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अक्र कर्मचारी नाव              कार्काजाचा तपशील 

१ श्री. आंबवणे 
सोर्ा होनाजी, 
कार्ामलर्ीन 
अधिक्षक 

र्ाध्र्मर्क मशक्षण ववभागाकडील प्रशासकीर् कार्काजावर ननर्तं्रण, कार्काज 
आदेशानसुार कार्काज करुन घेणे, व ननर्तं्रण ठेवणे, र्ाहहती अधिकार 
कार्काज तसेच र्ा. अनतररक्त आर्कु्त व मशक्षणाधिकारी र्ांचे आदेशानसुार 
कार्काज 

२ श्रीर्ती गोले 
अननता 
र्खु्र्मलवपक 

र्ाहहती अधिकारातील सपंणूम कार्काज एकत्रत्रत करुन व तपासनू र्ाहहती 
अधिकारी र्ांचेकड ेसादर करणे, हजेरी पत्रक तपासणे, शासकीर् पत्रव्र्वहार, 
र्ा. पदाधिकारी, नगरसेवक र्ांच ेपत्रव्र्वहारावर ननर्तं्रण, कार्ामलर्ीन मशस्त, 
सेवाजेष्ठता र्ादी, सवम प्रकारच्र्ा सभा, आस्थापनाववषर्क सवम कार्काज, 
आवक-जावक, दहा कलर्ी कार्मक्रर्, १ त े१७ बाबी, KRA इ. कार्काजावर 
ननर्तं्रण 

३ श्री. कारंजकर 
सहुास वसतंराव 

उपलेखापाल 

र्ाध्र्मर्क ववभागाकडील अदंाजपत्रक ननर्ोजन, तरतदु वगम करणे, स्थार्ी 
अग्रीर्िन, वदै्र्ककर् बीले, वेतनवाढ, साहहत्र् खरेदी, वेतन ननश्चचती, 
फरकबीले, सेवाननवतृ्त कर्मचा-र्ांचे रे्णे-देणे रकर्ा, भरणा ववषर्क, तसेच 
शासनाकडील अनदुाने, भाड े अनदुाने, वाहन कजम, घरकजम, सगंणक कजम, 
कजामचे रश्जस्टर, इ. कार्ावर ननर्तं्रण तसेच आधथमक ववषर्क व लेखापररक्षण 
कार्काजावर ननर्तं्रण 

४ श्रीर्. कदर् 
एस.जी. 
र्खु्र्मलवपक 

टेबल क्र. २ 

१) ववद्र्ालर्ाकडील सवम कर्मचा-र्ांच्र्ा सवम प्रकारच्र्ा रजा र्जंुरी, वदै्र्ककर् 
अग्रीर् र्जंुर करुन घेणे, सर्ार्ोजन करणे व वदै्र्ककर् त्रबलांबाबत सपंणूम 
कार्काज 

२) ववद्र्ाथी वदै्र्ककर् तपासणी 
३) र्खु्र् कार्ामलर् व १८ ववद्र्ालर्, अमभलेख कक्ष सदंभामत सपंणूम कार्काज 

४) ववववि कार्मक्रर्ांबाबत आदेश, पररपत्रके काढणे 

५) ववद्र्ालर्ातील हॉल, र्दैान भाड्र्ाने देणेबाबतचे सपंणूम कार्काज 

६) र्खु्र् कार्ामलर् व १८ र्ाध्र्मर्क ववद्र्ालर्, सधंगत अकादर्ी र्ांचकेडील 
र्नपा व शासनाचे लखेापररक्षण ववषर्क सवम कार्काज 

७) सतं गाडगेबाबा अमभर्ान ववषर्क सपंणूम कार्काज 

८) र्ा. आर्कु्तसो र्ांचेकडील प्राप्त होणारे CR सबंधित कार्मवाही पणूम करुन 
त्र्ाची एक प्रत टेबल क्र. ५ कड ेर्ा. आर्कु्त सो र्ांचेकड ेसादर करणेकार्ी 
द्र्ावी. 

९) ववशषे तपासणी पथकार्ाफम त प्राप्त होणा-र्ा तक्रारीचे अनषुगंाने वेळेत 
कार्मवाही पणूम करुन त्र्ाची एक प्रत टेबल क्र. ५ कड े ववशषे तपासणी 
पथकाकड ेएकत्रत्रत करुन सादर करणेकार्ी द्र्ावी. 

