
 

शिक्षण विभाग (माध्यशमक) 
जिल्हा परिषद, नागपूि 

 
 

मॅन्युअल क्रमाांक -1 
शिक्षण विभाग (माध्यशमक) ची िचना कायय ि कर्यव्य याांचा 

र्पिील 
 

माहहर्ीचा अधिकाि अधिननयम-2005 अन्िये कलम (4) 1 चे अांमलबिािणीबाबर्. 
मुद्या क्र. 1- प्राधिकिणाचे नाि ि तयाांच्या र्रे्फ केली िाणािी काम.े 

 
 

1) शिक्षण विभाग (प्राथशिक), जिल्हा परीषद, नागपूर 
2) िंत्रालयीन विभाग  --                     िालेय शिक्षण ि क्रिडा 

विभाग,िहाराष्ट्र िासन. 
3) अहिाल सादर करणाऱ्या विभागाच ेनाि---  1) िा.िुख्य काययकारी अधिकारी, जि.प. 

नागपूर 
                                2) िा. शिक्षण उपसंचालक (िाध्य.), पुणे 

                                                            3) 
िा.शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 
 
• या विभागाअांर्गयर् खालील कामे हार्ाळण्यार् येर्ार् 

              1) खािगी िाध्यशिक िाळेच्या शिक्षकांना िान्यता देणे.  
2) खािगी िाध्यशिक शिक्षकांचे आस्थापनाविषयक कायय.  
3) सिय िुला िुलींचे िगय 5 ते 12 पययतचे िाध्यशिक शिक्षण पुणय करणे  
4) खािगी िाध्यशिक अनुदाननत ि विना अनुदाननत िाळांची संच िान्यता करणे.  
5) िासनाच्या विज्ञान विषयक विविि जिल्हा स्तरीय योिना राबविणे.  
6) एन.एि.एि.एस. शिष्ट्यितृ्ती योिना राबविणे.  
7) खािगी िाध्यशिक शिक्षक ि शिक्षकेत्तर  शिक्षकांचे सेिाननित्ती विषयक ि 

डीसीआरिी चे देयकािर काययिाही करण.े 
8) खािगी िाध्यशिक शिक्षक संिगायतील कियचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक बाबी 

हाताळणे.  
9) एन.टी.एस. राजष्ट्टय प्रज्ञािोि परीक्षेचे आयोिन करण े
10)उच्च िाध्यशिक विघालयाचा संबंधित सिय कािे 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

मुद्या क्र. 2- प्राधिकिणाचे  पदाधिकािी ि कमयचािी  आणण तयाांची कामे. 
1) शिक्षण विभाग (िाध्य.) या कायायलयाचे कायायलय प्रिुख ि जि.प च्या शिक्षण विभागाचे 

खाते प्रिुख कतयव्य पार पाडणे. 
2)  बालकांचा िोफत ि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिननायि- 2009 या कायद्याची 

प्रभािी अंिलबिािणी करणे. 
 

कमयचाऱ्याची कर्यव्ये  
1) ददलेल्या काययसुचीनुसार नेिुन ददलेली कािे ननिायरीत िेळेत पार पाडणे. 
2) अधिकाऱ्यानंी िेळोिेळी सांधगतलेली कािे करण.े 
 

अ.
क्र. कमयचा-याांचे नाि पदनाम नेमूण हदलेली कामे 

1 श्री. धचतंािण 
िंिारी  

प्रभारी  
शिक्षणाधिकारी 

(िाध्य.)          
जि. प. नागपूर 

कायायलय प्रिखु 

2 
पद ररक्त 
अनतररक्त काययभार 
श्री िदन बोरकर 

उपशिक्षणाधिकारी 
(िाध्य.)जि. प. नागपूर 

िषायतुन क्रकिान 40 िाळांना भेटी देिुन िावषयक तपासणी करणे, 
शिक्षण विभागाकडुन आयोजित केल्या िाण-या पररके्षची 
अंिलबिािणी करणे, जिल्हास्तरािरुन घ्याियाच्या विविि प्रिेि 
पररक्षा गुणित्ता शिष्ट्यितृ्ती, अल्पसंख्यांक शिष्ट्यितृ्ती योिना 
जिल्हयातील लाभाथी विद्यार्थयाांपयांत पोहोचविणे. 

3 
पद ररक्त 
अनतररक्त काययभार 
श्री. नौखेलाल गौर 

उपशिक्षणाधिकारी 
(िाध्य.)जि. प. नागपूर 

िषायतुन क्रकिान 40 िाळांना भेटी देिुन िावषयक तपासणी करणे, 
शिक्षण विभागाकडुन आयोजित केल्या िाण-या पररके्षची 
अंिलबिािणी करणे, जिल्हास्तरािरुन घ्याियाच्या विविि प्रिेि 
पररक्षा गुणित्ता शिष्ट्यितृ्ती, अल्पसंख्यांक शिष्ट्यितृ्ती योिना 

मॅन्युअल क्रमाांक -२ 
अधिकािी ि कमयचािी याांचे अधिकाि ि कर्यव्य 



जिल्हयातील लाभाथी विद्यार्थयाांपयांत पोहोचविणे. 

