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िज हा पिरषद, नागपरू 

 
 

मॅ यअुल माकं -1 
िश ण िवभाग ( ाथिमक) ची रचना काय व कत य यांचा तपशील 

 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अ वये कलम (4) 1 चे अंमलबजावणीबाबत. 
मु ा . 1- ािधकरणाचे नाव व यां या तफ केली जाणारी कामे. 

 
 

1) िश ण िवभाग ( ाथिमक), िज हा परीषद, नागपरू 
2) मं ालयीन िवभाग   --                     शालेय िश ण व ि डा िवभाग, महारा  शासन. 
3) अहवाल सादर करणा या िवभागाचे नाव --  1) मा.मु य कायकारी अिधकारी, िज.प. नागपरू 

                               2) मा. िश ण उपसंचालक ( ाथ.), पुणे 
                                                            3) मा.िश ण उपसंचालक, नागपरू िवभाग, नागपरू 
 
 या िवभागाअंतगत खालील कामे हाताळ यात येतात 

              1) िज.प. ाथिमक शाळा करीता िश कांची पदभरती करणे. 
2) िश ण िव तार अिधकारी यांची पदभरती, पदो नतीची कायवाही करणे. 
3) सव पंचायत सिमतीतील गटिश णािधकारी व अिध क वेतन पथक ( ाथ.) काय लयाचे सिनयं न. 
4) िश क संवग तील कमचा यां या आ थापना िवषयक बाबी हाताळणे.  
1) सव िश ा अिभयान योजना राबिवणे. 
2) शालेय पोषण आहार योजना राबिवणे.  
3) वय वष 6 ते 14 वयोगटातील सव मलुा मलु ची 100%  पटन दणी करणे. 
4) सव मलुा मलु चे वग 1ते 8 पयतचे ाथिमक िश ण पुण करणे. 
5) शासन धोरणानसुार िव ाथ  व िश कांकरीता नवनवीन उप म राबवीणे. 
6) िव ा य या हीताकरीता िज हा पिरषदेणे  मंजुर केले या योजना राबवीणे. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

मु ा . 2- ािधकरणाचे  पदािधकारी व कमचारी  आिण यांची कामे. 
1) िश णािधकारी ( ाथिमक) हे िज हा पिरषदे या िश ण सिमतीचे पदिस द सिचव आहेत. 
2) िश ण िवभाग ( ाथिमक) या काय लयाचे काय लय मखु व िज.प या िश ण िवभागाचे खाते मखु 

कत य पार पाडणे. 
3) िज.प. िश ण सिमती सभेचे आयोजन करणे. 
4) बालकांचा मोफत व स ती या िश णाचा ह क अिधिनायम- 2009 या काय ाची भावी 

अंमलबजावणी करणे. 
 

कमचा याची कत ये  
1) िदले या कायसचुीनसुार नेमनु िदलेली कामे िनध रीत वेळेत पार पाडणे. 
2) अिधका यांनी वेळोवेळी सांिगतलेली कामे करणे. 
 

अ.
. कमचा-यांचे नाव पदनाम नेमणू िदलेली कामे 

1 ी. चतामण वंजारी 
िश णािधकारी 

( ाथ)          िज. 
प. नागपरू 

काय लय मखु 

2 ीमती साबेरा नाईम 
शेख 

( भारी) उप 
िश.अ.( ाथ.) तथा 

िश ण िव तार 
अिधकारी 

काय लयीन आ थापना िवषयक सव कामे, सेवा िवषयक व 
िवधानसभा/िवधानपिरषद तारांकीत/अतारांकीत न,  

3 ीमती सजुाता 
आगरकर 

( भारी) उप 
िश.अ.( ाथ.) तथा 

िश ण िव तार 
अिधकारी 

पा पु तके, गणवेश ( िमण), तंबाख ुमु ती, मलु चे िश ण व इतर 
बाबी, शाळा बा  िव ाथ , व छ शाळा पुर कार, सेवा हमी कायदा, 

वृ ारोपन, शालेय गणुव ा व गत शै िणक महारा  काय म, ि डा 
पध , पा पु तके, िज ाची जबाबदारी, नैसग क आप ी िनवारण 

4 ी.गौतम गेडाम 
अिध क वग-2          
शालेय पोषण 

आहार 

शालेय पोषण आहार योजनेचे नागपरू शहर तरावर िनयं ण करणे, 
शालेय पोषण आहारा संबधी सपणू काम,े  

5 ीमती भारती गेडाम  अिध क वग-2 
(सारासे) 

सव मा यामा या  खाजगी शाळांवर िनयं ण ठेवणे, खाजगी शाळचे 
आ थापना िवषयक सव कामे 

6 ीमती अपवु  घटाटे सहा यक शासन 
अिधकारी 

िज हा पिरषद ाथिमक/मा यिमक शाळांवरील कायरत 
अिधकारी/कमचारी यां या आ थपना िवषयम कामकाजावर सिनयं ण 

करणे तसेच वग 1 व 2 अिधकारी  यांचे आ थापना िवषयक 
कामकाजावर सु दा सिनयं ण ठेवणे 

7 ीमती छाया वांदीले किन ठ शासन 
अिधकारी 

िज हा पिरषद ाथिमक/मा यिमक शाळांवरील कायरत 
अिधकारी/कमचारी यां या आ थपना िवषयम कामकाजावर सिनयं ण 

करणे तसेव वग 1 व 2 अिधकारी  यांचे आ थापना िवषयक 
कामकाजावर सु दा सिनयं ण ठेवणे 

 
 

मॅ यअुल माकं -२ 
अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत य 



8 ीमती जो ना हरडे िव तार अिधकारी 
(िश ण) 

ितपुत  देयके, सरल डाटा संपुण कामकाज बघणे, अ पसं याक 
िश यवृ ी, शु क िविनयमन बाबत कायवाही, ऑनलाईन मािहती 

अिधकार, िबटिनहाय संचमा यता व शाळाभेटी 

9 ी.सिुशल बनसोड िव तार अिधकारी 
(िश ण) 

िज हा/रा य/रा ीय िश क पुर कार, आरटीई ऍ़डिमशन(शहरी), 
सीबीएसई शाळा, िवकास काय म, धानमं ी योजना, िविवध संघटना 

सभा, िव ान दशनी, पा पु तके (शहरी), वजिदन, अपंग िनधी, 
बालिच पट, अ पसं याक शाळा, िश क िनधी जमा संकलन, 
िदनिवशेष साजरा करणे, व छ भारत िमशन, आरो य तपासणी 

अहवाल व आरो य िवषया या अनषंुगीक बाबी व मोहीमा राबिवने. िम  
उप म, मासीक, िवप यना िश ण, द तराचे ओझे, आरटीई 

ऍ़डिमशन, राजीव गांधी अपघात िवमा योजना, नवीन येणा या योजना, 
िबटिनहाय संचमा यता व शाळाभेटी 

10 ी.िहरामण कुमरे िव तार अिधकारी 
(िश ण) 

ए स िदन, अपंग समावेशीत िश ण, सवुणजयंती िश यवृ ी, नामांिकत 
शाळाम ये आदीवासी शाळेम ये वेश, िज हा पु तक वाटप, शाळा 

