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// ��तावना //

 �द. 22/02/1994 रोजी िज�हा प�रषदेकडुन िमरा भा�दर महानगरपािलकेकडे िविवध मा�यमा�या 28 

शाळा (मराठी, �हदी, उदु� व गुजराती) इमारती व 202 िश�कांसह ह�तांतरण झा�या आहेत. �यानंतर �द. 

28/02/2002 साली िमरा भा�दर महानगरपािलकेचे �पांतर झाले असुन �द. 21/04/2006 म�ये शासन 

राजप�ात िश�ण िवभाग अि�त�वात आले. आजिमतीस मनपा�या 36 शाळा (मराठी-21, �हदी-5, उदु�-5 

गुजराती-5) असुन �यात 7030 िवदयाथ� िश�ण घेतात व 158 िश�क काय�रत आहेत. िमरा भा�दर 

महानगरपािलका काय��े�ातील एकही िवदयाथ� िश�णापासुन वंिचत रा� नये हा िश�ण िवभागाचे मु�य 

उ�देश असुन �यादृ�ीने िविवध उप�म राबिवले जातात व िश�ण िवभागात सव� िश�ा अिभयान अंतग�त 

मोबाईल �टचरांमाफ�त सव��ण केले जातात.



              िमरा भा�दर महानगरपािलका िश�णिवभागा�या शाळेत िश�ण घेणारे िवदयाथ� हे 

तळागळातील गोरगरीब व गरजु समाजातील जीवन जगणा�या पालकांची अस�याने �यांचा शै�िणक व 

गुणा�मक िवकास होणे क�रता िश�ण िवभागामाफ�त िविवध योजना राबिव�या जातात व सव� सुिवधा 

(गणवेश, बुट, वहया, पु�तके, संगणक �िश�ण) मोफत उपल�ध क�न दे�यात येतात. तसेच शासना�या 

शालेय पोषण आहारा अंतग�त िवदया�या�ना दैनं�दन अ� िशजवुन िखचडी दे�यात येते.

                सन 2020-21 या वषा�त िमरा भा�दर महानगरपािलका िश�ण िवभाग हे िमरा भा�दर 

काय��े�ातील सव� �ाथिमक शाळांवर िनयं�ण व देखरेखीचे काम करते. सव� िश�ा अिभयानांतग�त �द�ांग 

(अंध, मतीमंद, मुकबिधर इ.) मुलांचे सव��ण क�न जे िवदयाथ� शाळेत जाऊ शकत नाही अशा 

िवदया�या�ना घरोघरी जाऊन मोबाईल �टचरांमाफ�त िश�ण �दले जाते. तसेच िवशेष गरजा असले�या 

िवदया�या�चे (�द�ांग) िशबीर लाऊन िशबीरात वैदय�कय तपासणी क�न �यां�या अपंग�वा�या 

गरजे�माणे �यांना आव�यक सािह�य साधने (च�मे, कॅिलपर, ि�हलचेअर इ�यादी) मोफत उपल�ध क�न 

दे�यात येतात.

               अशा �कारे िमरा भा�दर महानगरपािलका काय��े�ातील एकही िवदयाथ� िश�णा पासुन 

वंिचत राहणार नाही याची द�ता िश�ण िवभागामाफ�त घेतली जाते.

     (उ�मला पारधे)

    िश�णािधकारी

      िश�ण िवभाग

  िमरा भा�दर महानगरपािलका

कलम 4(1)(ब) (एक)

“अ”
महारा� रा�य येथील िमरा-भा�दर महानगरपािलका, िश�ण िवभाग या काया�लयातील कामांचा व 

कत�� यांचा तपशील 

अ.�

.
अिधकार पद आ�थक अिधकार

संबंिधत कायदा/ 

िनयम/आदेश राजप�
शेरा (अस�यास)

1 उपायु�� (िश�ण)
िश�ण िवभागा�या कामकाजावर 

िनयं�ण ठेवणे महारा� 

महानगरपािलका 

अिधिनयम 19492 िश�णािधकारी

कामाचा आढावा घेऊन िनयं�ण 

ठेवणे

अंदाजप�कास तांि�क मंजुरी देणे

“ब”

अ.�. अिधकार पद �शासन अिधकार

संबंिधत कायदा/ 

िनयम/आदेश 

राजप�

शेरा (अस�यास)

1



उपायु�� (िश�ण) िश�ण िवभागा�या कामकाजावर िनयं�ण 

ठेवणे

�ाथिमक िश�ण 

अिधिनयम 1949 

व 1947

2 िश�णािधकारी

कामाचा आढावा घेऊन िनयं�ण ठेवणे

बालकांचा मोफत व 

स���या 

िश�णाचा 

अिधकार 

अिधिनयम 2009 

िवभागातील कम�चा�यांवर िनयं�ण ठेवुन 

काम करणे, अनिधकृत शाळांवर कारवाई 

करणे, शाळांबाबत �ा�� त�ारीवर यो�य़ 

कारवाई करणे, सभांना उपि�थत राहणे व 

शालेय िव�ा�या�चा शै�िणक व गुणा��क  

िवकास करणे.

