कलम ४ (१) (ख) (सोळा)
हिल्हा पररषद िालना येथील हशक्षण हवभाग(माध्यहमक) कायायलयातील शासकीय माहहती अहधकारी / सहाय्यक
शासकीय माहहती अहधकारी / अहपलीय प्राहधकारी ( तेथील लोक प्राहधकारीच्या काययक्षेत्रातील ) याांची हवस्तृत माहहती प्रकाशीत करणे.
अ. शासकीय माहहती अहधकारी.
अनु.क्र.

शासकीय माहहती
अहधकार्याचे नाव

अ.क्र श्री. एन एस मापारी

पदनाम

काययक्षेत्र

उपहशक्षणाहधकारी (माध्य)

हशक्षण हवभाग
(माध्य) हिल्हा
पररषद िालना

पत्ता / फोन
हिल्हा पररषद
कायायलय िालना
०२४८२२२५२१४

ई-मेल

अहपलीय प्राहधकारी

हशक्षण अहधकारी
eosecjalna@gmail. (माध्य)
com

ब. सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी.
अ.क्र.
१

सहाय्यक शासकीय माहहती
अहधकार्याचे नाव
श्री. एन के कु मावत

पदनाम

काययक्षेत्र

हवस्तार अहधकारी (हश)

हशक्षण हवभाग
(माध्य) हिल्हा
पररषद िालना

पत्ता / फोन
हिल्हा पररषद
कायायलय िालना
०२४८२२२५२१४

ई-मेल
eosecjalna@gmail.com

क. अहपलीय अहधकारी.
अनु.क्र.

१

अहपलीय अहधकार्याचे नाव

श्रीमती अे. बी. गरुड

पदनाम

काययक्षेत्र

हशक्षणाहधकारी (माध्य)

हशक्षण हवभाग
(माध्य) हिल्हा
पररषद िालना

पत्ता / फोन

हिल्हा पररषद
कायायलय िालना
०२४८२२२५२१४

ई-मेल

याांच्या अहधनस्त
शासकीय माहहती
अहधकारी
हवस्तार अहधकारी

eosecjalna@gmail.
com

कलम ४ (१) (ख) (एक)
हिल्हा पररषद,िालना येथील हशक्षण हवभाग(माध्यहमक) कायायलयातील काये व कतयव्ये याांचा तपशील.
कायायलयाचे नाव:- हशक्षण हवभाग(माध्यहमक),हिल्हा पररषद,िालना.
पत्ता:- अांबड रोड,हिल्हा पररषद,िालना.
कायायलय प्रमुख:- हशक्षणाहधकारी हशक्षण हवभाग(माध्यहमक) हिल्हा पररषद,िालना.
सकीय हवभागाचे नाव :- हशक्षण हवभाग(माध्यहमक),हिल्हा पररषद,िालना.
कोणत्या मांत्रालयातील खात्याच्या अहधनस्त :शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग , मांञालय मुांबई ३२
काययक्षेत्रः:- हिल्हा पररषद हशक्षण हवभाग(माध्यहमक)अांतगयत आस्थापना हवषयक कामे,
भौगोलीकः
:- हिल्हा पररषद अांतगयत तालुका स्तरावरील गट हशक्षणाहधकारी कायायलये
कायायनुरुप :- शैक्षहणक आस्थापना हवषयक कामे
हवहशष्ठ काये :- शैक्षहणक हवकास योिना हवषयक सवय हवभागावर हनयांञण
हवभागाचे ध्येय / धोरण-

:- हिल्हातील खािगी माध्यहमक शाळे तील हशक्षक/हशक्षके त्तर कमयचारी/अहधकारी याांचेवर हनयांञण ठे वून
हिल्हयाचा शैक्षहणक हवकास घडवून आणने
:- हशक्षणाहधकारी(माध्यहमक) ते कहनष्ठ सहाय्यक
:- शाखा हनहाय वाटू न ददलेले कतयव्य पार पाडणे
:- हिल्हयातील खािगी माध्यहमक शाळे वर हनयांञण
:- हिल्हा पररषद इमारत
:- हिल्हा पररषदेची स्वतः ची इमारत
:- दुरध्वनी ०२४८२-२२५२१४

सवय सांबांधीत कमयचारीकायय
कामाचे हवस्तृत स्वरुपमालमत्तेचा तपशीलइमारती व िागेचा तपशील
उपलब्ध सेवा सांस्थेच्या सांरचनात्मक तक्तत्यामध्ये काययक्षेत्राचे प्रत्येक
तपशील

