कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मब
ं ई कायाालयातील कायाासनाबाबतची माहहती, रचना, काया व कताव्ये यांचा
तपशील
कायाासन क्रमांक - एक व तीन
म
द्दा
मद्दा
क्र.
1. आपली रचना, काये व कताव्ये
यांचा तपशील
2.

कायाासनाशी संबंहित माहहती

कला संचालनालयाची रचना सोबत जोडली आहे. कला संचालनालयातील (खद्द) अहिकारी
व कमाचारी यांच्या कताव्य व जबाबदा-या खालील प्रमाणे तसेच शाखाहनहाय सोबत जोडले
आहे.
आपले अहिकारी व कमाचारी यांचे अहिकार व कताव्ये
अहिकारी / कमाचारी नांव
अहिकारी व जबाबदा-या
1 कला संचालक
(कायाासन अहिकारी कायाासन क्रमांक एक)
2 उप कला संचालक

 कला संचालनालयाच्या अखत्याररतील शासकीय, अनदाहनत व हवनाअनदाहनत कला
संस्थावर शैक्षहणक व प्रशासकीय दृष्ट्या व आहथाक दृष्ट्या हनयंत्रण ठे वणे, कला
क्षेत्राहवषयी िोरण आखणे व अंमलबजावणी करणे.
 हवभागीय परीक्षा व हलहपक संवगाातील कमाचा-यांचे प्रहशक्षण.
 हनयक्त्या / गोपनीय अहवाल / बदल्या / बढत्या / आरक्षण / सेवा ज्येष्ठता याद्या /
कमाचा-यांचे रजा मंजरू ी आदे श इ.
 कला संचालनालय खद्द व कला संचालनालयाच्या अखत्याररतील शासकीय कला
संस्था / कायाालयातील कमाचा-यांचा कामाचा अंतगात फेरबदल व अहतररक्त
कायाभार सोपहवणे.
 शासकीय व शासनमान्य अशासकीय कला संस्थांचा योजनाबाबत प्रस्ताव सादर
करणे.
 शासकीय व शासन मान्य अशासकीय कला संस्था संबंहित तक्रार प्रकरणे हाताळणे.
 अनदान संहहता.

3 स्वीय सहायक
(कायाासन अहिकारी,
कायाासन क्र.तीन)

 Charitable Endowment Funds in Govt. Art Institute.
 शासकीय कला संस्थाकररता जमीन अहिग्रहहत करणे.
 शासकीय कमाचारी व शासनमान्य अशासकीय कला संस्था संबंहित न्यायालयीन
प्रकरणे
 कला संचालनालया संबंहित सवा पदांचे सेवा प्रवेश हनयम मान्य करुन घेणे.
 अहिकाराचा प्रदानीकरण / हवकेंद्रीकरण
 मागासवगीय कमाचा-यांचे आरक्षण हनहित करणे.
 सेवाप्रवेश हनयम (अ व ब)
 नवीन शासकीय कला संस्था हनहमाती
 खाजगी अनदाहनत / हवनाअनदाहनत कला संस्थातील अध्यापकीय वगााचे सेवा प्रवेश
हनयम
 फोटोग्राफी प्रहशक्षण (चेन्नई)
 पदहवका अभ्यासक्रम सिाररत करणे (खाजगी कला संस्था)
 अे.आई.सी.टी.ई वेतन श्रेणी लागूण करणे.
 सह संचालक व उप संचालक (तांहत्रक व अतांहत्रक) पदांची हनमीती करणे
 कला संचालनालय संबंहित हविान सभा / हविान पररषद प्रश्न
 कला संचालनालयाच्याअखत्याररतील कायाालयाचे तपासणी करणे
 पस्तक हवक्री
 प्रशासकीय वाहषाक अहवाल तयार करणे.
 इस्टेट मॅनेजर म्हणून काम पाहणे जसे वगा चार कमाचा-यांना कला शाळा
आवारातील हनवास्थानांचे वाटप करणे, उपहारगृह परररक्षण व कला शाळा
आवाराचे हवकास.
 कला संचालनालयातील पहारे करी व माळयांना कामाचे वाटप करणे.
 जनतेला माहहती दे णे.
 कला संचालनालयातील अहभलेखाचे जतन करणे.
 राज्यकला प्रदशान आयोहजत करणे व राज्य कला प्रदशान सहमती गठन करणे.
 कमाचा-यांना भहवष्य हनवााह हनिी व मोटार कार, गृह बांिणी अग्रीम मंजूर करणे.