“क”

अ.�. अिधकार पद फौजदारी अिधकार

संबंिधत कायदा/ 

िनयम/आदेश राजप�

शेरा 

(अस�यास)

1 उपायु�� (िश�ण)
िश�ण िवभागा�या कामकाजावर िनयं�ण 

ठेवणे

महारा� 

महानगरपािलका 

अिधिनयम 1949

2 िश�णािधकारी

कामाचा आढावा घेऊन िनयं�ण ठेवणे बालकांचा मोफत व 

स���या िश�णाचा 

अिधकार अिधिनयम 

2009 

अनिधकृत शाळांवर कारवाई करणे

“ड”

अ.�. अिधकार पद अध��याियक अिधकार
संबंिधत कायदा/ 

िनयम/आदेश राजप�

शेरा 

(अस�यास)

1 उपायु�� (िश�ण)
िश�ण िवभागा�या कामकाजावर 

िनयं�ण ठेवणे

महारा� 

महानगरपािलका 

अिधिनयम 1949

2 िश�णािधकारी

कामाचा आढावा घेऊन िनयं�ण 

ठेवणे

बालकांचा मोफत व 

स���या िश�णाचा 

अिधकार अिधिनयम 

2009
अनिधकृत शाळांवर कारवाई करणे

“य”

अ.

�.
अिधकार पद �याियक अिधकार

संबंिधत कायदा/ 

िनयम/आदेश राजप�
शेरा (अस�यास)

1 उपायु��

क�� शासनाचा मािहतीचा अिधकार 

अिधिनयम 2005 अंतग�त अिपलीय 

अिधकार

क�� शासनाचा 

मािहतीचा अिधकार 

अिधिनयम 2005

2 िश�णािधकारी

क�� शासनाचा मािहतीचा अिधकार 

अिधिनयम 2005 अंतग�त जन मािहती 

अिधकार

महारा� 

महानगरपािलका 

अिधिनयम 1949



कलम 4(1)(B)(II) नमुना “ख”
महारा� रा�य येथील िमरा-भा�दर महानगरपािलका, िश�ण िवभाग या साव�जिनक �िधकरणातील 

अिधकारी व कम�चारी यांची कत��य़

क

अ.

�.
अिधकार पद आ�थक अिधकार

संबंिधत कायदा/ िनयम/ 

आदेश राजप�

शेरा 

(अस�यास)

1 उपायु�� (िश�ण)
िश�ण िवभागा�या कामकाजावर 

िनयं�ण ठेवणे महारा� महानगरपािलका 

अिधिनयम 19492 िश�णािधकारी
कामाचा आढावा घेऊन िनयं�ण ठेवणे

अंदाजप�कास तांि�क मंजुरी देणे

ख

अ.

�.
अिधकार पद �शासन अिधकार

संबंिधत कायदा/ 

िनयम/ आदेश राजप�

शेरा 

(अस�यास)

1 उपायु�� (िश�ण)
िश�ण िवभागा�या कामकाजावर िनयं�ण 

ठेवणे

महारा� 

महानगरपािलका 

अिधिनयम 1949

2 िश�णािधकारी

कामाचा आढावा घेऊन िनयं�ण ठेवणे

बालकांचा मोफत व 

स���या िश�णाचा 

अिधकार अिधिनयम 

2009

िवभागातील कम�चा�यांवर िनयं�ण ठेवुन 

काम करणे, अनिधकृत शाळांवर कारवाई 

करणे, शाळांबाबत �ा�� त�ारीवर यो�य़ 

कारवाई करणे, सभांना उपि�थत राहणे व 

शालेय िव�ा�या�चा शै�िणक व गुणा��क  

िवकास करणे.

�ाथिमक िश�ण 

अिधिनयम 1949 व 

1947

ग

अ.

