माहिती अहिकार अहिहियम , २००५ मिील कलम (४ ) ( १ ) (ख)
िसु ार सार्वजहिक प्राहिकरण र्रील आबिं िे यािसु ार प्रत्येक सार्वजहिक
प्राहिकरणािे १ ते १७ मद्दु य् ार्र स्र्त : िुि प्रकाहित करार्याची माहिती
भारतीय जैन संघटनेचे
माध्यममक व उच्च माध्यममक मवद्यालय मपंपरी पुणे १८
( अद्दयार्त् हद्द. ३१ जल
ु ै २०२० अखेर पयंत )

सरं चनेचा तक्ता
प्राचायव

उपप्राचायव

पयवर्ेक्षक

हिक्षक

हिक्षके तर कमवचारी

र्ररष्ठ हलहपक

प्र.िाला सिाय्यक

कहिष्ठ हलहपक

प्र.िाला पररचर

ग्रंथपाल

िाईक

हिपाई

प्रपत्र – १
मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( एक )

भारतीय जैन संघटना माध्यममक व उच्च माध्यममक मवद्यालय मपंपरी पुणे येथील
कामांचा आमण कततव्याचा तपशील –
१. शालेचे नाव
भारतीय जैन संघटना माध्यममक व उच्च
माध्यममक मवद्यालय मपंपरी पुणे
२ पत्ता
सतं तुकाराम नगर , मपपं री , पण
ु े १८
३ प्राचायत
श्री. कदम एस. डी.
४ कायतकक्षा : भौगोमलक
मपपं री मचंचवड - महाराष्ट्र
५ धोरण (vision)
भारताचा आदशत नागररक घडमवणे,
आत्ममवश्वास पूवतक त्याचा सवाांगीण
मवकास करणे.
६ प्रत्यक्ष कायत
शैक्षमणक, सांस्कृमतक , क्रीडात्मक,
बोधात्मक उपक्रमाद्वारे वरील धोरण पार
पाडणे.
७ स्थावर मालमत्ता (येथे तुमच्या प्रामधकरणाची मनरंक
जमीन , इमारत आमण अन्य स्थावर मालमत्तेचा
तपशील द्यावा )

८
९

संरचनेचा तक्ता
कायातलयाची वेळ आमण दूरध्वनी
क्रमांक

मागे जोडला आहे.
स. १०.०० ते ५.००
दूरध्वनी – ०२० -२७४२२३११
इमेल – bjs1school@gmail.com
१० साप्तामहक सट्टु ी आमण मवशेष सेवांचा शासकीय मनयमानुसार
कालावधी

प्रपत्र – २
मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( दोन )

अ.क्र.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

अमधकार पद
प्राचायत
उप प्राचायत
पयतवेक्षक
मशक्षक
वररष्ठ मलमपक
कमनष्ठ मलमपक
ग्रथ
ं पाल
प्रयोग शाला सहाय्यक
प्रयोग शाला पररचर
मशपाई

अमधकार व कततव्य
मख्ु याध्यापक/प्राचायव ,
उपप्राचायव/उपमख्ु याध्यापक, हिक्षक र्
हिक्षके तर कमवचारी र्र्व (हलहपक) यांची
कतवव्य र् जबाबद्दाऱ्या मिाराष्ट्र खाजर्ी
िाळातं ील कमवचारी (सेर्ेच्या िती)
हियमार्ली १९८१ मिील हियम २२ (१)
मिील अिसु चू ी ‘अ’ मध्ये हर्हिहद्दवष्ट के ल्या
प्रमाणे असतील.

प्रपत्र – ३
मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( तीन )

हिणवय घेण्याच्या प्रहियेत अिसु रण्यात येणारी कायव पद्धती, तसेच पयवर्ेक्षण आहण उत्तरद्दाहयत्र्
प्रणाली.
मिाराष्ट्र खाजर्ी िाळांतील कमवचारी (सेर्ेच्या िती) हियमार्ली १९८१ मिील
तरतद्दु ीिसु ार हिणवय घेण्याच्या प्रहियेत अिसु रण्यात येणारी कायव पद्धती, तसेच पयवर्ेक्षण आहण
उत्तरद्दाहयत्र् प्रणाली राबर्ली जाते.

