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मदु्या क्र.1 : शिक्षण शिभागाची माशिती ,कार्य ि कतयव्र् ( र्ोजनाांची माशिती ) 

 
1) योजनेचे न ांव : - इ.1 ली ते 4 थी मध्ये श ळेत ज ण -य  म ग स वगीय  मलुींन  उपस्थथत भत्त   
उदेश:   
         शैक्षणणक वर्षातील एकूण क म च्य  णदवस च  णवच र करुन सववस ध रणपणे 220 णदवस श लेय 
क मक ज च लते त्य मळेु प्रत्येक शैक्षणणक वर्षास ठी दर णदवस ल  एक रुपय  य  दर ने वर्षाच  एकूण 
रु.220 /- उपस्थथती भत्त  अनजेु्ञय र हील. 
 
अटी वशती :- 

1) णवदय थीनी द णरद्रय रेरे्षख लील कुटुांब तील अस वी.  2) श ळेतील उपस्थथती 75 % 
अस वी.अजव कोण कडे कर ल :- 

2) वरील अटीमध्ये बसण -य  इ.1 ते 4 थी च्य  वगात णशकण -य  णवदय थींनीच्य  प लक ांनी 
णवदय थीनी ज्य  श ळेत णशकत आहे,त्य  श ळेचे मखु्य ध्य पक . 
 

  शजल्िा पशिषद प्राथशमक िाळाांचे शिनामोबदला बशक्षसपत्र--- 

              णजल्ह  पणरर्षद प्र थणमक श ळ  णवन मोबदल  बणक्षसपत्र स ठी झ लेल्य  खचाची प्रणतपतूी णजल्ह  
पणरर्षद सेसमधनू करण्य त येते.ज्य  प्र थणमक श ळ ांचे बणक्षसपत्र झ लेले आहे,अश  प्र थणमक श ळ ांचे 
रणजथरेशन व मदु्र ांक शलु्क स ठी येण ऱ्य  खचाची प्रणतपतूी णजल्ह  पणरर्षद सेस मधनू तरतदू करून खचव  
करणेत येतो.  

सन २०२१-२२ मधील खचय शनिांक आिे. 

शजल्िा पशिषद प्राथशमक िाळाांचे जागा मोजणी अनदुान- 

     णजल्ह  पणरर्षद प्र थणमक श ळ  ज ग  मोजणी फी स ठी  झ लेल्य  खचाची प्रणतपतूी णजल्ह  पणरर्षद सेसमधनू 
करण्य त येते. प्र थणमक श ळ ांचे ज ग  हदद णनस्चचत करणेस ठी मोजणी करून घेण्य त येते.सदरच्य  फी 
मोजणीच्य  झ लेल्य   खचाची प्रणतपतूी णजल्ह  पणरर्षद सेस मधनू तरतदू करून खचव  करणेत येतो.  

सन २०२१-२२ मधील खचय शनिांक आिे. 

 

शजल्िा िार्षषक र्ोजना-2021-2022 
 
 

1) शजल्िा पशिषद प्राथशमक िाळा शििेष दरुुस्ती- 

णजल्ह  पणरर्षद प्र थणमक श ळ  णवशेर्ष  दरुुथती अनदु न स ठी  णवणवध थतर वरुन म गणी करणेत येते. सदर 

म गणीमधनू उपलब्ध असलेल्य  अनदु न ल  अनसुरुन य दी केली ज तेव सदर क म ांची अांद जपत्रके प्र प्त 

करुन घेण्य त येत त. णजल्ह  व र्षर्षक योजनेमधनू प्र थणमक श ळ ांच्य  णवशेर्ष दरुुथतीस ठी मांजरू अनदु न मधनू 

मांजरू क म ांन  णनधी णवतरीत करणेत येतो.सन 2021-22 य   वर्षाकरीत  मांजरू णनयतव्यय रक्कम रु. 450.98 

लक्ष असनू त्य स ठी क म ांची अांणतम स दी तय र करणेत आली आहे. 

 



2) प्राथशमक िाळा इमाित बाांधकामासाठी शज.प. ला अनदुान – 

णजल्ह  पणरर्षद प्र थणमक श ळ  इम रत ब ांधक म स ठी णजल्ह  व र्षर्षक योजनेमधनू अनदु न मांजरू केले ज ते. य  

योजनेमध्ये णनलेणखत करणेत आलेल्य  प्र थणमक श ळ  इम रत वगवखोल्य  तसेच नव्य ने आवचयक असलेल्य  

वगवखोल्य  ब ांधणेची क मे केली ज त त. सन 2021-22 य  आर्षथक वर्षाकरीत  मांजरू णनयतव्यय रक्कम रु. 

705.50 लक्ष असनू त्य स ठी क म ांची अांणतम य दी तय र करणेत आली आहे. 

 

 

शजल्िा पशिषद सेस र्ोजना- 2021-22 
 
 
शजल्िा पशिषद सेस प्राथशमक िाळागिृ दरुुस्ती / कां पाऊडिॉल – 

 

णजल्ह  पणरर्षदप्र थणमक  श ळ गहृ  दरुुथती  तसेच कां प ऊडवॉल ब ांधणे क म स ठी णवणवध  थतर वरुन  केलेल्य   

म गणी नसु र  णजल्ह   पणरर्षद  सेस  मध्ये  मांजरू अनदु न ल  अनसुरुन क म ांन  मांजरूी णदली ज ते. सन 2021-

22 य   वर्षवकरीत   रक्कम रु. 81.59  लक्ष अनदु न  मांजरू असनू त्य स ठी क म ांची अांणतम य दी तय र करणेत 

आली  आहे. 

 

1) र्ोजनेचे नाि :– आदिय शिक्षकाांना पाशितोशषके. 

         स म णजक णनथव थी भ वनेने व णनष्ठेने शैक्षणणक तसेच स म णजक सेव  करण ऱ्य  प्र थणमक 
णशक्षक ांन  त्य ांच्य  अांणगकृत क म त प्रोत्स हन देणे व त्य ांच्य  गणु ांच  यथोणचत सन्म न व्ह व  य  उदे्दश ने 
प्र थणमक णशक्षक ांन  णशक्षक परुथक र देणे. 

             प्रत्येक णनवड केलेल्य  णशक्षक ांन  रोख रूपये 500/- च  परुथक र णदल  ज तो. प्रत्येकी एक श ल. 
श्रीफळ, प्रम णपत्र, बकेु, गलु ब पषु्प, णशक्षक पत्नीची ओटी देऊन सत्क र, थमणृतणदन इ.खचव 

             सदर योजनेस ठी णज.प.सेस मधनू सन 2021-22 करीत  रूपये 46,000/- तरतदू मांजरू आहे. सदर 
योजनेतनू रक्कम रूपये 45,221/- खचव झ लेल  आहे. 

 

2) र्ोजनेचे नाि :– आकस्स्मक खचय (आपत्काशलन पशिस्स्थतीत अथयसिाय्र् ि उपार्र्ोजना). 

         ही योजन  फक्त रत्न णगरी णजल्ह  पणरर्षदेच्य  प्र थणमक श ळ ांमधील णवद्य र्थ्यांस ठी आहे. इ.1 ली ते इ.8 
वी तील प्र थणमक श ळेतील णवद्य र्थ्यांच  अपघ त झ ल्य स श ळेमध्ये / थपधांमध्ये खेळत न  (श ळेत येत न , 
श ळेच्य  आव र त व श ळेतनू घरी ज त न ) णकरकोळ दखु पत झ लेल्य  णवद्य र्थ्याल  और्षध उपच र स ठी 
आर्षथक सह य्य देणेत येते.  

सदर योजनेस ठी णज.प.सेस मधनू सन 2021-22 करीत  रूपये 5,00,000/- तरतदू मांजरू आहे. सदर योजनेच  
खचव णनरांक आहे. 

 



3) र्ोजनेचे नाि :– कब-बलुबलु र्ोजना शज.प.र्ोजना. 

र्ोजनेचे स्िरूप :– श लेय णशक्षण व णिड  णवभ ग य ांचे श सन णनणवय िम ांक 
एससीजी/(158/2004)/म णश-7 मांत्र लय णवथत र भवन, मुांबई  णदन ांक 5 फेब्रवू री 2005 व श सन णनणवय, 
श लेय णशक्षण णवभ ग ि.पीआरई 1097/1526/प्र णश-1 णदन ांक 19 म चव 1998 अन्वये णजल्ह  पणरर्षदेच्य  
श ळ ांमधनू कब-बलुबलु योजन  र बणवण्य स म न्यत  देण्य त आलेली आहे.  

7 ते 11 वयोगट तील मलु ांस ठी ही योजन  असनू मलु ांन  कब/बलुबलु असे म्हटले ज ते. ही योजन  1 ते 4 थी 
पयंत र बणवली ज ते. मलु ांच्य  यनुीटन  कब पथक व मलुींच्य  यनुीटल  बलुबलु असे म्हणत त. कब पथक 
म गवदशवक णशक्षक ांन  कब म थटर असे म्हणत त. बलुबलु यणुनअ म गवदशवक णशणक्षकेल  फ्लॉक णलडर असे 
म्हणत त. एक  पथक मध्ये णकम न 20 मलेु ककव  मलुी असणे आवचयक आहे. सदर योजनेमधनू एक मेळ व  
व कोल्ह परू येथे प्रणशक्षण घेतले ज ते. 