4 पद ररक्त 
उपशिक्षणाधिकारी 

(िाध्य.)जि. प. नागपूर ----- 

5 पद ररक्त 
उपशिक्षणाधिकारी 

(िाध्य.)जि. प. नागपूर ----- 

6 श्री. नौखेलाल गौर अिक्षक्षक िगय-2  तथा 
िन िादहती अधिकारी  

 
जिल्हास्तरािरील गट क ि गट ब ििील कियचाऱ्यांच्या सेिा विषयक 
बाबी हाताळण.ेजिल्हास्तरािरील कियचाऱ्यांच्या कािकािािर ननयतं्रण 
ठेिणे. कायायलयातील अधिनस्त कियचाऱ्याचंी दप्तर तपासणी करणे. 
शिक्षक संिगायतील कियचाऱ्यांच्या ननयुक्या,बदल्या पदोन्नती इ. 
विषयक सिय बाबी हाताळण.े िररष्ट्ठ अधिकारी ि कियचारी यांच्यािध्ये 
सिन्िय सािण.ेजिल्हयातील खािगी व्यिस्थापनाच्या िाळा विषयक 
सिय कािकाि पाहणे. अधिनस्ता कायायलयीन कियचाऱ्यांचे गोपनीय 
अहिाल शलदहणे. खािगी िाध्यशिक शिक्षक /शिक्षकेत्तार कियचारी यांच े
सेिाननि.त्त प्रस्ताि तयार करुन घेणे. िादहतीचा अधिकार अधिननयि 
2005 च्या अनुषंगाने आिश्यक ती काययिाही करणे.  
 
 
 
 

7 
पद ररक्त 
अनतररक्त काययभार 
श्री िदन बोरकर 

सहायक शिक्षण 
उपननररक्षक 

जिल्हयातील उच्च िाध्यशिक  िाळा, खाते िान्यता, िंडळ िान्यता 
िधियत करणे याबाबत प्रस्ताि िा. शिक्षण उपसंचालक यांचकेडे 
पाठविणे, िा. शिक्षणाधिकारी िाध्यशिक यांच्या परिानगीन ेउच्च्  
िाध्यशिक विद्यालये /कननष्ट्ठ िहाविद्यालये यांची िावषयक तपासणी 
करणे, उच्च िाध्यशिक  विद्यालये/ कननष्ट्ठ िहाविद्यालये यांचे 
नविन प्रस्ताि प्राप्त झाल्यास तयांना प्रथि िंडळ िान्यता देण्यासाठी 
प्रस्ताि िा. शिक्षण उपसंचालक यांचेकड ेसादर करणे, उच्च 
िाध्यशिक  िाळा अ, िाध्यशिक िाळा अनुदानािर आणण्यासाठी 
सशितीचे गठन करुन िुल्याकंनाच ेप्रस्ताि िा. शिक्षण उपसचंालक 
यांचेकड ेसादर करणे 

8 श्री िदन बोरकर जिल्हा विज्ञान 
पययिेक्षक 

नागपूर जिल्हयातील िाध्यशिक िाळािंध्ये विज्ञानाच ेविविि उपिि 
उदा. विज्ञान प्रदियन, विज्ञान िेळािा, इन्स्पायर अिॉडय, विज्ञान िंच 
इ. योिना राबविणे, जिल्हयातील शिक्षक ि शिक्षकेत्तर कियचा-यांच े
सिायोिन करण्याचा दजष्ट्टने काययिाही करणे, िाध्यशिक िाळा 
अनुदानािर आणण्यासाठी सशितीचे गठन करुन िुल्यांकनाचे प्रस्ताि 
िा. शिक्षण उपसंचालक यांचकेडे सादर करणे, राजष्ट्टय प्रज्ञािोि 
पररक्षा, आधथयक दष्ट्टया दबुयल घटकातील शिष्ट्यितृ्ती पररक्षा याचंे 
आयोिन करणे. 

9 सौ. हेिलता 
आर.गोटे सहा.प्रिासन अधिकारी  

जिल्हा पररषद िाध्यशिक येथे काययरत कियचारी यांच्या 
आस्थापनेविषयक कािकािािर सननयंत्रण करणे. खािगी िाध्यशिक 
िाळेतील शिक्षक /शिक्षकेत्तार कियचारी यांच े पेन्िन प्रकरणे तपासून 
तयािर अशभप्राय शलहुन अधिक्षक िगय-2,शिअ  यांचेकड ेसादर करणे. 
िैद्यकीय प्रनतपुती देयक तपासनू तयािर अशभप्राय शलहुन अधिक्षक 
िगय-2,शिअ  यांचकेडे सादर करणे. सह िनिादहतीचा अधिकार 



म्हणून िादहतीचे अधिकारांतगयत काययिाही कियचाऱ्याकंडून करुन घणेे. 
प्रिासकीय कािकािािर संननयतं्रण करणे. िा. शिक्षणाधिकारी हे 
दाऱ्यािर अथिा शिटींग िर गेले असता शिक्षण विभाग िाध्यशिक 
येथे येणाऱ्या अभ्यागताचंे सिस्येचे ननराकरण करणे ि सभेला 
उपजस्थत राहणे.  

10 श्री अननल बालपांडे कननष्ट्ठ प्रिासन 
अधिकारी  

जिल्हा पररषद िाध्यशिक येथे काययरत कियचारी यांच्या 
आस्थापनेविषयक कािकािािर सननयंत्रण करणे. खािगी िाध्यशिक 
िाळेतील शिक्षक /शिक्षकेत्तर कियचारी यांचे पेन्िन प्रकरणे तपासून 
तयािर अशभप्राय शलहुन सप्रअ, अधिक्षक िगय-2, शिअ  यांचेकड ेसादर 
करणे. िैद्यकीय प्रनतपुती देयक तपासून तयािर अशभप्राय शलहुन 
अधिक्षक िगय-2,शिअ  यांचेकड ेसादर करणे. प्रिासकीय कािकािािर 
संननयंत्रण करणे. िा. शिक्षणाधिकारी हे दाऱ्यािर अथिा शिटींग िर 
गेले असता शिक्षण विभाग िाध्यशिक येथ े येणाऱ्या अभ्यागतांच े
सिस्येचे ननराकरण करणे ि सभेला उपजस्थत राहण.े स्थायी सशिती 
/जि.प. सियसािारण सभसेंबंिातील आिश्यक ती िादहती तयार करुन 
घेणे. तारांक्रकत /अतारांक्रकत प्रश्नाचे अनुपाल करुन घेणे. काययवििरण 
पंिी तपासणे ि संयुक्त गोषिारा तयार करणे.   
 

