
 
 

माहिती अहिकार अहिहियम , २००५ मिील कलम (४ ) ( १ ) 

(ख) िुसार सार्वजहिक प्राहिकरण र्रील आबंििे यािुसार प्रत्येक 

सार्वजहिक प्राहिकरणािे १ ते १७ मुद्द्यार्र स्र्त : हुि प्रकाहित 

करार्याची माहिती  
 

भारतीय जैि सघंटिचेे  
माध्यहमक र् उच्च माध्यहमक हर्यालय पपंपरी पुणे १८  

 
( अदयार्त्  दद. ३१ मे २०२२ अखेर पयंत )  

 
  



 

 
सरंचिचेा  तक्ता 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

मुख्याध्यापक   

उपमुख्याध्यापक   

पयवर्ेक्षक 

हिक्षक  हिक्षकेतर कमवचारी  

र्ररष्ठ हलहपक   

कहिष्ठ हलहपक   

प्र.िाला सिाय्यक    

प्र.िाला पररचर  

ग्रंथपाल  िाईक  

हिपाई   



प्रपत्र – १   

मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( एक ) 

भारतीय जिै सघंटिा माध्यहमक र् उच्च माध्यहमक हर्यालय पपपंरी पुणे यथेील कामाचंा 

आहण कतवव्याचा तपिील – 

१.  िालचेे िार्  भारतीय जिै सघंटिा माध्यहमक र् उच्च 

माध्यहमक हर्यालय पपपंरी पुणे- 

२ पत्ता  सतं तकुाराम िगर , पपंपरी , पणुे-४११०१८  

३ मुख्याध्यापक  श्री. देशमुख ददलीपकुमार भगवान  

४ कायवकक्षा : भौगोहलक  पपपंरी पचंचर्ड - मिाराष्ट्र  

५ िोरण  (vision) भारताचा आदिव िागररक घडहर्णे, 

आत्महर्श्वास परू्वक त्याचा सर्ागंीण 

हर्कास करणे.  

६ प्रत्यक्ष कायव  िैक्षहणक, सासं्कृहतक , क्रीडात्मक, 

बोिात्मक उपक्रमाद्वारे र्रील िोरण पार 

पाडणे. 

७ स्थार्र मालमत्ता (यथेे तमुच्या प्राहिकरणाची 

जमीि , इमारत आहण अन्य स्थार्र मालमत्तचेा तपिील 

यार्ा ) 

हिरंक  

८ सरंचिेचा  तक्ता  मागे जोडला आिे.  

९ कायावलयाची र्ेळ आहण दरूध्र्िी 

क्रमाकं  

स. १०.०० ते ५.००  

भ्रमणध्वनी- ९९२१७९४०४२ 

दरूध्र्िी – ०२० -२७४२२३११  

इमले – bjs1school@gmail.com 

१०  साप्ताहिक सटु्टी आहण हर्िषे सरे्ांचा 

कालार्िी 

िासकीय हियमािसुार  

 
   



प्रपत्र – २  

मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( दोि ) 

 
 

अ.क्र. अहिकार पद  अहिकार र् कतवव्य  

१ मुख्याध्यापक   
 

मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, हिक्षक र् 

हिक्षकेतर कमवचारी र्गव (हलहपक) यांची 

कतवव्य र् जबाबदाऱ्या मिाराष्ट्र खाजगी 

िाळांतील कमवचारी (सेर्ेच्या िती) 

हियमार्ली १९८१ मिील हियम २२ (१) 

मिील अिुसूची ‘अ’ मध्ये हर्हिर्दवष्ट केल्या 

प्रमाणे असतील. 

 

२ उपमुख्याध्यापक   

३ पयवर्ेक्षक 

४ हिक्षक  

५ र्ररष्ठ हलहपक  

६ कहिष्ठ हलहपक  

७ ग्रथंपाल  

८ प्रयोग िाला सिाय्यक  

९ प्रयोग िाला पररचर  

१० हिपाई  

  



प्रपत्र – ३  

मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( तीि ) 

 
 

हिणवय घेण्याच्या प्रदक्रयेत अिुसरण्यात येणारी कायव पद्धती, तसेच पयवर्ेक्षण आहण 

उत्तरदाहयत्र् प्रणाली. 

       मिाराष्ट्र खाजगी िाळांतील कमवचारी (सेर्ेच्या िती) हियमार्ली १९८१ मिील 

तरतुदीिुसार हिणवय घेण्याच्या प्रदक्रयेत अिुसरण्यात येणारी कायव पद्धती, तसेच पयवर्ेक्षण 

आहण उत्तरदाहयत्र् प्रणाली राबर्ली जाते. 

 
 

प्रपत्र – ४  

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

 

      मुख्याध्यापक,उपमुख्याध्यापक,पयवर्ेक्षक, हिक्षक र् हिक्षकेतर कमवचारी र्गव यांची 

कतवव्य पार पाडण्यासाठी त्यांच्याकडूि ठरहर्ण्यात आलेली मािके मिाराष्ट्र खाजगी 

िाळांतील कमवचारी (सेर्ेच्या िती) हियमार्ली १९८१ मिील हियम १४ र् हियम १५ 

िुसार ठरलेली आिते. 