बाहेरची शाळा उप म, बालिदवस उप म, िबटिनहाय संचमा यता व 
शाळाभेटी, ितपुत  देयके, यआुरसी-1 चा भार व सम वय, 

11 ी भा कर झोडे िव तार अिधकारी 
(िश ण) 

रा  महा यांचे काय म, आधार काड, जादटुोना, रा ीय मा य. सव 
िश ा अिभयान अंतगत कामे, िज हािधकारी काय लय संबधीत कामे, 
आमदार आदश ाम योजना, टेट सीबीएसई वेश ि या, कॉरिशप 
परी ा, एस.एस.सी., एच.एच.सी. बोड परी ा, शाळा पिरवहन सिमती, 

िज हा सम वयक सिमती, लोकायु त करणे, िवकास िदन. , 
िबटिनहाय संचमा यता व शाळाभेटी 

12 ी. रमेश हरडे िव तार अिधकारी 
(िश ण) 

 
टीईटी परी ा, गणुवंत िव ाथ  पुर कार योजना, काऊट गाईड व कप 
बलुबलु िश ण योजना, रा ीय सण, सव िश ा अिभयाणा अंतगत 

कामे, क ाअंतगत शाळांमधील त ारीचे िनवारण, िबटिनहाय 
संचमा यता, शाळाभेटी, पदिनध रण, क ातील शाळांवर सिनयं ण व 

संकलण. 

13 ी. काश . लेदे िव तार अिधकारी 
(िश ण) 

गट िश णाधीकारी, पंचायत सिमती,  िभवापरू येथील भार 
 

14 ी राहूल बोदेले सां यकी सहा यक 

िश ण िवभागा अंतगत शै िणक सां यीकीय गोषवारे तयार करणे, 
िविवध शासिकय िवभागांना आव यक शै िणक सां यीकीय मािहती 

पुरिवणे, िश ण िवभाग ( ाथ.) चे वा षक शासन अहवाल तयार 
करणे. मािहती अिधकार िवषयक संपणू कामे. 

15 ीमती किवता च े विर ठ सहा यक आ था-3 वरील िश कांचे िनलंबन/पनू: थापीत करणे, यायालयीन 
करणे, िवभागीय चौकशी करणे, त ारी व इतर संल न कामे 

16 ीमती सलुभा 
सातपतेू विर ठ सहा यक 

वग 1 व 2 चे आ थापना िवषयक कामे तसेच सां यकी सहायक यांचे 
आ थापना िवषयक सव कामे, लोकायु त करणे, 

गिशअ/अिध क/म.ुअ.यांचे दौरा दैनंिदनी मंजरू करणे, से.िन. करणे 
तयार क न महालेखाकार काय लयास सादर करणे, सेवािनवृ ी नंतरचे 
पणू लाभ अदा करणे, िनलंिबत करणे, गिशअ/अिध कांचे सेवांतगत 

िश णाबबत, वै िकय देयके तयार क न कोषागारात सादर करणे, 
मािहती अिधकार अंतगत कायवाही करणे. 

17 ी.योगेश राठोड विर ठ सहा यक 
खाजगी ाथिमक िश क/िश के र कमचारी यांचे सेवा िनवृ ी  
करणे, खाजगी ाथ. शाळेतील मंजुर सेवा िनवृ ी करणी उपदान 

देयके कोषागार काय लयात सादर करणे. 



18 ी. प ले वर गोरे विर ठ सहा यक गट िवमा योजना संबंधात संपुण कायभार 

19 ी धनंजय िकणारकर विर ठ सहा यक 

खाजगी ाथिमक शाळेची मा यता र  करणे, तकु ा, िश क संच 
िनध रण करणे, पट सं या वाढीमळेु अितिर त नैसग क तकुडी वाढ 

मंजुर करणे, अनदुािनत वग तकुडी समायोजन करणे, िवनाअनुदािनत 
शाळा अनदुानावर आनणे, अनदुािनत शाळेतील िवना अनदुािनत 

तकु ा अनदुानावर आण याबाबतचा ताव शासनास सादर करणे, 
ट याट यांनी खाजगी ाथ. शाळा अनदुान मंजुर करणे, खाजगी ाथ. 
शाळेचे थानांतरणबाबत ताव, खाजगी शाळांना वेतनो र अनदुान 

मंजुरी, िवषयांकीत त ार करणे. 

20 ी.राहूल  देशमखु विर ठ सहा यक 

मा यता ा त अन/िवना अन.ु शाळेतील िश क/िश के र कमचा-
यां या वैय तीक मा यता, िश ण सेवकांचे िनयु तीस मा यता, खाजगी 

ाथिमक शाळेतील िश क/िश के र  कमचारी यांचे मा.उ च 
यायालयीन करणे यायािधकरण करणे, मु या यापकांचे आ थक व 

शासिकय अिधकार, खाजगी ाथ. शाळेतील िश क/िश के र 
कमचारी या या त ार करणे, अितिर त िश क/िश के र कमचारी 
यांचे समायोजन, खाजगी अनदुािनत शाळेतील म.ुअ. यांचे वा रीचे 

अिधकार  

21 ीमती िमला बाकडे विर ठ सहा यक 

वग 3 व 4 कमचा-यांची आ थापणा िवषयक संपणू काम,े रजा मंजुरी 
बाबत कायवाही करणे, िनयिमत वेतवाढ मंजुरीबाबत कायवाही करणे, 

सेवापु तके हाताळणे व अ यावत ठेवणे, यायालयीन  िनकाली 
लागले या केसचे िवधी ांनी देयके तयार करणे, काय लयीन दरु वनी 

देयके तयार करणे. वग 1,2,3,4 चे वेतन देयके तयार करणे, व संल न 
कामे. 

22 ीमती र नमाला 
काळे विर ठ सहा यक 

िव तार अिधकारी, उ. े. म.ुअ.,सहा. िश क, पं.स. मधनू सेवािनवृ ी 
आण-यांची अिधसचुना तयार करणे, उ. े. म.ुअ., सहा.िश क, िव तार 
अिधकारी यांचे पे शन करणे िव  िवभागाकडे तपासनू मंजुरीस सादर 
करणे, पे शन करणे मंजुरी नंतर आदेश तयार करणे तसेच पी.पी.ओ. 

चे मंजरूीस सादर करणे, पे शन िवषयक लोक आयु त यांचेकडे 
केले या त ारी व त संबिधत संपणू काम.े 

23 ीमती उ वला चौधरी विर ठ सहा यक 

से.िन. व कायरत िश कांना िनवड ेणी/वरी ठ ेणी लाग ूकरणे, ाथ. 
िश कां या वेतन िन चती प ांना मंजरू दान करणे, राजीवगांधी 
अपघात िवमा योजना, िश कांना सेवेत कायम करणे, िश कांची 

वेतनातील तफावत दरु करणे, िश कांची सेवा ये ठता यादी, 
नगरपिरषद आ थापना (भरती ि या/विर ठ वेतन ेणी/िनवड ेणी), 

पिर ेला बस याची परवानगी, परदेशात जा याकरीता परवानगी , 
िश कांना िनवड ेणीचे िश णास पाठिवणे, िश कां या 

असाधारण/िवशेषा रजा मंजुर करणे, डाटा एं ी ऑपरेटर यांचे देयके 
तयार क न सादर करणे, शालेय पोषण आहार योजनेचे आ थापना 

