्यालयातील व्यवस्थापन कोट्यातील आयत्ता 11 वी
प्रवेश
4) ईच्च माध्यहमक हशक्षणाबाबत (ऄभ्यासक्रमाव्यहतकरक्त) सवग बाबी
5) आयत्ता 10 वी 12 वी परीक्षा संबंहधत सवग बाबी.
6) पूवग माध्यहमक शाळा हशष्यवृत्ती परीक्षा
7) माध्यहमक शाळा हशष्यवृत्ती परीक्षा
8) अहदवासी हवद्याहनकेतन परीक्षा
9) राष्रीय भारतीय सैहनक कॉलेज प्रवेश परीक्षा, डे हराडू न (प्रथम)
10) राष्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा
11) हशक्षण शास्त्र पदहवका परीक्षा (प्रथम व हिहतय वषग)
12) वाहणज्य प्रमाणपत्र परीक्षा
13) हवमुक्त जाती भटक्या जमातीसाठी हवद्याहनकेतन परीक्षा
14) प्रौढ हशक्षण हवषयक सवग बाबी, मुंबइ शहर समाज हशक्षण सहमती
संदभात सवग बाबी (कायालयाची जागा व आमारत बांधकाम वगळू न)
15) हनरंतर हशक्षण योजना
16) साक्षर भारत कायगक्रमासंदभातील सवग बाबी
17) राज्य प्रौढ हशक्षण कायगक्रम
18) संपूणग साक्षरता मोहहमेचे ऄंतगगत/ बाह्य मुल्यमापन
19) हजल्हा साक्षरता महानगरपाहलका (बृहन्मुंबइ महानगरपाहलका वगळू न)
नगरपाहलकांमधील 9 ते 14 वयोगटातल मुलांसाठी ऄनौपचाहरक हशक्षण
20) क्रीडा गुण सवलती
21) महाराष्र राज्य माध्यहमक व ईच्च माध्यहमक हशक्षण मंडळ हवषयक सवग
बाबी.
22) हवद्यार्थ्यांना शाळा प्रवेशासाठी वयाचा दाखला, हक्रहमलेऄर प्रमाणपत्र,
ऄहधवास दाखल तसेच या संबंहधचे धोरण
23) हवद्याहपठाची शैक्षहणक पदवी व ऄहगतेच्या समकक्षतेशी संबंहधत बाबी.

7.

एसडी- 3

1) शालेय पोषण अहार योजना
2) मोफत गणवेश योजना (SSA+ राज्याची योजना)
3) मोफत पाठ्यपुस्तक योजना (SSA+ राज्याची योजना)
4) राजमाता हजजाउ मोफत सायकल वाटप योजना
5) बालभारती कमगचाऱयांहवषयी / बालभारती हवषयीच्या सवग बाबी
6) शाळे च्या ग्रंथालयात खाजगी पुस्तकांचा समावेश/ पुस्तक प्रकाशनाला
अर्मथक मदत
7) माध्यहमक शाळा संहहतेमधील हवद्यार्थ्यांशी संबंहधत बाबी.

8.

एसडी -4

1)हवद्याथी संख्या हनहरृत करणे (पट पडताळणी व पटनोंदणी) (आ. 1 ली ते
12 वी) हवशेष पटपडताळणी.
2) राज्यातील हंगामी कामगारांच्या मुलांसाठी / उसतोड कामगारांच्या
मुलांसाठी / बाल मजुरांसाठी प्राथहमक हशक्षणाच्या सोयी ईपलब्ध करणे
3) बालहदन मुलांसाठी कायगक्रम (गीतमंच योजना)
4) साहवत्रीबाइ फुले दत्तक पालक योजना
5) ईपस्स्थती भत्ता योजना
6) हवद्यार्थ्यांसंबंधी ऄहभनव ईपक्रम, स्पधा, खेळ, हवज्ञान प्रदशगन भरणे
7) हवद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांशी संबंहधत आतर मंत्रालयीन हवभागांशी संबंहधत
बाबी.ईदा. महहला व बालहवकास, बाल कामगार, बाल गुन्हेगारी, रॅपगग,
हवद्याथी अत्महत्या, हवद्याथी व्यसनमुक्ती, पलगभेद (Gender Bias),
हवद्याथी समुपदे शन, रस्तासुरक्षा ऄहभयान, ऄनुसूहचत जाती-जमातीचे
हवद्याथी
8) तणावाचे व्यवस्थापन
9) नक्षलग्रस्त व समाजातील वंहचत धटकांसाठी हशक्षण
10) शालाबाह्य मुले-सव्हेक्षण, सुहवधा व ईपाययोजना
11) माध्यहमक पुस्तक पेटी योजना
12) नेहरु हवज्ञान केंद्र व नेहरु केंद्र
13) आयत्ता 1 ली ते 12 वी पयंतच्या ऄभ्यासक्रमामध्ये खाजगी पुस्तकांचा
समावेश तसेच ऄभ्यासक्रमामध्ये कहवता/पाठ/व्यक्ती चाहरत्र्य यांचा
समावेश करणे. (खाजगी व्यक्तीने हलहहलेल्या साहहत्यासह)
14) नवीन शैक्षहणक धोरण (New Education Policy)
15) आयत्ता 1 ली ते 12 वी तसेच ऄध्यापक हवद्यालयाच्या ऄभ्यासक्रम
हवषयक सवग बाबी.
16) CBSE व आतर बोडाच्या ऄभ्यासक्रमाशी संबंहधत बाबी.

17) बालवाडी योजना/ पूवग शालेय हशक्षण केंद्र याबाबत सवग बाबी तसेच
शालेय पूवग प्रवेश धोरण हनहरृत करणे व त्यानुसार ऄनुषंहगक सवग बाबी
18) शालेय पूवग केंद्रे (प्रवेशाचे हवहनयम) ऄहधहनयम, 1996 संदभात के.जी.
वगातील प्रवेश, दे णग्या ऄभ्यासक्रम, प्रवेशाचे वेळी घेण्यात येणाऱया
मुलाखती याबाबत येणाऱया सूचना/तक्रारी बाबतची प्रकरणे, तसेच त्या
संदभातील न्यायालयीन प्रकरणे (या धोरणाच्या ऄनुषंगाने शालेय पूवग
हशक्षक हशक्षकेतर यांच्या सेवाहवषय बाबींबाबत ईपसहचव टीएनटी यांचे
ऄहभप्राय घ्यावेत.)
9.

एसडी -5

1) हशष्यवृत्यांचे हनकष व धोरणात्मक बाबी
2) राज्य शासनातफे दे ण्यात येणाऱया हवहवध हशष्यवृत्त्या
3) राज्य शासनातफे राबहवण्यात येणारी शुल्क माफी योजना
4) ईच्च माध्यहमक स्तरावरील हवद्यार्थ्यांना दे ण्यात येणारी खुली गूणवत्ता
हशष्यवृत्ती
5) अर्मथक दृष्ट्या मागावगीय हवद्यार्थ्यांना दे ण्यात येणारी गुणवत्ता
हशष्यवृत्ती
6) अहदवासी हवद्यार्थ्यांना हवद्यावेतन दे ण्याची योजना
7) ग्रामीण भागातील हु शार व प्रज्ञावान हवद्यार्थ्यांना राष्रीय हशष्यवृत्ती
8) आतर केंद्र सरकार व मंत्रालयीन हवभागांकडील (सामाहजक न्याय,
अहदवासी हवकास हवभाग, ऄल्पसंख्या हवभाग) हशष्यवृत्त्यांबाबत समन्वय व
संदभग
9) राज्य शासनाकडू न दे ण्यात येणाऱया हवहवध शैक्षहणक सवलती
10) माध्यहमक व ईच्च माध्यहमक ऄध्यापक हवद्यालयातील हशक्षक
हशक्षकेतर कमगचाऱयांच्या पाल्यांना मोफत हशक्षण
11) स्वातंत्र्य सैहनकांच्या पाल्यांना अहण शासकीय कमगचाऱयांच्या पाल्यांना
शैक्षहणक सवलती
12)

प्राथहमक

हशक्षकांच्या

पाल्यांना

मोफत

हशक्षण,

व्यावसाहयक

हशक्षणासाठी अर्मथक सवलत
13) आयत्ता 1 ली ते 10 वी पयंत सवांना हन:शुल्क हशक्षण
14) आयत्ता 1 ली ते 12 वी मुलींना मोफत हशक्षण
15) आयत्ता 5 वी ते 10 वी मुलींना शाळे त जाण्यासाठी मोफत एसटी प्रवास
योजना
16) हनवृत्त माध्यहमक हशक्षकांच्या पाल्यांना पदवी पयंतचे मोफत हशखण
17) ऄवषगण ग्रस्त/ टं चाइगस्त/ पुरग्रस्त / गारहपटग्रस्त भागातील मुलांना

शैक्षहणक सवलती/ परीक्षा माफी आ.
18) केंद्रीय हवद्यालयात हशकणाऱया अजी-माजी सैहनकांच्या पाल्यांच्या
शुल्कांची प्रहतपूती करणे
19) माजी सैहनकांच्या पाल्यांना / हवधवांना शैक्षहणक सवलती दे णे (आयत्ता
1 ली ते 12 वी)
20) अर्मथक दृष्ट्या दू बगल घटकातील हवद्यार्थ्यांना फी माफीची सवलत
21) मानव हवकास कायगक्रम
22) शालेय हवद्यार्थ्यांच्या वाहतूक धोरणाशी संबंहधत बाबी.
10.

एसडी -6

1)राष्रीय माध्यहमक हशक्षा ऄहभयान शासन स्तरावरुन समन्वय करणे अहण
हनधी हवतरण
2) शैक्षहणक गुणवत्ता व हवद्यार्थ्या्रंचे मुल्यांकन
3) राजीव गांधी हवद्याथी ऄपघात सानुग्रह योजना
4) ऄल्पसंख्यांक व ऄपंग हवकासाच्या ऄनुषंगाने हवद्यार्थ्यांशी संबंहधत सवग
बाबी
5) ऄल्पसंख्यांकांच्या कल्याणाकरीता राबहवण्यात येणाऱया 15 कलमी
कायगक्रमांतगगत केंद्रीय सघन प्रक्षेत्र हवकास कायगक्रम ऄंमलबजावणी
(हवद्यार्थ्यांशी संबंहधत)
6) राष्रीय / राज्य ऄल्पसंख्यांक अयोगाच्या हवद्यार्थ्यांशी संबंहधत बाबी
7) ऄपंग एकास्त्मक हशक्षण योजना ( प्राथहमक स्तर अहण माध्यहमक स्तर)
हवद्यार्थ्यांशी संबंहधत सवग बाबी
8) बालहक्क संरक्षण अयोग ऄहधहनयम, 2005 व राष्रीय बालहक्क
संरक्षण अयोग हनयम 2006 ची ऄंमलबजावणी व प्रकरणे
9) बालकांसाठीची राष्रीय सनद 2003
10) लैंहगक ऄपराधापासून बालकांचे संरक्षण ऄहधहनयम 2012 व
त्याऄंतगगत हनयम 2012 ची ऄंमलबजावणी व प्रकरणे
11) बाल न्याय ऄहधहनयम 2000 संबंधी बाबी
12) ऄनुसूहचत जाती/ जमाती अयोगाच्या हवद्यार्थ्यांशी संबंहधत बाबी
13) बालहचत्रवाणी हवषयक सवग बाबी
14) मॉडे ल स्कूल, गल्सग होस्टे ल
15) RMSA ऄंतगग Vocationalization of Education
16) राज्य नामांकन संस्था (SAAC)
17) हवपन्नावस्थेतील संस्कृत पंडीतांना केंद्र शासनाकडू न हमळणारे अर्मथक
सहाय्य तसेच संस्कृत भाषेच्या हवकासासाठी केंद्र शासनाच्या योजना

11.

टीएनटी-1

1) राज्यातील आयत्ता 1 ली ते १२ वी च्या सवग संस्थांमधील
हशक्षक/हशक्षकेतर कमगचाऱयांच्या सेवाशती व धोरणात्मक बाबी.
2) हशक्षक/ हशक्षकेतरांचे बदल्यासंबंधी धोरणात्मक बाबी.
3) हशक्षक/हशक्षकेतर/हनवडरॅेणी हशक्षक यांची शैक्षहणक ऄहगता/वयोमयादा
आत्यादी.
4) हशक्षक/ हशक्षकेतरासंदभात सेवाहवषयक हनयम/ कायदे / ऄहधसूचना
यांच्या अवश्यक दु रुस्त्या :
5) म.खा.शा.ऄ. 1977
6) म.खा.शा.क (से. व श.) हनयमावली, 1981
7) हज.प. हशक्षक/हशक्षकेतर सेवाप्रवेश हनयम तयार करणे/ सुधारणा करणे.
8) हशक्षण सेवक योजना संदभात संपूणग कायगवाही
9) केंद्र प्रमुखांच्या सेवाहवषयक बाबी.
10) ऄध्यापक हवद्यालयातील हशक्षकांच्या सेवाहवषयक बाबी
11) माध्यहमक शाळा संहहतेमधील सेवाहवषयक बाबी.
12) महाराष्र खाजगी शाळा ऄहधहनयम 1977 मधील सेवाहवषयक
तरतुदींची ऄंमलबजावणी
13) हशक्षकांकरीता सीइटी/टीइटी
14) शासकीय ऄध्यापक हवद्यालयातील प्राचायांच्या सेवा हवषयक बाबी.
15) महाराष्र राज्य परीक्षा पहरषदे ततफे अयोहजत करण्यात येणाऱया
हशक्षण शास्त्र पदहवका परीक्षा व तद्नुषंहगक बाबी

12.

टीएनटी-2

1) राज्यातील आ. 1 ली ते 12 वी च्या सवग संस्थांमधील ऄहतहरक्त ठरलेल्या
वा ठरणाऱया हशक्षक / हशक्षकेतर कमगचाऱयांचे समायोजन करणे/
समायोजन हवषयक धोरण ठरहवणे/ पदहनर्ममती/ पदभरती आत्यादी बाबत
कायगवाही
2) अरटीइ कायद्यानुसार नुसार शाळांना हशक्षकांची दे य पदे हनहरृत
करण्यासाठी हनकष हवहहत करणे
3) हशक्षकांच्या हनवडीसाठी हजल्हा हनवड सहमतीची स्थापना करणे.
4) नैसर्मगक वाढीमुळे हशक्षकांची नवीन पदे हनमाण करण्यास ना हरकत
प्रमाणपत्र.
5) शाळांतील हशक्षकांचा ऄनुशेषबाबतचे धोरण, महहला, मागासवगीय,
ऄपंग, सैहनक अरक्षण धोरण
6) मुख्याध्यापकांचे स्वतंत्र पद मंजूर करणे/ केंद्र प्रमुखांची पदे हनमाण
करणे/

हशक्षक

हशक्षकेतर

कमगचारी,

समादे शक,

मुख्याध्यापक,

ईपमुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख, ऄध्यापक हवद्यालयाचे ऄध्यापक, ऄध्यापक
हवद्यालयाचे प्राचायग (शासकीय ऄध्यापक हवद्यालयाचे प्राचायग वगळू न) व
तदानुषांहगक पद हनर्ममतीचे प्रस्ताव. (वगग-2 मुख्याध्यापक हज.प. वगळू न)
7) राज्यातील शाळांमधील ऄनुकंपा तत्वावरील हनयुक्तीच्या तक्रारी
8)

हजल्हा

पहरषदा/नगरपाहलका

/

नगरपहरषदा/महानगरपाहलका

शाळांमधील पदे मंजूर करणे
9) संस्कृत मानसेवा संघटक पदाला मान्यता दे णे/ पदे पुढे चालू ठे वणे
10) वस्तीशाळा हशक्षकांहवषयक धोरणात्मक बाबी (हशक्षक व हशक्षकेतर
कमगचाऱयांच्या सेवा हवषयक बाबीसह)
11) अरटीइ 2009 नुसार सवग शाळांमध्ये हवद्याथी हशक्षक प्रमाण राखणे
(PTR) तसेच आ. 1 ली ते 11 वीच्या शाळांमधील वगातील पटसंख्या,
हकमान सरासरी हजेरी, ताहसका आ. बाबत हनकष ठरहवणेबाबत.
13.

