(मद्
ु दा 03)

कलम 4 (1) ( b) (ii) नमन
ु ा 'ख'
नमम
ुंु पा येथिल माहिती व प्रािममकमिक्षण ववभागाच्या अथिकारी व कममचारी याुंची कतमव्य
क
अ.क्र. अथिकार पद

आथिमक कतमव्य

सुंबथुं ित कायदा/ ननयम/आदे ि/राजपत्र

िेरा
(असल्यास)

1

आयक्
ु त

1) महाराष्ट्र
महानगरपाललका
अधिननयम,1949 प्रमाणे

2

लिक्षणाधिकारी

1) मा.आयत
ु त याांनी
वेळोवेळी अधिकार प्रदान
केल्याप्रमाणे

1) महाराष्ट्र महानगरपाललका
अधिननयम,1949

2) बालकाांचा मोफत व सक्ततचे

लिक्षणाचा अधिकार अधिननयम, 2009

1) महाराष्ट्र महानगरपाललका
अधिननयम,1949

02) बालकाांचा मोफत व सक्ततचा लिक्षणाचा
अधिकार अधिननयम, 2009

3.महाराष्ट्र नागरी सेवा लिस्त व अपपल
1979
4. महाराष्ट्र
खाजगी िाळाांतील
कममचारी

3

अधिक्षक

4

लेखाधिकारी

5

प्र. पवस्तार अधिकारी

6

सहा. कायमक्रम अधिकारी

7

केंद्र समन्वयक

8

पवषय तज्ञ

9

अपांग समन्वयक

10

मोबईल टिचर

11

व.लल.क.नन

12

बालवाडी सल्लागार

13

माटहती नोंदणीकार /
ललपीक

14

ललपपक/िां कलेखक

15

लिपाई

(सेवेच्या

िती)

अधिननयम 1977 आणण
1981.
1 महाराष्ट्र महानगरपाललका

पवननयमन

ननयमावली

अधिननयम,1949

02) बालकाांचा मोफत व सक्ततचे लिक्षणाचा
अधिकार अधिननयम, 2009

3.महाराष्ट्र नागरी सेवा लिस्त व अपपल
1979
4. महाराष्ट्र
खाजगी िाळाांतील
कममचारी

अधिननयम
1981.

(सेवेच्या
1977

िती)

आणण

पवननयमन

ननयमावली

ख
अ.क्र.

1

अथिकार पद

आयक्
ु त

प्रिासननक कतमव्य

1) महाराष्ट्र
महानगरपाललका
अधिननयम,1949
प्रमाणे

सुंबथुं ित कायदा/

िेरा

ननयम/आदे ि/राजपत्र

(असल्यास)

1) महाराष्ट्र महानगरपाललका
अधिननयम,1949
2) बालकाांचा मोफत व सक्ततचे
लिक्षणाचा अधिकार अधिननयम

2

लिक्षणाधिकारी

3

अधिक्षक

4

लेखाधिकारी

4)महाराष्ट्र खाजगी िाळाांतील

5

प्र. पवस्तार अधिकारी

कममचारी सेवेच्या िती

6

सहा. कायमक्रम अधिकारी

ननयमावली 1981.

7

केंद्र समन्वयक

5) केंद्र िासनाचा माटहतीचा

8

पवषय तज्ञ

अधिकार अधिननयम 2005.

9

अपांग समन्वयक

10

मोबईल टिचर

11

व.लल.क.नन

12

बालवाडी सल्लागार

13

माटहती नोंदणीकार / ललपीक

14

ललपपक/िां कलेखक

15

लिपाई

2009
3) प्राथलमकिाळा सांटहता.

6) महाराष्ट्र िासनाने वेळोवेळी
पाररत केलेले ननयम उपपविी व
इतर सांबि
ां ीत अधिननयम इ.
7) महाराष्ट्र नागरी सेवा ननयम
इत्यादी.