िवषयक काम.े 

24 ीमती सषुमा वैरागडे विर ठ सहा यक िज हा पिरषद िश क संवग चे वै कीय ितपुत  देयक 

25 ी.अ यकुमार 
मंग ळकर विर ठ सहा यक सव िश क संवग य बदनुामावली, सवुण मोह सवी, िश यवृ ी, 

यायालयीन करणे 

26 ी. ह.बी.गजबे विर ठ सहा यक िश ण िव तार अिधकारी यांचे आ थपना िवषयक संपणू काम,े िज.प. 
मा यिमक शाळा अस थापना, यानषंुगाने संपणू काम े



27 ी.अमर सातपतेू किन ठ सहायक 

सहा. िश क, पदिवधर िश क, उ च ेणी म.ुअ., क  मखु यां या 
सवसाधारण बद या, िवशेष बद या, आंतरिज ा बद या/भरती व 

पदो नती/ बदनुामावली/30 स टबर या पटसं येवर आधारीत 
पटिनध रण व यानसुार संच मा यता/अितिर त िश कांचे 

समायोजन/बद या, समायोजन, पदो नती याबाबतची यायालयीन 
करणे. 

28 ीमती विनता थाटे किन ठ सहा यक लेखा आ ेप व कायरत िश कांना सधुारीत सेवािनवृ ी वेतन. 

29 ी.सितश देवारे किन ठ सहा यक 

चारमाही/बारमाही/अकरामाही/वाष क खच चे अंदाजप क तयार करणे, 
शालाथ णाली ारे िश कांचे वेतन देयके तयार क न सादर करणे, 
सेवािनवृ ी िश क कमचा-यांचे िनवृ ी िवषयक देयक तयार क न 
कोषागारात देयके सादर करणे, िज हा मिहला लोकशाही िदन त ारी 

हाताळणे. 

30 ीमती णाली कांबळे किन ठ सहा यक थािनक िनधी/महालेखाकार/पंचायतराज सिमती बाबत लेखाआ ेपांचा 
िनपटारा करणे व सल न कामे. 

31 ी. ीकांत 
कुनघाडकर किन ठ सहा यक 

िज हा पिरषद कमचा-यांचे/िश कांचे भ.िन.िन.अ मी ताव मंजुर 
करणे,खाजगी ाथ.शाळा वै िकय देयके तसेच िज.प.सभा आपले 
सरकार पोटल व िज हा पिरषदेची इतर सभा, गोपिनय अहवाल, 

संघटना व इतर सभा, लोकशाही िदन, पध मक पिर ा, टीईटी या 
कामात मदत करणे व माणप  वाटप करणे,  

32 ी. िदलीप वानखेडे किन ठ सहा यक सव मा यमा या खाजगी शाळांना आरटीई मा यता वध त करणे, 
अनिधकृत शाळा, शाळा वेश, शाळा सहल मंजरूी देणे. 

33 ीमती रंजना झाडे किन ठ सहा यक ितिनयु तीने उमरेड येथे कायरत. 

34 ीमती व ना िशवा 
राठोड किन ठ सहा यक 

िज हा पिरषद िश ण िवभागा अंतगत अिधकारी/कमचारी यांचे वेतन 
वाटप, मासीक कपाती संबिधत सं थाकेडे जमा करणे, रोख न दव ा 

अ ावत ठेवणे व संल न कामे खच संबधी अहवाल तयार करणे, नावात 
बदल ताव सादर करणे. 

35 ी. थमािद य ग डाणे किन ठ सहा यक 
भांडार, योजना िवषयक कामे, िज हा सवसाधारण योजना, सेस फंड 
योजना, िज.प. मा यिमक शाळा,  बजेट िवषयक काम,े िज हा वाष क 

योजना. 

36 ीमती सवुण  ठवकर किन ठ सहा यक िश ण िवभाग पंचायत सिमती अंतगत ाथिमक िश कांचे वै िकय 
देयकांचे करणांस मंजुरी बाबतची कामे, द परांचे ओझे 

37 ी.उमेश जायभाये किन ठ सहा यक 

इं जी मा यमाचे शाळा बाबतचे (आरटीई मा यता वगळून) सव 
िवषय(नवीन शाळा थम खाते मा यता, शाळा थलांतरण,शाळे या 
नावात बदल, तकुडी मा यता, वंय अथसहा यतीत शाळांचे ताव 

शासनास सादर करणे ), अनिधकृत शाळा 

38 ी.िवजय गडेकर किन ठ सहा यक 
शालेय पोषण आहार येथील काम े

 
 

39 ीमती योगीता मंगाम किन ठ सहा यक 
काय लय त आले या डाक वकारणे व वाटप 

 
 

40 ीमती ा िकटके किन ठ सहा यक 
काय लयातनू िनगिमत होणारे प ांची न द जावक रिज टर म ये घेणे, प  

संबंधीतास डाके ारे पाठिवणे, डाक मु ांकचा िहशोब ठेवणे. 
 



41 ीमती हेमलता 
वाघमारे किन ठ सहा यक िवभागीय आयु त काय लयात तीिनयु तीवर कायरत 

42 कु.ि या अशोक पटले किन ठ सहा यक ीमती िमला बाकडे, व.सहा. यांचे काय सनास सहा यक 
 

43 ी.िवजय बमचेर किन ठ सहा यक ी.अमर सातपतेू, क.सहा. यांचे काय सनास सहा यक 
 

44 ी. शांत अतकरे किन ठ सहा यक सम  िश ा अिभयान क ातील बांधकाम शाखेला सहा यक 
 

45 ी.िवशाल कामडी किन ठ सहा यक ीमती व ना राठोड, क.स. रोखपाल काय सनास सहा यक 
 

 
 

 
 

 

अ. . काय िस द करणार कालावधी कुठे िस द 
करणार 

शेरा 

1 िश ण िवभागाची रचना व काय - िज हा तर सचुना 
व फलक 

िनयु या बाबतची मािहती वतमान 
प ात िस द केली जाते. 

2 िश ण िवभागातील कमचा यांची 
िनयु ती पदो नती, िर तपदांची 
सं या  

३०,स टबर 
नंतर 

सचुना फलक सव पंचायत सिमतीला प ा दारे 
कळिव यात येते  

3 िश षण सिमतीची मािसक सभा  30 िदवस सचुना फकल  सव संबंिधतांना नोटीस दारे 
कळिव यात येते 

4 सव साधारण बद या  दर वष  माहे 
मे 

िज हा तर सचुना 
फलक 

सव पं.स ला प ासोबत यादी 
पुरिव यात येते 

5 जे ठता यादी  1 जानेवारी 
ते 31 माच 

सचुना फलक  सव पं.स प ा दारे कळिव यात येते. 

6 सेवािनवृ ी करणे  दरमहा िज हा तर सचुना 
फलक  

सव पं.स ला प ा दारे कळिव यात 
येते  

7 अपीलीय अिधकारी /माहीती 
अिधकारी/सहा यक मािहती 
अिधकारी यांचे नाव व हु ा फलक 
लावणे 

 
---- 

काय लयातील 
दशिनय िठकाण   

दशिनय िठकाणी फलक लाव यात 
आलेले आहे. 