१०) र्ाहहती अधिकारातगंमत प्राप्त होणा-र्ा अजामची र्ाहहती वेळेत टेबल क्र १ 
कड ेसादर करावी 



03-05-16 

अक्र कर्मचारी नाव              कार्काजाचा तपशील 

५ श्री. भतुकर 
र्नोज वसतंराव 

र्खु्र्मलवपक 

टेबल क्र. ४ 

१) र्खु्र् कार्ामलर्ाकडील अधिकारी / कर्मचारी र्ांचे आस्थापनाववषर्क पगार 
बीले, सवम प्रकारची बीले व आर्कराबाबत सवम कार्काज,  

२) र्खु्र् कार्ामलर् व १८ र्ाध्र्मर्क ववद्र्ालर्, सधंगत अकादर्ी रे्थील 
अधिकारी/कर्मचारी पेन्शनबाबत सपंणूम कार्काज 

३) र्खु्र् कार्ामलर् व १८ र्ाध्र्मर्क ववद्र्ालर्, सधंगत अकादर्ी रे्थील कजम 
प्रकरणांववषर्ी कार्काज 

४) र्खु्र् कार्ामलर् व १८ र्ाध्र्मर्क ववद्र्ालर्ांकडील वेतन बीले व इतर 
बीलांवर तरतदु टाकणे व बील Track करणे 

५) र्ाध्र्मर्क ववभागाकडील सवम कर्मचा-र्ांची वेतनननश्चचती करणे 

६) स्थार्ी अग्रीर्िन कार्काज, वाहन इंिन व वाहन ननवामह कार्काज 

७) अधिकारी वाहन इंिन व वाहन ननवामह कार्काज 

८) चट्टोपाध्र्ास आर्ोगाची अर्लंबजावणी करणेकार्ी वेळोवेळी कार्मवाही करणे 

९) ववद्र्तु, पाणीपरुवठा, स्थापत्र् ववभागार्ाफम त प्राप्त होणा-र्ा तक्रारी, ड 
प्रभाग अतंगमत रे्णा-र्ा ववद्र्ालरे्, कक्रडा प्रबोधिनी सबंधित सवम कार्काज 

१०) १५ ऑगस्ट, २६ जानेवरी रोजी ववद्र्ाथाांसाठी खाऊ खरेदी व वाटप करणे. 
आर्.एल.एन्ड एफ.एस. सबंधित कार्काज करणे 

११) ननववदा ववषर्क सपंणूम कार्काज, कें द्रीर् पररक्षा व पररक्षाववषर्क सवम 
कार्काज, पररक्षा कमर्टी नेर्णे, पररक्षा वेळापत्रक व पररक्षेसदंभामतील 
नेर्णुका करणे 

१२) प्राथमर्क व र्ाध्र्मर्क ववद्र्ालर्ातील शाळा साफसफाई व २४ तास 
सरुक्षक्षतता सबंधित कार्काज करणे 

१३) शालेर् व शाळाबाह्र् उपक्रर् राबववणे सबंधित सवम कार्काज, वावषमक 
ननर्ोजन करणे 

१४) स्पिाम पररक्षा NTS,MTS,NMMS पररक्षांववषर्ी सवम कार्काज व र्ासबंधित 
आर्ोश्जत केलेल्र्ा मशत्रबरासबंिी कार्काज 

१५) तारांककत व अतारांककत प्रचनासबंधित शासनाकड े र्ाहहती पाठववणेसाठी 
आपले टेबल सबंधित असल्र्ास त्वररत र्ाहहती टेबल क्र. १ कड े सादर 
करणे. 

१६) र्ाहहती अधिकारांतगमत प्राप्त होणा-र्ा अजामची र्ाहहती वेळेत टेबल क्र. १ 
कड ेसादर करावी 

१७) र्ा. आर्कु्तसो र्ांचेकडील प्राप्त होणारे CR कार्मवाही पणूम करुन त्र्ाची एक 
प्रत टेबल क्र.५ कड ेर्ा. आर्कु्तसो र्ांचकेड ेसादर करणेकार्ी द्र्ावी 

१८) ववशषे तपासणी पथकार्ाफम त प्राप्त होणा-र्ा तक्रारीच ेवेळेत कार्मवाही करुन 
त्र्ाची एक प्रत टेबल क्र. ६ कड ेववशषे तपासणी पथकाकड ेदेणेसाठी द्र्ावी 

१९) तसेच वररष्ठांनी हदलेल्र्ा सचूनेनसुार कार्काज करणे 
६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्रीर्ती पांचाळ 
र्गंला अशोक 

मलवपक 

टेबल क्र. १ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१) मशक्षण सेवक र्ांचे सदंभामतील सपंणुम कार्काज 

