
(मदु्दा 01) 

   कें द्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिननयम, 2005 मिील कलम  2 (एच) व 4 (1) (बी)  नसुार 17 बाबीींवर प्रससध्द 

करावयाची माहिती व माध्यसमक सशक्षण ववभागाची माहिती खालीलप्रमाणे आिे. 

कलम (2) एच- नमनुा (क) 

माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अन्वये ववभागाांवर लोकप्राधिकारी याांची यादी  

सावव. प्राधिकरणाचे नाव :- नवी मुींबई मिानगरपासलका. 

 

अ.क्र. साववजननक प्राधिकरणाची 
ननसमवतीनसुार ववभागणी. 

साववजननक प्राधिकरणाचे नाव हिकाण / सींपणूव पत्ता  

1 सांबांधित राज्य सरकार वा कें द्र  

शासिाच्या पररपत्रकािे वा  
आदेशािे निर्मिती. 

िवी मुांबई मिािगरपार्लका,   

(मिाराष्ट्र शासि राजपत्र -        

     हद.  17 डिसेंबर 1991.) 

िवी मुांबई मिािगरपार्लका र्शक्षण 

ववभाग,मुख्यालय, तळमजला, भूखांि 
क्र. १, पामबीच जांक्शि, से.१५ ए, सी, 
बी. िी. बेलापूर ,िवी मुांबई. वपि – 
४००६१४ 

 

         कलम  (2)  एच-नमनुा (ख) 

भरीव प्रमाणात शासकीय अर्ि सिाय्यक र्मळत असलले्या साविजिीक प्राधिकरणाची यादी. 

 

अ.क्र. साववजननक प्राधिकरणाची अर्व 
सािाय्यानरुुप ववभागणी 

साववजननक प्राधिकरणाचे नाव हिकाण / सींपणूव पत्ता 

1 स्र्ानिक स्वराज्य सांस्र्ा  िवी मुांबई मिािगरपार्लका,   िवी मुांबई मिािगरपार्लका 
र्शक्षण ववभाग,मुख्यालय, 
तळमजला, भूखांि क्र. १, 
पामबीच जांक्शि, से.१५ ए, सी, 
बी. िी. बेलापूर ,िवी मुांबई. 
वपि – ४००६१४ 

 

 



 

 

 

 

 

 

कलम 4 (1) बी  (|) 

नवी मुींबई मिानगरपासलकेच्या माहिती व माध्यसमक सशक्षण ववभागाच्या कामाींचा आणण कतववयाींचा तपशील. 

1 सावि. प्राधिकरणाच ेिाव िवी मुांबई मिािगरपार्लका, माध्यर्मक र्शक्षण ववभाग. 

2 सक्षम अधिकारी मिापार्लका आयकु्त. 

3 सांपणूि पत्ता  िवी मुांबई मिािगरपार्लका, माध्यर्मक र्शक्षण ववभाग, से. 06, 

कोपरखैरणे , 

िवी मुांबई. 

4 ववभाग प्रमखु श्री.सांदीप सांगवे 
(र्शक्षणाधिकारी) 

5 कोणत्या खात्याच्या अांतगित िे 

कायािलय आिे? 

िवी मुांबई मिािगरपार्लका. 

6 कामाचा अिवाल कोणत्या 
कायािलयाकि ेसादर केला जातो? 

मा.आयकु्त, (िमुांमपा)आणण 
र्शक्षणाधिकारी  

7 कायिकक्षा : भौगोर्लक सांपणूि मिापार्लका क्षते्र. 

8 अांगीकृत व्रत (Mission) िवी मुांबई मिािगरपार्लका सांचर्लत 17 माध्यर्मक शाळेतील प्रशासककय 

कामकाजावर नियांत्रण ठेवणे. 

9 ध्येय िोरण (Vision) िवी मुांबई मिािगरपार्लका शाळाांमिील ववद्यार्थयाांिा मोफत व दजेदार 

र्शक्षण उपलब्ि करुि देणे . 