8 आ थापना वषयक योजनां या 
मािहतीबाबत ा त झालेले निवन 
शासन िनणय िस द करणे  

वेळोवेळी 
 

काय लय सचुना 
फलक  

सव पं.स ला प दारे कळिव यात 
येते 

 
 
 
 
 
 

मॅ यअुल माकं-3 
ािधकारणात अवलंबली जाणारी िनणय ि या ,पयवे णाची 

प दत व उ रदायी व 



 
 

मॅ यअुल माकं 4 
ािधकरणाची कायप दती व यासंबंिधचे िनयम 

  

  िज हा पिरषदेम ये कायरत अिधकारी व ेि य कमचारी यांना मु य वे खालील उ ेशासाठी दौरे व रा ीचे 
मु काम शासनाने िनध रीत क न िदलेले आहे. 

१) यां या काय े ातील शाळांना भेटी देणे व तपासणी करणे िविवध योजनांचा आढावा घेणे व सम यांचे 
िनराकरण करणे. 

२) ेि य अिधकारी व कमचारी नेमनू िदलेली कत ये समाधानकारकिर या पार पाडतात कवा नाही, याची तपासणी 
करणे.  

३) सव शाळांम ये शै िणक शासकीय कामकाज तसेच लेखा िवषयक बाबी शासनाने केले या िनयमानसुार 
होतात कवा नाही याची पाहणी करणे. 

४) थािनक लोक व लोक ितनीधी यांचा िविवध िवकासा या येाजना काय वीत कर यासाठी सहयोग िमळवणे. 
 

अ.   पदनाम वष तनु करावयाचे दौ याचे 
िदवस 

पैकी वष तनु करावया या रा ी या 
मु कामाचे दौरे 

 1 िश णािधकारी ( ाथ)  100 60 
 2 उपिश णािधकारी ( ाथ) 120 80 
 3 िव तार अिधकारी 

(िश ण) 180 100 

4 अिध क (शालेय पोषण 
आहार) 180 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

मॅ यअुल माकं 5 
                  

                    ािधकरणाचे कमचारी आपापली िवहीत काय पार पाड यासाठी या िनयमांचा िनदशांचा, 
सचुनांचा व अिभलेखांचा आधार घेतात या िनयमांची िनदशांची सचुनांची व अिभलेखांची मािहती. 
            महारा  िज हा पिरषद, पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 चे कलम 274 (1) नसुार रा य शासनास या 
अिधिनयमा या तरतदुी अमलात आण या या योजनाकरीता या अिधिनयमा या तरतदुीशी िवसंगत नसतील असे िनयम 
करता येतील. 
िविनयम- महारा  िज हा पिरषद, पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 चे कलम 275 नसुार िज हा पिरषदेस वेळोवेळी या  

अिधिनयमाचे योजने पार पाड याकरीता या अिधिनयमा या तरतदुीशी व रा य शासनाने केले या िनयमांची 
िवसंगत नसतील असे िविनयम करता येतील.  

उपिवधी- महारा  िज हा पिरषद, पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 चे कलम 276 (1) नसुार िज हा पिरषदेस या 
अिधिनयमाचे योजने पार पाड याकरीता या अिधिनयमाशी िवसंगत नसतील असे उपिवधी वेळोवेळी तयार 
करता येतील. यात फेरबदल सु दा करता येतील कवा ते िवखंडीत करता येतील.  िज हा पिरषदे अंतगत व 
पंचायत सिमती म ये कायरत असलेले कमचारी काय लयीन काम करतांना महारा  शासना या िनयमानसुार 
शासनाकडुन िविवध िवभागाकडुन िस द कर यात आले या अिधसचुना शासन िनणय, परीप के व 
प ावरील मागदशक सचुनांचा अवलंब क न कामाचा िनपटारा कर यात येतो. 

1) महारा  िज हा पिरषद, पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 
2) महारा  िज हा पिरषद, लेखा संिहता अिधिनयम 1968  
3) महारा  नागरी सेवा ( सेवे या सव साधारण शत  ) िनयम 1981 
4) महारा  नागरी सेवा (वेतन) िनयम 1981 
5) महारा  नागरी सेवा (पद हण अवधी व वये र सेवा आिण िनलंबन, बडतफ  व सेवेतनु काढुन टाकणे)  

   िनयम 1981 
6) महारा  नागरी सेवा (रजा) िनयम 1981  
7) महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवेतन) िनयम 1982 
8) महारा  नागरी सेवा ( वास भ ा ) िनयम 1981 
9) महारा  सव साधारण ( भिव य िनव ह िनधी ) िनयम 1966 
10) महारा  िज हा पिरषदा िज हा सेवा िनयम 1967  
11) महारा  िज हा पिरषदा िज हा सेवा (िश त व अिपल ) िनयम 1964 

 
िशवाय शासना या िविवध िवभागाकडुन िस द कर यात आले या सचुना, शासन िनणय, परीप क व 

प ामिधल मागदशक सचुनांचा अवलंब क न कामाचा िनपटारा कर यात येतो. 
 
िटप :-  उवर त मु े िनहाय मािहती संबंधी िनयमा माणे अज क न काय लयीन वेळेत जनमािहती अिधकारी 

यांचे कडुन ा त क  शकता. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
काय लयीन कामकाजात खालील माण े6 संच प दतीचा वापर केला जातो. 

1) कायिववरण पंजी / लंबीत प े 
2) ित ािधन करणे 
3) िनयतकालीके अ  व  ब 
4) थायी आदेश न ती 
5) अिभलेखागारात पाठवावया या न या 
6) ड  वग य कागदप े 

1. कायिववरण पंजी / लंबीत प े-   येक िलिपकाकडून प  6 म ये कायिववरण पंजी ठेवली जाणे आव यक 
आहे. या न दवहीत दैनिदन टपालाची न द यावयाची असनू करणाचा िनपटारा झा यानंतर कायिववरण पंजीमधील 
प ाचा अनु मांक गोलांकीत करावा. तसेच करण िनकाली काढले कवा ते जावक कर यासाठी पाठिवले असेल 
तर तंभ 4 म ये ते िनकाली काढ याची न द यावी.  कायिववरण पंजीम ये दर आढवडयाचा गोषवारा काढून भारी 
अिधकारी यांचे सामोर ठेवावा. 

2. ित ािधन करणे    -   या पंजीम ये विर ठ काय लयाकडून मािहती येणे लंबीत आहे व करण िनकाली िनघ ु
शकत नाही अशी करणे ित ाधीन पंजीत न दिव यांत यावी. या पंजीमळेु कमचा यांना वरीत अहवाल 
मागिव याकरीता व लंबीत प ावर िनयं ण ठेव याकरीता याच माणे करणात वेळोवेळी मरणप े दे याकरीता 
ही पंजी उपयु त ठरते. 

3. िनयतकालीके अ व ब-   या पंजी या भाग अ म ये (पंधरवाडी / मासीक / ैमासीक / सहामाही / वा षक) अहवाल 
या प ा वये िवहीत कर यांत आलेला आहे व या काय लयास असा अहवाल या िनयत िदनांकास सादर 

करावयाचा आहे याची प  माक व िदनांकासह न द घे यांत येते व भाग ब म ये या िदनांकास  असा अहवाल 
य ात सादर कर यात आला याबाबतची न द ठेव यांत येते. 