र्ोजनेचे उदे्दि :– कब-बलुबलु यणुनटमध्ये त्य ांच्य  कब म थटर व फ्लॉक णलडर म फव त त्य ांच्य  वयोगट नसु र 
आदशव न गणरक घडणवण्य स ठी नैणतक, श णररीक णशक्षण देवून त्य ांच  म णसक णवक स घडणवल  ज तो. हे 
प्रणशक्षण खेळ, ग णी, क ही प्रकल्प, प्र त्यणक्षके य  आध रे णदले ज ते. सन 1994-1995 प सनू मह र ष्र 
श सन ने प्र थणमक श ळेतील सम न क यविम ांतगवत अभ्य सिम च  अांतभाव केल आहे.  

सदर योजनेस ठी णज.प.सेस मधनू सन 2021-22 करीत  रूपये 3,00,000/- तरतदू मांजरू आहे. सदर योजनेतनू 
रक्कम रूपये 2,92,233/- खचव झ लेल  आहे. 

 

4) र्ोजनेचे नाि :– साशित्रीबाई फुले दत्तक पालक र्ोजना. 
            णशक्षण च  मोठ्य  प्रम ण वर प्रस र व्ह व  म्हणनू श सन ने वेळोवळेी अनेक योजन  
अांमल त आणल्य  आहेत. असे असनू देखील अनेक मलुी व स्थत्रय  णशक्षण प सनू वांणचत र णहलेल्य  
आहेत. य चे प्रमखु क रण म्हणजे प लक ांची हल खीची आर्षथक स्थथती. ही स्थथती लक्ष त घेत  मलुींच्य  
णशक्षण ल  च लन  देण्य च्य  दषृ्टीने व मलुींन  णशक्षण च्य  ब बतीमध्ये सह य्यभनू होईल अशी 
स णवत्रीब ई फुले दत्तक प लक योजन  श सन ने सन 1983-84 मध्ये सरुू केली. 

 
लाभाथी मलुींच्र्ा शनिडीचे शनकष :– 

1) ग्र मीण भ ग त आर्षथक व स म णजक दषृ्य  म ग सलेल्य  मलुींन  आणण शहर उप गर तील 
झोपडपट्ट्य मधील गरज ूमलुी. 

2) अनसुणूचत ज ती / जम ती भटक्य  आणण णवमकु्त ज तीतील मलुींन  प्र ध न्य देण्य त येते. 
3) 1 ली ते 8 वी इयते्तत णशकण ऱ्य  मलुी य  योजनेत आर्षथक मदत णमळण्य स प त्र र हतील. 
4) दत्तक प लक ांकडून दत्तक मलुीस णतचे इयत्त  8 वी पयंतचे णशक्षण पणूव होईपयंत दरमह  रु.30/- 

आर्षथक मदत देण्य त येते. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



शनधी सांकलन पध्दती :– 
1) nab च्य  अांधणनधी प्रम णे card तय र करून णवद्य र्थ्यांच्य म फव त णनधी जम  करण्य त आल . 
2) त्य नांतर आत पयंत सम ज तील द नशरू व्यक्ती म फव त रू.3000/- ककव  त्य  पटीत देणगी स्थवक रून 

सदरची देणगी य स ठी थथ पन झ लेल्य  न्य स च्य  न वे एफ.डी.केल  ज तो. 

          आत पयंत सदर योजनेअांतगवत रु.2,68,45,000/- (रूपये दोन कोटी अडुसष्ट ल ख पांचेच ळीस हज र 
म त्र) एवढ  णनधी मदुत ठेव थवरूप त जम  आहे. सदरच्य  मदुत ठेव थवरूप त जम  असलेल्य  व्य ज च्य  
रक्कमेतनू दरमह  रु.30/- प्रम णे दह  मणहन्य ांकरीत  रु.300/- एवढी शैक्षणणक क रण स ठी आर्षथक मदत 
णदली ज ते. योजन  सरुू झ ल्य प सनू प्रत्येक गट ने जम  केलेल्य  रक्कमेच  आध रे अद  कर वय ची रक्कम  
ठरवून गट ांन  णवतरीत होते. गट कडे कें द्रणनह य जम  रक्कमेच  आढ व  असतो. त्य वरून कें द्रणनह य व टप चे 
णनयोजन केले ज ते. कें द्र वरून श ळ णनह य व टप होऊन णनधी श ळ  व्यवथथ पन सणमतीकडे वगव केल  ज तो. 
श ळ  व्यवथथ पन सणमती त्य नांतर ल भ थी ठरवून त्य प्रम णे त्य  मलुीस प लक ांच्य  उपस्थथतीमध्ये य  आर्षथक 
मदतीचे व टप होते. 

 

5) र्ोजनेचे नाि :– सवुर्ण महोत्सवी आदिवासी पवूण माध्यदमक दिष्यवतृ्ती योजना. 
           राज्यातील अनुदाननत  /निना अनुदाननत अाानिव ,िाायनिव यााा ,नळाशा यनर दािरया यााा ,

न रयानलवा ि िशान रयानलवािरया याााििायर न.1 ली तर न  .11 िी िायर नयक्षण घरत असलराया अनुसूनित 
ळिातीरया निद्यार्थ्यांवरीता िशाराष्ट्र यासन ननणणय क्रिािव आनियी   - 9112 /अ .क्र.91/वा.19/ििाालय निलतार 

िुि म – 29 नद .21 िर  9111 . ि िशाराष्ट्ट यासन ननणणय क्रिािव नयष्ट्यिृत्ती क्रिािव नयष्ट्यिृ – 
9112/ अ .क्र.121/वा.19/ििाालय निलतार ,िुि म – 111129 नद.12 एनअल 9111 रेळीरया यासन ननणणयाच्ियर 

सन 9111-11 या यपक्षनणव ि क्षयासून ला ू वरण्यात आली आशर .नयष्ट्यिृत्ती येळनरत  परव्यिशार शेऊ नयर 
तसरि याा लाभार्थ्यांना ळलद  तीनर लाभ अदान वरण्यारया अनु ि ानर ऑनलामन अळण वरणर ि यडतााणी 
वरून अितीि लाभ निद्यााी / यालव यािरया   व तायायात ििळूर वरण्यारया ष्ष्ट्टीनर सन 9112-11 या यपक्षनणव 
ि क्षयासून सदर येळनरिी अििल ळािणी म –  निवास या ऑनलामन अणालीव्दारर सुरू वरण्यात आली आशर. 

 
येळनेंत णत दरण्यात यरणा-या नयष्ट्यिृत्तीिर दर तालीलअिाणर आशरत.  

अ.क्र. इर्त्ता शिष्र्ितृ्तीची िक्कम (रुपर्ात) 
1 इयत्त  1 ली ते इयत्त  4 थी 1000/- 
2 इयत्त  5 वी ते इयत्त  7 वी 1500/- 
3 इयत्त  8 वी ते इयत्त  10 वी 2000/- 

 
सदर योजनेस ठी णज.प.सेस मधनू सन 2021-22 करीत  रूपये 13,03,000/- तरतदू मांजरू आहे. सदर 
योजनेतनू रक्कम रूपये 13,03,000/- खचव झ लेल  आहे. 

 

 

 

 

 

 

 



आदिय िाळा पिुस्काि  (शज.प.र्ोजना) 

 रत्न णगरी णजल्हय त सन 1979-80 प सनू ग्र णमण णवभ ग तील आदशव प्र थणमक श ळ ांन  परुथक र 
देण्य ची योजन  सरुु करण्य त आलेली आहे. ग्र मथथ ांचे सहक यव घेवून श ळेने सवांणगण णवक स कर व  ह  
उद त्त हेत ूय  योजनेमध्ये णदसनू येतो. आपल्य  ग व तील श ळ  आदशव व्ह वी य  णवच र ने पे्रणरत होवून अनेक 
ग व ांतनू श ळ ांच  क य प लटही झ लेल  आहे. त्य चबरोबर णशक्षक, प लक ांच  समन्वय ही य  योजनेतनू 
प ह वय स णमळतो.   

 य  योजनेतगंत प्रत्येक त लकु्य तनू एक प्र थणमक श ळ  (1 ली ते 4 थी) एक उच्च प्र थणमक श ळ  
(इ.1 ली ते 7 वी) य प्रम णे त लकु्य तनू दोन श ळ  णनवडण्य त येत त. इ.1 ली ते 4 थीच्य  श ळ ांन  प्रोत्स हन 
पर प्रत्येकी 500/- रुपय ांचे बणक्षस तर इ. 1 ली ते 7 वी च्य  श ळ ांन  प्रोत्स हनपर प्रत्येक 1000/- रुपय ांचे 
बणक्षस णदले ज ते. 

 सदर योजन  णजल्ह  पणरर्षदेच्य  अनदु न तनू करण्य त आलेली असनू य  योजनेस ठी रक्कम 
रु.1,00,000/- लक्ष रुपये तरतदू करण्य त आलेली होती. सन 2021-2022 अखेर सदर योजनेवर रक्कम रु. 
63,245/- खचव करण्य त आल  आहे. 

