
कलम 4 (1) ( b) (ii) नमनुा 'ख' 

 

नमुुंमपा येथिल माहिती व माध्यममक मिक्षण ववभागाच्या अथिकारी व कममचारी याुंची कतमव्य े

 

“ क ”  
अ.क्र. अथिकार पद आथिमक कतमव्य  सुंबुंथित कायदा/ 

ननयम/आदेि/राजपत्र 

िरेा 
(असल्यास) 

1 मा.आयकु्त 1)  महाराष्ट्र 

महानगरपालिका 
अधिननयम,1949, 

प्रमाणे 

1) महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिननयम,1949 

- 

2 लिक्षणाधिकारी  1) मा.आयकु्त 

याांनी वेळोवेळी 
अधिकार प्रदान 

केल्याप्रमाणे 

1) महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिननयम, 1949. 

2) माध्यलमक िाळा सांहहता. 

3)महाराष्ट्र खाजगी िाळाांतीि 

कममचारी सेवेच्या िती 
ननयमाविी 1981. 

- 

  

3 सहा.िेखाधिकारी 

 

         

ननरांक 
 

1) महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिननयम, 1949. 

2) माध्यलमक िाळा सांहहता. 

3)महाराष्ट्र खाजगी िाळाांतीि 

कममचारी सेवेच्या िती 
ननयमाविी 1981. 

- 

4 प्र.ववस्तार अधिकारी 
5 व.लि.क.नन 
6 माहहती नोंदणीकार / लिपीक 

(ठोक मानिनावरीि) 

7 लिपाई 
“ ख ”  

अ.क्र. अथिकार पद प्रिासननक कतमव्य  सुंबुंथित कायदा/ 

ननयम/आदेि/राजपत्र 

िरेा 
(असल्यास) 

1 मा.आयकु्त 1) महाराष्ट्र 

महानगरपालिका 
अधिननयम, 
1949 प्रमाणे 

1) महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिननयम, 1949.  

 



2 लिक्षणाधिकारी 1) महाराष्ट्र 

महानगरपालिका 
अधिननयम, 
1949 च ेकिम 

49 प्रमाणे 

1) महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिननयम, 1949, 

2) माध्यलमक िाळा सांहहता. 

3)महाराष्ट्र खाजगी िाळाांतीि 

कममचारी सेवेच्या िती 
ननयमाविी 1981. 

4) कें द्र िासनाचा माहहतीचा 
अधिकार अधिननयम 2005. 

5) महाराष्ट्र िासनाने वेळोवेळी 
पाररत केिेिे ननयम उपवविी व 

इतर सांबांिीत अधिननयम इ. 

6) महाराष्ट्र नागरी सेवा ननयम 

इत्यादी. 

 

3 सहा.िेखाधिकारी  

4 प्र.ववस्तार अधिकारी  

5 व.लि.क.नन  

6 माहहती नोंदणीकार / लिपीक 

(ठोक मानिनावरीि) 

 

7 लिपाई  

 

 

 

 

“ग” 

 

अ.क्र. अथिकार पद फौजदारी  कतमव्य  सुंबुंथित कायदा/ 

ननयम/आदेि/राजपत्र 

िरेा 
(असल्यास) 

1 मा.आयकु्त 

ननरांक 

2 लिक्षणाधिकारी 
3 सहा.िेखाधिकारी 
4 प्र.ववस्तार अधिकारी 
5 व.लि.क.नन 
6 माहहती नोंदणीकार / लिपीक 

(ठोक मानिनावरीि) 

7 लिपाई 
 

“घ” 
अ.क्र. अथिकार पद अिमन्यानयक  कतमव्य  सुंबुंथित कायदा/ 

ननयम/आदेि/राजपत्र 

िरेा 
(असल्यास) 

1 मा.आयकु्त महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिननयम,1949 प्रमाणे 

महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिननयम, 1949 

 

2 लिक्षणाधिकारी 1) महाराष्ट्र 1) महाराष्ट्र महानगरपालिका  



महानगरपालिका 
अधिननयम, 1949 च े

किम 49 प्रमाणे  

2)  माहहतीचा अधिकार 

अधिननयम, 2005 च्या 
किम 19 प्रमाणे अवपिीय 

अधिकारी व त्या अनषुांधगक 

अधिकार 

अधिननयम 1949  

2) माध्यलमक िाळा सांहहता. 

3)महाराष्ट्र खाजगी िाळाांतीि 

कममचारी सेवेच्या िती 
ननयमाविी 1981. 

4) महाराष्ट्र िासनाने वेळोवेळी 
पारीत केिेिे ननयम उपवविी व 

इतर  सांबांधित अधिननयम इ. 

5) माहहतीचा अधिकार 

अधिननयम, 2005. 

3 सहा.िेखाधिकारी  

 

 

ननरांक 
4 प्र.ववस्तार अधिकारी 
5 व.लि.क.नन 
6 माहहती नोंदणीकार / 

लिपीक (ठोक 

मानिनावरीि)  

7 लिपाई 
 

“य” 
अ.क्र. अथिकार पद न्यानयक  कतमव्य  सुंबुंथित कायदा/ 

ननयम/आदेि/राजपत्र 

िरेा 
(असल्यास) 

1 मा.आयकु्त महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिननयम,1949  प्रमाणे  

महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिननयम, 1949 

 

2 लिक्षणाधिकारी   

 

 

ननरांक 
4 सहा.िेखाधिकारी 
5 प्र.ववस्तार अधिकारी 
6 व.लि.क.नन 
7 माहहती नोंदणीकार / 

लिपीक (ठोक 

मानिनावरीि) 

8 लिपाई 
 

 

 

 

 



 