4. थायी आदेश पंजी- याम ये शासनाने वेळोवेळी िनगिमत केलेले अ यादेश / शासन िनणय / पिरप के इ यादी 
मह वाचे अिभलेख कायम व पी जतन क न ठेवले जातात  व वेळोवेळी शासिकय कामकाजात यामधील 
मागदशक सचुनांचा आधार घेतला जातो. ही न ती िवषयवार असावी, यास अनु मिणका असावी व येक पानास 

माक िदलेले असावे. 
5. अिभलेखागारात पाठवावया या न या / कागदप े - या करणातील कायवाही पुण झालेली आहे अशी करणे 

अिभलेखागारात पाठिव यापुव  अिभलेखाचे ‘अ’ वग, ‘ब’ वग, ‘क’ वग, ‘क-1’ वग व ‘ड’ वग असे वग करण क न 
न या / करणे अिभलेखागारात जतन क न ठेव यासाठी पाठिव यांत येतात. 

6. ड  वग य कागदप े -  जी प े मािहतीसाठी ा त होतात कवा या प ांवरील कायवाही पणू  झालेली आहे व या 
कागदप ांना 1 वष वरील कालावधीसाठी राखनु ठेव याची आव यकता नाही अशी कागदप े जसे मासीक  अहवाल, 
िकरकोळ रजेचे अज ई यादी ‘ड’ वग य कागदप  हणनू 1 वष या कालावधीसाठी राखनु ठेव यांत येतात व 1 
वष नंतर अशा कागदप ांचे स म अिधका याची मंजरूी घेऊन नाश केले जाते. 

 

अ. . अिभलेख 
वग 

अिभलेख जतन क न ठेव याकरीता वापरावया या 
ब याचा रंग 

जतन क न ठेव याचा 
कालावधी 

1 अ लाल कायम व पी 
2 ब िपवळा 30 वष 
3 क िहरवा 10 वष 
4 क-1 िनळा 5 वष 
5 ड पांढरा 1 वष 

मॅ यअुल माकं - 6 
काय लयातील अिभले यांचे िनयतवारीनसुार िववरणप  
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आपले धोरण कर या या कवा यांची अंमलबजावणी कर याचे संबंधात लोकांशी 
िवचारिवनीमय कर यासाठी कवा लोकांकडुन िनवेदन केली जा यासाठी अ त वात 

असले या कोण याही यव थेचा तपशील. 
 
अ.   
 

कायसचुी  
 

जबाबदार  
अिध /कम 

कायपतु चा 
कालावधी 

िवहीत मदुतीत कायपतु  न 
झा यास कोण या 
अिधका याकडे त ार करावी. 

1 2 3 4 5 
1 िश ण िवभागातील िनवृ  

कमचा याची िनवृ ी करणे, 
गटिवमा योजना, भिव य िनव ह 
िनधी, आ थक लाभ देणे. 

िश णािधकारी 
( ाथ)  

सेवािनवृ ी नंतर 
30 िदवस 

मु य कायकारी अिधकारी, िज.प. 
नागपरू. 

2 िज हा सेवा वग 3 िश ण सेवक, 
िश ण िव तार अिधकारी  पदावर 
िनयु ती करणे. 

िश णािधकारी 
( ाथ)  

शासन िनदशानसुार मु य कायकारी अिधकारी, िज.प. 
नागपरू. 
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 आपला एक भाग हणनु कवा स ला दे या या योजनासाठी हणनु गठीत केले या 
दोन कवा अिधक य त चा िमळुन बनले या मंडळाचे/पिरषदांचे/सिम यां या आिण 

अ य िनकाय यांचे िववरण आिण या मंडळा या पिरषदां या /सिम यां या आिण अ य 
िनकाय यां या बैठकी लोकांसाठी खु या आहेत कवा कसे?अशा बैठकीचे कायवृ  

जनतेला पाहावयास िमळ याजोगे आहेत कवा कसे? याबाबतचे िववरण 

 
सिमती माकं 1 

िश ण सिमती सद यांची नावे.  
अ. . नाव पद प ा 

1 2 3 4 
1. ीमती भारती अिनल पाटील सभापती िश ण व अथ 

सिमती पदिस द सद य 
म.ुपो.सोनगांव (िनपानी) ता.िज.नागपरू 

2. ीमती शांताताई ज दजुी कंुमरे सद या म.ुपो.वडंबा (मालगजुार), ता. रामटेक, 
िज हा - नागपरू 

3. सौ.देवकाबाई पु षो म बोडखे सद या म.ुपो.सावरगांव, ता. नरखेड,  
िज हा - नागपरू 

4. ी. काश न थजुी खापरे सद य म.ुपो.वलनी, ता.सावनेर,  
िज हा - नागपरू 

5. ी.दधुराम लोडकुजी स वालाखे सद य म.ुपो.नगरधन, ता.रामटेक,  
िज हा - नागपरू 

6. ी.मोहन बापुरावजी माकडे सद य म.ुपो.येरखेडा, ता. कामठी,  
िज हा - नागपरू 

7. ी.राज  िव लराव हरडे सद य म.ुपो.िनलडोह, ता. हगणा,  
िज हा - नागपरू 

8. सौ.सिुनताताई संजय ठाकरे सद या म.ुपो.मकरधोकडा, ता.उमरेड,  
िज हा नागपरू 

9. ी.िमल द इ तारी सटेु सद य म.ुपो.िसस , ता. उमरेड,  
िज हा - नागपरू 

10. ी. चतामण वंजारी सद य सिचव तथा 
िश णािधकारी ( ाथ), िज हा 

पिरषद, नागपरू 

िश ण िवभाग ( ाथ.), िज हा पिरषद, 
नागपरू 

 

 
 उपरो त सिम यां या बैठकी लोकांसाठी खु या नाहीत, परंत ुबैठकीचे कायवृ  जनतेला पहावयास 
िमळ याजोगे आहेत. 
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अिधका यांची आिण कमचा यांची िनादिशका 

िश णािधकारी ( ाथिमक) 
उपिश णािधकारी ( ाथिमक) 
िव तार अिधकारी (िश षण) 

िश ण िवभाग ( ाथिमक) िज हा पिरषद, नागपरू अंतगत अिधकारी व कमचारी 
यांची यादी. 

   
अ. . कमचा-यांचे नाव पदनाम प ा 

1 ी. चतामण वंजारी िश णािधकारी ( ाथ)          
िज. प. नागपरू 90, वैशाली सोसायटी, यवतमाळ. 

2 ीमती साबेरा नाईम 
शेख 

( भारी) उप िश.अ.( ाथ.) 
तथा िश ण िव तार 

अिधकारी 

604, सी वग, अमन ीन पाक, जाफर नगर, 
नागपरू 

3 ीमती सजुाता 
आगरकर 

( भारी) उप िश.अ.( ाथ.) 
तथा िश ण िव तार 

अिधकारी 

लॉट नं.205, थमेश अपाटमट, खानखोजे 
नगर, िस दे वर हॉ पीटल सामोर, नागपरू. 

4 ी.गौतम गेडाम अिध क वग-2          
शालेय पोषण आहार 95 आशीव द नगर,नागपरू. 