टीएनटी-3

1) राज्यातील आ. 1 ली ते 12 वी च्या सवग संस्थांमधील सवग
हशक्षक/हशक्षकेतर कमगचाऱयांच्या वेतनहवषयक सवग बाबी.
2) हशक्षक/हशक्षकेतरांचे फेरवेतन पडताळणी करुन वेतन हनहरृत
वेतनरॅेणी.
3) बँकेमाफगत वेतन पथकामाफगत शाळांसाठी लागू केलेल्या वेतन
योजनेच्या ऄंमलबजावणी हवषयक (तरतूदीसह) सवग बाबी.
4) वेतनासाठी राष्रीयीकृत बँकेची हनवड करणे.
5) खाजगी शाळांतील हशक्षक हशक्षकेतर कमगचाऱयांसाठी वेतन पथक.
6) हवहवध वेतन अयोगाच्या संबंहधत सवग बाबी.
7) शालाथग प्रणाली व ऄंमलबजावणी
8) रात्रशाळा हशक्षकांच्या वेतनासंदभातील बाबी.
9)ऄशासकीय

माध्यहमक

शाळांतील

सेवाहनवृत्त

झालेल्या

हशक्षक/हशक्षकेतर कमगचाऱयांची सेवाहनवृत्तीनंतरच्या पुनर्मनयुक्तीबाबतची
वेतन हनहरृतीची प्रकरणे.
10) भहवष्य हनवाह हनधी योजनेसंबंधी सवग बाबी
14.

टीएनटी-4

1) हशक्षकांचे वार्मषक मुल्यमापन, हवशेष संशोधनास प्रोत्साहन, हशक्षकांच्या
गुणवत्ता वाढी हवषयी प्रोत्साहन दे णे.
2) शालेय हशक्षकांना राज्य व राष्रीय पुरस्कार, प्राथहमक/माध्यहमक व
अहदवासी भागात काम करणाऱया हशक्षकांना राज्य पुरस्कार, अदशग स्त्री
हशक्षक पुरस्कार
3) हशक्षक कल्याण हनधी

4) ऄहभयोग दाखल करण्यास मंजूरी हमळणेबाबत. (ऄध्यापक हवद्यालयाचे
प्राचायग व हजल्हा पहरषद प्रशाला यांचे मुख्याध्यापक वगळू न)
5) हशक्षक व हशक्षकेतर कमगचारी यांच्यावर संस्था चालकांकडू न होत
ऄसलेल्या ऄन्यायाबाबत तक्रारी
6) मुख्याध्यापकांचे प्रशासकीय ऄहधकार काढल्यामुळे ईद्भवणाऱया समस्या.
7) हशक्षक/हशक्षकेतर यांचे हवरुध्दच्या तक्रारी.
8) अरटीइ कायद्यानुसार तक्रार हनवारण कक्षासंबंधी समन्वय, स्थापना
धोरण आ. ऄनुषांहगक बाबी
9) महहला हशक्षकांच्या तक्रार हनवारण हवषयक सवग बाबी
15.

टीएनटी-5

1)शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभागाच्या ऄहधनस्त सवग ऄहधकारी/कमगचारी,
हशक्षक व हशक्षकेतर कमगचारी यांच्या (मंत्रालय खुद्दची अस्थापना वगळू न)
वैद्यहकय खचासंदभात प्रहतपूतीची सवग प्रकरणे
2) केंद्र पुरस्कृत, राज्य पुरस्कृत योजनांच्या ऄनुषंगाने

हनयुक्त

हशक्षक/हशक्षकेतर यांच्या ऄनुषांहगक सवग बाबी (सवग हशक्षा ऄहभयान, ऄपंग
एकास्त्मक योजना, ऄपंग समावेशक योजना, सैहनक शाळा योजना,
हवद्याहनकेतन आ. व भहवष्यात येणाऱया यासारख्या योजना)
16.

टीएनटी-6

1) हशक्षक/हशक्षकेतर कमगचाऱयांना स्वेच्छाहनवृत्ती/सेवाहनवृत्ती वेतन व
तद्नुषंहगक आतर लाभ हमळणेबाबत
2) हशक्षक/हशक्षकेतर कमगचाऱयांच्या सेवत
े ील सेवाखंड हनवृत्ती वेतनासाठी
क्षमाहपत करणे.
3) ऄंहतम हनवृत्त होणाऱया हशक्षक/हशक्षकेतर कमगचाऱयांची पूवी मान्यताप्राप्त
खाजगी प्राथहमक व नगरपहरषदा तसेच हजल्हा पहरषदांच्या शाळांमधील
केलेली सेवा हनवृत्ती वेतनासाठी जोडू न घेणे.
4) शाळांमधून सेवाहनवृत्त होणाऱया हशक्षक/हशक्षकेतर कमगचाऱयांना त्यांनी
पूवी केलेली राज्य/केंद्र शासनाची सेवा हनवृत्ती वेतनासाठी ग्राह्य धरणे.
5) कुटु ं बहनवृत्ती वेतनाबाबतची प्रकरणे.
6) सैहनकी सेवा हनवृत्ती वेतनासाठी ग्राह्य धरण्याबाबतची प्रकरणे
7) मृत हनवृत्ती वेतनधारकाच्या संबंधात कुटु ं बहनवृत्ती वेतनास व ईवगहरत
ईपदानास मंजूरी दे ण्याबाबतची प्रकरणे, शाळांतील हशक्षक/हशक्षकेतर
भहवष्य हनवाह हनधी योजनांसंदभातील बाबी.
8) नहवन पेन्शन योजना (DCPS)
9) बांधाबांध भत्ता/सेवाहनवृत्तीनंतर प्रवास भत्ता

17.

एसएम-1

1) शाळा व्यवस्थापन सहमती हवषयीच्या सवग बाबी.
2) सवग हजल्हा पहरषदा माध्यहमक शाळांच्या व माजी शासकीय माध्यहमक
शाळांच्या भौहतक सुहवधा ईदा. जहमनीचे हस्तांतरण व बांधकामे, दु रुस्ती,
पुनबांधणी व यासाठी हनधी ईपलबध करणे.
3) शाळांच्या जमीन मागणी हवषयक सवग प्रकरणे
4) ऄशासकीय मान्यता प्राप्त माध्यहमक शाळांच्या आमारतीसाठी/
क्रीडांगणासाठी जमीन देण्याबाबत महसूल व वन हवभाग, ग्रामहवकास
हवभाग/ नगर हवकास हवभाग यांच्याकडे हशफारस करणे.
5) ऄशासकीय मान्यताप्राप्त माध्यहमक शाळांच्या आमारती/क्रीडांगणासाठी
खाजगी भूसंपादन करावयाचे झाल्यास ऄनुदान मंजूर करणे.
6) शासकीय शाळांसाठी खाजगी आमारती भाड्याने घेणे, भाडे पट्टा आमारत
भाडे मंजूरी
7) शाळांच्या भौहतक सुहवधांबाबत बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या
हशक्षणाचा ऄहधहनयम 2009 मधील तरतूदींची ऄंमलबजावणी
8) नगरपाहलका कक्षेतील हजल्हा पहरषदे च्या शाळा हस्तांतरीत करणे,
नगरपहरषदा/ नगरपाहलका शाळा हस्तांतरण
9) नगरपहरषदा/नगरपाहलका शाळा आमारत भाड्याचे प्रस्ताव
10) शाळा व्यवस्थापन / शाळा पुरस्कार/ नेतृत्व गुण प्रहशक्षण
11) ऄशासकीय शाळांना आमारत भाडे . ऄशासकीय मान्यता प्राप्त
ऄनुदाहनत शाळांच्या आमारत भाड्याबाबतच्या तक्रारी.
12) शैक्षहणक संस्थांना मुख्यमंत्री हनधीतून अर्मथक मदत.

18.

एसएम-2

1) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या हशक्षणाचा ऄहधहनयम/ शाळा संहहता /
स्वयंऄथगसहाय्य कायदा नुसार सवग शाळांच्या मान्यतेहवषयी कायगवाही.
2) शाळांच्या बृहत अराखड्याहवषयी कायगवाही करणे.
3) आयत्ता 1 ली ते 12 वी च्या सवग माध्यमाच्या नवीन शाळा ईघडण्यासाठी
धोरण ठरहवणे/ परवानगी दे णे अहण ऄनुषंहगक बाबी
4) नवीन शाळा ईघडण्यासाठी अवश्यक ती अर्मथक तरतूद करणे.
5) नवीन शाळांना हदलेल्या परवानगी अदे शाचे नुतनीकरण करणे.
6) भाग शाळा/पयायी शाळा/ वस्तीशाळा आत्यादी व नवीन वगग मान्यता आ.
7) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या हशक्षणाचा ऄहधहनयम/ शाळा संहहता
नुसार सवग माध्यमांच्या सवग व्यवस्थापनांच्या शाळांच्या मान्यता रद्द
करण्याच्या ऄनुषंगाने सवग प्रकारची कायगवाही
8) ऄनहधकृतहरत्या सुरु केलेल्या सवग प्रकारच्या (आयत्ता 1 ली ते 12 वी)

शाळांबाबत अवश्यक ती कायगवाही करण्याबाबतच्या सवग बाबी.
9) बंद पडलेल्या शाळांना पुनगमान्यता दे ण्याहवषयी संपूणग कायगवाही करणे.
10) दरवषी नवीन ईच्च माध्यहमक आयत्ता 11 वी च्या वगग परवानगीसाठी
कोटा हनहरृत करण्याबाबत हनकष हनहरृत करण्याबाबत
11) ऄध्यापक हवद्यालयांच्या प्रशासकीय बाबी ऄपात्रता तपासणे, त्रुटीची
पूतगता तपासणी, NCTE Norms व त्याप्रमाणे कायगवाही करणे, ऄपात्र
हवद्यालये बंद करणे, (शाळा व्यवस्थापनाशी संबंहधत वमा कहमशन
हशफारशरी)
12) सवग स्वायत्त संस्थांमध्ये एकसूत्रता अणणे. (स्थाहनक स्वराज्य
संस्था/खाजगी)
13) शाळे चे भाषा माध्यम बदलणे.
19.

एसएम-3

1) माध्यहमक शाळा संहहतेमधील तरतूदीस ऄनुसरुन शाळा व्यवस्थापनाशी
संबंहधत ईद्भवणारी सवग प्रकरणे व हवभागातील माध्यहमक शाळा
संहहताबाबत समन्वयाचे कामकाज
2)राज्यातील

स्थाहनक

स्वराज्य

संस्था/

(हजल्हा

पहरषदा/नगरपहरषदा/नगरपाहलका/महानगर पाहलका/ कटक मंडळे )
आत्यादी मधील हशक्षण सहमत्यांशी संबंहधत सवग कामकाज व सहमत्यांच्या
कामाचे संहनयंत्रण व पयगवक्ष
े ण
3) नगरपाहलका हशक्षण मंडळ कायदा-स्थापना, पुनगरचना, बरखास्ती
4) MEPS मधील शाळा व्यवस्थापनाशी संबंहधत बाबी. हवभागातील MEPS
बाबत समन्वयाचे कामकाज.
5) अरटीइ मधील तरतूदींची ऄंमलबजावणी समन्वय अहण शाळा
हवषयीच्या सवग बाबी. (हशक्षक/हशक्षकेतर अहण हवद्याथी यांच्याशी संबंहधत
बाबी वगळू न)
6) सी.बी.एस.इ./अयसीएसइ व आतर बोडाच्या माध्यहमक /ईच्च माध्यहमक
शाळा सुरु करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र दे णे व त्याच्याशी संबंहधत
सवग बाबी.
7) महाराष्र शैक्षहणक संस्था (व्यवस्थापन) ऄहधहनयम, 1976 ची
ऄंमलबलजावणी व त्याखाली शाळा व्यवस्थापनाशी संबंहधत सवग बाबी
ईदा.
8) शाळांवर प्रशासक नेमण्यासंदभात अलेली हनवेदने/मागण्या आत्यादी
9) हशक्षण संचालकांनी प्रशासक हनयुक्तीचा हनणगय घेतल्यानंतर
प्रशासकाच्या नावाची हशफारस केल्यावर त्यास मंजूरी दे णे / प्रशासक

बदलणे.
10) शाळांवर नेमलेल्या प्रशासकाच्या संदभात सुनावणी दे णे.
11) प्रशासकाच्या भत्यात वाढ करणे.
12) प्रशासक हनयुक्तीच्या कालमयादा वाढहवणे.
13) प्रशासकाहवरुध्द तक्रारी
14) खाजगी क्लासेस हवरुध्द तक्रारी/खाजगी क्लासला परवानगी
15)

बालकांचा

मोफत

व

सक्तीच्या

हशक्षणाचा

ऄहधहनयमातील

तरतूदीनुसार हत्रस्तरीय तक्रारी हनवारण यंत्रणेसब
ं ंधी संपूणग कामकाज,
त्याबाबतची ऄंमलबजावणी, अढावा आ.
16) शैक्षहणक संस्था चालक व व्यवस्थापक संघाच्या मागण्या तसेच
शाळांहवरुध्दच्या/ शैक्षहणक संस्थांहवरुध्दच्या तक्रारी.
17) पहदी भाषेच्या प्रचारासाठी राज्यातील ऄशासकीय संस्थांना केंद्र
शासनाकडू न हमळणारे ऄनुदान.
20.

एसएम-4

1) आयत्ता 1 ली ते १२ वी च्या सवग माध्यमांच्या शाळांच्या ऄनुदानहवषयक
सवग बाबी
2) आयत्ता १ ली ते १२ वी पयंतच्या सवग माध्यमांच्या शाळांना वेतन व
वेतनेत्तर ऄनुदान मंजूर करणे,
3) आयत्ता १ वी ते १२ वी पयंतच्या सवग माध्यमांच्या शाळांचे मुल्यांकन करुन
ऄनुदानास पात्र ठरहवणे.
4) संस्कृत पाठशाळांना ऄनुदान
5) हजल्हा पहरषदे च्या प्राथहमक शाळांना द्यावयाचे साहदल ऄनुदानाशी
संबंहधत बाबी
6) सवग नगरपहरषद /नगरपाहलका/महानगरपाहलका यांना वेतन ऄनुदान
मंजूर करणे व ऄनुषंहगक सवग बाबी.
7) आयत्ता १ ली ते १२ वी च्या सवग माध्यमांच्या शाळांमध्ये हकमान सरासरी
हजेरी हनकषापेक्षा कमी ऄसल्यास वेतनेतर ऄनुदानात दं डात्मक कपात
लावणे/ बंद करणे.
8) ऄध्यापक हवद्यालयांना ऄनुदान मंजूर करणे.
9) जवाहर बालभवन केंद्र योजनेच्या मंजूर ऄनुदानात वाढ होण्याबाबत
10) हजल्हा पहरषदांमधील हशक्षक/हशक्षकेतर कमगचाऱयांच्या वेतनाहवषयी
ऄनुदान हवषयक बाबी.

21.

एसएम-5

1) आयत्ता १ ली ते 12 वी च्या सवग माध्यमांच्या शाळांना नवीन ऄहतहरक्त
तुकड्या मंजूर करणे. तसेच त्या संबंहधचे धोरण ठरहवणे व ऄनुषंहगक सवग
बाबी.
2) आयत्ता 1 ली ते 12 वी च्या सवग माध्यमांच्या शाळांना नैसर्मगक / ऄहतहरक्त
तुकड्या मंजूर करणे.
3) आयत्ता १ ली ते १२ वीच्या सवग माध्यमांच्या शाळांच्या स्थलांतर व
हस्तांतरणांस परवानगी दे णे व त्याहवषयी संपूणग कामकाज.
4) वगग/तुकड्या आतर शाळांना जोडण्याहवषयक संपूणग कामकाज
(अरटीइतील तरतूदीसह)
5) मान्यताप्राप्त शाळे त दुसऱया माध्यमाचे वगग सुरु करणे/ त्या माध्यमाचे
समांतर वगग सुरु करणे.
6) मुलींच्या शाळे चे सहहशक्षणाच्या शाळे त रुपांतर करणे. पकवा
सहहशक्षणाच्या शाळे चे हवभाजन करणे/ रुपांतर करणे
7)

हजल्हा

पहरषदा/नगरपाहलका/नगरपहरषदा/

महानगरपाहलका

शाळांमधील तुकड्या व त्यानुषंगाने सवग बाबी
8) आतर हवभागाच्या हशक्षण व्यवस्थेच्या संहनयंत्रणासाठी स्थायी सहमती
गहठत करणे.
9) हजल्हा हशक्षण प्रहशक्षण संस्थाच्या तुकडया ऄध्यापक हवद्यालयांना
जोडणे.
10) राज्यातील प्राथहमक/माध्यहमक शाळांमध्ये हचत्रपट दाखहवण्यास/
सांस्कृहतक/ शैक्षहणक कायगक्रम सादर करण्यास ऄशासकीय / व्यक्ती
यांना परवानगी दे णे.
22.