5 अहिक्षक / प्रमख हलहपक

 आवक जावक टपालाची नोंदणी करणे [कायाासन क्रमांक चार (परीक्षा शाखा)
वगळू न]
 शासकीय कला संस्थांच्या आदशा मागणीपत्राची मंजूरीसाठी शासकीय
मद्रणालयाकडे पाठहवणे.
 कला संचालनालयातील वगा तीन व वगा चारच्या कमाचा-यांना नैमत्तीक रजा मंजरू
करणे.
 इतर सवा संकीणा प्रकरणे.
 कायाासन क्र.तीनचे जन माहहती अहिकारी म्हणून काम पाहणे (कायाालयीन आदे श
क्रमांक हडओअे-2010/तीन/1269, हद.28 जून 2010 नसार
 गोपनीय अहवाल
 कायाासनातील हटप्पणी सहा. यांचेकडू न सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाचे,
पत्रव्यवहाराचे अवलोकन करुन हनयमानसार िोरणात्मक व तांहत्रक बाबी तपासून
त्यावर त्यांचे अहभप्राय नमद करुन वररष्ठ अहिका-यांकडे प्रस्ताव पत्रव्यवहार सादर
करणे तसेच वररष्ठ अहिकारी यांच्याकडू न वेळोवेळी सोपहवण्यात येणारी कामे.
 गोपनीय अहवाल
 अनकंपा तत्वावर हनयक्त्या / कला शाळा आवारातील शहटंग / पदांचा आढावा /
न्यायालयीन प्रकरणे / हविानसभा लोकसभा लक्षवेिी सचनाचा पत्रव्यवहार / मॅफको
इमारत ताब्यात घेणे / आवारातील इमारतीची दे खभाल / अहिष्ठाता बंगल्याचे कला
संग्रहालयात रुपांतर करणे / बदल्या आहण सेवाहनवृत्ती आदे श / मंत्रालयातील
बैठका / आढावा / हव.स./हव.प. आश्वासन / ज्येष्ठता सूची / हबंद नामावली अद्ययावत
करणे / सेवाहनवृत्ती कमाचा-यांचा अहवाल / शासन हनणाय नस्ती / लोकआयक्त
प्रकरणे / नागररकांची सिाररत सनद तयार करणे /सेवाप्रवेश हनयम (अ व ब) / नवीन
शासकीय कला संस्था हनहमाती / खाजगी अनदाहनत / हवनाअनदाहनत कला
संस्थातील अध्यापकीय वगााचे सेवा प्रवेश हनयम / फोटोग्राफी प्रहशक्षण (चेन्नई) /
पदहवका अभ्यासक्रम सिाररत करणे (खाजगी कला संस्था) / संचालनालयाची
पनरा चना / भांडारवस्तू हनलेखीकरण करण्यासाठी भांडारपालाशी पत्रव्यवहार / सर

