
नागर�काची सनद

िज�हा प�रषद नांदेड
नाग�रककांची सनद
�श�ण �वभाग, 

िज�हा प�रषद नांदेड



�श�ण �वभाग, िज�हा प�रषद नांदेड

 ��तावना :-

       मनु�यब �वकासाचे  एक �भावी साधन �हणून  �श�ण ह� बाब अ�यंत मह�व पूण� ठरते. 6 ते 14 

वयोगटा�या सव� मुलांना �ाथ�मक  �श�ण पुर�वणे हे शासनाचे घटना�मक  दा�य�व आहे.  महारा�� 

शासना�या या �वभागाकडून भ�व�यात उ�वल �पढ� घड�व�याक�रता   तसेच  आथ�क, सामािजक   

प�रवत�ना�या ��ट�ने  शै��णक  पायाभूत  सु�वधा �नमा�ण कर�याक�रता  �व�वध  उप�म राब�व�यात येतात. 

�याची  ��य� अंमलबजावणी  िज�हा   प�रषद �श�ण �वभागा माफ�त िज�हा, तालूका  आ�ण  �ाम�तरावर 

केल� जाते. 

     रा�याम�ये  �श�णा बरोबरच ��डा �े�ात ��डा सं�कृतीचे  संवध�न व�वकास  हो�या�या ��ट�ने 

शासनाने ��डा व युवक सेवा संचालनालय असे �वतं� संचालनालय �थापन केले आहे. या माफ�त �व�वध ��डा 

व युवक क�याण �वषयक काय��म राब�व�यात येतात व यांची ��य� अंमलबजावणी  िज�हा प�रषदे�या  

�श�ण �वभागा माफ�त िज�हा�तरावर केल� जाते. 



�ाथ�मक �श�ण व  मा�य�मक  �श�ण :-

       रा�यातील  6 ते 14 वयोग टा�या सव� मुला  मुल�ंना  �ाथ�मक  �श�ण  पुर�व�या�या उ�देशाने  सव�  

�श�ा  अ�भ यान हा  मह�वाकां�ी काय��म शासनाकडून राब�व�यात येतो. सदर  उप�म  राब�व�या   क�रता �क�प 

संचालक, महारा��  �ाथ�मक �श�ण प�रषद, मुंबई ह� �वतं�  �वाय सं�था �नमा�ण केल� आहे.  �थ�मक  �श�णाचा 

�सार वेगाने झा�यामुळे रा�यात मा�य�मक �श�कांचा  �व�तारह� मोठया �माणात झालेल� आहे. रा�यात मा�य�मक व 

उ�च मा�य�मक शाळा  �ामु�याने खाजगी सं�थांकडून  चाल�व�याजातात.  सन 1972  73 पासून रा�यात 10  2  3 हा 

शै� �ण क  आकृतीबंध सु� कर�यात आला असून 2 �तरावर�ल    क�न�ठ  महा�व�यालये सु� कर�यात आलेल� आहेत.

��डा व युवक क�याण  :

     रा�य शासना�या �श �ण �णाल�म�ये  शार��रक �श �ण , ��डा व  युवक सेवा यांचा समावेश आहे. ��डा �े�ा�या 

�वकासासाठ� जुलै 1970 म�ये ��डा व युवक  सेवा संचालनालयाची �थापना कर�यात आल� आहे.  या िज�हा 

�तरावरिज�हा प�र षद �या �श �ण �वभागा माफ�त या  धोरणाची अंमलबजावणी कर�यात येते.



�वभागाची उ�दद�टे : 

       शालेय �श �ण व ��डा �े�ाम�ये उ�द द�टांची पूत�ता कर�यात शासन कट�ब�द आहे. तसेच  या  उ�दद�ट पुत�चे 

काय� पुत�चे  काय� िज�हा   प�रषद �श�ण �वभागा माफ�त पार पाडले जाते.

1) �ाथ�मक  �श�णाचा दजा�  उंचावून व �याम�ये जीवनोपयोगी �श�णाचा समावेश करणे.

2) सव� मुला मुल�ंचे  �ाथ�मक  �श�ण पूण� करणे.

3) शाळांतील �व�या�ची गळती कमी क�न  100 ट�के  उपि�थ तीचे उ�दद�ट सा�य करणे.

4) 6 ते 14 वयोगटातील शाळा सोडलेल� शाळेत कधीच नगेलेल�, �थलांतर�त मुलांक क�रता पया�यी �श�णाचे उप�म 

राब�वणे.