एसएम-6

1) शासकीय हवद्याहनकेतन - सवग बाबी
2) शासकीय हवद्याहनकेतनाच्या कायगपध्दती व व्यवस्थापन यासाठी हनयुकत
केलेल्या हनयामक मंडळासंबंधी सवग कामे.
3) गणवेश दरात वाढ करणे.
4) शासकीय हवद्याहनकेतनाचे स्थलांतरण करणे
5)

शासकीय

हवद्याहनकेतनातील

वैद्यकीय

ऄहधकाऱयांचे

मानधन

वाढहवणेबाबत
6) शासकीय हवद्याहनकेतनातील प्राचायाना अहरण व संहवतरण ऄहधकारी
म्हणून ऄहधकार प्रदान करणे.
7) राष्रीय / राज्य ऄल्पसंख्यांक अयोग भाषाजात ऄल्पसंख्यांक अयोग व
तदृनुषंहगक बाबी. (शाळा व्यवस्थापनाशी संबंहधत)

8) मदरसा मधून हदल्या जाणाऱया हशक्षणाच्या अधुहनकीकरणाची योजना व
ऄल्पसंख्यांक समाजाच्या संस्था/शाळांसाठी पायाभूत सुहवधा योजना (केंद्र
शासन पुरस्कृत )
9) ऄल्पसंख्यांकाचे शैक्षहणक धोरण
10) राज्यात सैहनकी शाळा सुरु करण्यास परवानगी दे णे व त्या ऄनुषंगाने
सवग बाबी.
11) सातारा सैहनक स्कूल सवग बाबी
12) भोसला हमहलटरी स्कूल
13) हशवाजी हप्रपरेटरी स्कूल व तत्सम ऄशा सवग शाळासंबंधी सवग बाबी.
14) राज्यात नवोदय हवद्यालये ईघडणे, त्यासाठी मोफत जमीनी ईपलब्ध
करुन दे णे, अवश्यकतेनुसार आमारतीचे बांधकाम करणे, आमारतीची
दु रुस्ती करणे, आमारत भाड्याने ईपलब्ध करुन दे णे आत्यादी
15) शैक्षहणक शुल्य कायद्याच्या ऄंमलबजावणीबाबत संपूणग कामकाज
16) महाराष्र शैक्षहणक संस्था (दे णग्या घेण्यास प्रहतबंध) ऄहधहनयम 1987
ची ऄंमलबजावणी व दे णगीबाबत तक्रारीवर कायगवाही.
17) शाळांमध्ये 5 हदवसांचा अठवडा.
18) ऄल्पसंख्यांक हवद्यार्थ्यांना मोफत कोपचग क्लासेससाआी केंद्र शासनाची
ऄथगसहाय्य योजना.
23.

क्रीयुसे-1

1) हवभागीय/हजल्हा/तालुका क्रीडा संकुलाची स्थापना
2) हवद्यमान तालुका क्रीडा प्रहशक्षण केंद्रांच्या बाबी.
3) हजल्हा क्रीडा संकुलाची दे खभाल व व्यवस्थापन अहण क्लब हाउसची
हनर्ममती
4) खेळािारे सवांसाठी सदृढता ऄंतगगत हवहवध वयोगटासाठी क्रीडा स्पधांचे
अयोजन
5) व्यवहार ऄभ्यासक्रमाची अखणी
6) प्राथहमक हशक्षकांसाठी शारीहरक हशक्षण प्रहशक्षण व ईद्नोधन वगाचे
अयोजन
7) प्रत्येक हजल्ह्यात एक क्रीडा शाळे ची स्थापना
8) ग्राम शहर/ तालुका व हजल्हा स्तरावर सहमती स्थापना
9) क्रीडांगणावरील ऄहतक्रमणे रोखण्यासाठी ईपाय योजना.
10) हशवछत्रपती क्रीडा पीठ, पुणे
11) राज्यातील क्रीडा प्रबोहधनी हवषय सवग बाबी.
12) केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेंतगगत क्रीडा सुहवधा हनर्ममती साठी अर्मथक

सहाय्य हवशयक सवग योजना
13) राज्यस्तरावरील जलतरण तलाव बांधकाम योजना.
14) जहमनी बाबतची प्रकरणे (महसूल हवभागाकडू न ऄहभप्रायाथग प्राप्त
होणाऱया प्रकरणांसह)
15) हवदभग मराठवाडा, कोकण हवकास कालबध्द कायगक्रमांतगगत बाबी.
16) क्रीडांगण हवकास ऄनुदान.
17) व्यायमशाळा हवकास ऄनुदान योजना
18) आतर क्रीडा व खेळ हवषयक संकीणग बाबी
19) राज्य क्रीडा हवकास सहमती
20)

पंचायत

युवा

क्रीडा

व

खेल

ऄहभयान

(ऄनुदान

हवतरण/

संकलन/पहरक्षण/स्पधा)
21) क्रीडा हवभागाच्या मालकीची सवग मैदाने, क्रीडांगणावरील ऄहतक्रमणे.
22) राज्याचे क्रीडा धोरण
23)बृहन्मुंबइचा हवशेष क्रीडा हवकास अराखडा
24) भारतीय खेल प्राहधकरण (साइ) व त्यासंदभातील सवग बाबी
24.

क्रीयुसे-2

1) क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयातील गट-ऄ व ब मधील
ऄहधकाऱयांच्या अस्थापना हवषयक सवग बाबी. पदहनर्ममती (गट-ड तक गटऄ) नवीन कायालयांची स्थापना
2) हवभागीय चौकशी प्रकरणे
3) कायासनांशी संबंहधत हवषयाबाबतची न्यायालयीन प्रकरणे
4) सेवाहनवृत्तीहवषयक प्रकरणे
5) गोपनीय ऄहवाल हलहहणे पुनर्मवलोकन
6) ऄहखल भारतीय नागरी सेवा स्पधा
7) रॅी. हशवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार/ दादोजी कोंडदे व पुरस्कार/
ऄजुगन पुरस्कार हवषयक सवग बाबी, जीवनगौरव क्रीडा पुरस्कार, हजल्हा
क्रीडा पुरस्कार
8) स्व. खाशाबा जाधव कुस्ती स्पधा
9) छत्रपती हशवाजी महाराज चषक कबड्डी स्पधा
10) केंद्र शासनाच्या राष्रीय सदृढता दल (एन.ऄेफ.सी.) बाबी
11) भारतीय शालेय खेल महासंघ/ खेल प्राहधकरण व केंद्र शासनाच्या सवग
स्पधा
12) खेळाडूं ना अरक्षण खेळाडुं चा सत्कार
13) महाराष्र राज्य कुस्तीगीर पहरषद

14) कुस्तीहगरांना मानधन
15) वयोवृध्द खेळाडूं ना मानधन तसेच खेळाडुं साठी हवमा योजना
25.

क्रीयुसे-3

1) युवक कल्याण हवषयक सवग बाबी (ऄरॄमेघ स्पधा/समाजसेवा हशहबरे /
ग्रामीण व शहरी युवक मंडळांना ऄथगसहाय्य)
2) युवा धोरण व त्याची ऄंमलबजवणी युवा पुरस्कार, युवामहोत्सवाचे
अयोजन/ सहभाग, युवक वस्तीगृह व केंद्र/ राज्याच्या सवग योजना
3) स्वयंहसध्दा महहला स्वसंरक्षण.
4) क्रीडा हवभागाच्या ऄथगसंकस्ल्पय बाबी व त्याचे समन्वय
5) हजल्हा / राज्य क्रीडा हवकास हनधी
हजल्हा/ महाराष्र राज्य क्रीडा पहरषद हवषयक सवग बाबी (योजना, संरक्षण
आत्यादी)
6) क्रीडा हवकासात स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग
7) राष्रीय क्रीडा स्पधा व तद्नुषांहगक सवग बाबी (शालेय/राष्रीय/
अंतरराष्रीय स्पधा (स्पधापूणग प्रहशक्षण हशहबरे , खेळाडूं ना अर्मथक सहाय्य,
राज्य संघटनांना अर्मथक सहाय्य, संघ पाठहवणे)
8) खेळाडूं ना अंतरराष्रीय क्रीडा स्पधासाठी अर्मथक सहाय्याबाबतच्या सवग
बाबी.
9) क्रीडा संघटनांशी संबंहधत बाबी.
10) राज्याबाहेरील महत्वाच्या हशबीराच्या खचांना मंजूरी दे णे
11) एनसीसीच्या नवीन कायालयांसाठी आमारती बांधणे.
12) संरक्षण दलातून एनसीसी व प्रहत हनयुक्तीने येणाऱया लष्करी
ऄहधकाऱयांना हनवासस्थान ईपलब्ध करुन दे णे.
13) छात्रसैहनकांना हदल्या जाणाऱया हवहवध शैक्षहणक सवलती.
14) राज्य शासन व केंद्र शासन यांच्या हशबीरावरील संयुक्त खचातील केंद्र
शासनाचा हहस्सा प्रदान करणे.
15) हवभाग प्रमुखांचे ऄहधकार एनसीसी ईपमहासंचालकाना प्रदान करणे.
16) शैक्षहणक संस्थेस एनसीसीचे पथक मंजूर करणे, रारीय छात्रसेना
कायालयांचे संगणकीकरण करणे.
17) रारीय छात्रसेना कायालयांतील वगग 3 व वगग ४ ची ऄस्थायी पदे मंजूर
करणे.
18) क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयातील राष्रीय छात्र सेना
योजनेकरीता हनमाण केलेल्या ऄस्थायी पदांना मंजूरी दे णे.
19) राष्रीय छात्रसेना कायालयातील कमगचाऱयांच्या सेवाहवषयक बाबी.

20) नवी हदल्ली येथे होणाऱया प्रजासत्ताक हदन हशहबर व पंतप्रधान
मेळाव्यासाठी महाराष्राच्या एनसीसी छात्र सैहनकांच्या पथकाच्या खचास
मंजुरी दे णे
21) नवी हदल्ली येथील प्रजासत्ताक हदनी हशहबरास राज्यातील मान्यवर
व्यक्तींनी भेट दे णे.
22) एनसीसी कायालयातील “क” व “ड” गटातील कमगचाऱयांना
तात्पुरत्या हनयुक्त्या दे णे.
23) प्री कहमशन अहण हरफ्रेशर प्रहशक्षणासाठी पाठहवण्यात येणाऱया
एनसीसीच्या ऄंशकालीन ऄहधकाऱयांना हदल्या जाणाऱया भोजन भत्त्याच्या
दरात वाढ करणे.
24) राज्यातील हवद्याहपठांच्या कुलगुरुना एनसीसीचे मानद कमांडर हा
दजा बहाल करणे.
25) महाराष्र छत्र सेना योजनेसंदभात संपूणग कायगवाही.
26) महाराष्र राज्य भारत स्काउट अहण गाइड संस्था.
27) स्काउट व गाइड राष्रीय साहस ईपक्रम.
28) महाराष्र राज्य भारत स्काउट अहण गाइड संस्थेस सहाय्यक ऄनुदान
दे णे
29) महाराष्र राज्य भारत स्काउट अहण गाइड संस्थेतील कमगचाऱयांच्या
सेवाशती व वेतनरॅेणी.
30) राष्रीय स्काउट गाइड जांबोरी साठी तदथग ऄनुदान मंजूर करणे.
26.

ऄथगसंकल्प

1) ऄथगसंकस्ल्पय ऄंदाज तयार करणे:2) योजनांतगगत योजनांसाठी ईपलबध करुन हदलेला हनयत व्यय
ऄथगसंकल्पात सरळ समाहवष्ट करणे.
3) ऄथगसंकल्पावरील हवत्त मंत्र्यांच्या ऄहभभाषणावरील हवभागाशी संबंहधत
मुद्दे
4) ऄथगसंकल्प व पुरवणी मागण्यांच्या ऄनुषंगाने मा. मंत्री / सहचव यांना
हवभागाच्या संदभात द्यावयाची हटप्पणी.
5) राज्याच्या ईत्पन्नात भर पडण्यासाठी सूचवावयाच्या बाबी.
6) सुधाहरत ऄंदाज पत्रक तयार करणे व पुरवणी मागण्यांचे संकलन
7) हवहनयोजन लेख्याच्या ऄनुषंगाने ऄहतहरक्त मागण्या हवधी मंडळास
सादर करणे
8) कपात सूचना
9) कर/करेतर/महसूल/कजे अहण ऄहग्रम यांची तपशीलवार माहहती हवत्त

हवभागास पाठहवणे
10) वार्मषक व पंचवार्मषक योजनांचा अराखडा/ ऄहवाल तयार करणे व
हनयतव्यय ऄथगसंकस्ल्पत करणे
11) पुनर्मवहनयोजन:12) ऄथोपाय:13) अकस्स्मकता हनधी :- अकस्स्मकता हनधीतून घेण्यात अलेल्या
रकमांची भरपाइ व त्यानुषंगाने पुरवणी मागणी सादर करणे.
14) ऄथगसहाय्य:- केंद्र शासनाच्या हवत्त अयोगाच्या हशफारशीनुसार
दे ण्यात अलेल्या ऄथग सहाय्याच्या हवहनयोजनाबाबत
15) वैधाहनक हवकास मंडळे :16) केंद्राकडन सहाय्य हदल्या जाणाऱया योजनांवरील खचग व तरतूद
17) केंद्रीय हवत्त अयोगाच्या ऄनुषंगाने पाठवावयाची माहहती
18)हवहधमंडळाचे ऄहधवेशन सुरु झाल्यावर मा. राज्यपालांना करावयाच्या
ऄहभभाषणासाठी हवभागाच्या महत्वाच्या हनणगयांची, योजनांची एकहत्रत
माहहती संकहलत करुन दे णे.
27.