11 श्री वििय कोहळे लघुलेखक  
अपंग युननट, िररष्ट्ठ शे्रणी (िहर ि ग्रािीण), शिक्षणाधिकारी 
(िाध्य.) यांचेकडुन िेळोिेळी ननदेशित कािे तसेच  तयांचेकडे 
सादर करण्यात येणाऱ्या नस्तीची नोंदिही ठेिणे ि इतर 

12 श्री िननष घरडे  िररष्ट्ठ शलीक  

उत्तर ि पजश्चि  नागपूर िहर के्षत्रातील िाळांतील सेिासाततया, 
पदोन्नती, रिाकालीन,िंडळ िान्यता, खाते िान्यता,सेिी 
इंग्रिी,ननयुक्ती, ननिडशे्रणी, कियचाऱ्यांच े नाि बदल प्रस्ताि इतयादी 
प्रस्तािािर काययिाही करणे. उत्तर ि पजश्चि के्षत्रातील काटोल,नरखेड, 
उिरेड,सािनेर,नागपूर ग्रािीण,शभिापूर, कळिेश्िर नागपूर शिक्षक ि 
शिक्षकेत्तर कियचाऱ्यांच्या ननयुक्तीस िैयक्तीक िान्यता प्रदान करणे ि 
अनुकंपा प्रस्तािािर काययिाही करणे. कायायसनािी संबंधित कािाबाबत 
प्राप्ता िादहती अधिकार अिायिर तसेच प्रथि अवपल अिायिर 
काययिाही करणे.  

13 श्री आकाि उईके िररष्ट्ठ शलपीक  

राज्य िासकीय  अधिकारी/कियचारी याचंी आस्थापन े विषयक सिय 
कािे. राज्य िासकीय अधिकारी/कियचारी याचंी लेखाविषयक सिय 
कािे. लखेाशिषय ि.22020271 ि 22021115 या लखेाशिषायच े
चारिाही,आठिाही ि अकरािाही अंदािपत्रक तसेच अंनति खचय 
अहिाल. आयकराचे नतिाही, सहािाही,नििाही ि बारािाही वििरणपत्र 
सादर करणे. दक्षक्षण नागपूर िहर के्षत्रातील िाळातंील 
सेिासाततया,पदोन्नती,रिाकालीन,िंडळ िान्यता, खात े
िान्यता,िैद्यकीय देयकाबाबत काययिाही,सिेी इंग्रिी,ननयकु्ती, 
ननिडशे्रणी, कियचाऱ्यांच े नाि बदल प्रस्ताि इतयादी प्रस्तािािर 
काययिाही करणे. दक्षक्षण नागपूर िहर के्षत्रातील ि दहगंणा, कािठी, 
पारशििणी,रािटेक,िौदा ि कुही या तालुक्यातील पद भरण्यास ना 
हरकत प्रिाणपत्र देण,ेशिक्षक ि शिक्षकेत्तर कियचाऱ्यांच्या ननयुक्तीस 
िैयक्तीक िान्यता प्रदान करणे ि अनकंुपा प्रस्तािािर काययिाही 
करणे. कायायसनािी संबंधित कािाबाबत प्राप्ता िादहती अधिकार 
अिायिर तसेच प्रथि अवपल अिायिर काययिाही करणे. िेतनते्तर 
अनुदान बाबतलखेाशिषय ि. 22020442 ि 2202469 ि 20200478 
या लखेाशिषायचे चारिाही,आठिाही ि अकरािाही अंदािपत्रक तसेच 
अंनति खचय अहिाल. संपूणय जिल्हयातील िालाथय प्रस्ताि िा. शिक्षण 
उपसंचालक,नागपूर विभाग,नागपूर कायायलयाकडे सादर करणे.   
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श्री चदं्रिेखर िुिळे 

िररष्ट्ठ सहा. 

िैद्यक्रकय प्रनतपुती देयक (िहर ि ग्रािीण), न्यायालयीन 
प्रकरणे,  नागपूर  पुिय, नागपूर (ग्रािीण), दहगंणा,  ि 
कळिेश्िर या तालुक्यातील आस्थापना विषयक सिय कािे, 
पवित्र पोटयल टंकलेखन पररक्षा संबिीत सिय कािे ि इतर 
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श्री संतोष िािि  
 

िररष्ट्ठ सहा. िा. अध्यक्ष जि.प. नागपूर यांचेकडे जस्िय सहायक म्हणुन काययरत  

16 श्री डी.एल.गोतिारे कननष्ट्ठ सहा. टपाल िािक विभाग 

17 श्री िनोि िासननक कननष्ट्ठ सहा. 
पारशििनी, कुही ि शभिापरू या तालुक्यातील आस्थापना 
विषयक सिय कािे, ि जि. प. आस्थापनेिरील काययरत 
कियचाऱ्यांची कायायलयीन आस्थापना विषयक कािे ि इतर 

18 श्री रािु दहरेखन  तालुका सिुपदेिक ददनांक 31.12.2020 पययत प्राप्त प्रलंबबत सेिापुस्तके संबिीत 
िाळेला ददनांक 31.01.2021 पययत पोचपािती सह  ननगयशित 

19 श्रीिती िैिाली 
िंभरकर  कननष्ट्ठ सहा. 

िहालेखाकार कायायलयाकडुन प्राप्त पी.पी.ओ. िर संबिीतास 
प्रदाने करण्याबाबत ि सेिापुस्तके परत करण्याबाबत ची संपुणय 
काययिाही करणे. रोकड नोंदिही (CASH BOOK) संबिीत कािे. 
काटोल, नरखेड, तालुक्यातील सिय आस्थापना विषयक कािे ि 
इतर 

20 श्री प्रिांत िास े कननष्ट्ठ सहा. 