 तसेच सन 2022-23 य  आर्षथक वर्षास ठी अांद जे रक्कम रु.1,00,000/-  मांजरू करण्य त येण र 
असनू सदरच  खचव 100 % करण्य चे णनस्चच त करण्य त आले आहे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

क्रीडा स्पधा (शज.प.र्ोजना) 

 िीड  ह  श लेय अभ्य सिम च  आवचयक अांगभतू व अणवभ ज्य भ ग आहे. श णररीक तांदरुुथती ह  
णवद्य र्थ्यांच   सवव क्षेत्र तील अगे्रसर तत्व च  मलूभुत प य  आहे. श णररीक तांदरुुथती णशव य जीवन च्य  
कोणत्य ही क्षेत्र त आपण उज्वल क मणगरी बज वू शकत न ही. ह  उददेश समोर ठेवून रत्न णगरी णजल्ह  पणरर्षदे 
म फव त थवत:च्य  उत्पन्न तनू त लकु  व णजल्ह  थतर वर िीड  थपधा आयोणजत करण्य ची योजन  क यान्वीत 
केली असनू त्य स ठी दरवर्षी णजल्ह  पणरर्षद अनदु न तनू तरतदु करण्य त येते. 

 रत्न णगरी णजल्हय मध्ये णजल्ह  पणरर्षदेच्य  2687 श ळ  असनू य  श ळेमध्ये णवद्य र्थ्यांन  य  योजनेच  
ल भ णमळतो. य  थपधा कें द्र बीटथतर, त लकु थतर व णजल्ह थतर वर आयोणजत करण्य त येत त. प्रत्येक थतर वर 
लह न गट (इ.1 ली ते 4 थी) मोठ  गट (इ.5 वी ते 7 वी) य  दोन गट ांमध्ये थपधा आयोणजत केल्य  ज त त. 
सदरच्य  थपधामध्ये स ांणघक व वैयस्क्तक िीड  प्रक र घेतले ज त त.        तर खो-खो, कबडडी, लांगडी अश  
स ांणघक िीड प्रक र च  सम वेश आहे. 

 सन 2021-22 मध्ये  कोणवड-19 च  प्र द ूवभ व असल्य मळेु णजल्ह  पणरर्षद प्र थणमक श ळ  बांद 
असल्य मळेु िीड  थपधा आयोणजत करण्य त आलेल्य  नसल्य मळेु खचव झ लेल  न ही. 

 सन 2022-2023 य  आर्षथक वर्षाकणरत  अांद जे रक्कम रु.30,00,000/- लक्ष मांजरू करण्य त येण र 
असनू सदरच  100 % खचव करण्य त येण र आहे. 

 

क्रीडा शिष्र्ितृ्ती (शज.प.र्ोजना) 

 णजल्ह  थतर वर घेण्य त आलेल्य  िीड  थपधा वैयक्तीक खेळ मध्ये प्रथम व णवितत्तीय िम ांक आलेल्य  
णवजेत्य ांन  दरमह  75/- रु.प्रम णे 10 मणहन्य स ठी 750/- णशष्यवतृ्ती णदली ज ते. य  थपधा दोन गट त घेतल्य  
ज त त लह न गट व मोठ  गट मलुी व मलुगे सदर खेळ ांमध्ये 50 व 100 मी.ध वणे,ल ांब उडी, उांच उडी, थ ळी 
फेक, गोळ  फेक य  वैयक्तीक खेळ ांच  सम वेश केल  ज तो. 

 य  योजनेस ठी रु.30,000/- हज र ांचे अनदु न णदले ज ते. त्य नसु र ख लीलप्रम णे खचव केल  ज तो. 

1) लह न गट 18 णवद्य थी 
2) मोठ  गट 18 णवद्य थी 

     असे एकूण 36 णवद्य र्थ्यांन  रोख रक्कम 27,000/-हज र णदले ज त त. व 3000/-हज र ची क यालयीन 
क मक ज स ठी थटेशनरी घेतली ज ते. 

सन 2020-21 य  आर्षथक वर्षामध्ये कोणवड-19 च  प्र द ूवभ व असल्य मळेु िीड  थपधा आयोणजत करण्य त 
आलेल्य  नसल्य मळेु  सन 2021-22 य  आर्षथक वर्षामध्ये खचव झ लेल  न ही.  

 

 
 
 
 
 
 



िुददा क्रिाांक 2:  शिक्षण शिभागाशतलअशिकािी / किमचािी याांच अशिकाि ि कतमव्ये 
अ.क्र. पदनाि अशिकािी /किमचािी नाि अशिकाि ि कतमव्ये . 

 
1  शिक्षणाशिकािी (प्राथशिक) श्री. िािन चांदि िगदाळे प्राथशिक िाळा तपासणी,प्रिासन 

व्यिस्थापन ि शनयांत्रण 
2 उपशिक्षणाशिकािी 

(प्राथशिक)  
रिक्त    िाळातपासणीिआस्थापना 

व्यिस्थापन ि शनयांत्रण 
3 उपशिक्षणाशिकािी 

(प्राथशिक) 
रिक्त  िाळा तपासणी ,चौकिी , सिमशिक्षण 

अशभयान. 
4 लेखाशिकािी  िा.पो. आहाि   िापोआहाि योिना तसेच इति 

लेखशिषयक कािे.  
5 अशिक्षक (िा.प.) प्राथशिक  पद रिक्त (श्री.नेताजी 

लक्ष्मण काांबळे,प्रभािी )  
कायालयीन पयमिेिन  

6 साांखखकी सहाय्यक , पद रिक्त  साांख्यिकी कामकाज  
7  शिस्ताि अशिकािी शिक्षण श्री.एस.जे.मुिकुटे(प्रभािी)  िाळा तपासणी अहिाल देणे 
8 शिस्ताि अशिकािी शिक्षण श्री. आि. बी. आांिळे िाळा तपासणी अहिाल देणे 
9 शिस्ताि अशिकािी शिक्षण श्री.एस.एस. कडि िाळा तपासणी अहिाल देणे 
10 शिस्ताि अशिकािी शिक्षण डॉ. सौ.अस्स्िता 

ििगाांिकि 
िाळा तपासणी अहिाल देणे 

11 शिस्ताि अशिकािी शिक्षण रिक्त  िाळा तपासणी अहिाल देणे 
12 शिस्ताि अशिकािी शिक्षण रिक्त  िाळा तपासणी अहिाल देणे 
13 सहाय्य प्रिासन अशिकािी  श्री. एन.एस. काांबळे कायालयीन पयमिेिन  
14 कशनष्ट प्रिासन अशिकािी  श्री. शि.िा. खानशिलकि कायालयीन पयमिेिन आस्थापना 
15 कशनष्ठ प्रिासन अशिकािी पद शिक्त  सेिाशनिृत्ती शिषयक पयमििेन 
16 कशनष्ठ प्रिासन अशिकािी श्री एस.एस. नलािडे योिना शिषयक पयमिेिन 
17 कशनष्ठ लेखाशिकािी   श्री.एन. के. बेडे  कायालयीन लेखा िेतन ि भत्त ेशिषयक 

पयमिेक्षण 
18 लघूलेखक  श्रीि.एस.एस. ताांबे शिक्षणाशिकािी प्राथशिक याांचे 

स्स्ियसहाय्यक 
 

19 िशिष्ठ सहाय्यक श्री. ए.एच काझी शिक्षकाांचे सेिाशनिृत्ती शिषयक 
कािकाि (ता. दापोली खेड शचपळूण 
ित्नाशगिी िािापूि) 

20 िशिष्ठ सहाय्यक श्रीि. एस.एस. िािट इ. 5 ते 7 िी िाध्यशिक िाळा 
िोडणृे,नशिन िाळा पििािगी,किी 
पटाच्या िाळा बांद किणे, िािीिगाांिी 
अपघात शििा ,शक्रडास्पिा बाबत 
कािकाि. 
 



21 िशिष्ठ सहाय्यक श्री. के. एन. िोडे प्राथशिक शिक्षक शनिडश्रेणी िांिूिी 
/काल्पशनक िेतनिाढ िशिष्ठ िेतन 
श्रेणी शिषयक कािकाि 

22 िशिष्ठ सहाय्यक श्री. एन.एन. पाडािे  प्रा.शिक्षक आस्थापना,सिळसेिा भिती 
खबदू नािािली सेिािेष्ठता आस्थापना 
सूची  

23 िशिष्ठ सहाय्यक श्री. आि.एि पिाि.  प्राथशिक शिक्षक शिभाशगय चौकिी/ 
शनलांबन /अफिातफि /कोटमकेस 
/अनशिकृत गैिहिि शिषयक 
कािकाि. 

24 िशिष्ठ सहाय्यक श्री. आि.ए. िाघाटे मरिला व बाल कल्िाण रवभाग िेथे 
कामरगिीवि  

25 िशिष्ठ सहाय्यक श्रीि. एस.एस. कदि आिुक्त कािालि मुांबई िेथे 
प्ररतरनिुक्ती  

26 िशिष्ठ सहाय्यक श्रीि. सिोशिनी एस. 
काांबळे 

रज.प.शाळा इमाित भाडे 
प्रकिणे,शाळा भेटी व तपासणी,दप्ति 
ओझे कमी किणे,नारवन्ि पूणण 
िोजनाांतगणत रज.प.शाळेतील मुलाांना 
इगजी,गरणत,भरूमती रकट देणेबाबत. 