�.
अिधकार पद फौजदारी अिधकार

संबंिधत कायदा/ िनयम/ 

आदेश राजप�
शेरा (अस�यास)

1 उपायु�� (िश�ण)
िश�ण िवभागा�या कामकाजावर 

िनयं�ण ठेवणे

महारा� 

महानगरपािलका 

अिधिनयम 1949

2 िश�णािधकारी

कामाचा आढावा घेऊन िनयं�ण 

ठेवणे

बालकांचा मोफत व 

स���या िश�णाचा 

अिधकार अिधिनयम 

2009
अनिधकृत शाळांवर कारवाई करणे



घ

अ.�. अिधकार पद अध��याियक अिधकार
संबंिधत कायदा/ िनयम/ 

आदेश राजप�
शेरा (अस�यास)

1 उपायु�� (िश�ण)
िश�ण िवभागा�या कामकाजावर 

िनयं�ण ठेवणे

महारा� महानगरपािलका 

अिधिनयम 1949

2 िश�णािधकारी

कामाचा आढावा घेऊन िनयं�ण 

ठेवणे

बालकांचा मोफत व 

स���या िश�णाचा 

अिधकार अिधिनयम 

2009
अनिधकृत शाळांवर कारवाई करणे

य

अ.�. अिधकार पद �याियक अिधकार
संबंिधत कायदा/ िनयम/ 

आदेश राजप�
शेरा (अस�यास)

1 उपायु��

क�� शासनाचा मािहतीचा अिधकार 

अिधिनयम 2005 अंतग�त अिपलीय 

अिधकार
क�� शासनाचा 

मािहतीचा अिधकार 

अिधिनयम 2005
2 िश�णािधकारी

क�� शासनाचा मािहतीचा अिधकार 

अिधिनयम 2005 अंतग�त 

जनमािहती अिधकार

कलम ४(१) (a) (vi)

महारा� येथील िमरा-भा�दर महानगरपािलका िश�ण िवभाग या साव�जिनक �ािधकरणात उपल�ध 

असले�या कागदप�ांची यादी.

� िवषय

द�तऐवज/धा�रणी/न�दवही 

यापैक� कोण�या �कारात 

उपल�ध

धारणी 

�./न�दावही �.
तपिशल

�कती काळापय�त ही 

मािहती सांभाळुन 

ठेवली जाते?

1
आवक/जावक 

न�दवही
न�दवही िनयमानुसार

कलम ४(१) (a) (vii) नमुना

िमरा-भा�दर महानगरपािलका िश�ण िवभाग या साव�जिनक �ािधकरणातील कोणताही धोरणा��क 

िनण�य घे�यापुव� �कवा �याचे काया�लयात अंमलबजावणी कर�यापूव� जनते�या �ितिनधीशी चचा� 

कर�याबाबत अि�त�वात असले�या �व�थेचा तपशील.

�. कोण�या िवषयासंबधी �व�थेची काय�प�दती संबधीत शासक�य �कती काळापय�त ही 



स�लामसलत िनण�य/काया�लयीन 

आदेश/राजप� वैगरेचा 

�मांक व ता�रख

मािहती सांभाळुन 

ठेवली जाते

1

आ�थक व �शासक�य मंजुरी, 

िनिवदा मंजुरी, मा. आयु� 

सो. यांनी मंजुरी �दले�या 

कामाचे अवलोकन करणे.

िवभागामाफ��  कामाचे 

अंदाजप�क तयार क�न 

आयु�ां�या मंजुरीने 

अंमलबजावणी करणे

िनयमानुसार

कलम ४(१) (a) (viii) नमुना “क”
महारा� येथील िमरा-भा�दर महानगरपािलका िश�ण िवभाग या साव�जिनक �ािधकरणातील प�रषद 

अथवा िवभागा�या बैठक�चे तपशील

क

�

सिमती, 

मंडळ वा 

प�रषदेची 

सरंचना

सिमती, 

मंडळ वा 

प�रषदेची 

उ�ेश

सिमतीची 

उ�द��

सिमती, मंडळ 

वा प�रषदे�या 

बैठक�ची 

सं�या

�या बैठक�स  

उपि�थत 

राह�याची 

जनतेस मुभा 

आहे का

�या बैक�चे 

इितवृ� 

जनतेस 

पाह�यासाठी 

उपल�ध आहे 

का

�या बैक�चे 

इितवृ� 

कोणाकडे 

उपल�ध 

असतो

िश�ण 

िवभाग

िव�ा�या�चा 

शै�िणक व 

गुणा�मक 

िवकास

आढावा 

घेणे, चचा� 

क�न 

सवा�नुमते 

िनण�य घेणे

दोन 

मिह�यातुन 

एकदा

नाही होय

िश�ण 

िवभागाक

डे

कलम ४(१) (b) (Xi)
महारा� येथील िमरा-भा�दर महानगरपािलका िश�ण िवभाग सन 2020-21 सुधा�रत अंदाज

क

अ.�. अंदाजप�क�य शीष�
मंजूर र�म (�. 