10 साध्य मिापार्लकेच्या 17 माध्यर्मक शाळा कायिरत असिू 4318 एवढे ववद्यार्ी 
माध्यर्मक स्तरावर  र्शक्षण घेत आिेत. 

  

1. माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 

सांबांधित काम पार पािणे. 

2. िवी मुांबई मिािगरपार्लका माध्यर्मक र्शक्षण ववभागाच्या अांतगित 

असलेल्या 17 माध्यर्मक शाळाांमध्ये मोफत व दजदेार र्शक्षण उपलब्ि 



11 प्रत्यक्ष कायि करुि देणे  

3. ववद्यार्थयाांिा गणवशे, पाठयपसु्तके, विया , बटु व मोजे व आवश्यक 

शकै्षणणक सवुविा उपलब्ि करुि देणे. 

4. ववद्यार्थयाांचे शासककय र्शष्ट्यवतृ्तीचे अजि सांबांधित ववभागाकि े

पाठववणे, शासिाकिूि अिदुाि प्राप्त करुि घेण्याकरीता प्रस्ताव 

पाठववणे. 

5. सवि माध्यर्मक शाळाांच्या प्रशासककय कामकाजाच े सनियांत्रण करणे. 

6. माध्यर्मक र्शक्षण ववभागाच्या आस्र्ापिेवर कायिरत असलेल्या सवि 
कमिचा-याांच ेसेवाववषयक  सवि बाबीांवर नियांत्रण करणे . 

7.  मिाराष्ट्र शासिाकिूि तसेच शालेय र्शक्षण ववभागाकिूि वेळोवेळी 
येणा-या आदेशाांच े पालि करणे तसेच वरील ववभागाांकिूि मागववण्यात 

आलेली माहिती सादर करणे. 

12 जितलेा देत असलले्या सेवाांचा 
र्ोिक्यात तपर्शल 

निरांक. 

13 स्र्ावर मालमत्ता (येर् ेतमुच्या 
प्राधिकरणाची जमीि ,इमारत 

आणण अन्य स्र्ावर मालमते्तचा 
तपर्शल द्यावा.) 

निरांक. 

14 प्रधिकरणाच्या सांरचिेचा तक्ता 
(वांशवकृ्षाचा तक्ता जसा असतो 
तसा तक्ता काढुि प्रत्येक 

पातळावर कायिकक्षा व 

सांपकािच्या पत्याशी त्याची जोि 

घालिू दाखवावी.) 

खाली िमदु केल्याप्रमाणे. 

15 कायािलयाची वेळ आणण 

दरुध्विीक्रमाांक (सवि दरुध्विी 
क्रमाांक , फॅक्स क्रमाांक, इ- 

मेल आणण कायािलयीि 

कालािांतर सांपकािच्या तातिीचा 
क्रमाांक असेल तर तो िी क्रमाांक 

द्यावा. ) 

वेळ : सकाळी 9.45 त ेसायां.5.45 वाजेपयांत 

दरुध्विी क्र. : 27. 

16 साप्ताहिक सटु्टी आणण ववशषे 

सेवाांचा कालाविी 
महिन्याचा दसुरा व चौर्ा शनिवार, महिन्यातील सवि रवववार व शासकीय 

साविजिीक सटु्टया. (ववशषे सेवा :- आवश्यकतपे्रमाणे.)  

 

कलम 4 (1) बी (і) (अन.ुक्र.14) 



माहिती व माध्यसमक सशक्षण ववभागाची सववसािारण रचना :-  

मिापासलका आयकु्त  

↓ 

र्शक्षणाधिकारी 
↓ 

↓-------------------------------↓ 

                                                         सिा. लखेाधिकारी                                 ववस्तार अधिकारी 
                                                                            ↓                  ↓ 

                                                                 व.र्ल.क.नि                                    व.र्ल.क.नि 

                                              ↓                                     ↓ 

                                                                                   

       

                          

                                                                मा.िो.र्ल.                            मा.िो.र्ल.           मा.िो.र्ल. 

                                 

 

 

                                 

                                                                                                     र्शपाईÔ                                              

   