6 हटप्पणी सहाय्यक / संगणक
ऑपरे टर / वररष्ठ हलहपक

7 हलहपक टंकलेखक /
भांडारपाल

ज.जी.कला महाहवद्यालय साहहत्य खरे दी / नॅश्नल / महाराष्ट्र नॉलेज कॉपोरे शन / राज्य
कला प्रदशान (हवद्याथी व व्यावसाहयक) सरळ सेवा भरती प्रकरणे / अे.आई.सी.टी.ई
वेतन श्रेणी लागूण करणे. / सह संचालक व उप संचालक (तांहत्रक व अतांहत्रक)
पदांची हनमीती करणे
 गोपनीय अहवाल / अहजात रजा / टेहलफोन हबल / लाईट हबल / वतामान पत्र हबल /
वसतीगृह पत्रव्यवहार / भहवष्य हनवााह हनिी / वैद्यकीय प्रहतपूती / कमाचारी दै हनक
भत्ता / पहारे क-यांचे अहतकालीन भत्ता / हचत्ररथ / कायाालयीन गाडी संबंहित कामे
(हडझेल/पेटरोल इ.) / घर अग्रीम / संगणक अग्रीम / रे ल्वे पास/झेरॉक्स यंत्र /
चक्रमद्रण यंत्र मानिन / प्रॉपटी-कॅन्टीन / शासकीय वकीलाचे मानिन / वैद्यकीय
तपासणी व चाररत्र्य पळताळणी / अहिका-यांचे कायाभार हस्तांतरण / हहंदी - मराठी
भाषा सूट हमळणेबाबत / ज्येष्ठता सूची / जात पडताळणी / शासकीय कमाचारी वगा
तीन व चार यांना हनवासस्थान हमळण्याबाबत / आवारातील झाडांची दे खभाल /
सरळ सेवा भरती प्रकरणे / वगा 1 व वगा 2 यांचे सरळसेवा व पदोन्नतीचे प्रस्ताव /
परीहवक्षािीन कालाविी / A.I.C.T.E. वेतन श्रेणी लागू करणे / सह संचालक व उप
संचालक (तांहत्रक व अतांहत्रक) पदांची हनमीती करणे / कमाचारी व अध्यापक यांच्या
वैयक्तक्तक संहचका / अपंगांची ररक्तपदांबाबत / अनसूहचत जाती-जमाती आयोग /
सफाई कामगार आयोग / G.R. - सामान्य प्रशासन हवभाग / संचालनालयाची
पनरा चना / भांडारवस्तू हनलेखीकरण करण्यासाठी भांडारपालाशी पत्रव्यवहार / सर
ज.ज.कला महाहवद्यालय साहहत्य खरे दी / डाटाबेस संचालनालयातील व त्यांच्या
आस्थापनेवरील सवा अहिकारी व कमाचारी / अहिवेशन काळातील कामाचे आदे श /
संचालनालयाने हवकत घेतलेले जूने हचत्र / सी.ई.टी. परीक्षा / राज्य कला प्रदशान
(हवद्याथी व व्यावसाहयक) / सरळ सेवा भरती प्रकरणे
 पोस्टेज (डाक नोंद लेखा) / आवक जावक नोंदी / अहभलेख (रे कॉडा ठे वणे) टंकलेखन
/ दू रध्वनी / राज्य कला प्रदशान (हवद्याथी व व्यावसाहयक) / जहांगीर आटा गॅलरी /
हकरकोळ रजा / वृत्तपत्र जाहहरात / हंगामी कंत्राटी हवभागीय परीक्षेसाठी अहिकायांना परीक्षक म्हणून पाठहवणे / महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग प्राध्यापक / अहिष्ठाता

पदांच्या मलाखतीसाठी तज्ांची हशफारस करणे / आवारातील हनवासाची दरुस्ती
3.