प्रपत्र – ४
मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( चार )

मख्ु याध्यापक/प्राचायव ,उपप्राचायव/उपमख्ु याध्यापक,पयवर्ेक्षक, हिक्षक र् हिक्षके तर
कमवचारी र्र्व याचं ी कतवव्य पार पाडण्यासाठी त्यांच्याकडूि ठरहर्ण्यात आलेली मािके मिाराष्ट्र
खाजर्ी िाळांतील कमवचारी (सेर्ेच्या िती) हियमार्ली १९८१ मिील हियम १४ र् हियम
१५ िसु ार ठरलेली आिेत.

प्रपत्र – ५
मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( पाच )

आस्थापिेतील सर्व कमवचारी त्यांचे कतवव्य पार पाडण्यासाठी मिाराष्ट्र खाजर्ी िाळांतील
कमवचारी (सेर्ेच्या िती) हियमार्ली १९८१ मिील तरतद्दु ी र् हियम याच
ं ा र्ापर करतात.

प्रपत्र – ६
मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( सहा )

कायावलयाकडे असलेल्या हकंर्ा त्याच्या हियंत्रणाखाली असलेल्या द्दस्तऐर्जांचे हर्र्रण
अ.ि. पद्दिाम
१ प्राचायव

२
३

उपप्राचायव /
पयवर्ेक्षक
हलहपक

४

ग्रंथपाल

५

प्रयोर् िाला
सिाय्यक

द्दस्त प्रकार
सेर्ा पस्ु तके , कमवचारी र्ैयहिक फ़ाइल, मुळ िाला
मान्यता , सर्व सेर्क संच र् र्ैयहिक कमवचारी
मान्यता , र्ोपिीय अिर्ाल , िाला सहमहत र् इतर
सहमत्यांचे इहतर्त्तृ ,
सचु िा र्िी , बल
ु ेहिि र्िी , पाठहिररक्षण र्िी,
िाचण र्िी ,
मळ
ु हर्याथी द्दाखले , जिरल रहजस्िर , िजेरी पस्ु तक
, र्ळती रहजस्िर , बोडव कामकाजा सबहं ित सर्व
पत्रके र् इतर , र्ेति द्देयके , हिष्ट्यार्त्तृ ी हर्षयी सर्व
माहिती , अकाउंि हर्षयीचे सर्व द्दस्तार्ेज़ , जंर्म
मालमत्ता रहजस्िर र् अन्य माहिती.
ग्रंथालयाहतल पस्ु तके , पस्ु तक िोंद्द र्िी , सर्व हिक्षा
अहियाि अतं र्वत हमळालेली पस्ु तके इ .
हर्िार्ातील जड र्ास्तु संग्रि िोंद्द र्िी , प्रयोर्
िालेच्या सािि समग्रीची जंत्री , द्दैिंहद्दि प्रयोर् िोंद्द
र्िी .तोडफोड िोंद्द र्िी र् इतर .

प्रपत्र – ७
मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( सात )

आपले िोरण तयार करण्याच्या हकंर्ा त्याची अमलबजार्णी करण्याच्या संद्दिावत , लोकांिी
हर्चार हर्हिमय करण्यासाठी हकंर्ा लोकांकडूि हिर्ेद्दिे के ली जाण्यासाठी अहस्तत्र्ात
असलेल्या कोणत्यािी व्यर्स्थेचा तपिील –
--- हिरंक
प्रपत्र – ८
मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( आठ )

आपला एक िार् म्िणिू हकंर्ा सल्ला द्देण्याच्या प्रयोजिासाठी घहित के लेल्या द्दोि हकंर्ा
अहिक व्यिींच्या हमळूि बिलेल्या मंडलाचे, पररषद्दांचे , सहमत्यांचे आहण अन्य बैठकी
लोकासं ाठी खल्ु या आिेत हकंर्ा कसे अिा बैठकीचे कायवर्तृ जितेला पिार्यास हमलान्यजोर्ी
आिेत हकंर्ा कसे या बाबतचे हर्र्रण एक िार् म्िणिू हकंर्ा सल्ला द्देण्याच्या प्रयोजिासाठी प्रबिं सहमती ,िाळा सहमती , हर्या
सहमती, िालेय व्यर्स्थापि सहमती, हिक्षक पालक सहमती, महिला तिार हिर्ारण सहमती इ.
सहमतीचे घिि के लेले आिे.