२) र्ाध्र्मर्क ववभागाकडील आस्थापनेच्र्ा सदंभामतील र्जंुर पदे, भरलेली पदे, 
ररक्त पदे र्ाबाबत र्ाहहती अद्र्ावत ठेवणे, 

३) र्ाध्र्मर्क  ववद्र्ालर्ाकडील वगम २,३,४ र्िील अधिकारी /कर्मचारी र्ाचंेवर 
बेमशस्त वतमनाबाबत कारवाई करणे 

४) मशक्षक सेवा सातत्र्बाबत सपंणुम कार्काज 

५) पदननमर्मती, अतंगमत बदल्र्ा व नेर्णुका, पदोन्नती कर्मचारी मशस्त ववषर्क 
कार्काज पहाणे 

६) ववद्र्ालर्ाकडुनं प्राप्त झालेल्र्ा तक्रारींच ेननराकरण, ववद्र्ालर्ाच्र्ा सटुर्ांचे 
पररपत्रक काढणे , सहलींना परवानगी देणे 

७) अधिकारी / कर्मचारी र्ांचे खातनेनहार् चौकशीबाबत कार्काज 

८) आषाढी एकादशीबाबत शाळा स्तरावर ननर्ोजन, परूननर्तं्रण ववषर्क कार्काज 
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अ.क्र कर्मचारी नाव कार्काजाचा तपशील 

  ९) प्रशासन ववभागाकडुन अधिकारी/कर्मचारी र्ांचे सदंभामत प्राप्त होणा-र्ा 
पत्रांच्र्ा अनषुगंाने कार्मवाही करणे 

१०) र्खु्र्ाध्र्ापक, सहाय्र्क मशक्षक र्ांच ेसेवाज्रे्ष्ठता र्ादी सबंधित कार्काज 

११) ववद्र्ालर्ातील अधिकारी/कर्मचारी र्ाचंे सेवाननवत्ती सदंभामतील सवम 
कार्काज 

१२) ववद्र्ाथी आिारकाडम सबंधित सपंणूम कार्काज 

१३) र्ाहहती अधिकारासबंिातील कार्काज 
७ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्री बांदल राजेश 
बाप ु

मलवपक 

टेबल क्र. ७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१) सवम प्रकारचे प्रत्रव्र्वहार,सवम प्रकारच े कार्मक्रर्,उपक्रर् राबववणे, 
ववद्र्ालर्ातील कार्मक्रर्ांना परवानगी देणे श्जल्हा पररषद शालेर् र्ाहहती 
देणे, एसएससी बोडम शालेर् र्ाहहती देणे 

२) कक्रडा मशक्षक र्ानिन,  श्ज.प.पणेु खडकी,देहुरोड,र्नपा ननवडणुकीचे आदेश 
बजावणे 

३) मशक्षक व मशक्षकेतर कर्मचारी र्ांना वाढीव मशक्षणास परवानगी देणे, मशक्षक 
कर्मचा-र्ांचे नावात बदल करणे 

४) शालेर् पट पडताळणी ववषर्क कार्काज 

५) मशक्षकांसाठी प्रमशक्षण आर्ोश्जत करणे व त्र्ा अनषुगंाने इतर सवम 
कार्काज चचामसत्र आर्ोश्जत करणे, १० कलर्ी कार्मक्रर् 

६) शाळार्धं्रे् हस्ताक्षर, धचत्रकला, सरु्मनर्स्कार इ. प्रकारचे सवम उपक्रर् 
राबववणे कृतीसत्र आर्ोश्जत करणे 

७) उन्हाळी सटु्टी व हदवाळी सटु्टीत जादा तामसका घेणेबाबतचे सपंणुम कार्काज 

८) आपत्ती व्र्वस्थापन, वावषमक ननर्ोजन, अपंगांच्र्ा ववकास पनुमवसन व 
मशक्षण ववषर्क िोरण ननश्चचत करणे 

९) र्ाहहती अधिकारातगंमत प्राप्त होणा-र्ा अजामची र्ाहहती वेळेत टेबल क्र १ 
कड ेसादर करावी 

 

८ 
 

श्रीर्ती िुर्ाळ 
प्रनतभा चदं्रशखेर 

मलवपक 

टेबल क्र. ३ 

१) शासनाकडून वेतन व वेतनेतर अनदुान पेन्शन प्राप्त करणे  

२) शालाथम वेतन प्रणालीबाबत सवम कार्काज  

३) अदंाजपत्रक व त्र्ाअनषुगंाने इतर कार्काज करणे 

४) र्खु्र् कार्ामलर् व सवम शाळा र्ांचेकडील खरेदी कार्काज पाठ्र्पसु्तक, 
हस्तपशु्स्तका, फननमचर शास्त्र साहहत्र् व क्रीडा साहहत्र् व इतर खरेदी 