27 िशिष्ठ सहाय्यक श्रीि. एस. एस. 
गाांिखडकि 

िािक/बािशनिी/िाशहतीचा अशिकाि 
अशिशनयि 2005 

28 िशिष्ठ सहाय्यक श्री. एस.एस. िोिे  पदिीिि शिक्षक बदली ,पदोन्नती 
शिषयक कािकाि 

29 िशिष्ठ सहाय्यक श्रीि. एस.पी. काांबळे  िगम-1 ि िगम 2 अशिकािीयाांची 
आस्थापना ि शिस्ताि अशिकािी 
शिक्षण याांची आस्थापना 

30 िशिष्ठ सहाय्यक श्रीि. अ.े बी. सुळे प.स. शचपळूण येथे कािशगिीिि  
31 कशनष्ठ सहाय्यक  श्रीि. एि.एि. िािि  िाांखपाल ि िगम1/2 ची सेिाथम देयके 
32 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. एस.एस. काांबळे  आवक बािरनशी  
33 कशनष्ठ सहाय्यक व्ही.च्ही. बेटकि  क्षमतारिख्ठित कसोटिा,रशक्षकाांचे सवण 

प्रकािचे प्ररशक्षण,20 कलमी 
कािणक्रम,अल्पसांयिाक,मदिसा मक्त 
िोजनाबाबत कामकाज. 

34 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. एस.पी. गुिि  िार्षषक प्रिासन अहिाल ि लेखा 
पशिषण  स्थाशनक शनिी, पांचायत िाि 
पशिष्छेद खते प्रिुखतपासण्या या बाबत 
कािकाि  
 
 



35 कशनष्ठ सहाय्यक श्रीि. एन.पी. देिस्थळी  जवािि िोजगाि िोजना,सांपुणण 
स्वच्छतागृिे बाांिणे,जागेचे 
बरक्षसपत्र,नैसर्गगक आपत्ती,उत्पन्नवाढ 
रवषिक कामकाज 

36 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. पी.पी. िाशचिले आांतिरजल्िा बदलीने जाणािे प्राथरमक 
रशक्षक,सेवारनवृत्ती/स्वचे्छासेवारनवृत्ती 
बाबत कामकाज 

37 कशनष्ठ सहाय्यक श्रीि. डी.डी. काांबळे प्राथरमक रशक्षक भरवठि रनवाि रनिी 
अग्रीम मांजूिी,अांशदािी रनवृत्तीवतेन 
िोजना,भ.रन.रन.िक्कम वगण किणे 
रवषिक कामकाज 
 

38 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. एस.पी. िेटेये ग्रामीण पाणी पिुविा रवभाग िेथे 
कामरगिीवि 

39 कशनष्ठ सहाय्यक श्रीि. एि.एि. पेडणेकि सेवारनवृत्त रवस्ताि अरिकािी 
/प्राथरमक रशक्षक गटरवमा 
,भ.रन.रन.अांरतमिन,िेवसांलग्न रवमा 
िोजना मांजुिीबाबत कामकाज. 

40 कशनष्ठ सहाय्यक शिक्त  वगण 3 व वगण 4 कमणचािी सेवाथण वतेन 
देिके तिाि किणे,िजा 
िोखीकि,भ.रन.रन.प्रस्ताव. 

41 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. डी.डी. आलीि  रशक्षण सरमती व इति सभा कािणवािी 
42 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. िी.व्ही कुबल  खाजगी शाळाांचे सांच मान्िता,वरिठि 

वतेनश्रेणी,सांच मान्िता,रशक्षकाांना 
रनिरमत किणे िाबाबत 
कामकाज,वतेनेत्ति अनुदान. 

43 कशनष्ठ सहाय्यक श्रभ्. पी.ए. सुिे  बाांिकाम रवभाग रचपळूण िेथे 
कामरगिीवि 

44 कशनष्ठ सहाय्यक श्रीि. श्री.एस. बाणे  सवण प्रकािच्िा रशठिवृत्ती परिक्षाांचे 
आिोजन,रनकाल प्रवासभत्ता व 
मानिन,अांतगणत बरक्षस िोजना,आदशण 
पुिस्काि िोजन,पिाविण,सारवरत्रबाई 
फुले दत्तक पालक िोजना ,स्काऊट 
गाईट िोजना . 

45 कशनष्ठ सहाय्यक श्री.डी. ए. आांबिले  समाज कल्िाण रवभाग रज.प.ित्नारगिी 
िेथे कामरगिीवि 

46 कशनष्ठ सहाय्यक श्रीि. एस.िाय. कळांबटे स्वचे्छा सेवा रनवृत्त प्रकणे,अरभलेख 
वगीकिण,. 

47 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. पी. बी. खापिे  वगण 3 व वगण 4 कमणचािी आस्थापना 



48 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. एस. एस. िेलोंडे रज.प.सेस प्राथरमक शाळागृिे 
दुरुस्ती,कां पाऊड वॉल,स्वच्छतागृिे 
इति बाांिकामे,रजल्िा वार्गषक 
िोजना,नवीन वगण खोली,शाळा इमाित 
रनलेखन मांजुिी . 

49 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. ए.आि. गायकिाड  शालेि पोषण आिाि 
कामकाज,प्राथरमक रशक्षक वािन कजण 
,गृिकजण. 

50 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. आि.पी. खाडे प्राथ रशक्षकाांना वैदरकि देिके,एक व 
तीन वषाविील देिकाांना मांजुिी , 
कािम किणे व अप्रमाणपत्र देणे. 

51 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. िी. आि. हलकुकी बजेट,स्थारनक 
रनिी,रज.प.रनिी/कािणक्रम 
अांदाजपत्रक /खचण ताळमेळ,ऑनलाईन 
रिकख्न्सलेशन किणे,शालाथण वतेन 
प्रणाली. 

52 कशनष्ठ सहाय्यक श्रीि. एस.िे. भुिड स्वागत कक्षामध्िे ई टपालसािी 
कामरगिीवि  

53 हिालदाि श्रीि. एस. एस. िणसे िशिष्ठाचे सूचनाांचे पालन किणे  
54 हिालदाि श्रभ्. आि.एस. पिाि  िशिष्ठाचे सूचनाांचे पालन किणे 
55 हिालदाि श्री. आि.एस भुिड िशिष्ठाचे सूचनाांचे पालन किणे 
56 पशिचि  श्री. डी.डी. पिाि िशिष्ठाचे सूचनाांचे पालन किणे 
57 पशिचि श्री. डी. डी. दळिी िशिष्ठाचे सूचनाांचे पालन किणे 
58 पशिचि श्री. पी.िाय.िािि  िशिष्ठाचे सूचनाांचे पालन किणे 
59 पशिचि श्री. ऐ.व्ही. सुिे  िशिष्ठाचे सूचनाांचे पालन किणे 
60 पशिचि श्री. डी. के. गुिि िशिष्ठाचे सूचनाांचे पालन किणे 
61 पशिचि श्रीि. िे.बी. िाडीकि  िशिष्ठाचे सूचनाांचे पालन किणे 
62 पशिचि श्रीि.पी. एस. िाळींबे  िशिष्ठाचे सूचनाांचे पालन किणे 
63 पशिचि श्री. ऐ.िी. भाटकि  िशिष्ठाचे सूचनाांचे पालन किणे 
64 पशिचि श्रीि.िे. एि. गपाट िशिष्ठाचे सूचनाांचे पालन किणे 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

िुददा क्रिाांक – 3  शिक्षण शिभागातील शनणमय प्रशक्रयेची कायमपध्दती ि कािकाि साखळी ििील 
पयमिेक्षण ि िबाबदािी  (आस्थापना /योिना शिषयक) 
 
 
                                      वरिठि सिाय्िक / करनठि सिाय्िक  
                            
                                          करनठि प्रशासन अरिकािी 
 
                                          सिाय्िक प्रशासन अरिकािी  
 
                                            अरिक्षक (िाजपरत्रत) 
 
                                            उपरशक्षणारिकािी  
 
                                              रशक्षणारिकािी 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



िुददा क्रिाांक – 3  शिक्षण शिभागातील शनणमय प्रशक्रयेची कायमपध्दती ि कािकाि साखळी ििील 
पयमिेक्षण ि िबाबदािी  (लेखा शिषयक) 
 
 
                              वरिठि सिाय्िक / करनठि सिाय्िक  
                            
                                     करनठि लेखारिकािी 
 
                                       कक्ष अरिकािी  
 
                                     अरिक्षक (िाजपरत्रत) 
 
                                     उपरशक्षणारिकािी  
 
                                        रशक्षणारिकािी 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

िुददा क्रिाांक – 4 : शिक्षण शिभागाने आपली कतमव्ये किणेसाठी शनस्चचत केलेले शनयि 

अ.क्र.                 नियम पुस्तिेकिे चिे ि ांव 

1      मह र ष्ट्र ि गरी सिेव  (वततिूक) नियम 1979. 
2 मह र ष्ट्र ि गरी सिेव ) नियम 1981  