5 ीमती भारती गेडाम अिध क वग-2 (सारासे) 
55 अनंत अपाटमट, द ा य नगर, 
महाकाळकर सभागहृा जवळ, नागपरू 
 

6 ीमती अपवू  घटाटे सहा यक शासन 
अिधकारी 

भाकर अपाटमट, कोतवाल नगर, रग रोड, 
नागपरू 

7 ीमती छाया वांदीले किन ठ शासन अिधकारी लॉट नं.16, बंडु सोनी ले-आउट, रग रोड, 
संभाजी नगर, नागपरू. 

8 ीमती जो ना हरडे िव तार अिधकारी 
(िश ण) 

आरएच-21, सालासर िवहार कॉलनी, य ू
देशपांडे ले-आउट, रग रोड, वाठोडा, नागपरू. 

9 ी.सशुील बनसोड िव तार अिधकारी 
(िश ण) 62, अमर योती नगर, जिरपटका, नागपरू - 14 

10 ी.िहरामण कुमरे िव तार अिधकारी 
(िश ण) C/O अ ण घाटे, ल मीनगर, नागपरू. 

11 ी भा कर झोडे िव तार अिधकारी 
(िश ण) 

38 अ नपणू  नगर, हुडके वर पोलीस टेशन 
जवळ, िपपळा, नागपरू. 

12 ी. रमेश हरडे िव तार अिधकारी 
(िश ण) 

लॉट नं.402, राधाकृ ण अपाटमट, मानेवाडा 
रोड, नागपरू. 

13 ी. काश . लेदे िव तार अिधकारी 
(िश ण) 

 
 

14 ी राहूल बोदेले सां यकी सहा यक गोधनी रोड, झगाबाई टाकळी, नागपरू 
15 ीमती किवता च े विर ठ सहा यक गोपाळनगर, नागपरू. 



16 ीमती सलुभा 
सातपतेू विर ठ सहा यक 136, जवाहर नगर, मानेवाडा रोड, नागपरू 

17 ी.योगेश राठोड विर ठ सहा यक आ था ए ले ह 7, उ वल नगर, गोधनी 
रोड, झगाबाई टाकळी, नागपरू 

18 ी. प ले वर गोरे विर ठ सहा यक उदय नगर, नागपरू. 

19 ी धनंजय िकणारकर विर ठ सहा यक C/O गजानन चावले, होल सेल लॉथ माकट, 
कसारपरूा, गांधीबाग, नागपरू. 

20 ी.राहूल  देशमखु विर ठ सहा यक 6/134, रघजुी नगर, नागपरू. 
 

21 ीमती िमला बाकडे विर ठ सहा यक 
बेसा रोड, िपपळा रो अथव नगरी, िरवेश नगरी, 
नागपरू 
 

22 ीमती र नमाला 
काळे विर ठ सहा यक ीहरीनगर, लॉट नं.72, मानेवाडा, नागपरू. 

23 ीमती उ वला चौधरी विर ठ सहा यक 
घर .828, ी द  िनवास, नाईक रोड, महाल, 
नागपरू 
 

24 ीमती सषुमा वैरागडे विर ठ सहा यक  

25 ी.अ यकुमार 
मंग ळकर विर ठ सहा यक  

26 ी. ह.बी.गजबे विर ठ सहा यक  

27 ी.अमर सातपतेू किन ठ सहायक संत ाने वर नगर, टायर कंपनी जवळ, भारत 
गॉस, नागपरू. 

28 ीमती विनता थाटे किन ठ सहा यक िवनायकराव देशमखु हाय कूल, शांतीनगर, 
नागपरू. 

29 ी.सितश देवारे किन ठ सहा यक िशवमंदीर, िसरसपेठ, नांदरूकर वाडा, नागपरू 
 

30 ीमती णाली कांबळे किन ठ सहा यक जुनी मंगळवारी, सी ए रोड, आजमशहा चौक, 
नागपरू. 

31 ी. ीकांत 
कुनघाडकर किन ठ सहा यक C/O  राजेश ितवारी, कामगार क याण ऑफीस 

जवळ, रघजुी नगर, स करधरा, नागपरू. 
32 ी. िदलीप वानखेडे किन ठ सहा यक 79 य ुडायमंड नगर, नागपरू. 

33 ीमती रंजना झाडे किन ठ सहा यक िशवाजी लेआउट,वाड .5, म.ुमढा, 
ता.िभवापरू, िज हा - नागपरू. 

34 ीमती व ना िशवा 
राठोड किन ठ सहा यक C/O भोजराज हाडके, हावरे ले-आउट, खामला, 

नागपरू. 

35 ी. थमािद य ग डाणे किन ठ सहा यक 17, सदगु  नगर, भांडेवाडी (पारडी), नागपरू 
 

36 ीमती सवुण  ठवकर किन ठ सहा यक लॉट नं.66, संक प नगर, वाठोडा रोड, नागपरू 
 

37 ी.उमेश जायभाये किन ठ सहा यक 8/3 शासकीय दु ध वसाहत, तेलनखेडी रोड, 
गजानन महाराज मंदीर जवळ, नागपरू. 

38 ी.िवजय गडेकर किन ठ सहा यक 
य ुडायमंड नगर, लॉट नं.35, खरबी रोड, 

नागपरू 
 



39 ीमती योगीता मंगाम किन ठ सहा यक लॉट नं.70, यशोदानगर हगणा रोड, नागपरू 

40 ीमती ा िकटके किन ठ सहा यक 
E.W.S. वॉटर नं.195, सागर बार मागे, 
वैशाली नगर, नागपरू - 17 
 

41 ीमती हेमलता 
वाघमारे किन ठ सहा यक  

42 कु.ि या अशोक पटले किन ठ सहा यक शांतीनगर, इतवारी, नागपरू 
43 ी.िवजय बमचेर किन ठ सहा यक म.ुबां ा, पो.वडा बा, ता.रामटेक, िज. नागपरू 

44 ी. शांत अतकरे किन ठ सहा यक िश क कॉलनी, वाड .5, बा हणी, त. 
कळमे वर, िज. नागपरू 

45 ी.िवशाल कामडी किन ठ सहा यक म.ुपालोरा, त.पो.पारिशवनी, िज. नागपरू 
46 ी.संजय चांदपुरकर पिरचर जीजा माता नगर, खरबी चौक, नागपरू. 
47 ी.राकेश उपा ये पिरचर महाजन माकट, िसताबड , नागपरू. 
48 ी.सतीश वाफारे पिरचर मॉउल िमल, बंद गेट, घर .790, नागपरू. 

49 ी.केशव गोडाणे पिरचर ीमती िनमलाबाई  रंगारी, गेडाम लेआउट, 
ीमतु  नगर, एनआयटी गाडन मागे, नागपरू. 

50 ीमती यामकला 
जोगी पिरचर  

51 ीमती माया भारती पिरचर  
 

52 ी.अ वन नेवारे पिरचर ारा.उषा मानमोडे, डोये लेआऊट, लॉट नं.43, 
झगाबाई टाकडी, नागपरू 

53 ी.मोतीराम गौरकर पिरचर 
य ुकैलास नगर, आंबेडकर कॉलेज जवळ, 
लाट नं.69 ब, मानेवाडा रोड, नागपरू 

 

54 ी.एस. हनीफ पिरचर नागसेनवन पाणी टाकीजवळ, नागपरू 
 

55 ी.सिुशल गजिभये पिरचर 
साई नगर, लॉट नं.6, भंडारा रोड, पारडी, 
नागपरू 
 

56 ी.सहुास घगेु पिरचर पदमावती नगर, गोधनी, नागपरू 
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अिधका यांची आिण कमचा यांची िनदिशका 

िश णािधकारी ( ाथिमक) 
उपिश णािधकारी ( ाथिमक) 
िव तार अिधकारी (िश ण) 

िश ण िवभाग ( ाथिमक) िज हा पिरषद, नागपरू अंतगत अिधकारी व कमचारी यांची 
नावे व मािसक वेतनाबाबत िव ततृ मािहती कािशत करणे. 