प्रहशक्षण

1) शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभागाचे प्रहशक्षण धोरण राबहवणे

कक्ष

2) हजल्हा हशक्षण व प्रहशक्षण संस्था स्थापन करणे (केंद्र पुरस्कृत
योजना)/आमारत बांधकाम / साहहत्य खरेदी आत्यादी ऄनुषंहगक बाबी.
3) हजल्हा हशक्षण व प्रहशक्षण संस्थांमधील हशक्षकांचे सेवाप्रवेश हनयम
4) हजल्हा हशक्षण व प्रहशक्षण संस्थांच्या अवती व ऄनावती खचासाठी केंद्र
शासनाकडू न मुतदवाढ ईपलब्ध करुन घेणे.
5) हजल्हा हशक्षण व प्रहशक्षण संस्थांमधील हशक्षकांचे सेवांतगगत प्रहशक्षण.
6) हजल्हा हशक्षण व प्रहशक्षण संस्थांचे भाड्याने घेतलेल्या आमारतींच्या
भाड्यास मंजूरी हमळणेबाबत
7) हजल्हा हशक्षण व प्रहशक्षण संस्थांना एनसीटीइची मान्यता घेण्याबाबत
8) एनसीटीइ ॲक्टची पडताळणी करण्यास सहमती हनयुक्त करणेबाबत
9)

माध्यहमक

व

ईच्च

माध्यहमक

तसेच

कला

हशक्षकांचे

हनवडरॅेणी/वहरष्ठरॅेणी करीता सेवांतगगत प्रहशक्षण अयोहजत करण्याबाबत
10) ऄध्यापक हवद्यालयातील हशक्षकांचे सेवांतगगत प्रहशक्षण अयोहजत
करण्याबाबत
11) नहवन प्रहशक्षण ईपक्रमास मान्यता व ऄंमलबजावणी ईदा. CSR,
Unicef, हिटीश कौस्न्सल/IIT Bombay
12) RMSA व SSA कडील प्रहशक्षणाचे समन्वय व धोरण

13) महाराष्र राज्य शैक्षहणक संशोधन व प्रहशक्षण पहरषद (SCERT) व
त्याऄंतगगत खालील संस्था/ हजल्हा हशक्षण व प्रहशक्षण संस्था (DIET) व
आतर प्रहशक्षण हवषयक बाबी.
14) दृक रॅवण हशक्षण संस्था, पुणे
15) व्यवसाय मागगदशगन संस्था, मुंबइ व व्यवसाय मागगदशगन व हनवड केंद्र
16) राज्य हशक्षणशास्त्र संस्था
17) राज्य अंग्ल भाषा ऄध्यापन संस्था, औरंगाबाद
18) राज्य हवज्ञान हशक्षण संस्था, नागपूर
19) शैक्षहणक तंत्रज्ञान कक्ष, मुंबइ
20) महाराष्र राज्य शैक्षहणक हनयोजन व प्रहशक्षण संस्था, औरंगाबाद
21) हशक्षक/हशक्षकेतरांचे वरीष्ठ व हनवडरॅेणी सेवांतगगत प्रहशक्षणाबाबत
ईद्भवणारे प्रश्न.
22) ऄध्यापक हवद्यालयांच्या हशक्षकांचे प्रहशक्षण.
23) चांगले प्रहशक्षण दे णारे हशक्षक यांना शोधून त्यांचा सत्कार व त्यांच्या
सहकायाने धोरण / प्रहशक्षण बाबत कायगवाही.
24) डायट, एससीइअरटी या कायालयांशी प्रत्यक्ष/ऄप्रत्यक्ष हरत्या संबंहधत
गृह व्यवस्थापनाच्या सवग बाबी.
28.

संगणक कक्ष

1) इ-गव्हनगन्स ऄंतगगत सवग प्रकल्प. (ईदा. एम.एम.एस. गेटवे, पोटग ल आ.)
2) संगणकाहवषयीची सवग प्रकरणे.
3) माहहती तंत्रज्ञान कायगक्रम (अय.टी)
4) शासकीय ऄहधकारी/ कमगचारी यांचे राज्यातील व राज्याबाहेरील
संगणक हवषयक प्रहशक्षणाबाबतच्या सवग बाबी.
5) संगणकीकरण- मंत्रालय हवभाग व सवग दु य्यम कायालये
6) नाहवन्यपूणग योजना वापरून प्रहशक्षण आ.
7) टॅ बलेट पीसी योजना

29.

सांस्ख्यकी कक्ष

1) कायगक्रम ऄंदाजपत्रक तयार करणे
2) 20 कलमी कायगक्रम
3) योजनांतगगत सवग योजनांचे संहनयंत्रण
5) महालेखापालांच्या प्रलंहबत हनहरक्षण ऄहवाल/ पहरच्छे द याबाबत
कायगवाही करणे तसेच दरमहा अढावा घेणे.
6) संहक्षप्त व अकस्स्मक दे यकांबाबत कायगवाही (ए.सी. व डी.सी. हबले)7) सुधाहरत कायासन ऄहधकारी पथदशी योजना ऄंमलबजावणी संहनयंत्रण
करणे.

8) ऄशासकीय माध्यहमक शाळांचा लेखा परीक्षण ऄहवाल
9) ऄंतगगत लेखा परीक्षणाबाबतच्या सवग बाबी.
30.

समन्वय कक्ष

1) हवधानसभा/हवधान पहरषद हवषयक हवधानमंडळाशी संबंहधत सवग
कामकाज तसेच दोन्ही सभागृहाचे हवधीमंडळ ऄहधवेशन हवषयक सवग
कामकाज
2) हवभागातील महत्वाच्या हनणगयांचा माहसक ऄहवाल राज्यपालांना सादर
करणे.
3) मुख्यमंत्री सहचवालयाकडू न अलेले मंत्री, खासदार, अमदार,
यांच्याकडू न अलेल्या पत्रांची नोंद घेउन संबंहधत कायासनांना पाठहवणे
(हवशेष कायग कक्षाशी संबंहधत बाबी) पाठपूरावा
3) अमदार, खासदार, मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी बोलाहवलेली बैठक व
त्यामध्ये ठरलेले हवषय संबहं धत कायासनांना दे णे
4) मुख्य सहचवांकडू न प्राप्त होणारे महत्वाचे संदभग पाठपूरावा
5) मुख्य सहचवांकडू न 2 पेक्षा ऄहधक हवषयांशी संबंहधत ऄसलेल्या
बैठकांच्या ऄनुषंगाने कायगवाही करणे.
6) अंतर राज्य पहरषदे च्या बैठकांचे संदभात कायगवाही:7) केंद्र सरकारकडू न हवहवध राज्यांच्या ऄनुषंगाने मागहवण्यात अलेली
माहहती
8) सहचव सहमतीची बैठक तसेच मुख्यसहचव, मुख्यमंत्री महोदयांनी
सहचवांची बोलाहवलेली बैठक, या ऄनुषंगाने हवभागाची माहहती ईपलब्ध
करुन दे णे
9) संसद ऄहधवेशन सुरु होण्यापूवी राज्यातील नवहनवाहचत खासदाराना
हवभागातील प्रलंहबत प्रकरणाचा पाठपूरावा करण्यासाठी माहहती पुरहवणे.
10) ऄपक्ष अमदारांशी ऄथवा हवरोधी पक्षाशी मा. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या
बैठकीच्या ऄनुषंगाने हवभागाची माहहती पुरहवणे.
11) हवभागाशी संबंहधत हवषयांची माहहती एकहत्रत करुन सहचवांना सादर
करणे
12) मंहत्रमंडळाच्या हनणगयाच्या ऄंमलबजावणीचा पाठपूरावा करणे.
13) मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी हदलेली अरॄासने, तारांहकत संदभग याबाबत
पाठपुरावा करणे.
14)शालेय हशक्षण हवभागातील कोणत्याही कायासनाशी प्रत्यक्ष संबंध
नसलेले व कोणत्याही कायासनात हवहशष्टहरत्या नेमून न हदलेले हवषय.
15) मंत्रालयाच्या हवहवध हवभागाकडू न हनगगहमत करण्यात येणार अदे श/

पहरपत्रक (प्रशासकीय/सेवाहवषयक अदे श वगळू न) हवभागातील सवग
ऄहधकाऱयांच्या हनदशगनास अणणे.
16) मंत्रालयाच्या आतर हवभागाकडू न मागहवलेली माहहती, जी हवहवध
कायासनाशी/ संचालनालयाशी संबंहधत ऄसेल ऄशी माहहती एकहत्रत
गोळा करुन समन्वय साधणे.
17)

वैधाहनक सहमत्या व हवशेष कायगकक्षा कडील संदभाव्यहतहरक्त

समन्वयाच्या सवग बाबी.
18) हवधीमंडळ ऄहधवेशन हवषयक कामकाजाचा समन्वय19) हवधानसभा/ पहरषद अरॄासन सहमती हवषयक सवग बाबी.
20) पंचायत राज सहमती / लोकलेखा सहमतीच्या मा. सहचवांच्या
साक्षीसंदभात हवभागाची समन्वय हवषयक कायगवाही.

कलम 4(1) (ख) (एक)
हवभागातील प्रारूप तक्ता
ऄ.क्र.

ऄहधका-यांची नावे

पदनाम

गट

कायासन

ऄपर मुख्य सहचव
1

रॅीमती वन्दना कृष्णा

ऄपर मुख्य सहचव

ऄ

शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग

(भा.प्र.से.)
सह सहचव / ईप सहचव
1

रॅी. आ. मु. काझी

सह सहचव

ऄ

क्रीडा नोंदणी शाखा

2

रॅी. गो. हश. तुंगार

सह सहचव

ऄ

हवधी व न्याय

3

रॅी. सुशील खोडवेकर

ईप सहचव

ऄ

प्रशासन, समन्वय, संगणक,

(भा.प्र.से.)
4

रॅी. रा. शं. पवार

शाळा व्यवस्थापन-6
ईप सहचव

ऄ

हवद्याथी हवकास, ऄथगसंकल्प,
लेखा शाखा, प्रहशक्षण

5

रॅीमती. चा. दे. चौधरी

ईप सहचव

ऄ

हशक्षक व हशक्षकेतर

6

रॅीमती स्वा. म. नानल

ईप सहचव

ऄ

शाळा व्यवस्थापन

ऄवर सहचव
1

रॅी अ. रा. राजपुत

ऄवर सहचव

ऄ

प्रशासन-1, क्रीयुसे-2

2

रॅी. सं. द. माने

ऄवर सहचव

ऄ

प्रशासन-3,

3

रॅी. सं. ई. गायकवाड

ऄवर सहचव

ऄ

हवद्याथी हवकास-1,
हवद्याथी हवकास -2

4

रॅी. प्र. अ. पाटील

ऄवर सहचव

ऄ

हवद्याथी हवकास-3

5

रॅी. स्व. य. कापडणीस

ऄवर सहचव

ऄ

हशक्षक व हशक्षकेतर-1

6

रॅी. ज. हश. रासकर

ऄवर सहचव

ऄ

हशक्षक व हशक्षकेतर-4

7

रॅी. अ. ना. भोंडवे

ऄवर सहचव

ऄ

हशक्षक व हशक्षकेतर-5

8

रॅीमती व. मा. करंदीकर

ऄवर सहचव

ऄ

हशक्षक व हशक्षकेतर-6

9

रॅी. हद. नं. दे शपांडे

ऄवर सहचव

ऄ

लेखाशाखा

10

रॅीमती स. ऄ. जावळे

ऄवर सहचव

ऄ

ऄथगसंकल्प

11

रॅी. हद. हव. शेलार

ऄवर सहचव

ऄ

प्रशासन-2

ब

नोंदणी शाखा, शाळा

कक्ष ऄहधकारी
1

रॅी. ल. हव. सावंत

कक्ष ऄहधकारी

व्यवस्थापन-4
2

रॅी. प्र. रा. मुंढे

कक्ष ऄहधकारी

ब

शाळा व्यवस्थापन-1, संगणक

3

रॅी. रा. हव. कुडले

कक्ष ऄहधकारी

ब

शाळा व्यवस्थापन-2

4

रॅी. प्र. सु. पडोळे

कक्ष ऄहधकारी

ब

शाळा व्यवस्थापन-3,
समन्वय

5

रॅी. हु सेन मुकादम

कक्ष ऄहधकारी

ब

शाळा व्यवस्थापन-5

6

रॅी. हव. गु. सपकाळ

कक्ष ऄहधकारी

ब

शाळा व्यवस्थापन-6

7

रॅी. सं. ब. ममदापुरे

कक्ष ऄहधकारी

ब

प्रशासन-5

8

रॅीमती ने. नं. हु मरसकर

कक्ष ऄहधकारी

ब

हवद्याथी हवकास-4

9

रॅी. हव. र. परमार

कक्ष ऄहधकारी

ब

हवद्याथी हवकास-5

10

रॅी. द. छ. पशदे

कक्ष ऄहधकारी

ब

हवद्याथी हवकास-6

11

रॅी. ऄ. वा. बोरवणकर

कक्ष ऄहधकारी

ब

हशक्षक व हशक्षकेतर-2

12

रॅी. रा. ग. धुमाळ

कक्ष ऄहधकारी

ब

हशक्षक व हशक्षकेतर-3

13

रॅी. हक. ल. संखे

कक्ष ऄहधकारी

ब

क्रीयुसे-1

14

रॅी. प्रमोद कदम

कक्ष ऄहधकारी

ब

क्रीयुसे-3

कलम 4 (1) (ख) (दोन) नमुना "क"
शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग, मंत्रालय (खुद्द) अस्थापना कायालयातील ऄहधकारी व कमगचारी यांच्या
ऄहधकार कक्षा
क
ऄ.क्र.

पदनाम

1

अर्मथक

संबंहधत कायदा/ हनयम/ शासन हनणगय/

ऄहधकार

पहरपत्रकानुसार

ऄहभप्राय

शासनाने वेळोवेळी हनगगहमत केलेले हनयम,
ऄहधहनयम, शासन हनणगय, पहरपत्रक, कायालयीन
अदे श, ऄहधसूचना आ. नुसार दे ण्यात अलेल्या
अर्मथक ऄहधकारानुसार हवभागातील कामकाज
चालहवले जाते.

ख
ऄ.क्र.

पदनाम

प्रशासहनक ऄहधकार

संबंहधत कायदा/ हनयम/ शासन हनणगय/

ऄहभप्राय

पहरपत्रकानुसार
1

शासनाने वेळोवेळी हनगगहमत केलेले हनयम,
ऄहधहनयम, शासन हनणगय, पहरपत्रक,
कायालयीन अदे श, ऄहधसूचना आ. नुसार
दे ण्यात अलेल्या प्रशासहनक
ऄहधकारानुसार हवभागातील कामकाज
चालहवले जाते.

ग
ऄ.क्र.

पदनाम

फौजदारी ऄहधकार संबंहधत कायदा/ हनयम/
शासन हनणगय/
पहरपत्रकानुसार

---

----

हनरंक

ऄहभप्राय

घ
ऄ.क्र.

पदनाम

ऄधगन्याहयक

संबंहधत कायदा/ हनयम/

ऄहधकार

शासन हनणगय/

ऄहभप्राय

पहरपत्रकानुसार
--

--

हनरंक

य
ऄ.क्र.

पदनाम

न्याहयक ऄहधकार

संबंहधत कायदा/ हनयम/
शासन हनणगय/
पहरपत्रकानुसार

--

--

हनरंक

ऄहभप्राय

कलम 4 (1) (ख) (दोन) नमुना “ख”
शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग, मंत्रालय (खुद्द) कायातील ऄहधकारीव कमगचारी यांची कतगव्ये
क
ऄ.क्र.

ऄहधकार

अर्मथक

कोणत्या कायद्या/ हनयम/ शासन हनणगय/

पद

कतगव्ये

पहरपत्रकानुसार

ऄहभप्राय

शासनाने वेळोवेळी हनगगहमत केलेले हनयम,
ऄहधहनयम, शासन हनणगय, पहरपत्रक,
कायालयीन अदे श, ऄहधसूचना आ. नुसार दे ण्यात
अलेल्या अर्मथक कतगव्यानुसार हवभागातील
कामकाज चालहवले जाते.

ख
ऄ.क्र.

ऄहधकार पद

प्रशासहनक कतगव्ये

कोणत्या
कायदा/
हनयम/
शासन
हनणगय/
पहरपत्रका
नुसार

1

ऄपर मुख्य

शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभागाचे प्रशासकीय

शासनाने

सहचव

हवभाग प्रमुख म्हणून हवहहत केलेल्या सवग

वेळोवेळी

जबाबदा-या,

हवभागीय

हनगगहमत

म्हणून

केलेले

कायालयाचे

कायालय
हनयंत्रण

व
ऄहधकारी

कामकाज पाहणे .
2

सह सहचव/ ईप

हवभाग प्रमुखांनी नेमून हदलेले पयगवक्ष
े कीय

सहहव

कामकाज व आतर सोपवलेल्या सवग जबाबदा-या
पार पाडणे.

3

ऄवर सहचव

हवभाग प्रमुखाने व वहरष्ठांनी सुपूदग केलेली सवग
कतगव्ये जबाबदारी पार पाडणे.

4

कक्ष ऄहधकारी

1) हवभाग प्रमुखाने व वहरष्ठांनी सुपूदग केलेली
सवग कतगव्ये जबाबदारीने पार पाडणे.