ग
अ.क्र. अथिकार पद

1

2

लिक्षणाधिकारी

अधिक्षक

3

लेखाधिकारी

4

प्र. पवस्तार अधिकारी

5

सहा. कायमक्रम अधिकारी

6

केंद्र समन्वयक

7

पवषय तज्ञ

8

अपांग समन्वयक

9

मोबईल टिचर

10

व.लल.क.नन

11

बालवाडी सल्लागार

12

माटहती नोंदणीकार / ललपीक

13

ललपपक/िां कलेखक

14

लिपाई

फौजदारी कतमव्य

सुंबथुं ित कायदा/

िेरा

ननयम/आदे ि/राजपत्र

(असल्यास)

बालकाांचा मोफत व सक्ततचे

सुंबथुं ित

लिक्षणाचा अधिकार

कायदा/ननयम/

अधिननयम 2009

आदे ि/ राजपत्र

मिक्षक पालक सुंघ (PTA),

मिील नमद
ु
ननयमाचे

बालकाुंची लैंगीक

उल्लुंघन

अपरािापासन
ु सुंरक्षणाचा

केल्यास सुंबथुं ित

अथिननयम 2012,

िाळा/ सुंस्िेवर

स्कूल बस ननयम आणण
ववननयम 2011

कायमवािी
प्रस्ताववत केली
जाते

घ
अ.क्र. अथिकार पद

1

लिक्षणाधिकारी

2

अधिक्षक

3

लेखाधिकारी

4

प्र. पवस्तार अधिकारी

5

सहा. कायमक्रम अधिकारी

6

केंद्र समन्वयक

अिमन्यानयक कतमव्य

01.महाराष्ट्र
महानगरपाललका
अधिननयम,1949 चे
कलम 49 प्रमाणे .
02. माटहतीचा
अधिकार अधिननयम,
2005 च्या कलम
19 प्रमाणे अपपलीय
अधिकारी व त्या

सुंबथुं ित कायदा/

िेरा

ननयम/आदे ि/राजपत्र

(असल्यास)

01.महाराष्ट्र
महानगरपाललका

अधिननयम,1949 चे कलम
49 प्रमाणे .

02.बालकाांचा मोफत व

सक्ततचे लिक्षणाचा अधिकार
अधिननयम, 2009

03.मिक्षक पालक सुंघ
(PTA),
04.बालकाुंची लैंगीक

7

पवषय तज्ञ

8

अपांग समन्वयक

9

मोबईल टिचर

ववननयम 2011

10

व.लल.क.नन

अथिननयम, 2005.

11

बालवाडी सल्लागार

12

माटहती नोंदणीकार / ललपीक

13

ललपपक/िां कलेखक

14

लिपाई

अनष
ां ीक अधिकार.
ु ग

अपरािापासन
ु सुंरक्षणाचा
अथिननयम 2012,

05.स्कूल बस ननयम आणण
06. माहितीचा अथिकारी
07.मिाराष्ट्र िासनाने
वेळोवेळी पारीत केलेले

ननयम, उपवविी व इतर
सुंबथुं ित अथिननयम.

य
अ.क्र. अथिकार पद

न्यानयक

सुंबथुं ित कायदा/ ननयम/आदे ि/राजपत्र

िेरा

कतमव्य
1

लिक्षणाधिकारी

(असल्यास)

01.

बालकाां

2

अधिक्षक

3

लेखाधिकारी

4

प्र. पवस्तार अधिकारी

02.मिक्षक पालक सुंघ (PTA),

5

सहा. कायमक्रम

03. बालकाुंची लैंगीक अपरािापासनु सुंरक्षणाचा

चा मोफत व सक्ततचे लिक्षणाचा अधिकार
अधिननयम 2009

अधिकारी

अथिननयम 2012,

6

केंद्र समन्वयक

04. स्कूल बस ननयम आणण ववननयम 2011

7

पवषय तज्ञ

8

अपांग समन्वयक

9

मोबईल टिचर

10

व.लल.क.नन

11

बालवाडी सल्लागार

12

माटहती नोंदणीकार /
ललपीक

13

ललपपक/िां कलेखक

14

लिपाई