 
 

अ. . कमचा-यांचे नाव पदनाम वेतन बडँ 
इतर अनु ेय भ े (महागाई भ ा, 
घरभाडे भ ा, वास भ ा, क प 

भ ा, िश ण भ ा) 

1 ी. चतामण वंजारी िश णािधकारी ( ाथ)          
िज. प. नागपरू S_20 (56100-177500) शासन िनयमा नसुार 

2 ीमती साबेरा नाईम शेख 
( भारी) उप िश.अ.( ाथ.) 

तथा िश ण िव तार 
अिधकारी 

S_17 (47600-151100) 
शासन िनयमा नसुार 

3 ीमती सजुाता आगरकर 
( भारी) उप िश.अ.( ाथ.) 

तथा िश ण िव तार 
अिधकारी 

S_15 (41800-132300) 
शासन िनयमा नसुार 

4 ी.गौतम गेडाम अिध क वग-2          
शालेय पोषण आहार S_17 (47600-151100) शासन िनयमा नसुार 

5 ीमती भारती गेडाम  अिध क वग-2 (सारासे) S_17 (47600-151100) शासन िनयमा नसुार 
6 ीमती अपवू  घटाटे सहा यक शासन अिधकारी S_13 (35400-112400) शासन िनयमा नसुार 
7 ीमती छाया वांदीले किन ठ शासन अिधकारी S_13 (35400-112400) शासन िनयमा नसुार 
8 ीमती जो ना हरडे िव तार अिधकारी (िश ण) S_15 (41800-132300) शासन िनयमा नसुार 
9 ी.सिुशल बंसोड िव तार अिधकारी (िश ण) S_15 (41800-132300) शासन िनयमा नसुार 
10 ी.िहरामण कुमरे िव तार अिधकारी (िश ण) S_15 (41800-132300) शासन िनयमा नसुार 
11 ी भा कर झोडे िव तार अिधकारी (िश ण) S_15 (41800-132300) शासन िनयमा नसुार 
12 ी. रमेश हरडे िव तार अिधकारी (िश ण) S_15 (41800-132300) शासन िनयमा नसुार 
13 ी. काश . लेदे िव तार अिधकारी (िश ण) S_15 (41800-132300) शासन िनयमा नसुार 
14 ी राहूल बोदेले सां यकी सहा यक S_10 (29200-92300) शासन िनयमा नसुार 
15 ीमती किवता च े विर ठ सहा यक S_8 (25500-81100) शासन िनयमा नसुार 
16 ीमती सलुभा सातपतेू विर ठ सहा यक S_8 (25500-81100) शासन िनयमा नसुार 
17 ी.योगेश हरडे विर ठ सहा यक S_8 (25500-81100) शासन िनयमा नसुार 
18 ी. प ले वर गोरे विर ठ सहा यक S_8 (25500-81100) शासन िनयमा नसुार 
19 ी धनंजय िकणारकर विर ठ सहा यक S_8 (25500-81100) शासन िनयमा नसुार 
20 ी.राहूल  देशमखु विर ठ सहा यक S_8 (25500-81100) शासन िनयमा नसुार 
21 ीमती िमला बाकडे विर ठ सहा यक S_8 (25500-81100) शासन िनयमा नसुार 
22 ीमती र नमाला काळे विर ठ सहा यक S_8 (25500-81100) शासन िनयमा नसुार 
23 ीमती उ वला चौधरी विर ठ सहा यक S_8 (25500-81100) शासन िनयमा नसुार 
24 ीमती सषुमा वैरागडे विर ठ सहा यक S_8 (25500-81100) शासन िनयमा नसुार 

25 ी.अ यकुमार 
मंग ळकर विर ठ सहा यक S_8 (25500-81100) शासन िनयमा नसुार 

26 ी. ह.बी.गजबे विर ठ सहा यक S_8 (25500-81100) शासन िनयमा नसुार 



27 ी.अमर सातपतेू किन ठ सहायक S_6 (19900-63200) शासन िनयमा नसुार 
28 ीमती विनता थाटे किन ठ सहा यक S_8 (25500-81100) शासन िनयमा नसुार 
29 ी.सितश देवारे किन ठ सहा यक S_6 (19900-63200) शासन िनयमा नसुार 
30 ीमती णाली कांबळे किन ठ सहा यक S_6 (19900-63200) शासन िनयमा नसुार 
31 ी. ीकांत कुनघाडकर किन ठ सहा यक S_6 (19900-63200) शासन िनयमा नसुार 
32 ी. िदलीप वानखेडे किन ठ सहा यक S_6 (19900-63200) शासन िनयमा नसुार 
33 ीमती रंजना झाडे किन ठ सहा यक S_6 (19900-63200) शासन िनयमा नसुार 

34 ीमती व ना िशवा 
राठोड किन ठ सहा यक S_6 (19900-63200) शासन िनयमा नसुार 

35 ी. थमािद य ग डाणे किन ठ सहा यक S_6 (19900-63200) शासन िनयमा नसुार 
36 ीमती सवुण  ठवकर किन ठ सहा यक S_6 (19900-63200) शासन िनयमा नसुार 
37 ी.उमेश जायभाये किन ठ सहा यक S_6 (19900-63200) शासन िनयमा नसुार 
38 ी.िवजय गडेकर किन ठ सहा यक S_6 (19900-63200) शासन िनयमा नसुार 
39 ीमती योगीता मंगाम किन ठ सहा यक S_6 (19900-63200) शासन िनयमा नसुार 
40 ीमती ा िकटके किन ठ सहा यक S_6 (19900-63200) शासन िनयमा नसुार 

41 ीमती हेमलता 
वाघमारे किन ठ सहा यक S_6 (19900-63200) 

शासन िनयमा नसुार 

42 कु.ि या अशोक पटले किन ठ सहा यक S_6 (19900-63200) शासन िनयमा नसुार 
43 ी.िवजय बमचेर किन ठ सहा यक S_6 (19900-63200) शासन िनयमा नसुार 
44 ी. शांत अतकरे किन ठ सहा यक S_6 (19900-63200) शासन िनयमा नसुार 
45 ी.िवशाल कामडी किन ठ सहा यक S_6 (19900-63200) शासन िनयमा नसुार 
46 ी.संजय चांदपुरकर पिरचर S_4 (17100-54000) शासन िनयमा नसुार 
47 ी.राकेश उपा ये पिरचर S_4 (17100-54000) शासन िनयमा नसुार 
48 ी.सतीश वाफारे पिरचर S_4 (17100-54000) शासन िनयमा नसुार 
49 ी.केशव ग डाणे पिरचर S_3 (16600-52400) शासन िनयमा नसुार 