लाखात)

िनयोिजत 

वापर

शेरा 

अस�यास

महसुली खच�

1 �थायी आ�थापना 37.34
2 अ�थायी आ�थापना/सुर�ा खच� 202.23
3 50%  िश�ण (मनपाकडून वेतन/ भ�े) 1100

4 सानु�ह अनुदान (�दवाळी) (Bonus & 
Rewards)

38.41

5
शालेय िव�ाथ� व बालवाडी िव�ाथ� शालेय 

गणवेश/ बॅच/ टाय/ पी. टी. युिनफॉम� (School 
Uniform)

6 शालेय िव�ाथ� व बालवाडी िव�ाथ� शालेय 

वहया व इतर सािह�य (Notebooks)

7 शालेय िव�ाथ� व बालवाडी िव�ाथ� शालेय 

द�रे व बुट मोजे/वॉटर बॉटल

8 5.97



��ऩपि�का, उ�रपि�का व इतर छपाई 
(Printing Exp. Que., Ans., Paper)

9 काया�लय छपाई/टपाल खच�  आिण इतर 

काया�लयीन खच�/ओळखप� छपाई

10
सद�य मानधन भ�ा/ िमट�ग भ�ा 
(Honorarium to Counciler/Meeting Exp. 
)                

11 सभा चहापान (Meeting Exp. )
12 संगणक �िश�ण (Computer Training )                

13 शाळा इमारत दु��ती, िनगा (Repairs 
Maintenance of School Buld.. )                

14 R.T.E. �वेश खच�

15 वाहन भाडे, वाहन इंधन , वाहन दु��ती 
(Vehical Rent, Oil, Fuel & Repairing )

16 शै�िणक सहल (School Picnic )           
17 मनपा शालेय/अंतरशालेय सव� कला/�पधा�

18 िश�य़वृ�ी परी�ा फ� व पु�तके (Scholorship 
Exam & Books)                

19 मा�यिमक िश�ण सु� करणे

20 शाळा िवजिबल 

21 िव�ुत दु��ती

22 इय�ा 8 वी वग� सु� करणे/िश�क मानधन/ 

शै�िणक सािह�य

23 शाळेत ई-ल�नग/ इंटरनेट सुिवधा 

बसिवणे/िडजीटल �लास�म

24 शाळेत बायोमॅ��क/ हजेरी यं�णा बसिवणे

25 अबॅकस गिणती अ�यास�म/कराटे �लास सु� 

करणे

26 आदश� िश�क पुर�कार/िश�क �दन (Teachers 
Day & Programme Exp. )                

27 काय�शाळा व िविवध नािव�यपुण� उप�म

28 इय�ा 8 वी ते 10 वी �या िव�ा�या�ना शै�िणक 

अनुदान 

29 िश�ण िवभाग काया�लयासाठी �टेशनरी

30 मनपा शाळांसाठी �टेशनरी 

31 इय�ा 10 वी व 12 वी �या आ�थक दृ�या 

मागासले�या िव�ा�या�ना शै�िणक अथ� सहा�य

32 इं�जी/सेमी इं�जी मा�यम सु� करणे

33 मनपा शाळेतील िव�ा�या�ना �काऊट/गाईड- 

गणवेश व इतर सािह�य

एकुण (अ)

बालवाडी िवभाग

1 �थायी आ�थापना 



2 अ�थायी आ�थापना बालवाडी 3.64
3 सकस आहार पुरिवणे 6.03
4 बालवाडी मुलांसाठी सािह�य/िशिबरे /काय��म 9.93
5 बालवाडी गणवेश वाटप 5.84
6 बालवाडया िवकास खच�

7 शालेय िश�ण दजा� वाढिवणे/िश�क �िश�ण

8 बालवाडी मुलांसाठी मनोरंजन व ��याकला 

िवकास

9 िश�क व िव�ाथ� ओळखप�

एकुण (ब) 25.44
एकुण महसुली (अ+ब)

भांडवली
मंजूर र�म (�. 