हनयम,ऄहध
हनयम,म.
शासन
हनणगय,
पहरपत्रक,
कायालयी
न अदे श,
ऄहधसूचना
आ. नुसार

ऄहभप्राय

2) नेमून हदलेल्या कायासनाचे कायासन प्रमुख
म्हणून

सवग

कतगव्ये

व

जबाबदा-या,

हनयंत्रकाचे काम पाहणे.

दे ण्यात
अलेल्या
हनदे शा-

3) कायासनातील सवग कमगचा-यांचे हनयंत्रण व
दे खरेख.

नुसार
हवभागाती
ल

5

सहायक कक्ष

कायासन

ऄहधका-यांनी

नेमून

हदलेल्या

ऄहधकारी

हवषयांच्या संदभावर कायासन ऄहधका-यांकडे
हटप्पणी/ प्रारूपामध्ये सादरीकरण करणे.

6

हलहपकटं कलेखक

1) कायासनात येणा-या कागदपत्रांची नोंद
ये-जा नोंदवहीत घेणे.
2) कायासनाहतल सवग कागदपत्रे सुरहक्षत ठे वणे.
3) कायासन

ऄहधकारी

हदलेल्या

हनदे शाचे

व

सहायक
पालन

यांनी
करणे/

टं कलेखनाचे काम करणे.
4) थकीत प्रकरणे/ संदभग यांच्या नस्त्या तयार
करून दे णे.
5) कायासनातील नस्तीचे हनणगयानंतर त्याचे
ऄहभलेख स्वरूपात जतन करणेसाठी नस्ती
योग्य हचन्हांहकत करून ऄहभलेख कक्षात
ऄहभरक्षेत ठे वणे.
7

वहरष्ठ स्वीय

प्रधान

सहचव/

सहचव

यांचे

प्रशासकीय

सहायक

कामकाज स्वीय सहायक म्हणून कामकाज
पाहणे.

8

लघुलेखक

नेमून हदलेले रॅुतलेखन घेउन ते टं कहलहखत
करणे

9

लघु-टं कलेखक

नेमून हदलेले रॅुतलेखन घेउन ते टं कहलहखत
करणे. तसेच हवभागातील टं कलेखनाचे काम
करावे

10

टं कलेखक

हवभागातील टं कलेखनाचे काम करणे.

कामकाज
चालहवले
जाते .

11

लेखाहधकारी

हवभागातील लेखाहवषयक कामकाज पाहणे.

12

रोखलेखापाल

हवभागातील रोखशाखेतील कामकाज पाहणे.

13

रोखपाल

शासकीय दै नंहदन व्यवहाराहवषयक लेखे ठे वणे
व रोख रकमेचे जतन करणे, शासकीय रक्कम
स्वीकारणे व त्याचा भरणा, नोंदवह्या ठे वून
वेळोवेळी नोंद घेणे.

14

वाहन चालक

कायालयाचे वाहन चालहवणे व ते सुस्स्थतीत
ठे वणे.

15

हवालदार

वगग-4 संवगातील कमगचा-यांवर दे खरेख व
हनयंत्रण ठे वणे.

16

नाइक

प्रधान सहचव/ सहचव यांच्या कायालयात हशपाइ
म्हणून काम करणे.

17

18

झेरॉक्स

हवभागातील कामकाजहवषयक सवग छायांहकत

ऑपरेटर

प्रत काढू न दे णे.

हशपाइ

हशपाइ पदास नेमून हदलेली सवग कामे करणे.

ग
ऄ.क्र.

ऄहधकार पद

फौजदारी

कोणता कायदा/ हनयम/ शासन

कतगव्ये

हनणगय/ पहरपत्रकानुसार
हनरंक

ऄहभप्राय

घ
ऄ.क्र.

ऄहधकार पद

ऄधगन्याहयक

कोणता कायदा/ हनयम/ शासन

कतगव्ये

हनणगय/ पहरपत्रकानुसार

ऄहभप्राय

हनरंक

य
ऄ.क्र.

ऄहधकार पद

न्याहयक

कोणता कायदा/ हनयम/ शासन

कतगव्ये

हनणगय/ पहरपत्रकानुसार
हनरंक

ऄहभप्राय

कलम 4 (1) (ख) (तीन)
शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभागात हनणगय घेताना पाळली जाणारी हनणगय प्रक्रीयेची अहण त्यावरील
दे खरेखीची पद्धत अहण सोपहवलेले व्यस्क्तगत ईत्तरदाहयत्व
कामाचे नाव

:

शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग हा मंत्रालयीन प्रशासकीय हवभाग ऄसून
शासन कायग हनयमावलीतील ऄनुसूहचतीतील वाटप केलेल्या हवषयासंबंधी
वेळोवेळी ईपस्स्थत होणा-या बाबी, धोरणात्मक बाबी अहण हवभागांना हवहवध
सेवाहवषयक बाबीवर सल्ला दे ण्याचे काम मंत्रालयातील कामकाज
हाताळण्याबाबतच्या हवहहत कायगपद्धतीनुसार (मंत्रालयीन कायगपद्धती) पार
पाडण्यात येते.

संबंहधत तरतूद

:

सवगसाधारण हनणगय प्रहक्रयेतील पयगवक्ष
े ण ऄपर मुख्य सहचव (शालेय हशक्षण
व क्रीडा हवभाग) यांचे स्तरावर करण्यात येते. तसेच जबाबदारीचे
ईत्तरदाहयत्व प्रकरण हाताळणा-या सवग संबंहधतांवर हनहरृत करण्यात येते.
प्रकरणपरत्वे काही प्रकरणे धोरणात्मक बाबी त्यासाठी हवहहत केलेल्या
वेगवेगळ्या प्राहधकार/ तरतूदीनुसार हवभागाचे प्रभारी मंत्री/ राज्यमंत्री तसेच
राज्य मंहत्रमंडळास अदे शाथग सादर करण्यात येतात. सवग साधारण प्रकरणे
हनकाली काढण्यासाठी सहायक कक्ष ऄहधकारी/ (कक्ष ऄहधकारी/ ऄवर
सहचव)/ (ईप सहचव/ सह सहचव) ऄसे प्रकड़ण परत्वे स्तर हनहरृत करण्यात
अले अहेत.

संबंहधत
ऄहधहनयम
हनयम
शासन हनणगय
पहरपत्रक
कायालयीन
अदे श

कलम 4 (1) (ख) (पाच) मध्ये नमूद केलेले अहेत.

कलम 4 (1) (ख) (चार) नमुना क
शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग (खुद्द) , मंत्रालय, मुंबइ येथे होणा-या कामासंबंधी सवगसामान्यपणे
ठरहवलेली भौहतक व अर्मथक ईहद्दष्टे
ऄ.क्र.
1

ऄहधकार पद

काम

भौहतक ईहद्दष्टे

संबंहधत

ऄथगसंकल्पीय

ऄहधकारी

ऄंदाजपत्रकातील
योजनांची
ऄंमलबजावणी
करणे.

अर्मथक ईहद्दष्टे
हदलेल्या
ऄनुदानाचा
सुयोग्य म्हणजे
100 टक्के वापर
करणे

कालावधी

शेरा

कलम 4 (1) (ख) (पाच) नमुना क
शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग, मंत्रालय, मंबुइ येथे होणा-या कामासंबंधी सवगसामान्यपणे अखलेले
हनयम/हवहनयम/सूचना/हनयमपुस्स्तका/ऄहभलेख
ऄ.क्र.

हवषय

संबंहधत शासकीय
हनणगय/
कायालयीन
अदे श/ हनयम/
राजपत्र वगैरेचा
क्रमांक व तारीख

1

महाराष्र नागरी सेवा हवषयक सामान्य प्रशासन हवभाग व

----

हवत्त हवभाग यांनी प्रहसद्ध केलेले हनयम व ऄहधहनयम
2

सेवाहवषयक बाबी हाताळण्यासाठी सामान्य प्रशासन हवभाग

----

व हवत्त हवभाग यानी हनगगहमत केलेले शासन हनणगय/
पहरपत्रक/ अदे श
3

कायासनातून हाताळण्यात येणा-या महाराष्र हशक्षण सेवा

----

(प्रशासन शाखा) गट "ऄ" व "ब" दजाच्या ऄहधका-यांसाठी
वेळोवेळी हवहहत करण्यात अलेले सेवा प्रवेश हनयम
4

कायासनातून हाताळण्यात येणा-या महाराष्र हशक्षण सेवा

----

(हशक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट “ऄ” व गट “ब” साठी
वेळोवेळी हवहहत करण्यात अलेले सेवा प्रवेश हनयम
5

सेवाहवषयक

बाबी

हाताळण्यासाठी

शालेय

हशक्षण

----

हवभागातून हनगगहमत करण्यात अलेले शासन हनणगय /
पहरपत्रक/ अदे श
6

हवभागीय चौकशी हनयम पुस्स्तका हनयम, 1991

1991

7

महाराष्र नागरी सेवा (हशस्त व ऄपील) हनयम, 1979

1979

8

महाराष्र नागरी सेवा (वतगणक
ु ) हनयम, 1979

1979

शेरा

9

महाराष्र नागरी सेवा (हनवृत्त वेतन) हनयम, 1982

10

बालकाचा

मोफत

व

सक्तीचा

हशक्षणाचा

1982
ऄहधकार

ऄहधहनयम
11

11 ऑक्टोबर,
2011

बालकाचा मोफत व सक्तीचा हशक्षणाचा ऄहधकार 2009

15 माचग, 2013

ऄंतगगत 25 टक्के प्रवेश ऄहधसूचना
12

बालकाचा मोफत व सक्तीचा हशक्षणाचा ऄहधकार 2009

15 मे, 2014

ऄंतगगत 25 टक्के प्रवेश ऄहधसूचना
13

बालकाचा मोफत व सक्तीचा हशक्षणाचा ऄहधकार 2009

16 जून, 2018

ऄंतगगत 25 टक्के प्रवेश ऄहधसूचना
14

बालकाचा मोफत व सक्तीचा हशक्षणाचा ऄहधकार 2009

29 मे, 2019

ऄंतगगत 25 टक्के प्रवेश ऄहधसूचना
15

शाळा

प्रवेशासाठी

बालकाचे

हकमान

वय

हनहरृत

करण्याबाबत शासनहनणगय
16

शाळा

प्रवेशासाठी

बालकाचे

2015
हकमान

वय

हनहरृत

करण्याबाबत शासनहनणगय
17

शाळा

प्रवेशासाठी

बालकाचे

शाळा

प्रवेशासाठी

बालकाचे

23 जानेवारी,
2015

हकमान

वय

हनहरृत

करण्याबाबत शासनहनणगय
18

21 जानेवारी,

25 जानेवारी,
2015

हकमान

वय

हनहरृत

25 जुल,ै 2015

करण्याबाबत शासनहनणगय
19

बालहक्क संरक्षण अयोग ऄहधहनयम, 2005

2005

20

राष्रीय बालहक्क संरक्षण अयोग हनयम, 2006

2006

21

बालकांसाठीची राष्रीय सनद, 2003

2003

22

बालकांचे संरक्षण ऄहधहनयम, 2012

2012

23

बाल न्याय ऄहधहनयम, 2000

2000

24

हदव्यांग व्यक्ती ऄहधकार ऄहधहनयम, 2016

2016

25

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या हशक्षणाचा ऄहधकार

02 जुलै, 2013

ऄहधहनयम, 2009 ऄन्वये आयत्ता 1 ली ते 4 थी च्या शाळे ला
आयत्ता 5 व ऄन्वये आयत्ता 5 वी ते 7 वी च्या शाळे ला आयत्ता
8 वी चा वगग जोडणे
26

आयत्ता 5 वी व 8 वी बाबतची कायगपद्धती (शासन पत्र)

27

आयत्ता 5 वी व 8 वी बाबतची कायगपद्धती (शासन हनणगय)

07 जुलै, 2015
19 सप्टें बर,
2019

28

राज्यातील ईच्च माध्य. हवद्यालयांना आयत्ता 11 वी च्या

26 मे, 1976

ज्यादा तुकड्या/ ऄहतहरक्त शाखा स्वयंऄथगसहास्य्यत
तत्वावर मान्यता दे णे.
29

30

आयत्ता 11 वी च्या जादा तुकड्या/ ऄहतहरक्त शाखा मंजूर

21 सप्टें बर,

करण्याबाबत

2000

महाराष्र खाजगी शाळे तील कमगचारी (सेवच्े या शती)

1981

हनयमावली, 1981
31

ऄथगसंकल्प हनयमपुस्स्तका हवत्तीय हवहनयम ऄहधकार

32

महाराष्र खाजगी शाळातील कमगचारी (सेवच्े या शती)
ऄहधहनयम-1978

33

महाराष्र खाजगी शाळातील कमगचारी (सेवच्े या शती)
हनयमावली-1981

34

महाराष्र राज्य सेवा (वैद्यकीय दे खभाल) हनयम, 1961
मधील तरतूदीनुसार हशक्षक/ हशक्षकेतर कमगचा-यांना
वैद्यकीय खचाची प्रहतपूती करणे

1961

35

शाळे वर प्रशासक हनयुक्ती संदभात महाराष्र शैक्षहणक

1976

पहरसंस्था (व्यवस्थापन) ऄहधहनयम, 1976
36

प्राथहमक, माध्यहमक अहण हवशेष हशक्षक, अहदवासी
हवभागातील प्राथहमक हशक्षक तसेच साहवत्रीबाइ फुले
अदशग स्त्री हशहक्षका पुरस्कार प्रदान करण्याबाबतचे शासन
हनणगय:1) शासन हनणगय, हशक्षण व सेवायोजन हवभाग, क्र.
पीटीसी 2161/एफ, हद. 12/01/1962
2) शासन हनणगय, शालेय हशक्षण हवभाग, क्र. संकीणग
2012/(249/12)/हटएनटी-2, हद. 04/09/2014
3) शासन पहरपत्रक, शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग,
क्र.

पीटीसी-2016/प्र.क्र.98)/हटएनटी-4,

हद.

21/07/2016
4) शासन हनणगय, शालेय हशक्षण हवभाग, क्र.
2019/प्र.क्र.67/हटएनटी-4, हद. 24/07/2019
5) शासन हनणगय, शालेय हशक्षण हवभाग, क्र. पीटीसी
2019/प्र.क्र.68/हटएनटी-4 हद. 28/08/2019
37

महाराष्र स्वयं ऄथगसहास्य्यत शाळा (स्थापना व हवहनयम)

2012

ऄहधहनयम,2012
38

राज्याचे युवा धोरण, 2012

2012

39

राज्याचे क्रीडा धोरण, 2012

2012

40

महाराष्र माध्यहमक व ईच्च माध्यहमक हशक्षण मंडळे ,

1965

ऄहधहनयम 1965
41

महाराष्र माध्यहमक व ईच्च माध्यहमक हशक्षण मंडळे ,

1977

हनयमावली 1977
42

महाराष्र राज्य परीक्षा पहरषद हवहनयम, 2002

2002

43

महाराष्र राज्य परीक्षा पहरषद हनयमावली, 2013

2013

44

11 वी ऑनलाइन प्रवेशाबाबत:1) शासन हनणगय क्र. एचएससी -1997/(1444/97)/
ईमाशी-1 हद. 26.06.1997
2) शासन हनणगय क्र. प्रवेश -2016/(180/16)/
एसडी-2 हद. 07.03.2017
3) शासन हनणगय क्र. प्रवेश -2018/(333/19)/
एसडी-2 हद. 07.03.2019

45

ऄवांतर

खाजगी

स्पधा

क्र.