५) गणुंवत ववद्र्ाथी सत्कार कार्काज,  ISO ववषर्क सवम कार्काज, 
६) सवम र्ाध्र्मर्क ववद्र्ालर्ाच्र्ा र्खु्र्ाध्र्ापकंांनी केलेल्र्ा खचामची बीले 

प्रनतपतुी व इतर कार्काज 

७) पीएर्पीएर्एल र्ोफत  बसपास र्ोजना सपंणुम कार्काज 

८) सवम प्रकारच्र्ा मशष्र्वत्ती बाबतचे कार्काज 

९) ध्वजहदन ननिीबाबत कार्काज 

१०) सवम र्ाध्र्मर्क ववद्र्ालर्ातील बेंच दरुुस्ती व खरेदी कार्काज 

११) सवम र्ाध्र्मर्क ववद्र्ालर्ाकडील भरणा कोषागरात करणेचे कार्काज 

१२) राष्रीर् र्ाध्र्मर्क मशक्षा अमभर्ान RMSA, सवम मशक्षा अमभर्ान अतंगमत 
सपंणुम कार्काज 

१३) र्ाहहती अधिकारातगंमत प्राप्त होणा-र्ा अजामची र्ाहहती वेळेत टेबल क्र १ 
कड ेसादर करावी 

१४) ववशषे तपासणी पथकार्ाफम त प्राप्त होणा-र्ा तक्रारीचें अनषुगंाने वेळेत 
कार्मवाही पणुम करुन त्र्ाची एक प्रत टेबल क्र ५ कड े ववशषे तपासणी 
पथकाकड ेएकत्रत्रत करुन सादर करणेकार्ी द्र्ावी 

१५) ववद्र्तु, पाणीपरुवठा, स्थापत्र् ववद्र्ालर्ार्ाफम त प्राप्त होणा-र्ा तक्रारी क 
प्रभाग अतंगमत रे्णा-र्ा र्ाध्र्मर्क ववद्र्ालरे् सबंधित सवम कार्काज 



03-05-16 

अक्र कर्मचारी नाव              कार्काजाचा तपशील 

९ श्री. देवकर 
र्ारुती मभकोबा 
मलवपक 

टेबल क्र. ६ 

१) आवक जावक कार्काज 

२) सवम प्रकारच्र्ा सभेववषर्क कार्काज, तसेच क्षेत्रत्रर् कार्ामलर्ाकडील सभेबाबत 
उपश्स्थत राहणेकार्ी र्खु्र्ाध्र्ापकांना कळववणे. 

३) र्खु्र् कार्ामलर्ाकडील सवम प्रकारची स्टेशनरी, दैनहंदनी, वाहन चालक व 
मशपाई कर्मचारी गणवेश, पावसाळी सािने भांडार ववभागाकडून उपलब्ि करुन 
घेणे, वाटप करणे व तसचे जंगर् र्ालर्त्ता रश्जस्टर अद्र्र्ावत ठेवणे 

४) र्खु्र् कार्ामलर्, सवम र्ाध्र्मर्क ववद्र्ालर् व सधंगत अकादर्ी कडील 
अधिकारी / कर्मचारी र्ाचंे गोपनीर् अहवाल एकत्रत्रत करुन प्रशासन 
ववभागाकड ेर्दुतीत पाठववणे. 

५) तसेच वेळोवेळी E-Mail पाहणे व आवचर्कतनेसुार सवम ववद्र्ालर्ांना पाठववणे 

६) तसेच वररष्ठांनी हदलेल्र्ा सचुनेनसुार कार्काज करणे. 
 

१० 

 

 

श्री.पानसरे 
शलैेंद्र एकनाथ, 
कॉ. ऑपरेटर 

टेबल क्र. ५ 

१) शालाथम वेतन र्ान्र्त ेसदंभामतील सगंणकीर् कार्काज 

२) मशक्षक सचं ननश्चचतीबाबतचे सगंणकीर् कार्काज 

३) मशक्षक व मशक्षकेत्तर कर्मचारी र्ांची र्ाहहती सगंणकावर अद्र्र्ावत करणे. 
४) ऑन लाईन तक्रारी सदंभामत सबंधंित मलपीकांना तक्रारी उपलब्ि करुन देणे व 

सबंधंित मलपीकांना कडुन प्राप्त झालेली र्ाहहती सबंधंित अजमदारांना कळववणे.  

५) ऑन लाईन सवम कार्काज 

६) वरीष्ठ वळेोवळी सांगतील त ेटंकलेखनाचे कार्काज   
 