:-स्तरावरचे

कायायलयीन वेळा
साप्ताहीक सुटटी व हवहशष्ट सेवेसाठी ठरहवलेल्या वेळा :-

गाव स्तर - माध्यहमक शाळा
तालुका स्तर - गटहशक्षणाहधकारी कायायलय, पांचायत सहमती
हिल्हा स्तर - हशक्षणाहधकारी (माध्यहमक)
:- सकाळी ९.४५ ते सायां. ६.१५
रहववार, शहनवार

कलम ४ (१) (ख) (एक)
हशक्षण हवभाग (माध्यहमक) हिल्हा पररषद िालना
हशक्षणाहधकारी हशक्षण हवभाग(माध्यहमक) हिल्हा पररषद िालना
↓
↓
उपहशक्षणाहधकारी (मा)
उपहशक्षणाहधकारी (मा)
↓
कक्ष अहधकारी

↓
अहधक्षक वगय-२

↓
कायायलयीन अहधक्षक
↓
वररष्ठ सहाय्यक
↓
कहनष्ठ सहाय्यक
↓
पररचर
कलम ४ (१) (ख) (दोन)
नमुना (ब)
हिल्हा पररषद, िालना येथील हशक्षण हवभाग(माध्यहमक) कायायलयातील अहधकारी व कमयचारी याांच्या अहधकाराांचा तपशील.
अ.क्र.
१

पदनाम
हशक्षणाहधकारी(माध्यहमक) हि.प.िालना.

अहधकार आर्थथक
कोषागारातून हव.हव रकमा आहरीत
करणे

कोणत्या कायद्या/हनयम/शासनहनणयय/
पररपत्रकानुसार
महाराष्टर अथयसांकल्प हनयम पुस्तीका खांड -१

अहभप्राय
शासन
हनदेशानुरुप
काययवाही
करण्यात येत.े

कलम ४ (१) (ख) (दोन)
नमुना (ब)
हिल्हा पररषद, िालना येथ्रील हशक्षण हवभाग(माध्यहमक) कायायलयातील अहधकारी व कमयचारी याांच्या कतयव्याांचा तपशील.
अनु.क्र.

पदनाम

कतयव्ये

१)

हशक्षणाहधकारी(माध्यहमक) हि.प.िालना.

प्रशासनातील सवय सामान्य बाबी
हाताळणे

२)

उपहशक्षणाहधकारी(माध्यहमक) हि.प.िालना.

१. हिल्हातील खािगी माध्यहमक व
उच्च माध्यहमक शाळाांची शाळा
तपासणी/चौकशी करणे
२. सांचमान्यता करणे
३. पटपडताळणी करणे
४. न्यायालयीन प्रकरणे

३)

अहधक्षक वगय-२

१. हिल्हातील खािगी माध्यहमक
शाळाांच्या हशक्षक/हशक्षके त्तर कमयचायाांच्या आस्थापना हवषयक सवय कामे
२. नवीन शाळा मान्यता/ तुकडी
मान्यता व मुल्याांकन प्रस्तावन पडताळणी

कोणत्या कायद्या / हनयम / शासनहनणयय
/पररपत्रका नुसार
१. माध्यहमक शाळा सांहहता
२. महाराष्टर खािगी शाळे तील सेवेच्या शती
शती
३. महाराष्टर शैक्षणीक सांस्था (व्यवस्थापन)
अहधहनयम १९७६
१. माध्यहमक शाळा सांहहता
२. महाराष्टर खािगी शाळे तील सेवेच्या शती
शती
३. महाराष्टर शैक्षणीक सांस्था (व्यवस्थापन)
अहधहनयम १९७६

१. माध्यहमक शाळा सांहहता
२. महाराष्टर खािगी शाळे तील सेवेच्या शती
शती
३. महाराष्टर शैक्षणीक सांस्था (व्यवस्थापन)
अहधहनयम १९७६

अहभप्राय

कलम ४ (१) (ख) (दोन)
नमुना (ब)
हिल्हा पररषद, िालना येथ्रील हशक्षण हवभाग(प्राथहमक) कायायलयातील कमयचारी याांच्या कतयव्याांचा तपशील.
अनु.क्र.

पदनाम

कतयव्ये

कोणत्या कायद्या/
हनयम/शासनहनणयय
/पररपत्रका नुसार

१

कक्ष अहधकारी

कायायलयीन कामकाि व्यवस्थापन बाबत देखरे ख करणे, हवहवध हवभागातांगयत अस्थापना प्रकरणाची
सांहचका शासन हनणययाप्रमाणे सादर करणे. व माहसक बैठकीचा अहवाल वररष्ठ कायायलयाकडू न सादर
करणे.

२

कायायलयीन अहधक्षक

कायायलयातील कमयचा-याांच्या कामकािावर हनयञण ठे वणे,सांहचके वर अहभप्राय नोंदहवणे,.

३

वररष्ठ सहाय्यक

वररष्ठ अहधका-याांनी कायायलयीन आदेशाव्दारे हनयत के लेल्या कामकािाचे हनपटारा करणे.