प्रपत्र – ९
मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( नऊ )
भारतीय जैन सघं टना माध्यममक व उच्च्माध्यममक मवद्यालय , मपपं री , पण
ु े १८
मशक्षक व मशक्षके तर कमतचारी मनदेमशका
माध्यममक मवभाग
अ.क्र.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१
२
३
४
५
१
२
३
४
५
६

रुजू मदनांक
पद
रुजू मदनांक अ.क्र. मशक्षकांची नावे
पद
प्र. मख्ु याध्यापक 15.06.2017 १४ सौ. िायबर एि. आर. उपहिहक्षका 01.08.1998
उपमुख्याध्यापक 03.10.2016 १५
श्री. र्ाढे जी. के .
उपहिक्षक 1.12.1993
उपहिक्षक
1.12.1993 १६ श्री. परु ोहित डी. एि. उपहिक्षक 1.10.1998
उपहिक्षक
1.12.1993 १७ कु. पाििे जे . एस. उपहिहक्षका 1.12.1993
उपहिक्षक
1.12.1993 १८ सौ. बोद्दडे व्िी. जी. उपहिहक्षका 10.06.1994
उपहिक्षक 10.06.1994 १९ सौ. परब एस. आर. उपहिहक्षका 10.06.1994
उपहिक्षक 14.06.1994 २० श्री. िेळके एम. जी . उपहिक्षक 11.08.1999
उपहिहक्षका 1.07.1994 २१ सौ. चौिरी आर. पी. हिक्षण सेहर्का 01.01.2017
उपहिक्षक
1.07.1994 २२ श्री. मरळ एम. एस. हिक्षण सेर्क 18.01.2019
उपहिक्षक 4.07.1994 २३ श्री. र्ारघडे एि.डी. हिक्षण सेर्क 18.01.2019
उपहिक्षक 20.07.1994 २४ श्री. िाईकिर्रे एस.सी. हिक्षण सेर्क 18.01.2019
उपहिक्षक 8.08.1994 २५ श्री. चव्िाण पी. एच. हिक्षण सेर्क 18.01.2019
हर्िेष हिक्षक 10.06.1994 २६ सौ. बिकर व्िी. पी. हिक्षण सेहर्का 06.02.2019
उच्च माध्यममक मवभाग
श्री. र्ांिी एस. एस.
व्याख्याता 10.06.1994 ६ सौ. र्ायकर्ाड एम. एस. हिक्षण सेहर्का 21.01.2019
सौ. र्डर्े ए. ए.
व्याख्याती 10.06.1994 ७
कु. जैि एि.पी. हिक्षण सेहर्का 21.01.2019
श्री. र्जे एस. एम.
व्याख्याता 10.06.1994 ८ श्री. जािर् एस.एल . हिक्षण सेर्क 21.01.2019
श्री. सर्ु े डी.ए.
व्याख्याता
15.7.1995 ९ श्री. मासाळकर के .एस. हिक्षण सेर्क 21.01.2019
सौ. ढोकरे पी.एस.
व्याख्याती 7.11.2014
मशक्षके तर कमतचारी
श्री. कुलकणी आर.आर र्ररष्ठ हलहपक 1.12.1993 ७ श्री. लांडर्े एस.एल. प्र. िाळा पररचर 1.12.1999
श्री. बोडके एम.् सी. र्ररष्ठ हलहपक 1.03.1996 ८ श्री. कहर्तके एस.एस.
िाईक
1.12.1999
श्री. हचतळकर बी.बी. कहिष्ठ हलहपक 1.07.1999 ९ श्री. लोखंडे आर. एि .
हिपाई
1.12.1993
श्री. हिद्दं े बी.बी. प्र. िाळा सिायक 10.06.1994 १०
श्री. घिं े डी. बी.
हिपाई 21.08.1998
श्री. बिसोडे पी. एस. प्र. िाळा सिायक 10.06.1994 ११ श्री. माथेफोड एस.व्िी.
हिपाई
1.12.1999
1.08.2018
श्री. जािर् एि.डी.
ग्रंथपाल