5)  �वशेष गरजा असले�या मुलांना  �श�णाची समान संधी व सहभाग �मळून देणे.

6) मुल�ं�या �ाथ�मक �श�णासाठ� �वशेष काय��म राब�वणे.

7) शै��णक �वकासासाठ� असले�या  क��ा�या पुढ�ल योजना रा�यात �भावी राब�वणे.

1)  शालेय पोषण आहार योजना.

ब)  संगणक � �श �णा�या योजना.

क)  �श�यवृ�ी योजना.

ड)   भा�षक  धा�म�क  अ�पसं�याका संबंधी�या शै��णक योजना. 



        तसेच मदरसा आधु�न क�करण योजना.

8)  �ाथ�मक  मा�य�मक व महा�व�यालयीन शै��णक  पातळी पय�त�या  अ�यास� मात शार��रक  �श�णाचा 

समावेश व  �वकास करणे.

9) �व�या�या�साठ� ��डा  �पधा� व माग�दश�क  �श�बरांचे आयोजन �वकास करणे.

10) ��डा �वषयक पायाभूत सु�वधा �नमा�ण कर�याक�रता  ��येक �वभाग िज�हा  तालुका�तरावर  ��डा  संकुले उभी 

करणे. 

11) युवक  सेवा व युवक  क�याण�वषयक  काय��मांचे  आयोजन करणे.



�वभागाची रचना :

      शालेय �श�ण व ��डा �वभागा�या शासन  �तरावर�ल  �शास�नक �वभागाकडून मु�य�वे क�न 

धोरणा�मक  बाबींवर �नण�य घे�यात येतो.  शासन �तरावर �वभागाचे मं�ी /रा�यमं�ी  यांचे बरोबर �शास�नक 
�नयं�णा क�रता �धार स�चव / स�चव हे भारतीय �शासन  सेवे तील  अ�ध कार� काय�रत  आहेत. �यां�या  

अ�धप�या खाल� �वभागाकडे सहस�चव / उपस�चव, अवर स�चव  क�अ�धकार� व इतर सहा�यक कम�चार�वृंद 

काय�रत आहे.

        शासन  �तरावर मह�वाचे �नण�य  धोरणा�मक  बाबी  हाताळ�यात येतात.  मा�  योजनांची  

��ये�  अंमलबजावणी �े�ीय काया�लयातील �वभाग �मुख व �यां�या  अ�धप�याखाल�ल  अ�धका�यां माफ�त 

होते. �वभागा�या  अ�धप�या खाल�ल िज�हा�त�रय व �मुखाची काया�लय पुढ�ल �माणे आहेत.�े�ीय 

�तरावर�ल �वभाग.



�श�ण �वभाग, िज�हा प�रषद नांदेडची रचना  दश��वणारे
�ववरण प� 1 िज�हा�तर

�श�ण   स�मती  िज.प. नांदेड                                      मु�यकाय�कार� अ�धकार�   िज. प. नांदेड

                             �श�ण �वभाग िज�हा प�रषद, नांदेड

�श�णा�धकार� (�ाथ�मक) �श�णा�धकार� (�ाथ�मक)
उप�श�णा�धकार� (�ा.) उप�श�णा�धकार� (मा.)
उप�श�णा�धकार� (�ा.) उप�श�णा�धकार� (मा.)

�े�ीय काया�लय �ववरण प� 2 तालुका�तर
गट�श�णा�धकार� नांदेड गट�श�णा�धकार� �बलोल� गट�श�णा�धकार� लोहा गट�श�णा�धकार� अधा�पूर
गट�श�णा�धकार� कंधार गट�श�णा�धकार� भोकर गट�श�णा�धकार� नायगाव गट�श�णा�धकार� मुदखेड
गट�श�णा�धकार� मुखेड गट�श�णा�धकार� हदगाव गट�श�णा�धकार� धमा�बाद गट�श�णा�धकार� �हमायतनगर

गट�श�णा�धकार�   देगलूर गट�श�णा�धकार� �कनवट गट�श�णा�धकार� उमर� गट�श�णा�धकार� माहूर

�े�ीय काया�लय �ववरण प� 2 �ाम�तर
मु�या�यापक ( राजप�ीत) मु�या�यापक (अराजप�ीत) मु�या�यापक (अनुदानीत) मु�या�यापक क���य 



िज�हा प�रषद हाय�कूल (48) िज�हा प�रषद हाय�कूल (13) िज�हा प�र षद हाय�कूल (9) �ाथ�मक शाळा 