पहरक्षा-

2017/प्र.क्र.104/एसडी-2.
46

मुक्त हवद्यालय मंडळ,

4 ऑक्टोबर,
2017

शासन

2018/प्र.क्र.08/18/एसडी-2

हनणगय क्र. ममुवी-

हद. 07.12.2018

सामान्य प्रशासन हवभागाने हवहीत केलेले हनयम/ ऄहधहनयम
1)

शासन कायगहनयमावली (पहहली ऄनुसूची)

6 माचग, 1999 पयंत
सुधाहरत

2)

महाराष्र शासन कायगहनयमावली व त्यान्वये हदलेले ऄनुदेश

3)

मंत्रालयीन ऄनुदेश

4)

कायालयीन कायगपद्धती हनयम पुस्स्तका

5)

मंत्रालयीन हटप्पणी लेखन व पत्रव्यवहार

6)

महाराष्र लोकसेवा अयोग (हवचारहवहनमयापासून सूट) हवहनयम

1992 ची अवृती

1965 चा मराठी
ऄनुवाद

7)

महाराष्र लोकसेवा अयोग (सदस्य व कमगचारी) (सेवच्े या शती)

1971 (1994 ची

हवहनयम

अवृत्ती)

महाराष्र नागरी सेवा (वतगणक
ु ) हनयम

1979

9)

महाराष्र नागरी सेवा (हशस्त व ऄपील) हनयम

1979

10)

हवभागीय चौकशी हनयम पुस्स्तका (चौथी अवृती)

1979

11)

दु य्यम मंत्रालयीन सेवा हलहपक, सहायक सेवा प्रवेशोत्तर

1977

8)

प्रहशक्षण परीक्षा व ऄधीक्षक हवभागीय परीक्षा हनयम
12)

महाराष्र राजभाषा ऄहधहनयम

1964

13)

महाराष्र सवगसाधारण भहवष्य हनवाह हनधी हनयम

1998

14)

मागासवगीयांना शासन सेवत
े ील सवलती व अरक्षण

सप्टें बर 1992

15)

अरक्षण कायदा

जानेवारी 2004

16)

छोटे कुटु ं ब राखण्याबाबतची ऄहधसूचना

28 माचग, 2005

17)

महाराष्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे हवहनयमन) हनयम

1982

18)

महाराष्र लोकसेवा हक्क ऄहधहनयम

2005

19)

माहहतीचा ऄहधकार ऄहधहनयम

2005

हवत्त हवभागाने हवहीत केलेले हनयम
1

महाराष्र नागरी सेवा ( सेवच्े या सवगसाधारण शती) हनयम

1981

2

महाराष्र नागरी सेवा ( पद्ग्रहण ऄवधी, स्वीयेतर सेवा आ.) हनयम

1981

3

महाराष्र नागरी सेवा (रजा ) हनयम

1981

4

महाराष्र नागरी सेवा ( वेतन) हनयम

1981

5

महाराष्र नागरी सेवा ( हनवृती वेतन) हनयम

1982

6

महाराष्र नागरी सेवा ( हनवृती वेतनाचे ऄंशराशीकरण) हनयम

1984

7

महाराष्र ऄथगसंकल्पीय हनयम पुस्स्तका

6 वी अवृत्ती 1987

8

महाराष्र अकस्स्मक खचग हनयम

1965

9

हवहत्तय हनयम

1965

कलम 4 (1) (ख) (सहा)
शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग (खुद्द), मंत्रालय, येथे ईपलब्ध ऄसलेल्या कागदपत्रांची यादी
हवषय

तपशील

दस्तऐवज/ नस्ती/ नोंदवही

हकती काळापयंत ही माहहती
सांभाळू न ठे वली जाते?

यांपैकी कोणत्या प्रकारात
ईपलब्ध ऄसते?
शालेय हशक्षण व प्रत्येक माहहती ऄहधका-याकडे कलम

कायालयीन कायगपद्धती हनयम

क्रीडा

सोपहवलेल्या कामकाजानुसार 4(1)(ख)(पाच) पुस्स्तका मधील प्रकरण क्र. 11

हवभागाच्या

त्यांच्या

हवषयसूची

नस्त्या, नोंदपुस्तके, हजेरीपट, मध्ये

प्रमाणे ऄसणारे स्थायी
सवग हवषय

हवषयाशी

संबंहधत नमूना

“क” मधील

मुद्दा क्र. 93 नुसार

नमूद नस्तीच्या

वगीकरणाच्या

अदे शांचे

संकलन, केलेल्या

अदे शानुसार

गोपनीय

ऄहवाल

धाहरका, कामाशी

(कायम),

कायगक्रम

ऄंदाज

पत्रक, संबंहधत

वषांपयंत),

“क”

वगग

(5

सेवापुस्तक, हनयम/

वषांपयंत),

“ड”

वगग

(1

हनवडनस्ती,
दे यक
रहजस्टर

रहजस्टर,
आत्यादी

ठे वण्यात येतात.

“ऄ”

“ब”

वगग

वगग

(30

टोकन ऄहधहनयम व वषापयंत) यामध्ये दस्तऐवज
स्वरूपात या

हवभागले जातात. तसेच त्या

हवभागाकडू न

पुस्स्तकेतील मुद्द क्र. 98 नुसार

वेळोवेळी

“ऄ”

वहरष्ठ

वगीकरण केलेल्या नस्तींचे दर

स्तरावरून

10

घेतलेल्या

करण्यात

हनणगयाच्या

बदलण्यात येते. सेवापुस्तके,

ऄनुषंगाने

दे यक

केलेली

अदे शांच्या हनवडनस्त्या कायम

कायगवाही.

स्वरूपी जतन करण्यात येतात.

अहण

“ब”

वषांनी

वगामध्ये

पुनर्मवलोकन

येउन
रहजस्टर,

वगीकरण
स्थायी

“ऄ” अहण “ब” वगग नस्त्या
जतन करण्यासाठी मंत्रालय
ऄहभलेखकक्षाकडे
जातात.

पाठहवल्या

कलम 4 (1) (ख) (सात)
शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबइ येथे कोणताही धोरणात्मक हनणगय घेण्यापूवी पकवा
त्याची कायालयात ऄंमलबजावणी करण्यापूवी, जनतेशी ऄथवा जनतेच्या प्रहतनीधीशी चचा करण्याबाबत
ऄस्स्तत्वात ऄसलेल्या व्यवस्थेचा तपशील

या हवभागासाठी ऄसलेल्या ऄहधहनयमांमध्ये सुधारणा करण्यापूवी हवधीमंडळाची मान्यता अवश्यक ऄसते.
दोन्ही सभागृहांमध्ये याबाबत सखोल चचा केल्यानंतरच ऄहधहनयमातील तरतूदींमध्ये अवश्यकतेप्रमाणे
सुधारणा करण्यात येते.

कलम 4(1) (ख) (अठ)
ऄ.क्र.
1

सहमती, मंडळ वा पहरषदे चे नाव
महाराष्र राज्य प्राथहमक हशक्षण पहरषद, मुंबइ हनयामक मंडळ/ कायगकारी सहमती
शासन हनणगय हद. 12.12.1997

2

बालकाचा मोफत व सक्तीच्या हशक्षणाचा ऄहधकार ऄहधहनयम, 2009 ऄन्वये राज्य
सल्लागार पहरषदे ची स्थापना शासन हनणगय हद. 19.03.2013

3

बालकांचा मोफत व सक्तीचा हशक्षणाचा ऄहधकार ऄहधहनयम, 2009 ऄन्वये राज्य
सल्लागार पहरषदे वर ऄशासकीय सदस्यांची हनयुक्ती, शासन हनणगय हद. 29.02.2019

4

महाराष्र राज्य जवाहर बालभवन, मुंबइ येथील हनयामक मंडळावर ऄशासकीय
सदस्यांची हनयुक्ती शासन हनणगय हद. 16.09.2019

5

शालेय पोषण अहार योजनेंतगगत ऄन्नधन्याचा पुरवठा करण्यासाठी इ-हनहवदा प्रहक्रया
राबहवण्यासाठी शासन खरेदी धोरण हनणगयानुसार हशक्षण संचालक (प्राथ.) यांच्या
ऄध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय खरेदी सहमती

6

राज्यस्तरीय खरेदी सहमतीने हनयुक्त केलेल्या पुरवठे दाराला शासन स्तरावर मान्यता
दे ण्यासाठी हवभागाच्या मा. ऄपर मुख्य सहचव यांच्या ऄध्यक्षतेखाली प्रकल्प
ऄंमलबजावणी सहमती

7

परीक्षा पहरषद - ऄशासकीय सदस्य महाराष्र राज्य परीक्षा पहरषद ऄहधसूचना

8

मुक्त हवद्यालय- ऄशासकीय सदस्य- पत्र क्र. शासन हनणगय हद. 07.12.2018

9

राज्यातील सवग खाजगी ऄनुदाहनत, हवनाऄनुदाहनत ऄंशतः ऄनुदाहनत व तुकड्यांवर
हदनांक 1 नोव्हेंबर, 2005 पूवी हनयुक्त झालेल्यासवग हशक्षक व हशक्षकेत्तर कमगचा-यांना
ऄद्याप जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत ऄभ्यास करण्यासाठी संयुक्त सहमती
हदनांक 24 जुलै, 2019 रोजी स्थापन करण्यात अली

10

महाराष्र राज्यातील शैक्षहणक संस्तांकडू न घेतल्या जाणा-या शुल्काचे हवहनयमन
करण्यासाठी अहण त्यांच्याशी संबंहधत व तदानुषंहगक बाबींसाठी तरतूद करण्याकहरता
हवभागीय शुल्क हनयामक सहमती

11

शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभागाच्या इ-गव्हनगन्स प्रकल्पासाठी प्रकल्प ऄंमलबजावणी
सहमती शासन हनणगय क्र. संकीणग 1714/प्र.क्र. 3/ संगणक, हदनांक-16/01/2014

12

मान्यताप्राप्त खाजगी ऄनुदाहनत/ हवनाऄनुदाहनत/ ऄंशत: ऄनुदाहनत शाळे तील हशक्षक
व हशक्षकेतर कमगचा-यांच्या तक्रारीवर कायगवाही करण्याकहरता गहठत करण्यात
अलेल्या तक्रार हनवारण सहमतीबाबतचे शासन हनणगय :
शासन हनणगय, शालेय हशक्षण हवभाग क्र. तक्रार 2019/प्र.क्र.75/हटएनटी-4, हद.
29/08/2019
शासन शुहद्धपत्र क्र. तक्रार 2019/प्र.क्र.75/हटएनटी-4, हद. 01/10/2019.

13

राज्य क्रीडा धोरण, 2012 व राज्य युवा धोरण, 2012 संबंहधत सहमती

कलम 4 (1) (ख) (नउ)
शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग(खुद्द), मंत्रालय येथील ऄहधका-यांची व कमगचा-यांची यादी
ऄ.क्र.

नाव

पद

कायासनाचे नाव

दू रध्वनी क्रमांक दू रध्वनी दालन
(कायासन)

●

◊◊

वन्दना कृष्णा
रॅी.सुहशल खोडवेकर

3876

424

2283 5315

3096

415

2202 5292

ऄपर मुख्य
सहचव

---

ईप सहचव

प्रशासन, समन्वय,

हवस्तार क्रमांक

22046261

संगणक, शा.व्य.6

1

रॅी. अ.रा.राजपुत

ऄवर सहचव

प्रशा-1

2204 6259

3168

440

2

रॅी. हद. हव. शेलार

ऄवर सहचव

प्रशा-2

22028418

3524

446

3

रॅी.सं. द. माने

ऄवर सहचव

प्रशा-3

22028418

3524

447

4

रॅी. सं. ब. ममदापुरे

कक्ष ऄहधकारी

प्रशा-5

22046259

3169

438

5

रॅी. हव. गु. सकपाळ

कक्ष ऄहधकारी

एस एम-6

2285 1684

3175

417

-

3169

438

6

रॅी.प्र.रा.मुंढे
(ऄ.कायग.)

कक्ष ऄहधकारी

संगणक

7

रॅी. प्र.सु. पडोळे

कक्ष ऄहधकारी

समन्वय कक्ष

2202 6266

3175

417

◊◊

रॅीम. स्वा. म. नानल

ईप सहचव

शाळा व्यवस्थापन

2202 4237

3163

442

1

रॅी. प्र. रा. मुंढे

कक्ष ऄहधकारी

एस एम-1

2202 9215

3787

432

2

रॅी.रा. हव. कुडले

कक्ष ऄहधकारी

एस एम-2

2204 6266

3472

419

2204 6266

3878

419

3

रॅी.प्र. सु. पडोळे
(ऄ.कायग.)

कक्ष ऄहधकारी

एस एम-3

4

रॅी.ल. हव. सावंत

कक्ष ऄहधकारी

एस एम-4

2283 5315

3161

434

5

रॅी. हु सेन मुकादम

कक्ष ऄहधकारी

एस एम-5

2202 9215

3787

434

ईप सहचव

हवद्याथी हवकास,

2202 4745

3533

415

रॅी. रा. शं. पवार

ऄथगसंकल्प,

◊◊

लेखाशाखा
1

रॅी.सं. ई. गायकवाड

ऄवर सहचव

एस डी-1

2202 9215

3787

432

2

रॅी. सं. ई. गायकवाड

ऄवर सहचव

एस डी-2

2202 4745

3878

419

3

रॅी.प्र. अ. पाटील

ऄवर सहचव

एस डी-3

2202 9215

3787

432

4

रॅीम. ने.नं.हु मरसकर कक्ष ऄहधकारी

एस डी-4

2279 3099

3099

434

5

रॅी. हव. र. परमार

कक्ष ऄहधकारी

एस डी-5

2287 1497

3175

419

6

रॅी. द. छ.पशदे

कक्ष ऄहधकारी

एस डी-6

.

3168

440

7

रॅी.हद.नं.दे शपांडे

ऄवर सहचव

लेखाशाखा

-

3834

459

8

रॅी. द. छ. पशदे

कक्ष ऄहधकारी

प्रहशक्षण

2204 6259

3725

419

9

रॅीम. स. ऄ. जावळे

ऄवर सहचव

ऄथगसंकल्प

2202 6391

3161

434

◊◊

रॅीम. चा .दे . चौधरी

ईप सहचव

हशक्षक व हशक्षकेतर

2202 8163

3617

432

2287 5276

3099

436

2204 6266

3878

419

1
2

रॅी. स्व.य.
कापडणीस

ऄवर सहचव

टीएनटी-1

रॅी. ऄ. वा.
बोरवणकर

कक्ष ऄहधकारी

टीएनटी-2

3

रॅी.रा.ग.धुमाळ

4
5

6

कक्ष ऄहधकारी

टीएनटी-3

2204 6259

3169

438

रॅी.ज. हश. रासकर

ऄवर सहचव

टीएनटी-4

2202 6391

3099

436

रॅी. अ. ना. भोंडवे

ऄवर सहचव

टीएनटी-5

2204 6259

3168

438

2202 6391

3099

436

रॅीम. व. हम.
करंदीकर

ऄवर सहचव

टीएनटी-6

◊◊

रॅी. आ. मु. काझी

सह सहचव

क्रीडा, नोंदणी शाखा

2283 5315

3096

415

1

रॅी. हक.ल.संखे

कक्ष ऄहधकारी

क्रीयुस-े 1

2282 1681

3162

717

2

रॅी.अ.रा.राजपुत

ऄवर सहचव

क्रीयुस-े 2

2282 1681

3529

717

3

रॅी. प्रमोद कदम

कक्ष ऄहधकारी

क्रीयुस-े 3

2282 1681

3529

717

रॅी. ल. हव. सावंत

कक्ष ऄहधकारी

नोंदणी शाखा

22843082

--

440

ईपसंचालक

सांस्ख्यकी

2287 5276

3264

436

सह सहचव

हवहध

2287 6217

-

419

4

(ऄ.कायग)

5

हरक्त

7

रॅी.गो. हश. तुंगार

हवभागाचा अकृतीबंध
शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभागातील हवहवध पदांची 24/09/2019 ऄखेरची स्स्थती दशगहवणारे हववरणपत्र
ऄ.क्र

पद

मंजूर पदांची

भरलेली पदे

हरक्त पदे

संख्या
गट -ऄ
1

ऄपर मुख्य सहचव

1

1

-

2

सह सहचव

1

1

-

3

ईप सहचव

4

3

1

4

सह सहचव (हवहध)

1

1

-

5

ऄवर सहचव

11

11

-

6

ईपसंचालक (सांस्ख्यकी)

1

-

1

7

हनवडरॅेणी लघुलेखक

1

1

-

गट-ब
8

कक्ष ऄहधकारी

21

15

6

9

सहायक कक्ष ऄहधकारी

55

51

4

10

संशोधन सहाय्यक

3

2

1

11

ईच्चरॅेणी लघुलेखक

7

4

3

12

हनम्नरॅेणी लघुलेखक

11

4

7

गट-क
13

लघुटंकलेखक

1

-

1

14

हलहपक-टं कलेखक

61

44

17

15

वाहनचालक

1

1

-

12

12

151

53

गट-ड
16

हशपाइ

24 (3 पदे
हनरहसत)

एकूण

204

कलम 4 (1) (ख) (दहा)
हवभागाच्या प्रत्येक ऄहधका-याला व कमगचा-याला हमळणारे माहसक वेतन
ऄ. क्र.