3 मह र ष्ट्र ि गरी सिेव  (शि्त व अपपल) नियम 1979 

4 मह र ष्ट्र ि गरी सिेव  (रज ) नियम 1981 

5 मह र ष्ट्र ि गरी सिेव  (निवतृ्ती विेति ) नियम 1981 

6 मह र ष्ट्र ि गरी सिेव  (विेति ) नियम 1981 

7 मह र ष्ट्र ि गरी सिेविेच्य  सवतस ध रण िती 1981 

8 पवभ गगय चोकिी नियम पुस्तक  1991  

9 मह र ष्ट्र सजल्ह  पररषद  सजल्ह  सिेव (वततणूक नियम)1967 

10 मुांबई प्र थशमक शिक्षण अगधनियम 1949  

11 मह र ष्ट्र सजल्ह  पररषद  व पांच यत सशमती अगधनिय 1961 

12 मह र ष्ट्र सजल्ह  पररषद  व पांच यत सशमती लिेख  सांहहत  नियम 1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

िुददा क्रिाांक – 5  : शिक्षण शिभागाने कतमव्ये पाि पाडण्या साठी त्याांच्याििळ असलेली खकिा त्याांच्या 
किमचा-या िाफम त िापिली िाणािी शनयि,  कायदा,  सूचना, शनयि पुस्स्तका, अशभलेख इत्यादी. 

अ.क्र.                 नियम पुस्तिेकिे चिे ि ांव 

1 मह र ष्ट्र ि गरी सिेव  (वततिूक) नियम 1979. 
2 मह र ष्ट्र ि गरी सिेव ) नियम 1981  

3 मह र ष्ट्र ि गरी सिेव  (शि्त व अपपल) नियम 1979 

4 मह र ष्ट्र ि गरी सिेव  (रज ) नियम 1981 

5 मह र ष्ट्र ि गरी सिेव  (निवतृ्ती विेति ) नियम 1981 

6 मह र ष्ट्र ि गरी सिेव  (विेति ) नियम 1981 

7 मह र ष्ट्र ि गरी सिेविेच्य  सवतस ध रण िती 1981 

8 पवभ गगय चोकिी नियम पुस्तक  1991  

9 मह र ष्ट्र सजल्ह  पररषद  सजल्ह  सिेव (वततणूक नियम)1967 

10 मुांबई प्र थशमक शिक्षण अगधनियम 1949  

11 मह र ष्ट्र सजल्ह  पररषद  व पांच यत सशमती अगधनिय 1961 

12 मह र ष्ट्र सजल्ह  पररषद  व पांच यत सशमती लिेख  सांहहत  नियम 1968 

 

                              ्थ यी आदिेि सांकलि. 

1 विेति  

2 मह ग ई भत्त   

3 परुक भत्तिे 
4 रज  मांजूरी  

5 प्र थशमक शिक्षक ांि  वररष्ट्ठ विेतिश्रिेणी ल ग ूकरणिे  

6 प्र थशमक शिक्षक ांि  आग व ू विेतिव ढी ल ग ूकरणिे 
7 पवध थ्य च्य  ि व त, आडि व त,ज तीत, जन्मत रीखिेत बदल करणिे  

8 पव्त र अगधक री(शिक्षण) 
9 विेति निसचचती 1966  
10 विेति निसचचती 1976 
11 विेति निसचचती 1986 
12 विेति निसचचती 1996 
13 गटपवम  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



िुददा क्रिाांक – 6  : शिक्षण शिभागाकडे असलेल्या अशभलेख्याच्या िगमशनहाय याद्या 

                                सोबत यादी िोडणेत आलेली आहे. 

1) प्र थशमक ि ळ ांची आ्थ पि , 
2) प्र थशमक ि ळिेचिे व्यव्थ पि व दिेखभ ल.  

3) प्र थशमक ि ळ ांची तप सणी.  

4) अिदू ि.  

5) प्र थशमक ि ळ  इम रती.  

6) म ध्यशमक ि ळ  आ्थ पि . 
7) म ध्यशमक ि ळिेचिे व्यव्थ पि, निरीक्षण व दिेखभ ल. 
8) म ध्यशमक ि ळ  अिदू ि. 
9) सजल्ह  पररषदिेच  व पषतक प्रि सि अहव ल (स ांसययकीय) 

10) प्र थशमक व म ध्यशमक ि ळिेतील पवद्य थ ति  शिष्ट्यवतृ्ती व अिदू ि. 
11) सजल्ह  पररषद प्र थशमक व म ध्यशमक ि ळ  इम रतीचिे ब ांधक म व दिेखभ ल 

12) ि ळकररत  क्रक्रड गांण व स हहत्य ची तरतदू. 
13) इतर िकै्षणणक उददीष्ट्ट.  

14) व्तीगहृ म न्यत . 
15) व चि लय  

16) कमतच री. 
17) ख जगी शिकवणी कररत  परव िगी.  

18) पव्त र अगधक री (शिक्षण) क यतपववरण पत्र. 
19) ि ळ  म न्यत   

20) शिष्ट्यवतृ्तीचिे बक्षक्षस, ्थल ांतर. 
21) प्रशिक्षणस ठी अप्रशिक्षीत शिक्षक ांची निवड. 
22) शिष्ट्यवतृ्ती ध रक ांचिे दिेयक. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



िुददा क्रिाांक – 7 : िोिणात्िक अथिा प्रिासकीय शनणमय या साठी तयाि किाियाच्या शनयि खकिा 
तत्िे या िध्ये लोक प्रशतशनिीिी सांल्लािसलत खकिा प्रशतशनिीत्ि या साठी सध्या अस्स्तत्िात 
असलेली व्यिस्था. 

 

 

 लोकप्रशतशनिीना शिशिष्टप्रकिणी सल्लािसलत किण्यासाठी शिक्षण सशिती ,स्थायी सशिती, शिल्हा 
पशिषद सभा गशठत किण्यात आलेले आहेत. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



िुददा क्रिाांक – 8 : शिक्षण शिभागािाफम त शिटींग खकिा सल्ले देण्यासाठी दोन खकिा त्यापेक्षा िास्त व्यक्तीची 
बनशिली गेलेली बॉडी (सशिती) तीच्या सभा अिा बनशिलेल्या इति सशितीच्या सभा िनतेसाठी खुल्या 
असतात का? खकिा अिा सभाांची इशतिृत्त ेलोकाांना सहि उपलब्ि होऊ िकतात का? 

 

शिक्षण शिभागािाफम त दििहा शिक्षण सशितीच्या सभा आयोशित केली िाते ि त्याची िांिूि इशतिृत्त 
नोटीस बोडािि प्रशसघ्द किण्यात येते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



िुददा क्रिाांक 9:  शिक्षण शिभागाशतलअशिकािी / किमचािी याांच अशिकाि ि कतमव्ये 
अ.क्र. पदनाि अशिकािी /किमचािी नाि दूिध्िनी क्रिाांक 

 
1  शिक्षणाशिकािी (प्राथशिक) श्री. िािन चांदि िगदाळे 02352-222576 
2 उपशिक्षणाशिकािी 

(प्राथशिक)  
रिक्त    02352-222576 

3 उपशिक्षणाशिकािी 
(प्राथशिक) 

रिक्त  02352-222576 

4 लेखाशिकािी  िा.पो. आहाि   02352-222576 
5 अशिक्षक (िा.प.) प्राथशिक  पद रिक्त (श्री.नेताजी 

लक्ष्मण काांबळे,प्रभािी )  
02352-222576 

6 साांखखकी सहाय्यक , पद रिक्त  02352-222576 
7  शिस्ताि अशिकािी शिक्षण श्री.एस.जे.मुिकुटे(प्रभािी)  02352-222576 
8 शिस्ताि अशिकािी शिक्षण श्री. आि. बी. आांिळे 02352-222576 
9 शिस्ताि अशिकािी शिक्षण श्री.एस.एस. कडि 02352-222576 
10 शिस्ताि अशिकािी शिक्षण डॉ. सौ.अस्स्िता ििगाांिकि 02352-222576 
11 शिस्ताि अशिकािी शिक्षण रिक्त  02352-222576 
12 शिस्ताि अशिकािी शिक्षण रिक्त  02352-222576 
13 सहाय्य प्रिासन अशिकािी  श्री. एन.एस. काांबळे 02352-222576 
14 कशनष्ट प्रिासन अशिकािी  श्री. शि.िा. खानशिलकि 02352-222576 
15 कशनष्ठ प्रिासन अशिकािी पद शिक्त  02352-222576 
16 कशनष्ठ प्रिासन अशिकािी श्री एस.एस. नलािडे 02352-222576 
17 कशनष्ठ लेखाशिकािी   श्री.एन. के. बेडे  02352-222576 
18 लघूलेखक  श्रीि.एस.एस. ताांबे 02352-222576 
19 िशिष्ठ सहाय्यक श्री. ए.एच काझी 02352-222576 
20 िशिष्ठ सहाय्यक श्रीि. एस.एस. िािट 02352-222576 
21 िशिष्ठ सहाय्यक श्री. के. एन. िोडे 02352-222576 
22 िशिष्ठ सहाय्यक श्री. एन.एन. पाडािे  02352-222576 
23 िशिष्ठ सहाय्यक श्री. आि.एि पिाि.  02352-222576 
24 िशिष्ठ सहाय्यक श्री. आि.ए. िाघाटे 02352-222576 
25 िशिष्ठ सहाय्यक श्रीि. एस.एस. कदि 02352-222576 
26 िशिष्ठ सहाय्यक श्रीि.सिोशिनी.एस. काांबळे 02352-222576 
27 िशिष्ठ सहाय्यक श्रीि. एस. एस. गाांिखडकि 02352-222576 
28 िशिष्ठ सहाय्यक श्री. एस.एस. िोिे  02352-222576 
29 िशिष्ठ सहाय्यक श्रीि. एस.पी. काांबळे  02352-222576 
30 िशिष्ठ सहाय्यक श्रीि. अ.े बी. सुळे 02352-222576 
31 कशनष्ठ सहाय्यक  श्रीि. एि.एि. िािि  02352-222576 
32 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. एस.एस. काांबळे  02352-222576 
33 कशनष्ठ सहाय्यक व्ही.च्ही. बेटकि  02352-222576 