50 ीमती यामकला 
जोगी पिरचर S_3 (16600-52400) 

शासन िनयमा नसुार 

51 ीमती माया भारती पिरचर S_3 (16600-52400) शासन िनयमा नसुार 
52 ी.अ वन नेवारे पिरचर S_3 (16600-52400) शासन िनयमा नसुार 
53 ी.मोतीराम गौरकर पिरचर S_4 (17100-54000) शासन िनयमा नसुार 

54 ी.एस. हनीफ पिरचर S_4 (17100-54000) शासन िनय 
मा नसुार 

55 ी.सिुशल गजिभये पिरचर S_1 (15000-47600) शासन िनयमा नसुार 
56 ी.सहुास घगेु पिरचर S_3 (16600-52400) शासन िनयमा नसुार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अ.क. योजनेचे नाव अनदुानाचा 
कार 

सन 2019-20 
म ये ा त 
अनदुान 

सन 2019-20 
म ये  झालेला 

य  खच 

कमी 
अिधक 
(4-5) 

1 2 3 4 5 6 
1 ाथिमक शाळांचे िवशेष दु ती किरता अनदुान अनदुान 6.00 कोटी 1.51 कोटी  

2 ाथिमक शाळां या इमारतीसाठी िज.प.ला 
बांधकाम किरता अनदुान 

अनदुान 11.00 कोटी 2.40 कोटी  

3 
शासिकय मा यिमक शाळां या इमारती या 
बांधकामासाठी/िवशेष दु तीसाठी िज.प.ना 
अनदुान 

अनदुान 
25.00 ल  03.82 ल   

4 Non TSP दबुल घटकातील मलु ना उप थती 
भ ा (General) उप थती भ ा 3,92,000 000  

5 SCP िवशेष घटक योजना (अन.ुजातीचे मलु ना 
उप थती भ ा) उप थती भ ा 2,68,000 000  

6 TSP/OTASP (आिदवासी े /आदीवासी 
े बाहेरील मलु ना उप थती भ ा) उप थती भ ा 0 0  

7 िज हा बालभवन करीता अनदुान अनदुान 0 0  
8 शालये पोषण आहार योजना (क ) शा.पो.आ. (क ) 8,34,32,500 7,29,74,252  
9 शालये पोषण आहार योजना (रा य) शा.पो.आ. (रा य) 7,10,91,000 7,04,07,848  
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अथ सहा य काय मा या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केले या र कमा आिण 

अशा काय मा या लाभा य चा तपशील  

 
 

अ.  िवभागामाफत राबिवत असणा या 
योजनेतील योजनेचे नाव 

अनदुानाचा 
कार 

ा त 
अनदुान 

झालेला खच लाभाथ  वाटप 

1 2 3 6 7 8 

1 िश क पुर कार ो साहनपर 1,5०,००० 1,50,000 -- 

2 सादील अंतगत काय लयीन खच अनदुान 27,00,000 27,00,000 -- 

3 या िव ा य ना गणवेश पुरिवले नाही यांना 
गणवेश पुरिवणे गणवेश २०,००,००० 0 -- 

 

 

 
 
 
 
 

मॅ यअुल माकं 11 
सव योजनाचा तपशील तािवत खच आिण आप या येक अिभकरणाला नेमनु 

िदलेला अथसंक प व संिवतरीत केले या र कमांचा अहवाल. 
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काय लय िश ण िवभाग ( ाथिमक),िज हा पिरषद,अंतगत SBC,OBC,व 
OPEN संवग तील िव ा य चे िज हा परीषद सेसफंडातनु परी ा शु क 

(िवलंबशु कािशवाय)भर याकरीता अ ीमाचे समायोजन करणे 
 
 

 

 अशा कारचे कोणतेही परी ा शु क िश ण िवभाग ( ाथिमक) येथील िज हा पिरषद सेसफंडातनु 
भर यात येत नाही.  
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तपशीलवार उपल ध असले या मािहतीचे इले टॉनीक मा यमातनु तयार 

केलेले संि त व प. 
 
 

 

 

 

 सदया थतीत अशी मािहती जनतेस उपल ध क न दे याकरीता या िज हा पिरषदेकडे वतं  अशी 
यव था नाही. तथापी इले ािन स मा यमातनु तयार केलेली मािहती जनतेला उपल ध क न 

दे याची योजना काय वत कर याचे दृ टीने सव िश ा अिभयान, िश ण िवभाग ( ाथिमक) िज.प. 
नागपरू  तफ वेबसाईट सु  कर यात आलेली आहे. 

 

            ई मेल ॲ ेस-              @gmail.com 
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मािहती िमळिव यासाठी नागिरकांना उपल ध 

 असणा या सिुवधांचा तपिशल तसेच सावजिनक वापरासाठी चालिव यात येत 
असले या ंथालयां या ववाचनालयां या कामगारां या वेळेचा तपिशल. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत अपील अिधकारी, मािहती अिधकारी, सहा यक मािहती 
अिधकारी यांची िनयु ती कर यांत आलेली असनु याबाबतची मािहती काय लया या दशनी भागात लाव यात 
आली. तसेच मािहती या अिधकाराखाली मािहती अजदारांना िनयमानसूार पुरिव यात येते.  
          या िवभागाअंतगत तशी वाचनालयाची अथवा ंथालयाची वतं  यव था नाही. मा  याबाबत नागिरक 
यो य तो स ला देवनु मागदशन के या जाते. 

mailto:@gmail.com


 
अ)  जन मािहती अिधकारी  

अ. . शासिकय मािहती अिधकारी 
यांचे नाव पदनाम काय े  प ा 

1 ीमती भारती गेडाम अिध क वग-2 
(सा.रा.से.) 

िश ण िवभाग ( ाथ.), 
िज हा पिरषद नागपरू  

 
ब) सहा यक जन मािहती अिधकारी 

अ. . सहा यक मािहती अिधकारी 
यांचे नाव पदनाम काय े  प ा 

1 ी.राहुल बोदेले सां यकी 
सहायक 

िश ण िवभाग ( ाथ.), 
िज हा पिरषद नागपरू 

गोधनी रोड, झगाबाई टाकळी, 
नागपरू 

 
क)  अिपलीय अिधकारी 
अ. . अिपलीय अिधकारी यांचे नाव पदनाम काय े  प ा 

1 ी. चतामण वंजारी िश णािधकारी 
( ाथ.) 

िश ण िवभाग 
( ाथ.), िज हा पिरषद 

नागपरू 

90, वैशाली सोसायटी, 
यवतमाळ. 
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िवहीत केलेली इतर मािहती आिण वेळोवेळी अ ावत केलेली काशने. 

 
िज हा पिरषद िश ण िवभागाअंतगत खालील माणे दरवष  िस द कर यात येतात. 

 
1. िश काची सेवा जे ठता यादी 
2. क  मखुाची सेवा जे ठता यादी. 
3. िश ण िव तार अिधकारी यांची सेवा जे ठता यादी. 
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मािहती अिधकारी यांची नावे, पदनाम व इतर मािहती 

िश ण िवभाग ( ाथ.), िज हा पिरषद, नागपरू काय लयातील शासिकय मािहती 
अिधकारी/सहा यक मािहती अिधकारी/अिपलय अिधकारी यांची िव ततृ मािहती 

कािशत करणे. 
 