लाखात)
1 वाहन खरेदी/खाजगी वाहन भाड े(Vehicals) 
2 नवीन शाळा इमारत बांधणे/शाळा पुन�बांधणी 

3 अि��मन उपकरणे खरेदी (Firebrigade 
Equipments)

4 शाळा वॉटर कुलर/खेळणी सािह�य/कवायत 

सािह�य कला ��डा संगीत सािह�य

5 निवन शाळा िव�ुत �फट�ग (New School 
Electricity Fitting)

6
काया�लयासाठी संगणक खरेदी/पेम�ट सॉ�वेअर 

खरेदी/��टर खरेदी िव�ा�या�चे संगणक�कृत 

करणेसाठी सॉ�टवेअर खरेदी

7 काया�लय /शाळांसाठी फ�नचर खरेदी

8 पाटया, सुचनाफलक/�ीन बोड�/LED/ �ोजे��र 
(Boards / Banners Etc)

9 Active Base Learning kit खरेदी

10 िव�ान �योगशाळा तयार करणे (Laboratories 
Eqipments)

11 वाचनालय तयार करणे

12 काया�लयासाठी झेरॉ�स खं� खरेदी

एकुण भांडवली (क)

एकुण िश�ण िवभाग खच� (अ+ब+क)

सन 2020-21
जमा बाजु                                                                             �. लाखात



लेखािशष�
मंजूर र�म (�. 

लाखात)

महसुली जमा

1 िवशेष िश�ण कर

भांडवली जमा

2 शाळा इमारत भाडे

महसुल व भाडवली जमा

3 मनपाकडुन ह�तांतरण

4 50 ट�े शासन वेतन अनुदान

एकुण जमा

कलम 4(1)(B)(vii) नमुना

महारा� रा�य येथील िमरा भा�दर महानगरपािलका, िश�ण िवभाग या साव�जिनक �िधकरणातील 

अिधका�यांची व कम�चा�यांची यादी

क

अ.�. अिधकार पद
अिधकारी वा 

कम�चा�यांची नावे
वग�

नोकरीवर �जु 

झा�याचा �द.

संपका�साठी 

दुर�वनी/फॅ�स/

ई-मेल

1 उपायु� �ी. संभाजी वाघमारे 1
2 िश�णािधकारी �ीम. उ�मला पारधे 1 �द.10/06/2019 9892345259

3 बालवाडी 

िशि�का/िलिपक
�ीम. अलका पाटील 3 30/05/2007 9619072899

4 िलिपक �ी. िवजय वाकडे 3 23/11/2015 9869131397

रा�य येथील िमरा भा�दर महानगरपािलका, िश�ण िवभाग या साव�जिनक �िधकरणातील अिधका�यांची 

पगार व भ�े

क

अ.

�
नाव अिधकार पद मुळ पगार

महागा

ई भ�ा

घरभाडे 

भ�ा

िवशेष 

सही 

भ�ा

िवशेष 

भ�ा, 

�वास 

भ�ा व 

�क�प 

भ�ा

एकुण 

र�म

1 �ीम. उ�मला 

पारधे
िश�णािधकारी

2 �ीम. अलका 

पाटील

बालवाडी 

िशि�का/ 

िलिपक

7360 +
1900 11019 2778 200 400 23657

3 �ी. िवजय वाकडे िलिपक
6310 + 
1900 11411 2463 200 400 22685

महारा� येथील िमरा-भा�दर महानगरपािलका िश�ण िवभाग या साव�जिनक �ािधकरणात उपल�� 

असलेली मािहती नागरीकांना पुरिव�यासाठी उपल�ध असले�या सुिवधा

अ.�. उपल�ध सुिवधा वेळ काय�प�दती �थान जबाबदार ���

1 सम� चचा� 10:00 ते 5:00 िश�ण िवभाग �ीम. उ�मला पारधे



महारा� येथील िमरा-भा�दर महानगरपािलका िश�ण िवभाग या साव�जिनक �ािधकरणा�या 

अख�या�रतील मािहती संदभा�त मािहती अिधकारी, सहा�यक अिधकारी आिण अिपलीय �ािधकारी यांची 

तपशीलवर

मािहती नमुना

“क”
मािहती अिधकार

�.

मािहती 

अिधकार अिधकार पद

मािहती 

अिधकारी �हणुन 

�याची काय�क�ा

संपूण� प�ा/दुर�वनी 

�मांक
ई-मेल आयडी

अिपलीय 

�ािधका

री

�ीम. 