ऄहधकारी/कमगचाऱ्यांचे
नाव

पदनाम

मुळ वेतन

महागाइ भत्ता एकूण रक्कम

ऄपर मुख्य सहचव

२,२५,०००

२७,०००

२,५२,०००

1)

रॅीमती. वंदना कृष्णा

2)

रॅी आ. मु.काझी

सह सहचव

१,२९,६००

१५,५५२

१,४५,१५२

3)

रॅी गो.हश.तुंगार

सह सहचव (हवधी)

१,३३,५००

१६,०२०

१,४९,५२०

4)

रॅीमती चा.दे .चौधरी

ईप सहचव

९६,९००

११,६२८

१,०८,५२८

5)

रॅीमती स्वा.म.नानल

ईप सहचव

९६,९००

११,६२८

१,०८,५२८

6)

रॅी सुशील खोडवेकर

ईप सहचव

८०,९००

९,७०८

९०,६०८

7)

रॅी रा.शं.पवार

ईप सहचव

१,०५,९००

१२,७०८

१,१८,६०८

8)

रॅी हद.नं.दे शपांडे

ऄवर सहचव

८३,३००

९,९९६

९३,२९६

9)

रॅी सं.ई.गायकवाड

ऄवर सहचव

७४,०००

८,८८०

८२,८८०

10) रॅीमती स.ऄ.जावळे

ऄवर सहचव

७६,२००

९,१४४

८५,३४४

11) रॅी स्व.य.कापडणीस

ऄवर सहचव

७४,०००

८,८८०

८२,८८०

12) रॅीमती व.हम.करंदीकर

ऄवर सहचव

८३,३००

९,९९६

९३,२९६

13) रॅी सं.द.माने

ऄवर सहचव

८५,८००

१०,२९६

९६,०९६

14) रॅी हद.हव.शेलार

ऄवर सहचव

६७,७००

८,१२४

७५,८२४

15) रॅी ज.हश.रासकर

ऄवर सहचव

८३,३००

९,९९६

९३,२९६

16) रॅी अ.ना.भोंडवे

ऄवर सहचव

७६,२००

९,१४४

८५,३४४

17) रॅी प्र.अ.पाटील

ऄवर सहचव

६९,७००

८,३६४

७८,०६४

18) रॅी.अ.रा.राजपूत

ऄवर सहचव

८०,९००

९,७०८

९०,६०८

19) रॅीमती ने.नं.हू मरसकर

कक्ष ऄहधकारी

६२,२००

७,४६४

६९,६६४

20) रॅी प्रमोद कदम

कक्ष ऄहधकारी

६४,१००

७,६९२

७१,७९२

21) रॅी सं.ब.ममदापुरे

कक्ष ऄहधकारी

५८,६००

७,०३२

६५,६३२

22) रॅी हव.र.परमार

कक्ष ऄहधकारी

७५,४००

९,०४८

८४,४४८

23) रॅी हु सेन मुकादम

कक्ष ऄहधकारी

७७,७००

९,३२४

८७,०२४

24) रॅी द.हश.पशदे

कक्ष ऄहधकारी

७२,१००

८,६५२

८०,७५२

25) रॅी हक.ल.संख्ये

कक्ष ऄहधकारी

७७,७००

९,३२४

८७,०२४

26) रॅी हव.गु.सपकाळ

कक्ष ऄहधकारी

५५,२००

६,६२४

६१,८२४

27) रॅी ल.हव.सावंत

कक्ष ऄहधकारी

७७,७००

९,३२४

८७,०२४

28) रॅी ऄ.वा.बोरवणकर

कक्ष ऄहधकारी

६०,४००

७,२४८

६७,६४८

29) रॅी रा.ग.धुमाळ

कक्ष ऄहधकारी

५२,०००

६,२४०

५८,२४०

30) रॅी रा.हव.कुडले

कक्ष ऄहधकारी

७७,७००

९,३२४

८७,०२४

31) रॅी प्र.रा.मुंढे

कक्ष ऄहधकारी

६३,१००

७,५७२

७०,६७२

32) रॅी प्र.सु.पडोळे

कक्ष ऄहधकारी

५३,६००

६,४३२

६०,०३२

५१,९००

६,२२८

५८,१२८

47,500

५,७००

५३,२००

47,500

५,७००

५३,२००

53,600

६,४३२

६०,०३२

44,800

५,३७६

५०,१७६

33) रॅी.हव. ग. अव्हाड

34) रॅी. सु. ऄ. भोसले

35) रॅी. ध. ल. भागवत

36) रॅी. रा. रा बोलाडे

37) रॅी. चे. रा. चव्हाण

सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी

38) रॅी. र. हन. चव्हाण

39) रॅी. र. अ. डे रे

40) रॅी. वै. र. डुं बरे

41) रॅी. सं. भा. गभाले

42) रॅी. हव. श. जाखलेकर

43) रॅीमती ज. धो. जाधव

44) रॅी. पो. भा. जगदाळे

45)

रॅीमती भा. हक.
जगताप

46) रॅीमती हन. हग. कुरणे

47) रॅी. रु. हे . कालीखन

48) रॅीमती रो. हव. हकरवे

49)

रॅीमती ई. म.
कोळं बकर

50) रॅी. प्र. रा. कोपाडे
51) रॅी.हव. म. लोहार

सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष

51,900

६,२२८

५८,१२८

47,500

५,७००

५३,२००

47,500

५,७००

५३,२००

41,000

४,९२०

४५,९२०

60,400

७,२४८

६७,६४८

72,100

८,६५२

८०,७५२

47,500

५,७००

५३,२००

58,600

७,०३२

६५,६३२

56,800

६,८१६

६३,६१६

50,400

६,०४८

५६,४४८

47,500

५,७००

५३,२००

51,900

६,२२८

५८,१२८

48,900

५,८६८

५४,७६८

47,500

५,७००

५३,२००

ऄहधकारी
52) रॅी. ऄ. हव. मुसने

53) रॅीमती सा. सु. नर

54) रॅीमती रु. र. प्रभु

55) रॅी. सं. ग. शेलार

56) रॅी. कु. शा. सुवे

57) रॅी. गु. म. सबनीस

58)

रॅीमती रॅ. रॅी.
तुळसकर

59) रॅीमती पू. प्र. वाघमारे

60) रॅी. श. पुं. येवले

61) रॅी. सु. अ. दे साइ

62) रॅी. सं. ऄ. धाइंजे

63) रॅी. ई. दा. धनु

64) रॅी. स. हव. ढोले

सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी

51,900

६,२२८

५८,१२८

60,400

७,२४८

६७,६४८

60,400

७,२४८

६७,६४८

60,400

७,२४८

६७,६४८

72,100

८,६५२

८०,७५२

72,100

८,६५२

८०,७५२

70,000

८,४००

७८,४००

51,900

६,२२८

५८,१२८

44,800

५,३७६

५०,१७६

58,600

७,०३२

६५,६३२

41,000

४,९२०

४५,९२०

43,500

५,२२०

४८,७२०

41,000

४,९२०

४५,९२०

65) रॅी. प्र. ना. धुरी

66) रॅीमती ऄ.स. हजरगे

67) रॅी. ऄ. प्र. कांबळे

68) रॅी. भ. श. कासले

69) रॅी. सा. का. खरात

70) रॅीमती ऄ. र. मोरे

71) रॅी. स.सु.नागवडे

72) रॅीमती न. सं. हनरभवणे

73) रॅी. ई. रा. परळकर

74) रॅीम. सा. ई. पाटील

75) रॅी. रा.व.पाटील

76) रॅी. प्र.मो.सावंत

77) रॅीम. स्स्मता चव्हाण
78) रॅीम. हप्रयंका

सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष

42,200

५,०६४

४७,२६४

39,800

४,७७६

४४,५७६

41,100

४,९३२

४६,०३२

42,200

५,०६४

४७,२६४

42,200

५,०६४

४७,२६४

46,100

५,५३२

५१,६३२

39,800

४,७७६

४४,५७६

43,500

५,२२०

४८,७२०

43,500

५,२२०

४८,७२०

43,500

५,२२०

४८,७२०

38,600

४,६३२

४३,२३२

46,100

५,५३२

५१,६३२

47,500

५,७००

५३,२००

46,100

५,५३२

५१,६३२

काहगनकर
79) रॅीम. हशतल पाटील

80) रॅीम. रॄेता घोटकर

81) रॅी ल.म.कसेकर

82) रॅी. हव.पु.हशरसाठ

ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी
सहायक कक्ष
ऄहधकारी

46,100

५,५३२

५१,६३२

38,600

४,६३२

४३,२३२

38,600

४,६३२

४३,२३२

38,600

४,६३२

४३,२३२

83) रॅीम. स. जो. मुजावर

संशोधक सहायक

42,200

५,०६४

४७,२६४

84) रॅी. रा. रा. पदमण

संशोधक सहायक

43,500

५,२२०

४८,७२०

85) रॅीम. मानसी वैद्य

हनवडरॅेणी

81,200

९,७४४

९०,९४४

56,200

६,७४४

६२,९४४

73,300

८,७९६

८२,०९६

43,100

५,१७२

४८,२७२

39,800

४,७७६

४४,५७६

39,800

४,७७६

४४,५७६

65,100

७,८१२

७२,९१२

43,500

५,२२०

४८,७२०

86) रॅी रु.रा.शेजवळ

87) रॅीमती सं.सं.जाधव

88) रॅी ऄ.पां.पाटील

89) रॅी ह.के.चौधरी

90) रॅी ज्ञा.ना.आंगळे

91) रॅी सु.र.परब

92) रॅी ऄ.ग.लहाने

ईच्चरॅेणी
लघुलेखक
ईच्चरॅेणी
लघुलेखक
ईच्चरॅेणी
लघुलेखक
हनम्नरॅेणी
लघुलेखक
हनम्नरॅेणी
लघुलेखक
हनम्नरॅेणी
लघुलेखक
हनम्नरॅेणी
लघुलेखक

93) रॅी रॅी.रा.ताटे वाड

94) रॅी. रो.रा.बडवाइक

95) रॅी. रा.मु.पभगारे

96) रॅी. हे.भो.दे वे

97) रॅी. ली.रा.गुमगावकर

98) रॅी. ज्ञा.दा. हरणे

99) रॅीमती.ध.रा.कदम

100) रॅी. हव.हन. करांगळे

101) रॅी.सु.बा. खटावकर

102) रॅीमती. रा.रं . खोत

103) रॅी. म.व.कुडपकर

104) रॅी. ना.हश.लांडगे

105) रॅीमती. स्व.हच.मुंडे
106) रॅी. र.प. नाइक

हनम्नरॅेणी
लघुलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीक-

43,500

५,२२०

४८,७२०

22,400

२,६८८

२५,०८८

22,400

२,६८८

२५,०८८

41,000

४,९२०

४५,९२०

46,100

५,५३२

५१,६३२

23,100

२,७७२

२५,८७२

21,700

२,६०४

२४,३०४

23,800

२,८५६

२६,६५६

22,400

२,६८८

२५,०८८

21,700

२,६०४

२४,३०४

32,000

३,८४०

३५,८४०

23,800

२,८५६

२६,६५६

23,100

२,७७२

२५,८७२

26,800

३,२१६

३०,०१६

टं कलेखक
107) रॅीमती. री.म. नाखवा

108) रॅी. सु.पां.पाटील

109) रॅी. प्र.द.पाटकर

110) रॅी. हव.चं.पतयान

111) रॅी. सु.ब.राउळ

112) रॅी. हे.रा.साठे

113) रॅी. कु.सु.हवरकर

114) रॅी. हव.मा.वडजे

115) रॅी. चं.ब.यादव

116) रॅी. सु.श.धाडसे

117) रॅी. हव.रॅी. रासकर

118) रॅीमती. स.सं.तौंदकर

119) रॅी. दे.का. अव्हाड

हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक

34,000

४,०८०

३८,०८०

22,400

२,६८८

२५,०८८

26,800

३,२१६

३०,०१६

27,600

३,३१२

३०,९१२

21,700

२,६०४

२४,३०४

21,700

२,६०४

२४,३०४

23,100

२,७७२

२५,८७२

21,700

२,६०४

२४,३०४

28,400

३,४०८

३१,८०८

20,500

२,४६०

२२,९६०

19,900

२,३८८

२२,२८८

19,900

२,३८८

२२,२८८

21,700

२,६०४

२४,३०४

120) रॅी. बा.ब. धोत्रे

121) रॅी. ना.ज्ञा. गटकाळ

122) रॅी. दु.दा. घोरपडे

123) रॅी. गो.पुं. गुघाने

124) रॅी. म.रॅी.जाधव

125) रॅी. म.ज. लटपटे

126) रॅी. सो.म. हशळकर

127)

रॅीम. सा.रॅी.
पसगनजुडे

128) रॅीमती. सा.म.ईजळं बे

129) रॅी. ग.ता. वाघमारे

130) रॅीमती. अ.ऄ. येवले

131) रॅी. सागर लोखंडे

132) रॅी. ऄमोल वाघ
133) रॅी. रॅीकांत धुमाळ

हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीकटं कलेखक
हलपीक-

20,500

२,४६०

२२,९६०

21,700

२,६०४

२४,३०४

21,100

२,५३२

२३,६३२

20,500

२,४६०

२२,९६०

20,500

२,४६०

२२,९६०

20,500

२,४६०

२२,९६०

21,100

२,५३२

२३,६३२

20,500

२,४६०

२२,९६०

20,500

२,४६०

२२,९६०

20,500

२,४६०

२२,९६०

19,900

२,३८८

२२,२८८

19,900

२,३८८

२२,२८८

25,200

३,०२४

२८,२२४

29,300

३,५१६

३२,८१६

टं कलेखक
134) रॅी. ऄहभमन्यु गाडे

हलपीक-

44,800

५,३७६

५०,१७६

वाहन चालक

37,200

४,४६४

४१,६६४

हवालदार

32,000

३,८४०

३५,८४०

137) रॅी. रा.ग. होळकर

नाइक

29,000

३,४८०

३२,४८०

138) रॅी. हन.हो. डोळस

हशपाइ

31,700

३,८०४

३५,५०४

139) रॅी. ऄ. इसाकमुर्थ्यु

हशपाइ

18,500

२,२२०

२०,७२०

140) रॅी. गो.वा. घारे

हशपाइ

29,000

३,४८०

३२,४८०

141) रॅी. हस.रा. कांबळे

हशपाइ

18,500

२,२२०

२०,७२०

142) रॅी. हन.हस. माने

हशपाइ

29,000

३,४८०

३२,४८०

143) रॅी. ऄ.घा. सैतवडे कर

हशपाइ

29,900

३,५८८

३३,४८८

144) रॅी. प्र.क. जांबुगे

हशपाइ

30,800

३,६९६

३४,४९६

145) रॅी. म.जा. मलये

हशपाइ

29,000

३,४८०

३२,४८०

146) रॅीम. सुरेखा दे शमुख

हशपाइ

29,000

३,४८०

३२,४८०

135) रॅी. ऄ.ई. मुकादम
136) रॅी. ऄं.स.बाबर

टं कलेखक

कलम 4 (1) (ख) (ऄकरा)
शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबइ या कायालयासाठी हद. 01 एहप्रल, 2018 ते हद.31
माचग, 2019 या काळासाठी मंजूर झालेल्या रकमेचा तपशील
शीषगक

ऄ.क्र

संकेतांक क्रमांक

.
1

हदनांक
सन 2018-19 या अर्मथक वषाकहरता ऄंहतम

शासन हनणगय क्र.: ऄंसुऄ-

31

सुधाहरत ऄनुदान: प्रधान लेखाहशषग 2049,

5019/(25/19)/ऄथगसंकल्प

माचग,2019

व्याजप्रदाने, मागणी क्र.-इ-1 (भारीत)(ऄहनवायग
योजना)
2

जी. अर.

