ाथिमक िश ण िवभाग , पणु े महानगरपािलका

मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ अंतगत कलम (४) (१) (ख ) अ%वये

१ ते १७ म'
ु ांची )व- कािशत करावयाची मािहती

( अ'यावत िद. ०१ / ०१ / २०१९ अखेर )

एक
सावजिनक ािधकरणा2या कामांचा आिण कत4यांचा तपशील
१

सावजिनक ािधकरणाचे नाव

२

संपूण प6ा

३

मख
ु ाचे नाव

ाथिमक िश ण िवभाग ,पणु े महानगरपािलका
कै .भाऊसाहेब िशरोळे भवन,जनु ा
तोफखाना,िशवाजीनगर ,पणु े ४११००५
िशवाजी द>डकर

४

कायक ा : भौगोिलक

महापािलके 2या कायक ेतील असणाBया २८७
ाथिमक शाळा

५

धोरण

िश ण हDक काय'ा2या तरतदु E2या अनषु गं ाने
साविGक आिण दजHदार ाथिमक िश ण
देणेबाबत कामकाज

६
७

Jय काय

८

)थावर मालम6ा –जमीन इमारत आिण
अ%य )थावर मालम6ा
ािधकरणा2या संरचनेचा तMा

९

कायालयाची वेळ आिण दरू Nवनी Oमांक

१० साQािहक सRु ी आिण िवशेष सेवांचा
कालावधी

पूव ाथिमक आिण ाथिमक शाळा चालिवणे
िनरंक
जोडला आहे.
सकाळी १०.०० वाजेपासून दपु ारी ५.४५
वाजेपयPत
शासकSय िनयमाने

दोन
अ.

अिधकार पद

अिधकार आिण कत ये

१

शासकSय अिधकारी , उप शासकSय
अिधकारी,
सहाUयक शासकSय अिधकारी ,
पयवे क
लघल
ु े खक

शालेय संबिं धत आिण कायालयीन कामकाज

२

Wतु लेखन घेणे

२

शासन अिधकारी

कायालयीन कमचारी कामकाज, पG4यवहार
आिण िनयंGण

३

अंतगत अथा%वे क

लेखा िवषयक कामकाज

४

भांडारपाल

खरेदी िवषयक कामकाज

५

अधी क आ)थापना ,लेखा

आ)थापना ,लेखा कामकाज

६

िलिपक वXरY , किनY

टंकलेखन , िटपणी ,संिचका जतन

७

सेवक

)व2छता

८

रखवालदार

सरु ा

९

माळी

बागकाम

१०

सतु ार

सतु ारकाम

तीन
िनणय घे\या2या िOयेत अनस
ु र\यात येणारी कायप]ती तसेच पयवे ण आिण उ6रदाियJव
णाली
अ) पणु े महानगरपािलके 2या मा महापािलका आयM
ु यांचे १४ जून २०१७ रोजीचे पGानस
ु ार
ब) पयवे कSय यंGणेमाफत शालेय )तरावर सािहJय- सिु वधा ,कमचारी आिण गणु व6ा या बाबEचे
पयवे ण के ले जाते

शासनाचे )थािनक ािधकरणास उ6रदाियJव असते.

चार
)वतःची कायH पार पाड\यासाठी ािधकरणाकडून ठरिव\यात आलेली मानके –
िश ण हDक कायदा २००९ 2या अनषु गं ाने वेळोवेळी शासनाची िसNद धोरणे/िनयम/अिधसूचना
ई.नस
ु ार कामकाज कर\यात येते.

पाच –
वापर\यात येणारे िनयम, िविनयम, सूचना, िनयम पिु )तका आिण अिभलेख
िश ण हDक कायदा २००९, िनयम २०११ , महाराab ाथिमक िश ण अिधिनयम १९४७ ,िनयम
१९४९ आिण महाराab महापािलका कायदा

सहा
कायालयाकडे असलेcया िकं वा Jया2या िनयंGणाखाली असलेcया द)तऐवजां2या वगाPचे वगeकरण-

अ वग अिभलेखे –िनणय(आदेश),जड व)तू संfह नgद वही ,लेखा आिण आ)था िवभागाची काही
कागदपGे (उदा.सेवा प)ु तके ,...) ई.
ब वग अिभलेखे – लेखा शाखा आिण आ)थापना शाखेतील काही कागदपGे उदा.िनयDु Jयां2या
न)ती,कश बक
ु , आवक -जावक, नgद वhा..ई.
क वग अिभलेखे - तOारी , िविशi न)Jया ई.
ड वग अिभलेखे – संकSण पG4यवहार ई.