िानि विकास काययिि, िा.आिदार ि खासदार ननिी, जिल्हा 
ननयोिन   योिने अंतगयत कािे, खननि प्रनतष्ट्ठान, सेिा 
ननितृ्ती प्रकरणे, िौदा ि सािनेर या तालुक्यातील सिय 

आस्थापना विषयक कािे, लेखा आक्षेप ि इतर 
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श्रीिती सुिणाय 
ठिकर,  

 

कननष्ट्ठ सहा. 

ननिड शे्रणी (िहर ि ग्रािीण), निोदय पररक्षा संबिाने कािे,              
सिय शिष्ट्यितृ्ती काि े (PTC/HSS/MSS/अल्पसंख्याक),               
विद्यार्थयाचे नाि/िात ि इतर दरुुस्ती/बदल,रािटेक, उिरेड, ि 
कािठी या तालुक्यातील सिय आस्थापना विषयक कािे, ि 
इतर. 
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श्रीिती ज्योती खंते, 
कननष्ट्ठ सहा. 

िाळेच्या स्थानांतर दाखला िर प्रनतस्िाक्षरी, िाळेच्या सुटया 
िादहर करणे, इिारत भाडे, २६ िानेिारी, १ िे ि १५ ऑगस्ट 
िासक्रकय काययिि, ध्ििननिी, आपत्ती व्यिस्थापन, सहल 
परिानगी, िररष्ट्ठ कायायलय/ लोकप्रनतननिी/ संघटना कडुन 
संकलीत ररतया प्राप्त ननिेदने संबिीत कायायसनास आिश्यक 
काययिाहीस्ति देणे ि अहिाल प्राप्त करणे.न्यायालीयन 
प्रकरणात श्री िुिळे ि .स. यांना सहाय्यक ि  संक्रकणय 
विषयक कािे 
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आशिष डांगोरीया 
 

कननष्ट्ठ सहा. 

 

टपाल आिक विभाग 



 

 
 

अ.क्र. काययप्रशिध्द किणाि कालाििी कुठे प्रशिध्द 
किणाि 

िेिा 

1 खािगी  िाळेतील कियचा-यांचे 
शिक्षक-शिक्षकेत्तर सेिाननितृ्ती  
प्रकरणे  

दरिहा जिल्हास्तर 
सुचना फलक  

जिल्हास्तरािर तसेच 
तालुकास्तरािर पत्राव्दारे 
कळविण्यात येत े 

2 अपीलीय अधिकारी /िाहीती 
अधिकारी/सहाय्यक िादहती 
अधिकारी यांचे नाि ि हुद्दा 
फलक लािण े

 
---- 

कायायलयातील 
दियननय दठकाण   

दियननय दठकाणी फलक 
लािण्यात आलेले आहे. 

3 विज्ञान प्रदियनाचे आयोिन 
करण े

िाहे 
िानेिारी 

जिल्हास्तरािर 
तसेच 
तालुकास्तरािर 

जिल्हास्तरािर तसेच 
तालुकास्तरािर पत्राव्दारे 
कळविण्यात येत े

 

मॅन्युअल क्रमाांक 4 
प्राधिकिणाची काययपध्दर्ी ि तयािांबांधिचे ननयम 

  

  जिल्हा पररषदेिध्ये काययरत अधिकारी ि क्षबेत्रय कियचारी यांना िुख्यतिे खालील उद्देिासाठी दौरे 
ि रात्रीचे िुक्काि िासनाने ननिायरीत करुन ददलेल ेआहे. 

१) तयांच्या काययक्षेत्रातील िाळांना भेटी देणे ि तपासणी करणे विविि योिनाचंा आढािा घेणे ि 
सिस्यांच ेननराकरण करणे. 

२) क्षेबत्रय अधिकारी ि कियचारी नेिून ददलेली कतयव्ये सिािानकारकररतया पार पाडतात क्रकंिा नाही, 
याची तपासणी करणे.  

३) सिय िाळांिध्ये िैक्षणणक प्रिासकीय कािकाि तसेच लखेा विषयक बाबी िासनाने केलेल्या 
ननयिानुसार होतात क्रकंिा नाही याची पाहणी करणे. 

४) स्थाननक लोक ि लोकप्रनतनीिी यांचा विविि विकासाच्या येािना कायायन्िीत करण्यासाठी सहयोग 
शिळिणे. 
 

अ.क्र  पदनाम िषायरु्न किाियाचे 
दौऱ्याचे हदिि 

पैकी िषायरु्न 
किाियाच्या िात्रीच्या 

मुक्कामाच ेदौिे 

िेिा 

1 शिक्षणाधिकारी ( िाध्य.)  100 60  
2 उपशिक्षणाधिकारी 120 80 शिक्षणाधिकारी 

मॅन्युअल क्रमाांक-3 
प्राधिकािणार् अिलांबली िाणािी ननणयय प्रक्रक्रया ,पययिेक्षणाची 

पध्दर् ि उत्तिदायीति 



(िाध्य.) िाध्यशिक या 
कायायलयातील 

उपशिक्षणाधिकारी 
चे 4 पद ररक्त 

आहे.  