मशक्षकांची नावे
श्री. कद्दम एस. डी .
डॉ. कोकणे आर. एस.
श्री. पािील अरहर्ंद्द एस.
श्री. पािील अहजत एस.
श्री. घोडके सी. आर.
श्री. िरर्ांडे डब्लू .व्िी.
श्री. कणके जी. एल.
सौ. पाडं कर एस. एम.
श्री. याद्दर्ाडकर अ. ज.
सौ. पर्ार आर . बी.
श्री. जर्ताप एम. एि .
श्री. हर्री एल. बी.
श्री. इर्ं ले आर. एम.

प्रपत्र – १०
मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( दहा )
भारतीय जैन सघं टना माध्यममक व उच्च्माध्यममक मवद्यालय , मपपं री , पण
ु े १८
मशक्षक व मशक्षके तर कमतचारी ( मामसक वेतन - जुलै २०२० )
माध्यममक मवभाग
अ.क्र.

मशक्षकांची नावे

मामसक
वेतन

पद

१

श्री. कद्दम एस. डी .

२

डॉ. कोकणे आर. एस.

३

श्री. पािील अरहर्द्दं एस.

उपहिक्षक

४

श्री. पािील अहजत एस.

५

अ.क्र.

प्र. मख्ु याध्यापक 106203
उपमख्ु याध्यापक 137295

मशक्षकांची नावे

पद

मामसक
वेतन

१४

सौ. िायबर एि. आर.

उपहिहक्षका

98871

१५

श्री. र्ाढे जी. के .

उपहिक्षक

93231

104793

१६

श्री. परु ोहित डी. एि.

उपहिक्षक

83125

उपहिक्षक

104793

१७

उपहिहक्षका

88342

श्री. घोडके सी. आर.

उपहिक्षक

104793

१८

कु. पािणे जे . एस.
सौ. बोद्दडे व्िी. जी.

उपहिहक्षका

85804

६

श्री. िरर्ाडं े डब्लू .व्िी.

उपहिक्षक

104793

१९

सौ. परब एस. आर.

उपहिहक्षका

85804

७

श्री. कणके जी. एल.

उपहिक्षक

101832

२०

श्री. िेळके एम. जी .

उपहिक्षक

78472

८

सौ. पाडं कर एस. एम.

उपहिहक्षका

104793

२१

सौ. चौिरी आर. पी.

हिक्षण सेहर्का

7000

९

श्री. याद्दर्ाडकर अ. ज.

उपहिक्षक

104793

२२

श्री. मरळ एम. एस.

हिक्षण सेर्क

8000

१०

सौ. पर्ार आर . बी.

उपहिहक्षका

104793

२३

श्री. र्ारघडे एि.डी.

हिक्षण सेर्क

8000

११

श्री. जर्ताप एम. एि .

उपहिक्षक

104793

२४

श्री. िाईकिर्रे एस.सी.

हिक्षण सेर्क

8000

१२

श्री. हर्री एल. बी.

उपहिक्षक

104793

२५

श्री. चव्िाण पी. एच.

हिक्षण सेर्क

8000

१३

श्री. इर्ं ळे आर. एम.

हर्िेष हिक्षक

101832 २६
उच्च माध्यममक मवभाग

सौ. बिकर व्िी. पी.

हिक्षण सेहर्का

8000

१

श्री. र्ािं ी एस. एस.

व्याख्याता

142653

६

सौ. र्ायकर्ाड एम. एस.

हिक्षण सेहर्का

9000

२

सौ. र्डर्े ए. ए.

व्याख्याती

141384

७

हिक्षण सेहर्का

9000

३

श्री. र्जे एस. एम.

व्याख्याता

133347

८

कु. जैि एि.पी.
श्री. जािर् एस.एल .

हिक्षण सेर्क

9000

४

श्री. सर्ु े डी.ए.

व्याख्याता

133347

९

श्री. मासाळकर के .एस.

हिक्षण सेर्क

9000

५

सौ. ढोकरे पी.एस.