 
 

 
 

प्रपत्र – ५  

 मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( पाच ) 

  

आस्थापिेतील सर्व कमवचारी त्यांचे कतवव्य पार पाडण्यासाठी  मिाराष्ट्र खाजगी िाळांतील 

कमवचारी (सेर्ेच्या िती) हियमार्ली १९८१ मिील तरतुदी र् हियम यांचा र्ापर करतात. 

 
  



प्रपत्र – ६  

 मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( सिा ) 

 

कायावलयाकडे असलेल्या ककंर्ा त्याच्या हियंत्रणाखाली असलेल्या दस्तऐर्जांचे हर्र्रण   

 

अ.क्र. पदिाम  दस्त प्रकार 

 

१ 

 

मुख्याध्यापक 
सेर्ा पुस्तके , कमवचारी र्ैयहक्तक फ़ाइल, मुळ िाला 

मान्यता , सर्व सेर्क संच र् र्ैयहक्तक कमवचारी 

मान्यता , गोपिीय अिर्ाल , िाला सहमहत र् इतर 

सहमत्यांचे इहतर्ृत्त,  

२ उपमुख्याध्यापक 

/ पर्यवेक्षक  

सूचना  र्िी , बुलेरटि र्िी , पाठहिररक्षण र्िी, 

टाचण र्िी ,  

 

३ 

 

हलहपक  
मुळ हर्याथी दाखले , जिरल रहजस्टर , िजेरी 

पुस्तक , गळती रहजस्टर , बोडव कामकाजा सबंहित 

सर्व पत्रके र् इतर , र्ेति दयेके , हिष्यार्ृत्ती 

हर्षयी सर्व माहिती , अकाउंट हर्षयीचे सर्व 

दस्तार्ेज़ , जंगम मालमत्ता रहजस्टर  र् अन्य 

माहिती.  

४ ग्रंथपाल ग्रंथालयाहतल पुस्तके , पुस्तक िोंद र्िी , सर्व हिक्षा 

अहभयाि अंतगवत हमळालेली पुस्तके इ .   

५ प्रयोगशाळा 

 सिाय्यक  

हर्भागातील जड र्ास्तु संग्रि िोंद र्िी , प्रयोग 

िालेच्या सािि समग्रीची जंत्री , दिैंददि प्रयोग 

िोंद र्िी .तोडफोड िोंद र्िी र् इतर .  

 
 
 

प्रपत्र – ७  

 मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( सात ) 

 

आपले िोरण तयार करण्याच्या ककंर्ा त्याची अमलबजार्णी करण्याच्या संदभावत , लोकांिी 

हर्चार हर्हिमय करण्यासाठी ककंर्ा लोकांकडूि हिर्ेदिे केली जाण्यासाठी अहस्तत्र्ात 

असलेल्या कोणत्यािी व्यर्स्थेचा तपिील – 

 

--- हिरंक 

 
 



प्रपत्र – ८  

 मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( आठ ) 

आपला एक भाग म्िणूि ककंर्ा सल्ला दणे्याच्या प्रयोजिासाठी घरटत केलेल्या दोि ककंर्ा 

अहिक व्यक्तींच्या हमळूि बिलेल्या मंडलाचे, पररषदांचे , सहमत्यांचे आहण अन्य बैठकी 

लोकांसाठी खुल्या आिते ककंर्ा कसे अिा बैठकीचे कायवर्ृत जितेला पिार्यास ममळण्याजोगी 

आिते ककंर्ा कसे या बाबतच ेहर्र्रण -  

 

एक भाग म्िणूि ककंर्ा सल्ला दणे्याच्या प्रयोजिासाठी प्रबंिसहमती ,िाळा सहमती , हर्या 

सहमती, िालेय व्यर्स्थापि  सहमती, हिक्षक पालक सहमती, महिला तक्रार हिर्ारण सहमती 

इ. सहमतीचे घटि केलेले आि.े  

 
 
 

  



प्रपत्र – ९  

मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( िऊ ) 

भारतीय जिै सघंटिा माध्यहमक र् उच्च्माध्यहमक हर्यालय , पपपंरी , पणु े१८  

हिक्षक र् हिक्षकेतर कमवचारी हिदहेिका 
 

माध्यहमक हर्भाग  

अ.क्र. हिक्षकाचंी िार् े पद  रुजू ददिाकं  अ.क्र. हिक्षकाचंी िार् े पद 
रुजू ददिाकं 

१ श्री. देशमुख डी. बी . प्र. मुख्याध्यापक  01.07.1998 १५ श्री. पुरोहित डी. एि.  उपहिक्षक  1.10.1998 

२ डॉ. कोकणे आर. एस. उपमुख्याध्यापक  13.07.1994 १६ कु. पाटणे जे . एस.  उपहिहक्षका 1.12.1993 