3 उपशिक्षणाधिकारी 
(िाध्य.) 120 80 

4 उपशिक्षणाधिकारी 
(िाध्य.) 180 100 

5 उपशिक्षणाधिकारी 
(िाध्य.) 180 100 

6 सहा.शिक्षण उपननररक्षक 180 100  
7 जिल्हा विज्ञान पययिके्षक 180 100  

 
 
 

मॅन्युअल क्रमाांक 5 
                  

                    प्राधिकिणाचे कमयचािी आपापली विहीर् काये पाि पाडण्यािाठी ज्या ननयमाांचा 
ननदेिाांचा, िुचनाांचा ि अशभलेखाांचा आिाि घेर्ार् तया ननयमाांची ननदेिाांची िुचनाांची ि अशभलेखाांची 
माहहर्ी. 
            िहाराष्ट्र जिल्हा पररषद, पंचायत सशिती अधिननयि 1961 चे कलि 274 (1) नुसार 
राज्य िासनास या अधिननयिाच्या तरतुदी अिलात आणण्याच्या प्रयोिनाकरीता या अधिननयिाच्या 
तरतुदीिी विसंगत नसतील अस ेननयि करता येतील. 
विननयम- िहाराष्ट्र जिल्हा पररषद, पचंायत सशिती अधिननयि 1961 चे कलि 275 नुसार जिल्हा 

पररषदेस िळेोिेळी या  अधिननयिाच ेप्रयोिने पार पाडण्याकरीता या अधिननयिाच्या तरतुदीिी 
ि राज्य िासनाने केलेल्या ननयिांची विसंगत नसतील अस ेविननयि करता येतील.  

उपवििी महािाष्ट्र नागिी िेिा ननयम :- िहाराष्ट्र जिल्हा पररषद, पंचायत सशिती अधिननयि 1961 च े
कलि 276 (1) नुसार जिल्हा पररषदेस या अधिननयिाचे प्रयोिने पार पाडण्याकरीता या 
अधिननयिािी विसंगत नसतील अस े उपवििी िेळोिेळी तयार करता येतील. तयात फेरबदल 
सुध्दा करता येतील क्रकंिा ते विखंडीत करता येतील.  जिल्हा पररषदे अंतगयत ि पंचायत सशिती 
िध्ये काययरत असलेले कियचारी कायायलयीन काि करतांना िहाराष्ट्र िासनाच्या ननयिानुसार 
िासनाकडुन विविि विभागाकडुन प्रशसध्द करण्यात आलेल्या अधिसुचना िासन ननणयय, 
परीपत्रके ि पत्रािरील िागयदियक सुचनांचा अिलंब करुन कािाचा ननपटारा करण्यात येतो. 

1) िहाराष्ट्र नागरी सेिा ( सेिेच्या सिय सािारण िती ) ननयि 1981 
2) िहाराष्ट्र नागरी सेिा (िेतन) ननयि 1981 
3) िहाराष्ट्र नागरी सेिा (पदग्रहण अििी ि जस्ियेत्तर सेिा आणण ननलंबन, बडतफी ि सेिेतुन 

काढुन टाकण)े  
   ननयि 1981 

4) िहाराष्ट्र नागरी सेिा (रिा) ननयि 1981  
5) िहाराष्ट्र नागरी सेिा (ननितृ्तीिेतन) ननयि 1982 
6) िहाराष्ट्र नागरी सेिा (प्रिास भत्ता ) ननयि 1981 
7) िहाराष्ट्र सिय सािारण ( भविष्ट्य ननिायह ननिी ) ननयि 1966 
8) िहाराष्ट्र जिल्हा पररषदा जिल्हा सेिा ननयि 1967  



9) िहाराष्ट्र जिल्हा पररषदा जिल्हा सेिा (शिस्त ि अवपल ) ननयि 1964 
10) िहाराष्ट्र नागरी सेिा शिस्ता ि अवपल ननयि 1979 

 
शििाय िासनाच्या विविि विभागाकडुन प्रशसध्द करण्यात आलेल्या सुचना, िासन ननणयय, 

परीपत्रक ि पत्रािधिल िागयदियक सुचनांचा अिलंब करुन कािाचा ननपटारा करण्यात येतो. 
 
हिप :-  उििीर् मुद्दे ननहाय माहहर्ी िांबांिी ननयमाप्रमाण ेअिय करुन कायायलयीन िळेेर् िनमाहहर्ी 

अधिकािी याांचे कडुन प्राप्र् करु िकर्ा. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
कायायलयीन कामकािार् खालीलप्रमाणे 6 िांच पध्दर्ीचा िापि केला िार्ो. 

1) काययवििरण पिंी / प्रलंबीत पत्र े
2) प्रनतक्षाधिन प्रकरण े
3) ननयतकालीके अ  ि  ब 
4) स्थायी आदेि नस्ती 
5) अशभलेखागारात पाठिाियाच्या नस्तया 
6) ड  िगीय कागदपत्र े

1. काययविििण पांिी / प्रलांबीर् पत्रे-   प्रतयेक शलवपकाकडून प्रपत्र 6 िध्ये काययवििरण पंिी ठेिली िाण े
आिश्यक आहे. या नोंदिहीत दैनददन टपालाची नोंद घ्याियाची असून प्रकरणाचा ननपटारा झाल्यानंतर 
काययवििरण पंिीििील पत्राचा अनुििांक गोलाकंीत करािा. तसेच प्रकरण ननकाली काढले क्रकंिा ते 
िािक करण्यासाठी पाठविले असेल तर स्तंभ 4 िध्ये ते ननकाली काढल्याची नोंद घ्यािी.  
काययवििरण पिंीिध्ये दर आढिडयाचा गोषिारा काढून प्रभारी अधिकारी याचंे सािोर ठेिािा. 

2. प्रनर्क्षाधिन प्रकिणे    -   या पंिीिध्ये िररष्ट्ठ कायायलयाकडून िादहती येणे प्रलंबीत आहे ि प्रकरण 
ननकाली ननघु िकत नाही अिी प्रकरणे प्रनतक्षािीन पंिीत नोंदविण्यांत यािी. या पंिीिुळे कियचाऱ्यांना 
तिरीत अहिाल िागविण्याकरीता ि प्रलंबीत पत्रािर ननयंत्रण ठेिण्याकरीता तयाचप्रिाण े प्रकरणात 
िेळोिेळी स्िरणपत्र ेदेण्याकरीता ही पंिी उपयुक्त ठरते. 