व्याख्याती

१
२
३
४
५
६

श्री. कुलकणी आर.आर
श्री. बोडके एम.् सी.
श्री. हचतळकर बी.बी.
श्री. हिंद्दे बी.बी.
श्री. बिसोडे पी. एस.
श्री. जािर् एि.डी.

७
८
९
१०
११

श्री. लांडर्े एस.एल.
श्री. कहर्तके एस.एस.
श्री. लोखंडे आर. एि .
श्री. घिं े डी. बी.
श्री. माथेफोड एस.व्िी.

प्र. िाळा पररचर

51541
47170
43978
41440
41440

70530
मशक्षके तर कमतचारी
र्ररष्ठ हलहपक
80869
र्ररष्ठ हलहपक
73960
कहिष्ठ हलहपक
53515
प्र. िाळा सिायक 58450
प्र. िाळा सिायक 58450
ग्रंथपाल
2500

िाईक
हिपाई
हिपाई
हिपाई

प्रपत्र – ११
मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( अकरा )
२०१९ –२० या मवत्तीय वषातत प्राप्त अनदु ान व खचत याबाबतची मामहती .
अ.क्र.
१

२

खचातची बाब
वेतन अनुदान
माध्यममक
उच्च माध्यममक
वेतनेतर अनुदान

प्राप्त अनुदान
(रक्कम रुपयात )
२,३३,४९,६८०
१,०४,९७,२४३
०

माहे अखेर झालेला
प्रत्यक्ष खचत
२,३३,४९,६८०
१,०४,९७,२४३
०

प्रपत्र – १२
मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( बारा )

अथव सिाय्य कायविमाच्या अमलबजार्णीची ररत तसेच र्ािप के लेल्या रक्कमा आहण अिा
कायविमाच्या योजिेसाठी लािार्थयांचा तपिील –
हिरंक

प्रपत्र – १३
मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( तेरा )

ज्या व्यिींिा सर्लती , परर्ािे हकंर्ा प्राहिकार पत्रे हद्दलेली आिेत अिा व्यिीचा तपिील -- हिरंक
प्रपत्र – १४
मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( चौदा )

इलेक्रोहिक स्र्रूपात त्यास उपलब्ि असलेल्या हकंर्ा त्याच्याकडे उपलब्ि असलेल्या
माहिती अहिकारासबंिातील तपिील .
१. माहितीचा अहिकार अहिहियम २००५ च्या ४ (१) ( ख) अन्र्ये प्रतेक सार्वजहिक प्रहिकरािािे
प्रहसध्द्द करार्याची माहिती िारतीय जैि संघििा हर्यालय हपंपरी यांच्या संकेत र्र प्रहसद्ध करण्यात
आलेली आिे.
२. संकेतस्थळ – www.bjs.edu.in

हिरंक
प्रपत्र – १५
मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( पंधरा )
माहिती हमळहर्न्यासाठी िार्ररकांिा उपलब्ि असणा या सहु र्िाचं ा तपहिल तसेच सार्वजहिक
र्ापरासाठी चालहर्ण्यात येत असलेल्या ग्रथं ालयाच्या हकंर्ा र्ाचिालयाच्या कामकाजाच्या र्ेळेचा
तपिील –

हिरंक

प्रपत्र – १६
मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( सोळा )

जन मामहती अमधका-यांची नावे पदनामे
िारतीय जैि संघििा माध्यहमक र् उच्च माध्यहमक हर्यालय, हपपं री, पणु े १८.
कायावलयातील प्रथम अहपलीय अहिकारी ,
जि माहिती अहिकारी र् सिाय्यक माहिती अहिकारी यांचा तपिील
अ.क्र.
१

सहायक मामहती
अमधकारी
श्री.बोडके एम.सी.
(र्ररष्ठ हलहपक )

जन मामहती
प्रथम अमपलीय
अमधकारी
अमधकारी
डॉ. कोकणे आर. एस. श्री. कद्दम एस.डी.
उप प्राचायव
प्र. प्राचायव

प्रपत्र – १७
मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( सतरा )
हर्हित करण्यात येईल अिी इतर माहिती प्रहसद्ध करील आहण त्याितं र द्दरर्षी ती प्रकाििे अययार्त
करील –