हनणाय घेण्याच्या प्रहक्रयेत अनसरण्यात येणारी कायापध्दती, कायाालयात प्राप्त होणारे सवा टपाल एकत्र करुन त्यापैकी कायाासन
तसेच पयावेक्षण आहण उत्तरदायीत्व प्रणाली.
क्रमांक चार (परीक्षा शाखा) संबंिी टपाल वगळू न उवाररत टपाल
कायाासन अहिकारी (आस्थापना) / कला उपसंचालक (प्रशा.) यांचे
कडे माहकिंग करण्याकररता सादर करुन माहकिंग झालेले टपालाची
हवहहत नमन्यातील आवक बारहनशीत नोंद घेवून शाखाहनहाय
टपालाचे वाटप करणे व परीक्षा शाखेचे सवा टपाल स्वतंत्रपणे पढील
कायावाहीसाठी परीक्षा शाखेकडे पाठहवणे. दू रध्वनी संदेश घेणे व
आलेले दू रध्वनी संबंहित कायाासन अहिकारी यांना जोडू न दे णे,
फॅक्स घेणे व पाठहवणे. कायाालया बाहेरुन प्राप्त होणारे हस्तपोच
टपाल स्वीकारणे. कायाालया बाहेर जाणारे सवा टपालाची (परीक्षा
शाखा वगळू न) जावक बारहनशीत नोंद घेणे व डाकनोंद लेखा
अद्ययावत ठवणे. कायाासन अहिकारी यांनी वेळोवेळी हदलेली
कालमयााहदत कामे पार पाडणे.
आवक बारहनशी हलहपकाकडू न प्राप्त झालेले टपाल
कायाासनातील हलहपका माफात हनंदणी करुन कायाासनातील
हटप्पणी सहा., प्रमख हलहपक / अहिक्षक यांना वाटप करतात. प्राप्त
झालेल्या पत्रावर हटप्पणी सहा. प्रकरणीकेवर / नवीन हवषय
असल्यास प्रकरणीका तयार करुन अहिका-यांना हनणाय
घेण्याकररता हनयमानसार हटप्पणी व मसदा लेखन करुन पढील
कायावाहीसाठी प्रमख हलहपक / अहिक्षक यांच्याकडे सादर करतात.
सदर प्रकरणीचे पररवेक्षण झाल्यानंतर प्रकरणीका प्रकरणपरत्वे
मा.कला उपसंचालक (प्रशा.) / मा.संचालक यांच्या स्वाक्षरी कररता
पाठहवले जातात व पत्रावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर पत्र हनगाहमत
करण्याकररता प्रकरणीका आस्थापना शाखेच्या हलहपकाकडे
आल्यानंतर सदर प्रकरणीकेतील पत्रे हवहहत नमन्यातील जावक

4.

5.

6.
7.

8.