3. ननयर्कालीके अ ि ब-   या पंिीच्या भाग अ िध्ये (पंिरिाडी / िासीक / त्रिैासीक / सहािाही / 

मॅन्युअल क्रमाांक - 6 
कायायलयार्ील अशभलेखयाांचे ननयर्िािीनुिाि विििणपत्र 



िावषयक) अहिाल ज्या पत्रान्िये विहीत करण्यांत आललेा आहे ि ज्या कायायलयास असा अहिाल ज्या 
ननयत ददनांकास सादर कराियाचा आहे तयाची पत्र ििाक ि ददनांकासह नोंद घेण्यांत येते ि भाग ब 
िध्ये ज्या ददनाकंास  असा अहिाल प्रतयक्षात सादर करण्यात आला तयाबाबतची नोंद ठेिण्यांत येते. 

4. स्थायी आदेि पांिी- यािध्ये िासनाने िेळोिेळी ननगयशित केलेले अध्यादेि / िासन ननणयय / पररपत्रके 
इतयादी िहतिाचे अशभलखे कायि स्िरुपी ितन करुन ठेिले िातात  ि िेळोिेळी िासक्रकय 
कािकािात याििील िागयदियक सुचनांचा आिार घेतला िातो. ही नस्ती विषयिार असािी, तयास 
अनुििणणका असािी ि प्रतयेक पानास ििाक ददलेले असािे. 

5. अशभलेखागािार् पाठिाियाच्या नस्तया / कागदपत्रे - ज्या प्रकरणातील काययिाही पुणय झालेली आहे 
अिी प्रकरण ेअशभलेखागारात पाठविण्यापुिी अशभलेखाचे ‘अ’ िगय, ‘ब’ िगय, ‘क’ िगय, ‘क-1’ िगय ि ‘ड’ 
िगय असे िगीकरण करुन नस्तया / प्रकरण े अशभलखेागारात ितन करुन ठेिण्यासाठी पाठविण्यातं 
येतात. 

6. ड  िगीय कागदपत्रे -  िी पत्रे िादहतीसाठी प्राप्त होतात क्रकंिा ज्या पत्रांिरील काययिाही पूणय  झालेली 
आहे ि ज्या कागदपत्रांना 1 िषायिरील कालाििीसाठी राखुन ठेिण्याची आिश्यकता नाही अिी 
कागदपत्रे िसे िासीक  अहिाल, क्रकरकोळ रिेचे अिय ईतयादी ‘ड’ िगीय कागदपत्र म्हणून 1 िषायच्या 
कालाििीसाठी राखुन ठेिण्यांत येतात ि 1 िषायनंतर अिा कागदपत्रांचे सक्षि अधिकाऱ्याची िंिूरी 
घेऊन नाि केले िाते. 

 

अ.क्र. अशभलेख 
िगय 

अशभलेख िर्न करुन ठेिण्याकिीर्ा िापिाियाच्या 
बस्तयाचा िांग 

िर्न करुन ठेिण्याचा 
कालाििी 

1 अ लाल कायिस्िरुपी 
2 ब दहरिा 30 िषय 
3 क वपिळा 10 िषय 
4 ड पांढरा 1 िषय 

 
 
 
 

मॅन्युअल क्रमाांक -7 
आपले िोिण किण्याच्या क्रकां िा तयाांची अांमलबिािणी किण्याच ेिांबांिार् लोकाांिी 
विचािविनीमय किण्यािाठी क्रकां िा लोकाांकडुन ननिेदन केली िाण्यािाठी अजस्र्तिार् 

अिलेल्या कोणतयाही व्यिस्थेचा र्पिील. 
 
 

अ.क्र  
 

काययिुची  
 

िबाबदाि  
अधि /कमय 

काययपुर्ीचा 
कालाििी 

विहीर् मुदर्ीर् काययपुर्ी न 
झाल्याि कोणतया 
अधिकाऱ्याकडे र्क्राि किािी. 

1 2 3 4 5 



1 खािगी िाध्यशिक िाळेतील 
शिक्षक / शिक्षकेत्तर कियचाऱ्यांचे 
सेिा ननित्ती प्रकरणे,सेिानन 
उपदानाच ेआधथयक लाभ देण.े  

शिक्षणाधिकारी 
(िाध्यशिक)  

सेिाननितृ्ती नंतर 
30 ददिस 

शिक्षण उपसंचालक,नागपूर 
विभाग,नागपूर  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मॅन्युअल क्र 8 
 आपला एक भाग म्हणुन क्रकां िा िल्ला देण्याच्या प्रयोिनािाठी म्हणुन गठीर् 

केलेल्या दोन क्रकां िा अधिक व्यक्र्ीांचा शमळुन बनलेल्या 
मांडळाचे/परिषदाांचे/िशमतयाांच्या आणण अन्य ननकाय याांचे विििण आणण तया 

मांडळाच्या परिषदाांच्या /िशमतयाांच्या आणण अन्य ननकाय याांच्या बैठकी लोकाांिाठी 
खुल्या आहेर् क्रकां िा किे?अिा बैठकीचे काययितृ्त िनर्ेला पाहाियाि शमळण्यािोगे 

आहेर् क्रकां िा किे? याबाबर्च ेविििण 
 

िशमर्ी क्रमाांक 1 
शिक्षण िशमर्ी िदस्याांची नाि.े  

 



अ.क्र. नाि पद पत्ता 
1 2 3 4 
1. श्रीिती भारती अननल पाटील  सभापती शिक्षण ि अथय 

सशिती पदशसध्द सदस्य 
िु. पो. सोनेगांि ननपाणी  ता. 