४

कहनष्ठ सहाय्यक

काययहववरण नोंदवही अद्यावत ठे वणे, वररष्ठाच्या आदेशाप्रमाणे साांहगतलेली कामे पार पाडणे.

५

वाहन चालक

कायायलयीन वाहन चालहवणे.

६

हशपाई

वररष्ठाच्या आदेशानुसार साफसफाई टपाल वाटप / राञपाळी डयुटी करणे इत्यादी तसेच वेळोवेळी
सोपहवण्यात आलेली कामे करणे.

शासनाने वेळोवेळी
हनगयहमत के लेल्या शासन
हनणयय / पररपञकानुसार

हववरण पत्र
शासकीय अहधकारी / कमयचारी बाबतची माहीती.
हिल्हा पररषद, िालना.
कलम ४(१) (ख) (नऊ)
अ.क्र.

अहधकारी/कमयचा-याचे नाव

पदनाम

कमयचारी याांचा गट

रुिू ददनाांक

दुरध्वनी/ फॅ क्तस क्रमाांक

एकू ण पगार

१

२

३

४

५

६

८

हशक्षणाहधकारी (माध्य)

अ

०५-०३-२०२०

(०२४८२) २२५२१४

६५६३७

ब

०१-०७-२०१६

ब

१४-०८-२०१९

१

श्रीमती अे.बी.गरुड

२

श्री. आर डी ताांगडे

३

श्री. एन एस मापारी

उप हशक्षणाहधकारी (माध्य)
उप हशक्षणाहधकारी (माध्य)

४

श्री.बी.एस.पालवे

अहधक्षक वगय -2

ब

१८-०६-२०१६

५
६

श्री. बी.बी.गवळी
श्री. आर िी बोडखे

सहायक हशक्षण उपहनरीक्षक
वाहन चालक

क
क

०१-०६-२०१८
०५-०३-२०१९

(०२४८२) २२५२१४
(०२४८२) २२५२१४
(०२४८२) २२५२१४

११०४५०
७६१००
६३७३९
९९१००
४५५७५

कलम ४ (१) (ख) (दहा)
हिल्हा पररषद, िालना येथील हशक्षण हवभाग(मा) कायायलयाच्या अहधकारी व कमयचा-याांची वेतनाची हवस्तृत माहीती.प्रकाशीत करणे बाबत.
अ.क्र.

वगय

१

वगय-१

पदनाम

हशक्षणाहधकारी (माध्य)

वेतन रुपरे षा

३
४
५

वगय २
वगय २
वगय ३
वगय ३

प्रसांगा नुसार (िसे
प्रवास भत्ता)

हवशेष (िसे प्रकल्प भत्ता
प्रहशक्षण भत्ता)

उपहशक्षणाहधकारी (माध्य)

एस-१७

शासन
हनयमानुसार
वरील प्रमाणे

अहधक्षक वगय २

४७६००-१५११००
एस-१४

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

हवस्तार अहधकारी (हशक्षण )

३८६००-१२२८००
एस-१३

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वाहन चालक

३५४००-११२४००
एस-६

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

एस-२०
५६१००-१७७५००

२

हनयहमत (महागाई
भत्ता घरभाडे भत्ता
शहर भत्ता)

१९९००-६३२००

शासन हनयमानुसार

शासन हनयमानुसार

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

अहभप्राय

कलम ४ (१) (ख) (अकरा)
हिल्हा पररषद,िालना येथील हशक्षण हवभाग (मा) कायायलयाचे मांिूर अांदािपत्रक व खचायचा तपशील याची हवस्तृत माहहती प्रकाशीत करणे.
अांदािपत्रकाचा प्रतीचे प्रकाशन.
अनुदानाच्या हवतरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन.
सन २०१९-२०
रु.हिारात
अ.क्र.

अांदािपत्रकीय हशषायचे वणयन

१
२
३
४

२२०२०२७१ (वेतन)
२२०२०४४२ (वेतनेतर)
२२०२०४७८ (वेतनेतर)
२२०२०४६९ (वेतनेतर)

अनुदान

५६०८८६२
०
०
०

हनयोहित वापर
अहधक अनुदान
(क्षेत्र व कामाचा अपेहक्षत असल्यास
तपशील)
रुपयात
हिल्हा स्तर
०
खािगी मा. शाळा
०
खािगी मा. शाळा
०
खािगी मा. शाळा
०

अहभप्राय

कलम ४ (१) (ख) (पाच)
अनुकांपा/ लोकशाही ददन/कामाशी सांबधीत कायायलयीन आदेश/धोरणात्मक पररपत्रके
अ क्र
हवषय
१ लोकशाही ददन व मुख्यालय ददन काययक्रमाची अमांलबिावणी
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