बारहनशीत नोंद घेवून पत्र हनगाहमत केलेला कायाालयीन प्रतीची
प्रकरणीका संबंहित कमाचा-यांकडे परत करण्यात येते.
स्वत:ची काये पार पाडण्यासाठी त्याच्याकडू न ठरहवण्यात कमाचा-यांना स्वत:ची कताव्य व जबाबदा-यानसार पदहनहाय
आलेली मानके
कामाचे वाटप करण्यात येते व हवषयहनहाय प्रचहलत असलेल्या
अद्ययावत शासन हनणाय / शासन पररपत्रक इ. नसार काया पार
पाडणे.
त्याच्याकडे असलेले हकंवा त्याच्या हनयंत्रणात असलेले महाराष्ट्र नागरी सेवा हनयम, महाराष्ट्र कोषागार हनयम, शासन हनणाय,
हकंवा त्याची काये पार पाडण्यासाठी त्याच्या आदे श व पररपत्रके इत्यादी ंचा सारसंग्रह इ.,
कमाचारीवगााकडू न वापरण्यात येणारे हनयम, हवहनयम,
सचना, हनयमपक्तस्तका आहण अहभलेख.
त्याच्याकडे असलेल्या हकंवा त्याच्या हनयंत्रणाखाली सोबत जोडले आहे.
असलेल्या दस्तऐंवजांच्या प्रवगााचे हववरण
आपले िोरण तयार करण्याच्या हकंवा त्याची दरवषी या कायाासनामाफात कलेचा प्रसार व्हावा म्हणून राज्यकला
अंमलबजावणी
करण्याच्या
संबंिात,
लोकांशी प्रदशान आयोहजत केले जाते. आयोजनाकररता कलासंचालकांच्या
हवचारहवहनमय करण्यासाठी हकंवा लोकांकडू न हनवेदने अध्यक्षतेखाली कलासंचालनालयाच्या अखत्याररतील शैक्षहणक
केली जाण्यासाठी अक्तस्तत्वात असलेलया कोणत्याही संस्थांतील अहिका-यांची सहमती गहठत करुन प्रदशान आयोहजत
व्यवस्थेचा तपशील
केले जाते. त्यामळे जनमत चाचळी घेणे अथवा थेट जनतेशी संबंि
असे कोणतेही िोरणात्मक हनणाय घेतले जात नाही.
आपल्या एक भाग म्हणून हकंवा सल्ला दे ण्याच्या या कायाासनामाफात थेट जनतेशी संबंि असे कोणतेही िोरणात्मक
प्रयोजनासाठी म्हणून घहटत केलेल दोन हकंवा अहिक हनणाय घेतले जात नाही.
व्यक्ती ंच्या हमळू न बनलेलया मंडळाचे, पररषदांचे,
सहमत्यांचे आहण अन्य हनकायांचे हववरण आहण त्या
मंडळांच्या, पररषदांााच्या, सहमत्यांांच्या आहण अन्य
हनकायांच्या बैठकी लोकांसाठी खूल्या आहेत हकंवा कसे
हकंवा अशा बैठकीची कायावृत्ते जनतेला पहावयास
हमळण्याजोगी आहेत हकंवा कसे याबाबतचे हववरण.
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आपल्या अहिका-यांची आहण कमाचा-यांची हनदे हशका
प्रभारी स्वीय सहायक - श्री.ना.म.वाघमोडे ,
प्रमख हलहपक - श्री.हव.पा.राणे
हटप्पणी सहाय्यक/ संगणक ऑपरे टर - श्री.अ.हन.उगले
हटप्पणी सहाय्यक - ररक्त
हलहपक टंकलेखक - श्री.हव.सू.राऊत व श्री.रा.अ.कापडी
आपल्या प्रत्येक अहिका-याला व कमाचा-याला हमळणारे या कायाासनाशी संबंहित नाही.
माहसक वेतन, तसेच प्राहिकरणाच्या हवहनयमांचे तरतूद
केल्याप्रमाणे नकसानभरपाई दे ण्याची पध्दती.
सवा योजनांचा तपशील, प्रस्ताहवत खचा दशाहवणारा, या कायाासनाशी संबंहित नाही.
आपल्या प्रत्येक अहभकरणाला नेमून हदलेला अथासंकल्प
आहण संहवतरररत केलेल्या रकमांचा अहवाल.
अथासहाय्य कायाक्रमाच्या अंमलबजावणीची रीत तसेच या कायाासनामाफात थेट जनतेला अथासहाय्य दे ण्यासंदभाातील
वाटप केलेल्या रकमा आहण अशा कायाक्रमांांच्या कोणतीही योजना राबहवली जात नाही.
लाभाहिका-यांचा तपशील.
ज्या व्यक्ती ंना सवलती, परवाने हकंवा प्राहिकारपत्रे हदलेली संबंहित नाही.
आहेत अशा व्यक्ती ंचा तपशील.
इलेक्ट्रॉहनक स्वरुपात त्यास उपलब्ध असलेल्या हकंवा संबंहित नाही.
त्याच्याकडे असलेल्या माहहतीच्या संबंिातील तपशील.
माहहती हमळहवण्यासाठी नागररकांना उपलब्ध असणा-या संबंहित नाही.
सहविांचा तपशील, तसेच सावाजहनक वापरासाठी
चालहवण्यात येत असलेल्या ग्रंथालयाच्या हकंवा
वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वेळांचा तपशील.
जन माहहती अहिका-याची नावे, पदनामे, आहण इतर जन माहहती अहिकारी - श्री.ना.म.वाघमोडे ,
तपशील.
सहाय्यक जन माहहती अहिकारी - श्री.अ.हन.उगले
हवहहत करण्यात येईल अशी इतर माहहती.
हनरं क
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