जि. नागपूर  
2. श्रीिती िांताबाई िोंदिुी कंुभरे  सदस्या िु.पो.िडंबा िालगुिार, ता.रािटेक, 

जिल्हा- नागपूर 
3. सौ. देिकाबाई पुरुषोत्ति बोडखे  सदस्य िु.पो. सािरगांि, ता.नरखेड, 

जिल्हा - नागपूर 
4. श्री. प्रकाि नतथुिी खापरे  सदस्य िु.पो.िलनी,  ता.सािनेर, जिल्हा 

- नागपूर 
5. श्री. दिुराि लोडकुिी सव्िालाखे  सदस्या  
6. श्री. िोहन बापुराििी िाकडे  सदस्या िु. पो.येरखेडा, ता. कािठी, 

जिल्हा - नागपूर  
7. श्री. िोहन बापुराििी हरडे  सदस्या िु. पो.ननलडोह, ता.दहगंणा, जिल्हा 

- नागपूर  
8. सौ. सुननताताई संिय ठाकरे  सदस्य िु.पो.िकरिोकडा, ता.उिरेड,         

जिल्हा - नागपूर 
9. श्री. शिलींद इस्तारी सुटे  सदस्य िु.पो.शसशसय, ता.उिरेड, जिल्हा -

नागपूर 
    10. श्री. धचतंािण िंिारी  सदस्य सधचि तथा 

शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जि. 
प. नागपूर 

शिक्षण विभाग प्रार्थ . जिल्हा 
पररषद, नागपूर 

 

 
 उपरोक्त सशितयांच्या बैठकी लोकांसाठी खुल्या नाहीत, परंत ुबैठकीचे काययितृ्त िनतेला 
पहाियास शिळण्यािोगे आहेत. 
 

 
 
 
 
 



मॅन्युअल क्रमाांक 9 
अधिकाऱ्याांची आणण कमयचाऱ्याांची ननादेशिका 

शिक्षणाधिकािी (माध्यशमक) 
उपशिक्षणाधिकािी (माध्यशमक) 

अधिक्षक िगय-2 (शिक्षण) 
शिक्षण विभाग (माध्यशमक) जिल्हा परिषद, नागपूि अांर्गयर् अधिकािी ि 

कमयचािी याांची यादी. 
   
 

अ.क्र. कमयचा-याांचे नाि पदनाम पत्ता 

1 श्री. धचतंािण िंिारी 
प्रभारी शिक्षणाधिकारी 
(िाध्य)      जि. प. 

नागपूर 
स्िािी सिथय सहकारी सोसायटी,लातूर 

2 
श्री. नौखेलाल गौर 

 
अधिक्षक िगय-2 

गाडगेबाबा सोसायटी प्लॉट नं. 10 न्यु. 
िानकापूर, नागपूर 

3 
श्री. िदन बोरकर 

 
जिल्हा विज्ञान पययिेक्षक 

प्लॉट नं 65, बालािी नगर, 
भगिाननगर,नागपूर 

4 
¸ÉÒ. Ê´ÉVÉªÉ 
EòÉä½þ³äý 

 

लघुलेखक प्लॉट नं. 44 सदहनगर  दाभा, नागपूर 

5 
श्री. िननष घरडे 

 
िररष्ट्ठ शलपीक 

िैत्री कॉलनी प्लॉट नं. 121 कपील नगर, 
नागपूर 

6 
श्री. आकाि उईके 

 
िररष्ट्ठ जष्ट्लपीक िु.पारशििनी ता.पारशििनी, जि. नागपूर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
मॅन्युअल क्रमाांक 10 

अधिकाऱ्याांची आणण कमयचाऱ्याांची ननादेशिका 
शिक्षणाधिकािी (माध्यशमक) 

उपशिक्षणाधिकािी (माध्यशमक) 
अधिक्षक िगय-2 (शिक्षण) 

शिक्षण विभाग (माध्यशमक) जिल्हा परिषद, नागपूि अांर्गयर् अधिकािी ि कमयचािी 
याांची नािे ि माशिक िेर्नाबाबर् विस्र्रृ् माहहर्ी प्रकाशिर् किणे. 

 
 
 

अ.क्र. कमयचा-याांचे नाि पदनाम िेर्न  

इर्ि अनुजे्ञय भते्त (महागाई 
भत्ता, घिभाडे भत्ता, प्रिाि 

भत्ता, प्रकल्प भत्ता, 
प्रशिक्षण भत्ता) 

1 श्री. धचतंािण िंिारी 

 
प्रभारी शिक्षणाधिकारी 
(िाध्य)      जि. प. 

नागपूर 

75400 

 
िासन ननयिा नुसार 

2 
 

श्री. नौखेलाल गौर 
 

अधिक्षक िगय-2 56800 
 

3 
 

श्री. िदन बोरकर 
 

जिल्हा विज्ञान पययिेक्षक 82400 
 

4 

 
¸ÉÒ. Ê´ÉVÉªÉ 
EòÉä½þ³äý  

 

लघुलेखक 74300 

 

5 
 

श्री. िननष घरडे 
 

िररष्ट्ठ शलपीक 30500 
 



6 
 

श्री. आकाि उईके 
 

िररष्ट्ठ शलपीक 31400 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

अ.क. योिनेचे नाि अनुदानाचा 
प्रकाि 

िन 2018-19 
मध्ये प्राप्र् 
अनुदान 

िन 2018-19 
मध्ये  झालेला 
प्रतयक्ष खचय 

कमी 
अधिक 
(३-४) 

1 2 3 4 5 6 

 

 

ननिांक 
 

 

 

 

 
 

मॅन्युअल क्रमाांक - 12 
अथय िहाय्य काययक्रमाच्या अांमलबिािणीची िीर् र्िेच िािप केलेल्या िक्कमा 

आणण अिा काययक्रमाच्या लाभार्थयायचा र्पिील 

 
 

 

अ.क्र विभागामार्फय र् िाबविर् अिणाऱ्या 
योिनेर्ील योिनेचे नाि 

अनुदानाचा 
प्रकाि 

प्राप्र् 
अनुदान 

झालेला खचय लाभाथी िािप 

1 2 3 6 7 8 

1 
 

विज्ञान प्रदियन, जिल्हास्तरीय 
 

जि. प. िेष फंड 
 

9,00,००० 4,33,876 -- 

 

 

 

 

 

मॅन्युअल क्रमाांक 11 
ििय योिनाचा र्पिील प्रस्र्ाविर् खचय आणण आपल्या प्रतयेक अशभकिणाला नेमुन 

हदलेला अथयिांकल्प ि िांविर्िीर् केलेल्या िक्कमाांचा अहिाल. 