सात
आपले धोरण तयार कर\या2या िकं वा Jयाची अंमलबजावणी कर\या2या संबधं ात,लोकांशी िवचार
िविनमय कर\यासाठी िकं वा लोकांकडून िनवेदने के ली जा\यासाठी अि)तJवात असलेcया कोणJयाही
4यव)थेचा तपशील –
मा महापािलके चा एक िवभाग jहणून कायरत आिण कामकाज ( मा )थायी सिमती आिण मा मkु य
सभेत धोरण आिण मा महापािलका आयM
ु यांचे आदेशानस
ु ार अंमलबजावणी इ.कामकाज

आठ
आपला एक भाग jहणून िकं वा सcला दे\या2या योजनासाठी jहणून घटीत के लेcया दोन िकं वा
अिधक 4यME2या िमळून बनलेcया मंडळांचे, पXरषदांचे, सिमJयांचे आिण अ%य बैठकS लोकांसाठी
खcु या आहेत िकं वा कसे . अशा बैठकSची कायव6
ृ े जनतेला पहावयास िमळ\याजोगी आहेत िकं वा
कसे याबाबतचे िववरण –

सिमती अि)तJवात नाही . मा )थािनक ािधकरणाचे अिधन)त कामकाज

नऊ
आपcया अिधकाBयांची आिण कमचाBयांची िनदHिशका
अ क अिधकारी/कमचाBयांचे नाव

पदनाम

वग

mजू िदनांक

सोबत जोडली आहे.

दहा
अिधकारी आिण कमचारी यांना िमळत असलेले वेतन व भ6े
अ O.

सोबत जोडले आहे

अिधकारी/कमचारी
यांचे नाव

पदनाम

वेतनमान

दूरNवनी O.

पG ११
सन २०१९-२० या िव6ीय वषात ाQ अनदु ान आिण खच याबाबतची मािहती
अO

खचाची बाब

ाQ अनदु ान

----------- अखेर
झालेला Jय खच

सोबत जोडले आहे
बारा

अथ सहाUय कायOमा2या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप के लेcया रकमा आिण कायOमां2या
योजनेसाठी लाभाoयाचा तपशील –
लागू नाही

तेरा
या 4यMEना सवलती परवाने िकं वा ािधकार पGे आहेत अशा 4यMEचा तपशील
लागू नाही

चौदा
इलेDbोिनDस )वpपात Jयास उपलqध असलेcया िकं वा Jया2याकडे असलेcया मािहती संबधं ातील
तपशील
१ पणु े महानगरपािलके 2या संकेत )थळावर )वयं कािशत करावयाची कलम ४ अंतगत मािहती
िसNद के ली आहे.

पंधरा
मािहती िमळिव\यासाठी नागXरकांना उपलqध असणाBया सिु वधांचा तपशील तसेच सावजिनक
वापरासाठी चालिव\यात येत असलेcया fंथालया2या िकं वा वाचनालया2या कामकाजा2या वेळेचा
तपशील
१ या कायालयातील उपलqध कागदपGे ,अिभलेख तपासणी संदभात अज के cयास कायालयीन वेळेत
कागदपGे अवलोकनास उपलqध कpन दे\यात येतात
२ fंथालय िकं वा वाचनालय सिु वधा महानगरपािलके 2या मkु य इमारतीत उपलqध आहेत.
३ कायालयात सूचना फलकावर वेळोवेळी मािहती िसNद के ली जाते.

सोळा
जन मािहती अिधकाBयांची नावे,पदनाम आिण इतर तपशील
अ O.

सहाUयक मािहती अिधकारी

मािहती अिधकारी

१

दीपावली गायकवाड

धनंजय परदेशी

थम अिपलीय
अिधकारी
िशवाजी द>डकर

सतरा

िविहत कर\यात येईल अशी इतर मािहती िस] करील आिण Jयानंतर दरवषe ती काशाने
अ'यावत करील
िनरंक
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