उ�मला 

पारधे

िश�णािधकारी 

तथा 

जनमािहती 

अिधकारी

िमरा-भा�दर 

महानगरपािलका

डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर भवन (नगर 

भवन), मांडली तलाव, 

ितसरा मजला, भा�दर 

(प.), ता.िज. ठाणे 

401101

Mbmceducat
ion

@gmail.com

�ी. 

�दपक 

पुजारी

“ख”
सहा�यक मािहती अिधकार

अ.�.

सहा. 

मािहती 

अिधकरी

अिधकार 

पद

सहा. मािहती अिधकारी 

�हणुन �याची काय�क�ा
संपूण� प�ा/दुर�वनी �मांक

�ी. िवजय 

वाकडे
िलिपक

िमरा-भा�दर   

महानगरपािलका

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन (नगर भवन), 

मांडली तलाव, ितसरा मजला, भा�दर (प.), 

ता.िज. ठाणे 401101

“क”
अिपलीय �ािधकारी

अ.�.
अिपलीय 

�ािधका�याचे नाव
अिधकार पद

अिपलीय 

�ािधकारी 

�हणुन �याची 

काय�क�ा

अहवाल देणारे 

मािहती अिधकारी

ई-मेल 

आयडी

1 �ी. संभाजी 

वाघमारे
उपायु� �थम अिपलीय

�ीम. उ�मला 

पारधे

कलम 4(1)(B)(I)
महारा� रा�य येथील िमरा-भा�दर महानगरपािलका, िश�ण िवभाग या साव�जिनक �िधकरणा�या 

कामांचा आिण कत��ांचा तपशील

1 साव�जिनक �िधकरणाचे नाव : िमरा-भा�दर महानगरपािलका, िश�ण िवभाग

2 संपूण� प�ा : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन (नगर भवन), मांडली तलाव, 

दुसरा मजला, भा�दर (प.), ता.िज. ठाणे 401101

3 काया�लय �मुख : �ीम. उ�मला पारधे, िश�णािधकारी



4 कोण�या खा�या�या अंतग�त हे 

काया�लय आहे
: िमरा-भा�दर महानगरपािलका

5 कामाचा अहवाल कोण�या 

काया�लयाकडे सादर केला जातो
:

मा. आयु� सो., िमरा-भा�दर महानगरपािलका

मा. अवर सिचव, शालेय िश�ण व ��डा िवभाग, महारा� 

शासन

मा. िश�ण संचालक सो., महारा� रा�य, पुणे

मा. िश�ण उपसंचालक सो., मुबंई िवभाग मुंबई

मा. िश�णािधकारी (�ाथ.) सो., िज. प. ठाणे

6 काय�क� : िमरा-भा�दर काय��े�

7 अंगीकृत �त : सव� शाळांवर िनयं�ण व देखरेख करणे

8 �येय/धोरण :
िमरा-भा�दर महानगरपािलका काय��े�ातील एकही िव�ाथ� 

िश�णापासून वंिचत रा� नये हा िश�ण िवभागाचे मु�य उ�ेश 

असुन �यादृ�ीने िविवध उप�म राबिवणे.

9 सा�य़ : िविवध उप�म राबवुन मुलांचा शै�िणक व गुणा�मक िवकास 

करणे.

10 ��य� काय� :
सव� शाळांवर िनयं�ण व देखरेख तसेच एकही िव�ाथ� 

िश�णापासून वंिचत राहणार नाही या दृ�ीने िविवध उप�म 

राबिवले जातात.

11 जनतेला देत असले�या सेवांचा 

थोड�यात तपशील
:

िमरा-भा�दर महानगरपािलका िश�ण िवभाग शाळेतील 

िव��या�ना मोफत िश�ण मोफत शै�िणक सािह�य व भौितक व 

शै�िणक सुिवधा

12

�थावर मालम�ा (येथे तुमचया 

�िधकरणाची जमीन, इमारत आिण 

अ�य �थावर मालम�ेचा तपशील 

�ावा.)

: महानगरपािलका एकूण 36 शाळा असुन 22 इमारती आहेत.

13 �िधकरणा�या संरचनेचा त�ा : वरील�माणे

14
काया�लयाची वेळ आिण दुर�वनी 

�मांक (सव� दुर�वनी �मांक, फॅ��, 

ई-मेल)

:
सकाळी 10:00 ते 5.45 �माणे

दुर�वनी �मांक. 022-28149042

�ीम. उ�मला पारधे, िश�णािधकारी

15 सा�ािहक सु�ी आिण सेवांचा 

कालावधी
दुसरा, चौथा शिनवार, रिववार, साव�जिनक सु�ी