34 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. एस.पी. गुिि  02352-222576 
35 कशनष्ठ सहाय्यक श्रीि. एन.पी. देिस्थळी  02352-222576 
36 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. पी.पी. िाशचिले 02352-222576 
37 कशनष्ठ सहाय्यक श्रीि. डी.डी. काांबळे 02352-222576 

38 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. एस.पी. िेटेये 02352-222576 

39 कशनष्ठ सहाय्यक श्रीि. एि.एि. पेडणेकि 02352-222576 
40 कशनष्ठ सहाय्यक शिक्त  02352-222576 
41 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. डी.डी. आलीि  02352-222576 
42 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. िी.व्ही कुबल  02352-222576 
43 कशनष्ठ सहाय्यक श्रभ्. पी.ए. सुिे  02352-222576 
44 कशनष्ठ सहाय्यक श्रीि. श्री.एस. बाणे  02352-222576 
45 कशनष्ठ सहाय्यक श्री.डी. ए. आांबिले  02352-222576 
46 कशनष्ठ सहाय्यक श्रीि. एस.िाय. कळांबटे 02352-222576 
47 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. पी. बी. खापिे  02352-222576 
48 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. एस. एस. िेलोंडे 02352-222576 
49 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. ए.आि. गायकिाड  02352-222576 
50 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. आि.पी. खाडे 02352-222576 
51 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. िी. आि. हलकुकी 02352-222576 
52 कशनष्ठ सहाय्यक श्रीि. एस.िे. भुिड 02352-222576 
53 हिालदाि श्रीि. एस. एस. िणसे 02352-222576 
54 हिालदाि श्रभ्. आि.एस. पिाि  02352-222576 
55 हिालदाि श्री. आि.एस भुिड 02352-222576 
56 पशिचि  श्री. डी.डी. पिाि 02352-222576 
57 पशिचि श्री. डी. डी. दळिी 02352-222576 
58 पशिचि श्री. पी.िाय.िािि  02352-222576 
59 पशिचि श्री. ऐ.व्ही. सुिे 02352-222576 
60 पशिचि श्री. डी. के. गुिि 02352-222576 
61 पशिचि श्रीि. िे.बी. िाडीकि  02352-222576 
62 पशिचि श्रीि.पी. एस. िाळींबे  02352-222576 
63 पशिचि श्री. ऐ.िी. भाटकि  02352-222576 
64 पशिचि श्रीि.िे. एि. गपाट 02352-222576 

 

 

 

 

 



िुददा क्रिाांक 10 :  शिक्षण शिभागाशतलअशिकािी / किमचा-याांना शिळणािा िोबदला  
अ.क्र. पदनाि अशिकािी /किमचािी नाि िाशसक उत्पन्न रुपये  

 
1  शिक्षणाशिकािी (प्राथशिक) श्री. िािन चांदि िगदाळे 92700/- 
2 उपशिक्षणाशिकािी 

(प्राथशिक)  
रिक्त    - 

3 उपशिक्षणाशिकािी 
(प्राथशिक) 

रिक्त  - 

4 लेखाशिकािी  िा.पो. आहाि   - 
5 अशिक्षक (िा.प.) प्राथशिक  पद रिक्त (श्री.नेताजी 

लक्ष्मण काांबळे,प्रभािी )  
- 

6 साांखखकी सहाय्यक , पद रिक्त  - 
7  शिस्ताि अशिकािी शिक्षण श्री.एस.जे.मुिकुटे(प्रभािी)  - 
8 शिस्ताि अशिकािी शिक्षण श्री. आि. बी. आांिळे 63200/- 
9 शिस्ताि अशिकािी शिक्षण श्री.एस.एस. कडि 50000/- 
10 शिस्ताि अशिकािी शिक्षण डॉ. सौ.अस्स्िता ििगाांिकि 77800/- 
11 शिस्ताि अशिकािी शिक्षण रिक्त  - 
12 शिस्ताि अशिकािी शिक्षण रिक्त  - 
13 सहाय्य प्रिासन अशिकािी  श्री. एन.एस. काांबळे 58500/- 
14 कशनष्ट प्रिासन अशिकािी  श्री. शि.िा. खानशिलकि 53600/- 
15 कशनष्ठ प्रिासन अशिकािी पद शिक्त  - 
16 कशनष्ठ प्रिासन अशिकािी श्री एस.एस. नलािडे 43600/- 
17 कशनष्ठ लेखाशिकािी   श्री.एन. के. बेडे  39900/- 
18 लघूलेखक  श्रीि.एस.एस. ताांबे 64000/- 
19 िशिष्ठ सहाय्यक श्री. ए.एच काझी 41100/- 
20 िशिष्ठ सहाय्यक श्रीि. एस.एस.घािट 38600/- 
21 िशिष्ठ सहाय्यक श्री. के. एन. िोडे 39800/- 
22 िशिष्ठ सहाय्यक श्री. एन.एन. पाडािे  34300/- 
23 िशिष्ठ सहाय्यक श्री. आि.एि पिाि.  42300/- 
24 िशिष्ठ सहाय्यक  श्री.एस.एच. पिाि  41100/- 
25 िशिष्ठ सहाय्यक श्री. आि.ए. िाघाटे 41100/- 
26 िशिष्ठ सहाय्यक श्रीि. एस.एस. कदि 33300/- 
27 िशिष्ठ सहाय्यक श्रीि.सिोशिनी.एस. काांबळे 41100/- 
28 िशिष्ठ सहाय्यक श्रीि. एस. एस. गाांिखडकि 32300/- 
29 िशिष्ठ सहाय्यक श्री. एस.एस. िोिे  26300/- 
30 िशिष्ठ सहाय्यक श्रीि. एस.पी. काांबळे  39900/- 
31 िशिष्ठ सहाय्यक श्रीि. अ.े बी. सुळे 29600/- 
32 कशनष्ठ सहाय्यक  श्रीि. एि.एि. िािि  41100/- 
33 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. एस.एस. काांबळे  21700/- 



34 कशनष्ठ सहाय्यक व्ही.च्ही. बेटकि  37200/- 
35 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. एस.पी. गुिि  23100/- 
36 कशनष्ठ सहाय्यक श्रीि. एन.पी. देिस्थळी  23100/- 
37 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. पी.पी. िाशचिले 23100/- 
38 कशनष्ठ सहाय्यक श्रीि. डी.डी. काांबळे 23800/- 

39 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. एस.पी. िेटेये 26800/- 

40 कशनष्ठ सहाय्यक श्रीि. एि.एि. पेडणेकि 26800/- 
41 कशनष्ठ सहाय्यक शिक्त  - 
42 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. डी.डी. आलीि  26000/- 
43 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. िी.व्ही कुबल  31400/- 
44 कशनष्ठ सहाय्यक श्रभ्. पी.ए. सुिे  26000/- 
45 कशनष्ठ सहाय्यक श्रीि. श्री.एस. बाणे  21700/- 
46 कशनष्ठ सहाय्यक श्री.डी. ए. आांबिले  43500/- 
47 कशनष्ठ सहाय्यक श्रीि. एस.िाय. कळांबटे 23800/- 
48 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. पी. बी. खापिे  29600/- 
49 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. एस. एस. िेलोंडे 21700/- 
50 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. ए.आि. गायकिाड  20500/- 
51 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. आि.पी. खाडे 30500/- 
52 कशनष्ठ सहाय्यक श्री. िी. आि. हलकुकी 26000/- 
53 कशनष्ठ सहाय्यक श्रीि. एस.िे. भुिड 19900/- 
54 हिालदाि श्रीि. एस. एस. िणसे 38700/- 
55 हिालदाि श्रभ्. आि.एस. पिाि  24300/- 
56 हिालदाि श्री. आि.एस भुिड 39000/- 
57 पशिचि  श्री. डी.िी. पिाि 30800/- 
58 पशिचि श्री. डी. डी. दळिी 36800/- 
59 पशिचि श्री. पी.िाय.िािि  33700/- 
60 पशिचि श्री. ऐ.व्ही. सुिे 19700/- 
61 पशिचि श्री. डी. के. गुिि 18500/- 
62 पशिचि श्रीि. िे.बी. िाडीकि  18000/- 
63 पशिचि श्रीि.पी. एस. िाळींबे  18000/- 
64 पशिचि श्री. ऐ.िी. भाटकि  15500/- 
65 पशिचि श्रीि.िे. एि. गपाट 15000/- 

 

 

 

 



िुददा क्रिाांक – 11  शिक्षण शिभाग प्राथशिक शिल्हापशिषद ित्नाशगिी आिाखडया नूसाि शिळणािी तितूद ि 
होणा-या सांभाव्य खचाचा अहिाल. 