(1)

सन 2018-19 या अर्मथक वषाकहरता ऄंहतम

शासन हनणगय क्र.: ऄंसुऄ-

31

सुधाहरत ऄनुदान: प्रधान लेखाहशषग 2202,

5019/(25/19)/ऄथगसंकल्प

माचग,2019

सवगसाधारण हशक्षण, मागणी क्र.-इ-2
(भारीत/दत्तमत)(ऄहनवायग/ कायगक्रमांतगगत

(2)

योजना)
3

सन 2018-19 या अर्मथक वषाकहरता ऄंहतम

शासन हनणगय क्र.: ऄंसुऄ-

सुधाहरत ऄनुदान: प्रधान लेखाहशषग 2204, क्रीडा 5019/(25/19)/ऄथगसंकल्प
व युवक सेवा, मागणी क्र.-इ-3
(भारीत/दत्तमत)(ऄहनवायग/ कायगक्रमांतगगत

31
माचग,2019

(3)

योजना)
4

सन 2018-19 या अर्मथक वषाकहरता ऄंहतम

शासन हनणगय क्र.: ऄंसुऄ-

31

सुधाहरत ऄनुदान: प्रधान लेखाहशषग 2205, कला

5019/(25/19)/ऄथगसंकल्प

माचग,2019

व संस्कृती, मागणी क्र.-इ-3 (दत्तमत)(ऄहनवायग
योजना)
5

(4)

सन 2018-19 या अर्मथक वषाकहरता ऄंहतम

शासन हनणगय क्र.: ऄंसुऄ-

31

सुधाहरत ऄनुदान: प्रधान लेखाहशषग 2225,

5019/(25/19)/ऄथगसंकल्प

माचग,2019

ऄनुसूहचत जाती, ऄनुसूहचत जमाती व आतर
मागासवगग यांचे कल्याण, मागणी क्र.-इ-3

(5)

(दत्तमत)(ऄहनवायग योजना)
6

सन 2018-19 या अर्मथक वषाकहरता ऄंहतम

शासन हनणगय क्र.: ऄंसुऄ-

31

सुधाहरत ऄनुदान: प्रधान लेखाहशषग 2235,

5019/(25/19)/ऄथगसंकल्प

माचग,2019

सामाहजक सुरक्षा, मागणी क्र.-इ-3
(दत्तमत)(ऄहनवायग/ कायगक्रमांतगगत योजना)

(6)

7

सन 2018-19 या अर्मथक वषाकहरता ऄंहतम

शासन हनणगय क्र.: ऄंसुऄ-

31

सुधाहरत ऄनुदान: प्रधान लेखाहशषग 2251,

5019/(25/19)/ऄथगसंकल्प

माचग,2019

सामाहजक सुरक्षा, मागणी क्र.-इ-3
(दत्तमत)(ऄहनवायग/ कायगक्रमांतगगत योजना)
8

(7)

सन 2018-19 या अर्मथक वषाकहरता ऄंहतम

शासन हनणगय क्र.: ऄंसुऄ-

31

सुधाहरत ऄनुदान: प्रधान लेखाहशषग 4202,

5019/(25/19)/ऄथगसंकल्प

माचग,2019

हशक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील
भांडवली खचग मागणी क्र.-इ-4 (कायगक्रमांतगगत

(8)

योजना)
9

सन 2018-19 या अर्मथक वषाकहरता ऄंहतम

शासन हनणगय क्र.: ऄंसुऄ-

31

सुधाहरत ऄनुदान: प्रधान लेखाहशषग 2225,

5019/(25/19)/ऄथगसंकल्प

माचग,2019

शासकीय कमगचारी आत्यादींना कजे, मागणी क्र.इ-5 (ऄहनवायग योजना)
10

(9)

सन 2018-19 या अर्मथक वषाकहरता ऄंहतम

शासन हनणगय क्र.: ऄंसुऄ-

31

सुधाहरत ऄनुदान: प्रधान लेखाहशषग 2406,

5019/(25/19)/ऄथगसंकल्प

माचग,2019

वनीकरण व वन्यजीवन मागणी क्र.-इ-3
(कायगक्रमांतगगत योजना)

(10)

कलम 4 (1) (ख) (बारा) नमुना ”क”
शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग (खुद्द),मंत्रालय, मुंबइ, येथील ऄनुदान वाटपाची पद्धती
1.

कायगक्रमाचे वा योजनेचे नाव

:

2.

लाभधारांसाठी पात्रतेच्या ऄटी

:

3.

लाभ हमळण्यासाठी ऄसलेल्या पूवग ऄटी

:

4.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऄसलेली कायगपद्धती

:

ऄनुदानाचे

5.

पात्रता ठरहवण्याचे हनकष व अवश्यक कागदपत्रे

:

नाही.

6.

या योजनेतून हमळणा-या लाभांचा तपशील (ऄनुदान ऄथवा

:

ऄन्य काही मदत हदली जात ऄसेल तर तोही तपशील द्यावा.)
7.

ऄनुदान वाटपाची पद्धत

:

8.

ऄजग कोठे करावा ऄथवा ऄजग करण्यासाठी कायालयात

:

कोणाला भेटावे
9.

ऄजाबरोबर भरावयाची फी (ऄसल्यास)

:

10.

ऄन्य फी (ऄसल्यास)

:

11.

ऄजाचा नमुना (जेथे ऄसा नमुना ठरहवला ऄसेल तेथे), जर ऄजग

:

को-या कागदावर करून भागणार ऄसेल तर त्यावर ऄजगदाराने
हकमान कोणती माहहती भरली पाहहजे, हेही स्पष्ट करावे
12.

सोबत जोडायाची पहरहशष्टे (हशफारसपत्रे/दाखले/दस्ताऐवज)

:

13.

त्या पहरहशष्टाचा काही हवहशष्ट नमुना ऄसल्यास तो नमुना

:

14.

कायगवाहीबद्दल काही तक्रार ऄसेल, तर ती कोणाकडे

:

करायची, त्या ऄहधका-याचे पदनाम
15.

ईपलब्ध रकमेचा तपशील (ईदा. तालुका पातळीवर एवढी

:

रक्कम, हजल्हा पातळीवर एवढी रक्कम ईपलब्ध वगैरे)
16.

लाभधारकांची प्रत्येक वषागहणक हदलेल्या नमुन्यानुसार यादी

:

17.

ईहद्दष्ट (ठरवले ऄसल्यास)

:

18.

शेरा (ऄसल्यास)

:

शालेय हशक्षण व क्रीडा
हवभाग

(खुद्द)

कोणत्याही

माफगत
प्रकारच्या

वाटप

थेट

नागरीकांना केले जात

कलम 4 (1) (ख) (बारा) नमुना ”ख”
शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग (खुद्द),मंत्रालय, मुंबइ, येथील ऄनुदान वाटप कायगक्रमातील लाभाथींचा
तपशील
कायगक्रम/ योजनेचे नाव:
ऄ.क्र

हदलेल्या ऄनुदानाची रक्कम/ हदलेल्या सवलतची रक्कम

लाभधारकाचे नाव व
पता

शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग (खुद्द) माफगत नागरीकांना थेट ऄनुदान दे ण्याची तरतूद नाही.
त्यामुळे लाभधारकांचे नाव दे ण्याचा प्रश्न ईद्भवत नाही.

*********************

कलम 4 (1) (ख) (तेरा) नमुना ”क”
शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग (खुद्द),मंत्रालय, मुंबइ, येथून कोणतीही सवलत, परवाना ऄथवा ऄहधकारपत्र
हमळालेल्या लाभाथींचा तपशील.
परवाना / परवानगी / सवलत यांचा प्रकार:परवाना दे णारी ऄहधकारी व्यक्ती:ऄ.क्र.

परवानाधारकाचे

परवाना

परवाना

हकती

सवगसामान्य

परवान्याचा

नाव

क्रमांक

हदल्याची

काळासाठी

ऄटी

तपशील

तारीख

वैध

शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग (खुद्द) माफगत लाभाथींना कोणतीही सवलत, परवाना ऄथवा ऄहधकारपत्र
हदले जात नाही.

कलम 4 (1) (ख) (चौदा)
शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग (खुद्द),मंत्रालय, मुंबइ, येथे आलेक्रॉहनक स्वरूपात ईपलब्ध ऄसलेली माहहती

ऄ.क्र.

दस्तऐवज/ नस्ती/

हवषय

नोंदवहीचा प्रकार

कोणत्या प्रकारच्या

ही माहहती

आलेक्रॉहनक स्वरूपात

ताब्यात

माहहती साठहवलेली अहे

ऄसलेल्या
व्यक्तीचे नाव

1

शासन हनणगय,

कलम4(1)(ख)(पाच)(क)

सदर शासन हनणगय,

कलम

अदे श, पहरपत्रके

मधील सवग शासन

पहरपत्रके आ. शासनाच्या

4(1)(ख)(सोळ)

आ.

हनणगय, अदे श,

www.maharashtra.gov.in येथे नमूद केलेले

पहरपत्रकामधील

या संकेतस्थळावर

जन माहहती

हवषयाबाबत

टाकण्यात अलेली अहे

ऄहधकारी/
सहायक जन
माहहती
ऄहधकारी.

कलम 4 (1) (ख) (पंधरा)
शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग (खुद्द),मंत्रालय, मुंबइ, येथे ईपलब्ध ऄसलेली माहहती नागहरकांना
पुरहवण्यासाठी ईपलब्ध ऄसलेल्या सुहवधा
ऄ.क्र.

ईपलब्ध सुहवधा

वेळ

कायगपद्धती

स्थान

जबाबदार
व्यक्ती

1

2

3

4

5

6

1

कायालयीन थेट

कायालयीन

माहहती

शालेय

कलम

कामकाजाच्या

ऄहधकार

हशक्षण व

4(1)(ख)(सोळा)

हदवशी दु पारी

ऄहधहनयमातील

क्रीडा

येथे नमूद

02.00 ते

तरतुदीनुसार

हवभाग,

केलेले जन

संध्याकाळी

मंत्रालय,

माहहती

05.30 पयंत

मुंबइ

ऄहधकारी/

(सावगजहनक

सहायक जन

सुट्टी, रहववार व

माहहती

प्रत्येक

ऄहधकारी

महहन्यातील
दु सरा व चौथा
शहनवार)
2

वेबसाइट

संपूणग वेळ

--

--

ऄहभलेख तपासणी/ नमूने

ऄभ्यागतासाठी

माहहती

शालेय

कलम

हमळण्याबाबतची माहहती

पूवहग नधाहरत

ऄहधकार

हशक्षण व

4(1)(ख)(सोळा)

हनहरृत करण्यात

ऄहधहनयमातील

क्रीडा

येथे नमूद

अलेल्या

तरतुदीनुसार

हवभाग,

केलेले जन

वेळेनुसार दु पारी

मंत्रालय,

माहहती

02.00 ते

मुंबइ

ऄहधकारी/

www.maharashtra.gov.in
3

संध्याकाळी

सहायक जन

05.30 पयंत

माहहती

(सावगजहनक

ऄहधकारी

सुट्टी, रहववार व
प्रत्येक
महहन्यातील
दु सरा व चौथा
शहनवार)

कलम 4 (1) (ख) (सोळा)
शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग (खुद्द) मधील जन माहहती ऄहधकारी, सहाय्यक जन माहहती ऄहधकारी व
ऄहपलीय प्राहधकारी यांची यादी
ऄ.क्र जन माहहती ऄहधका.

यांचे नाव व कायासन

सहायक जन माहहती

ऄहपलीय ऄहधका-

ऄहधका-यांचे नाव

यांचे पदनाम

दू रध्वनी क्रमांक

क्रमांक
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

रॅी. अ. ऱा . राजपुत

कायासनातील संबंहधत

रॅी. सुहशल

(प्रशा-1)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

खोडवेकर

रॅी. हद. हव. शेलार

कायासनातील संबंहधत

ईप सहचव

(प्रशा-2)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. सं. द. माने

कायासनातील संबंहधत

(प्रशा-3)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. सं.ब. ममदापुरे

कायासनातील संबंहधत

(प्रशा-5)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. हव. गु. सपकाळ

कायासनातील संबंहधत

(एसएम-6)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी.प्र. रा. मुंढे

कायासनातील संबंहधत

(संगणक कक्ष)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. प्र. सु. पडोळे

कायासनातील संबंहधत

(समन्वय कक्ष)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. प्र. रा. मुंढे

कायासनातील संबंहधत

रॅीमती स्वा. म.

(एसएम-1)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

नानल

रॅी. रा.हव. कुडले

कायासनातील संबंहधत

ईप सहचव

(एसएम-2)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. प्र. सु. पडोळे

कायासनातील संबंहधत

(एसएम-3)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. ल. हव. सावंत

कायासनातील संबंहधत

(एसएम-4)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. हु सेन मुकादम

कायासनातील संबंहधत

(एसएम-5)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. सं. ई. गायकवाड

कायासनातील संबंहधत

रॅी. रा. शं. पवार

(एसडी-1)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

ईप सहचव

रॅी. सं. ई. गायकवाड

कायासनातील संबंहधत

(हवद्याथी हवकास,

(एसडी-2)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

(प्रशासन, समन्वय)
(2287 1497)

2204 6259
2202 8418
2202 8418
2204 6259
2285 1684
2279 3169
22871497

(शाळा व्यवस्थापन)
(2202 4237)

2202 9215
2204 6266
2204 6266
2283 5315
2202 9215

ऄथगसंकल्प,

2202 9215
2202 4745

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

रॅी. प्र. अ.पाटील

कायासनातील संबंहधत

लेखाशाखा,

(एसडी-3)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

प्रहशक्षण)

रॅीमती. ने. नं.

कायासनातील संबंहधत

(2202 4745)

हु मरसकर (एसडी-4)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. हव. र. परमार

कायासनातील संबंहधत

(एसडी-5)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. द. छ. पशदे

कायासनातील संबंहधत

(एसडी-6)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. द. छ. पशदे

कायासनातील संबंहधत

(प्रहशक्षण)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. हद. नं. दे शपांडे

कायासनातील संबंहधत

(लेखाशाखा)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅीमती स. ऄ. जावळे

कायासनातील संबंहधत

(ऄथगसंकल्प)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. स्व. य. कापडणीस

कायासनातील संबंहधत

रॅीमती चा. दे .

(टीएनटी-1)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

चौधरी

रॅी. ऄ. वा. बोरवणकर

कायासनातील संबंहधत

ईप सहचव

(टीएनटी -2)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. रा. ग.धुमाळ

कायासनातील संबंहधत

(टीएनटी -3)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. ज. हश. रासकर

कायासनातील संबंहधत

(टीएनटी -4)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. अ ऩा. भोंडवे

कायासनातील संबंहधत

(टीएनटी -5)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅीमती. व.हम.

कायासनातील संबंहधत

करंदीकर. (टीएनटी 6)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. हक. ल. संख्ये

कायासनातील संबंहधत

रॅी. आ.मु. काझी

(क्रीयुस-े 1)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

सहसहचव

रॅी. अ. रा. राजपुत

कायासनातील संबंहधत

(क्रीयुसे)

(क्रीयुस-े 2)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. प्रमोद कदम

कायासनातील संबंहधत

(क्रीयुस-े 3)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

रॅी. ल. हव. सावंत

कायासनातील संबंहधत

(नोंदणी शाखा)

सहायक कक्ष ऄहधकारी

2202 9215
2279 3099
2287 1497
2279 3168
2204 6259
2279 3834
2202 6391

(हशक्षक व
हशक्षकेतर)
(2202 8163)

2287 5276
2204 6266
2204 6259
2202 6391

2204 6259
2202 6391

(2283 5315)

2282 1681
2282 1681
2282 1681
2284 3082

कलम 4 (1) (ख) (सतरा)
हवभागाची हवहहत करण्यात येइल ऄशी आतर माहहती

माहहती हनरंक अहे .