 

 
 

मॅन्युअल क्रमाांक - 13  
कायायलय शिक्षण विभाग (माध्यशमक),जिल्हा परिषद,अांर्गयर् 

SBC,OBC,ि OPEN िांिगायर्ील विद्यार्थयायच ेजिल्हा पिीषद िेिर्फां डार्ुन 
पिीक्षा िुल्क (विलांबिुल्काशििाय)भिण्याकिीर्ा अग्रीमाचे िमायोिन किणे 

 
 

 

 

• अिाप्रकारच ेकोणतेही परीक्षा िुल्क शिक्षण विभाग (िाध्यशिक) येथील जिल्हा पररषद 
सेसफंडातुन भरण्यात येत नाही.  

 

 

 
 

मॅन्युअल क्रमाांक - 14 
र्पिीलिाि उपलब्ि अिलेल्या माहहर्ीचे इलेक्िॉनीक माध्यमार्ुन र्याि 

केलेले िांक्षक्षप्र् स्िरुप. 
 
 

 

 

 

• सदयाजस्थतीत अिी िादहती िनतेस उपलब्ि करून देण्याकरीता या जिल्हा पररषदेकडे 
स्ितंत्र अिी व्यिस्था नाही. तथापी इलेक्राननक्स िाध्यिातुन तयार केलेली िादहती 
िनतेला उपलब्ि करुन देण्याची योिना कायायजन्ित करण्याचे दृष्ट्टीने शिक्षण विभाग 
(िाध्यशिक) जि.प. नागपूर  तफे िेबसाईट सुरु करण्यात आलेली आहे. 

 

            ई िेल ॲडे े़्स-   rmsanagpur@gmail.com 
 
 
 
 

 

मॅन्युअल क्रमाांक 15 
माहहर्ी शमळविण्यािाठी नागरिकाांना उपलब्ि ्

 अिणाऱ्या िुवििाांचा र्पशिल र्िेच िाियिननक िापिािाठी चालविण्यार् येर् 
अिलेल्या ग्रांथालयाांच्या िाचनालयाांच्या कामगािाांच्या िळेेचा र्पशिल. 

 
 

 

                     िादहतीचा अधिकार अधिननयि 2005 अंतगयत अपील अधिकारी, िादहती 
अधिकारी, सहाय्यक िादहती अधिकारी यांची ननयुक्ती करण्यांत आलेली असुन याबाबतची िादहती 
कायायलयाच्या दियनी भागात लािण्यात आली. तसेच िादहतीच्या अधिकाराखाली िादहती अियदारांना 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
अ)  िन माहहर्ी अधिकािी  

अ.ि. िासक्रकय िादहती अधिकारी 
यांचे नाि पदनाि काययक्षेत्र पत्ता 

1 श्री नौखेलाल गौर अधिक्षक िगय-2 
(सा.रा.से.) 

शिक्षण विभाग 
(िाध्य.), जिल्हा 
पररषद नागपूर 

गाडगेबाबा सोसायटी प्लॉट नं. 
10 न्यु. िानकापूर, नागपूर 

 
ब) िहाय्यक िन माहहर्ी अधिकािी 

अ.ि. सहाय्यक िादहती अधिकारी 
यांचे नाि पदनाि काययक्षेत्र पत्ता 

1 सौ. हेिलता गोटे 
सहाय्यक 
प्रिासन 
अधिकारी 

शिक्षण विभाग 
(िाध्य.), जिल्हा 
पररषद नागपूर 

नं 6. हषयिियन अपाटयिेंट, 
सेशिनरी दहल्स, नागपूर 

 
क)  अवपलीय अधिकािी 

अ.ि. अवपलीय अधिकारी यांचे 
नाि पदनाि काययक्षेत्र पत्ता 

1 श्री. धचतंािण िंिारी 

प्रभारी 
शिक्षणाधिकारी 
(िाध्य)   जि. 
प. नागपूर 

शिक्षण विभाग 
(िाध्य.), जिल्हा 
पररषद नागपूर 

स्िािी सिथय सहकारी 
सोसायटी,लातूर 

 
 
 
 

ननयिानूसार पुरविण्यात येते.  
          या विभागाअंतगयत तिी िाचनालयाची अथिा ग्रंथालयाची स्िततं्र व्यिस्था नाही. िात्र 
याबाबत नागररक योग्य तो सल्ला देिुन िागयदियन केल्या िाते. 

मॅन्युअल क्रमाांक 16 
माहहर्ी अधिकािी याांची नािे, पदनाम ि इर्ि माहहर्ी 

शिक्षण विभाग (प्राथ.), जिल्हा परिषद, नागपूि कायायलयार्ील िािशमय माहहर्ी 
अधिकािी/िहाय्यक माहहर्ी अधिकािी/अवपलय अधिकािी याांची विस्र्रृ् माहहर्ी 

प्रकाशिर् किणे. 
 



मॅन्युअल क्रमाांक 17 
विहीर् केलेली इर्ि माहहर्ी आणण िळेोिळेी अद्यािर् केलेली प्रकािने. 

 
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाअांर्गयर् खालील प्रमाण ेदििषी प्रशिध्द किण्यार् येर्ार्. 

 
1. खािगी अनुदाननत िाध्यशिक िळांची  सुटटयांची यादी. 

 
 

 

 
 