अ.क्र. योजििेचिे ि व  योजििेचिे थोडक्य त ्वरूप  सि 2021/22 मगधल 
आगथतक तरतूद 

सि 2021/22 
मध्यिे होण र  
सांभ व्य खचत 

 1       2              3       4        5 

  u सजप. योजि                       u          u              u 

1 प्र थशमक ि ळ  
पवििेष दरुु्थी  

सज.प.सिेस मधूि प्र थ. ि ळ ांच्य  
दरुु्तीच्य  अांद ज पत्रक करूि 
रक्कम पवतरीत किे ली ज तिे. व ि ळ  
दरुू्त किे ल्य  ज त त. 

81.59 लक्ष  6.00 ल ख  

2 आदशव णशक्षक ांन  
प णरतोणर्षके 

त लकु -णजल्ह  प तळीवर प्रत्येक 
शैक्षणणक वर्षात उत्कृष्ठ क मणगरी 
करण -य   णशक्षक ांन  सन्म णनत 
करणे. 

 
46000/- 

 
45221/- 

3 त लूक  व सजल्ह  
्तर वर क्रक्रड ्पध त 
आयोसजत करणिे  

पवद्य थ ति स ठी खिेळ ची आवड 
निम तण     करणिे व प्रोत्स हि दिेणिेस ठी 

कोपवड 19 मुळिे क्रक्रड  
्पध त आयोसजत 
करण्य त आलिेल्य  
ि ही. 

 

4 शिष्ट्यवतृ्ती पररषिेत 
म गतदिति करण -य  
ि ळ  शिक्षक ांि  
प ररतोपषकिे  

शिष्ट्यवतृ्ती पररक्षिेत च ांगल  निक ल 
ल गण -य  ि ळ  व शिक्षक ांि  
प ररतोपषकिे  

- - 

5 सजप. क्रक्रड  
्पधिेतील पवजिेत्य ि  
क्रक्रड  शिष्ट्यवतृ्ती 

ि लिेय ्तर वर गुणव ण क्रक्रड पटू 
पवद्य थ तच्य  क्रक्रड  िैपूण्य च  पवक स 
व्ह व  य स ठी व पषतक रु.     क्रक्रड  
शिष्ट्यवतृ्ती हदली ज तिे. 

- - 

6 आदित ि ळ ि  
प ररतोपषिेकिे  

उत्कृष्ट्ट पटिोंदणी, िैक्षणणक उठ व व 
च ांगल  पररक्ष  निक ल ल गण -य  
ि ळ ांि  प्रोत्स ह ि 

कोपवड 19 मुळिे ि ळ  
बांद असल्य ििे खचत 
झ लिेल  ि ही. 

- 

7 सजल्ह पररषदिेकडिे 
पवि भ डिेतत्च वर 
हदलिेल्य  ि ळ ांच्य  
इम रती सज.प. च्य  
ि विे बक्षक्षस पत्र 
करूि दिेणिे 

सजल्ह पररषदिेकडिे पवि भ डिेतत्च वर 
हदलिेल्य  ि ळ ांच्य  इम रती सज.प. 
च्य  ि विे बक्षक्षस पत्र करूि दिेणिेच  
खचत भ गपवणिे  

5000/- 0 

8 प्र थणमक श ळेत 
कब-बलुबलु 
योजन  सरुु करणे 
 

प्र थणमक श ळेतील णशक्षक 
वणवदय र्थ्यान  थक ऊड ग ईड 
अांतगवत नोंदणी करुन प्रणशक्षण देणे. 

 
300000/- 

 
292233/- 

 

9 इ.4 थी व 7 वी 
च्य  शिष्ट्यवतृ्ती सर व 
परीक्ष  घिेणिे  

.4 थी व 7 वी च्य  शिष्ट्यवतृ्ती सर व 
परीक्ष  घिेणिे 

- - 

10 सवेकरूि प्र थ. 
ि ळ च्य  ज ग  
मोजिी करूि 
घिेण्य च  खचत 
भ गपवणिे 

सजल्ह पररषदिेच्य  प्र थशमक ि ळिेच्य  
ज ग  मोजणी करूि सज.प. च्य  ि विे 
करणिे. 
 
 
 

 

5000/- 0 



       ि सक्रकय योजि    

1 इ. १ली तिे ४ थी 
मगधल म ग स 
वगगतय मुलीि  
उपस्थती भत्त    

द ररद्रय रिेषिेख लील म ग सवगगतय 
पवदय थीिीस रु.       व पषतक 
उपस्थीती भत्त  हदल  ज तो 

300000/- 
192532/- 

240047/- 
192532/- 

2 ि लिेय पोषण 
आह र योजि  
म िधि  

्वयप क मदतिीस म िधि 10,17,50,110/- 70,6,47,500/- 

3  ि लिेय पोषण 
आह र योजि  
अन्ि   शिजविू 
दिेणिेस ठी अिदू ि 

ि ळिेतील मलु ांचिे पोषण तसिेच 
उपस्थती भत्त व ढपवणिे 

17,15,55,950/- 12,86,31,791.4/- 

4 ग शमण भ ग तील 
आदित ि ळ ि  
परु्क र 

ग्र मीण भ ग तील त लकू  
्तर वरील 1ली तिे 7 वी पयतंच्य  
प्रत्यिेकी 2 ि ळ ि  प रीतोपषकिे  
दिेणिे 

56,469/- 56,469/- 

5 मलुीांच्य  उत्कृष्ट्ट 
पट िोंदणी स ठी 
बक्षक्षस योजि   

ज ्तीत ज ्त मलुीांची उपस्थती 
व ढपवणिेस ठी प्रयत्ि   किे लिेल्य  
ि ळ ि  प्रोत्स हि त्मक बक्षक्षस  

कोवीड 19 मुळिे ि ळ  
बांद असल्य ििे खचत 
झ लिेल  ि ही. 

 

6   4 टक्किे  पवििेष 
दरुू्थी 

ि ळ  दरुु्थी - - 

7 सवत शिक्ष  मोहहम 6 तिे 14 वयोगट तील सवत मलु ांि  
दजेद र शिक्षण उपलब्ध करुि 
दिेणिे व आवचयक भौनतक सपुवध  
परुपवणिे 

- - 

8 आ्थ पि  अिदू ि 
विेति भत्तिे 
22020182 

कमतच री विेति 179.22 100.84 

9 प्र थशमक ि ळ  
तप सणी विेति व 
भत्तिे 22020048 

कमतच री विेति  1516.12 1299.90 

10  सजल्ह  पररषदिेच्य  
प्र थशमक ि ळिेतील 
शिक्षक ांि  विेति 
22020173 

प्र थशमक शिक्षक विेति व भत्तिे 53914.34 49772.70 

11 कें हद्रय प्र थशमक 
ि ळ ांची ्थ पि  
22020173 

कें द्रप्रमखू विेति व भत्तिे 3132.24 1567.57 

12 सिेव निवतृ्त 
प्र थशमक 
शिक्षक ांि  निवतृ्ती 
विेति 22020173 

सिेव निवतृ्त प्र थशमक शिक्षक ांि  
निवतृ्ती विेति 

23167.36 22513.99 

13 म्त्य ि ळिेतील 
शिक्षक/ शिक्षीकिे तर 
कमतच री विेति 

म्त्य ि ळिेतील शिक्षक/ 
शिक्षीकिे तर कमतच री विेति 

85.16 80.16 

 



                                                                             सर्व शिक्षा अशियान  
                           शिक्षण वर्िाग(प्राथशिक) जिल्हा परिषद, ित्नागगिी  
                 िाहहतीच ेअगिकाि 
 

अ.क्र. तपशिल  थोडक्य त ्वरूप  मांजूर अिदू ि सि 2020-
21  

रक्कम  

1 शिक्षक विेति  सशिअ अांतगतत नियकु्त   किे लिेल्य  
शिक्षक ांचिे विेति  

- - - 

2 मोफत 
प ठयपु् तकिे  

इ. १ ली तिे ८ वी च्य  सवत मलुी 
व अ.ज .व अ. ज. चिे सवत मलुगिे 
य ांि  सदर योजििे मधूि क्रम ांक 
पु् तकिे  परुपवण्य त यिेत त. 

356.93 213.68  

3 दरुु्ती अिदू ि  ि ळ ांच्य  क्रकरकोळ दरुू्तीस ठी 
प्रनति ळ  प्रनतवषी रु.        
च्य  सर सरीििे अिदू ि दिेण्य त 
यिेतिे. 

- - - 

4 टी.एल.ई गॅ्रन्ट  सज.प./ि.प. ि ळ , ि सकीय ि ळ  
आणण अिदू नित ि ळ  य तील 
ओ.बी.सी. अांतगतत ज्य  ि ळ ि  
अिदू ि शमळ लिे ि ही अि  वररष्ट्ठ 
प्र . ि ळ ांि  रु.     व िवीि प्र . 
ि ळ ि  रु.        अिदू ि 
अध्यि प अध्य पि स हहत्य 
खरिेदीस ठी अिदू ि दिेण्य त यिेतिे.  

- - - 

5  सांयकु्त ि ळ  
अिदू ि  

सज.प./ि.प.ि ळ  ि सकीय ि ळ  
प म.प्र . शि. य ांचिे नियम प्रम णिे 
ल भ थी ि ळ ि  प्रनतवषी रु.     
अिदू ि दिेण्य त यिेतिे. 

168.70 162.48  

6 शिक्षक अिदू ि सज.प./ि.प.ि ळ  ि सकीय ि ळ  
प म.प्र . शि. य ांचिे नियम प्रम णिे 
ल भ थी ि ळ तील प्रनत 
शिक्षक म गिे रु.    अध्ययि 
स हहत्य निमीती करणिे स ठी 
अिदू ि दिेण्य त यिेतिे.   

- - - 

7 शिक्षक प्रशिक्षण  सजल्ह  शिक्षण व प्रशिक्षण सा्ं थ  
य ांचिे म फत त घिेण्य त यिेत 
असलिेल्य  शिक्षक प्रशिक्षण व 
म.प्र .शि.प. य िी हदलिेल्य  
क यतक्रम  िसू र घिेण्य त यिेत 
असलिेल्य  प्रशिक्षण स ठी सदर 
अिदू ि खचत करण्य त यिेतिे. 
 
 
 
 

- - - 



8 प्रनतनिधी 
प्रशिक्षण  

ग्र मशिक्षण सशमती अध्यक्ष व 
ग व प तळीवरील शिक्षण चिे 
अिषांग ििे क यतरत असलिेल्य  
सशमत्य चिे प्रनतनिधी य ांि  
योतििेची म हहती दिेण्य स ठी त्य चिे 
प्रशिक्षण घिेण्य त यिेतिे. 

- - - 

9 अपांग सम विेिीत 
शिक्षण  

0 तिे 18 वषत वयोगट तील 
सजल्हय तील अपांग मलु ांचिे सवेक्षण 
किे लिे ज तिे. त्य िसू र सदर मलु ांि  
ि ळिेत द खल होणिेस ठी ज्य  
मदतीची अगर उपकरण ची 
आवचयकत   आहिे. त्य ची कॅप 
व्द र  तज्ञ डॉ. म फत त निसचचती 
करण्य त यिेतिेव त्य िसू र त्य ांि  
सपुवध  उपलब्ध करुि दिेण्य त 
यिेत त सदर अिदू ि प्रकल्प 
क ल वधीमध्यिे एक च विेळी दिेण्य त 
यिेतिे 

77.10 77.10  

10 सांिोधि व 
मलु्यम पि  

सवत शिक्ष  अशभय ि अांतगतत 
शिक्ष ब बत गणुवत्त  व ढ व 
मलु्यम पि करण्य त यिेतिे. 

- - - 

11 व्यव्थ पि खचत योजि  र बपवण्य स ठी यिेण र  खचत 
य मधूि भ गपवण्य त यिेतो. 

47.63 46.33  

12 िवोपक्रम  य  अांतगतत मलुीांचिे शिक्षण 
ब लव डी ्तर वरील शिक्षण 
अिजू ती व अि ूजम ती य ांचिे 
शिक्षण स ठी अिदू ि तरतदु 
किे लिेली आहिे. 

- - - 

13 गट स धि कें द्  गटशिक्षण गधक री पांच यत सशमती 
क य तलय स ठी क य तलयीि खचत व 
त्य अिषुांगीक खचत य स ठी 
अिदू ि प्रनतवषी पवतरीत किे लिे 
ज तिे. 

170.14 158.14  

14 समहु स धि कें द्र् प्रत्यिेक कें द्र् ि ळ  ्तर वर 
किे दप्रमखू   क य तलय स ठी 
क य तलयीि खचत व त्य अिषूांगीक 
खचत य  स ठी अिदू ि प्रतीवषी 
पवतरीत किे लिे ज तिे. 
 
 
 
 
 
 

37.65 37.65  



15  ि ळ ब हय 
मलु ांस ठी उपक्रम  

नियमीत शिक्षण च्य  प्रव ह तिू 
वांगचत र हहलिेल्य  मलु ांस ठी पय तयी 
शिक्षण ची सपुवध  य व्द रिे 
करण्य त आली आहिे.6 तिे 14 
वयोगट तील सवत मलु ांि  ि ळिेच्य  
प्रव ह त आणणिेस ठी प्रयत्ि  किे लिे 
ज त त य मध्यिे व्तीि ळ  हमी 
कें द व र जीव ग ांधी सांधी ि ळ  
य ांच  सम विेि आहिे.  

- - - 

16 सीव्हील वकत   य मध्यिे गटस धि कें दब ांधक म 
समहु स धि कें द ब ांधक म व 
ि ळ   

140.10 132.45  

17 आकस्थमक खचव 
(आपत्क णलन 
पणरस्थथतीत 
अथवसह य्य व 
उप य योजन ) 

श ळेत,श लेय थपधामध्ये खेळत ांन  
अपघ त झ ल्य स श लेय 
णवदय थयान  आर्षथक सह य्य 
करणे. 
 

 
500000/- 

 
णनरांक  

 

18 स णवत्रीब ई फुले 
दत्तक प लक 
योजन  

आर्षथक व स म णजक दषृ्टय  
म ग सलेल्य  मलुीन  ल भ. 

1247200/- 1247200/-  

19 सवुणव महोत्सवी 
आणदव सी पवूव 
म ध्यणमक 
णशष्यवतृ्ती योजन   

इ.1 ली ते इ.10 मध्ये णशक्षण घेत 
असलेल्य  अनसुणूचत जम तीच्य  
णवद्य र्थ्यांन  ल भ. 

1303000/- 1303000/-  

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

िुददा क्रिाांक – 12  सबशसडीची योिना िाबशिताना कायमन्न्ित किण्यात येणािी पध्दत तसेच त्यासाठी िांिूि        

                                    किण्यात येणािे अनूदान ि त्या लाभाथीची िाशहती. 

 

 

                         सबरसडीची िोजना रशक्षण रवभागात कािाख्न्वत नािी. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

िुददा क्रिाांक – 13   शिक्षण शिभागाने िुिूिी शदलेली सूट पििाना, खकिा अशिकाि पत्र 

                    

                          रशक्षण रवभागाने मुजूिी रदलेली सूट पिवाना, ककवा अरिकाि पत्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

िुददा क्रिाांक – 14   शिक्षण शिभागाकडे असणा-या ि गठीत केलेल्या इलेक्राशनक फॉिम (सी.डी.) िध्ये   

                         उपलब्ि असलेल्या िाशहतीचा तपशिल. 

 

 

सध्या िाशहती शनिांक आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                   िुददा क्रिाांक – 15  शिक्षण शिभागाकडे कािाच्या िेळात ग्रांथालय खकिा िाचनालय लोकाांच्या                
      उपयोगासाठी तयाि किण्यात आलेले आहे. ि सुशििेसह लोकाांना िाशहती उपलब्ि होण्यासाठी केलेल्या     
      सुशििेचा तपशिल 
 

 

रशक्षण रवभागाकडे कामाच्िा वळेात ग्रांथालि ककवा वाचनालि लोकाांच्िा उपिोगासािी उपलब्ि नािी. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

िुददा क्रिाांक – 16 

   शिक्षण शिभाग (प्राथशिक), शिल्हा पशिषद  ित्नाशगिी िाशहतीच्या अशिकािात 
दयाियाची िाशहती. 

 

                                       मारिती अरिकािी        नेताजी लक्ष्मण काांब्ळे 
                                                                         प्रभािी अरिक्षक िाजपरत्रत  
                                                                         रशक्षण रवभाग (प्राथरमक)  
                                                                        रजल्िा परिषद ित्नारगिी. 
                                                           दूिघ्वनी क्रमाांक -  02352-222576 
                                                            मोबाईल नांबि 9130226402 
 
                                                                               

                                                           

                            सिाय्िक   मारिती अरिकािी      श्री.रविेश िाजािाम खानरवलकि 
                                                                             अरिक्षक  
                                                                              रशक्षण रवभाग (प्राथरमक)  
                                                                             रजल्िा परिषद ित्नारगिी 
                                                           दूिघ्वनी क्रमाांक -  02352-222576 
                                                           मोबाईल नांबि 9421139834 
 
 
 
                            अरपलीि अरिकािी      श्री. वामन चांदि जगदाळे  
                                                              रशक्षणारिकािी (प्राथरमक) 
                                                              रजल्िा परिषद ित्नारगिी. 
                                                           दूिघ्वनी क्रमाांक -  02352-222576 
                                                           मोबाईल नांबि 8669519163 
 
 

 