३ श्री. पाटील अहजत एस. उपहिक्षक  1.12.1993 १७ सौ. बोदडे व्िी. जी.  उपहिहक्षका 10.06.1994 

४ श्री. घोडके सी. आर. उपहिक्षक  1.12.1993 १८ सौ. परब एस. आर.  उपहिहक्षका 10.06.1994 

५ श्री. भरगांडे डब्लू .व्िी. उपहिक्षक  10.06.1994 १९ श्री. िेळके एम. जी . उपहिक्षक  1.12.1993 

६ श्री. कणके जी. एल. उपहिक्षक  14.06.1994 २० सौ. चौिरी आर. पी.  उपहिहक्षका 01.01.2017 

७ सौ. पांडकर एस. एम. उपहिहक्षका 1.07.1994 २१ श्री. मरळ एम. एस. उपहिक्षक  18.01.2019 

८ श्री. र्ादवाडकर ए. जे. उपहिक्षक  1.07.1994 २२ श्री. र्ारघडे एि.डी. उपहिक्षक  18.01.2019 

९ सौ. पर्ार आर . बी. उपहिक्षक  4.07.1994 २३ श्री. िाईकिर्रे एस.सी. उपहिक्षक  18.01.2019 

१० श्री. जगताप एम. एि . उपहिक्षक  20.07.1994 २४ श्री. चव्िाण पी. एच.  उपहिक्षक  18.01.2019 

११ श्री. हगरी एल. बी. उपहिक्षक  8.08.1994 २५ सौ. खुपे व्ही. ए. उपहिहक्षका 01.02.2019 

१२ श्री. इंगले आर. एम. हर्िेष हिक्षक  10.06.1994 २६ ररक्तपद  पर्यवेक्षक   

१३ सौ. िायबर एि. आर. उपहिहक्षका 01.08.1998 २७ ररक्तपद  मशक्षक   

१४ श्री. र्ाढे जी. के. उपहिक्षक  1.12.1993     

उच्च माध्यहमक हर्भाग 
 

१ सौ. गडगे ए. ए. उच्च माध्य. मशमक्षका 10.06.1994 ६ सौ. गायकर्ाड एम. एस. उच्च माध्य. मशमक्षका 21.01.2019 

२ श्री. गजे एस. एम. उच्च माध्य. मशक्षक  10.06.1994 ७ श्री. जािर् एस.एल . उच्च माध्य. मशक्षक 21.01.2019 

३ श्री. सुर् ेडी.ए. 
उच्च माध्य. मशक्षक  

15.7.1995 ८ श्री. मासाळकर के.एस. 
उ. मा. मश. प्रस्तामवत  

 

21.01.2019 

४ सौ. ढोकरे पी.एस. उच्च माध्य. मशमक्षका  7.11.2014 ९ ररक्तपद इमतहास/राज्यशास्त्र   

५ सौ. ब्रहे्मचा एन. एस. उच्च माध्य. मशमक्षका  21.01.2019 १० ररक्तपद महिंदी   

हिक्षकेतर कमवचारी  

१ श्री. कुलकणी आर.आर   र्ररष्ठ हलहपक  1.12.1993 ८ श्री. कहर्तके एस.एस.  िाईक 1.12.1999 

२ श्री. बोडके एम्.सी. र्ररष्ठ हलहपक  1.03.1996 ९ श्री. लोखंड ेआर. एि . हिपाई  1.12.1993 

३ श्री. हचतळकर बी.बी. कहिष्ठ हलहपक  1.07.1999 १० श्री. घंटे डी. बी.  हिपाई  21.08.1998 

४ श्री. पिंद ेबी.बी.  प्र. िाळा सिायक  10.06.1994 ११ श्री. माथेफोड एस.व्िी. हिपाई 1.12.1999 

५ श्री. बिसोडे पी. एस. प्र. िाळा सिायक 10.06.1994 १२ ररक्तपद 
प्र. शाळा सहाय्यक- 

माध्यममक   
 

६ श्री. जािर् एि.डी. ग्रंथपाल 11.03.2019 १३ ररक्तपद 
प्र. िाळा पररचर- 

उच्च माध्यममक  
 

७ श्री. लांडग ेएस.एल.  प्र. िाळा पररचर  1.12.1993 १४ ररक्तपद मशपाई- माध्यममक   

 
 



 प्रपत्र – १०  

 मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( दिा ) 

भारतीय जिै सघंटिा माध्यहमक र् उच्च्माध्यहमक हर्यालय , पपपंरी , पणु े१८  

मिक्षक व मिक्षकेतर कमयचारी ( मामसक वेतन  - मे  २०२२  ) 

माध्यहमक हर्भाग    

अ.क्र. हिक्षकाचंी िार् े पद माहसक र्तेि  अ.क्र. हिक्षकाचंी िार् े पद माहसक र्तेि  

१ श्री. देशमुख डी. बी . प्र. मुख्याध्यापक  142614/- १४ श्री. र्ाढे जी. के. उपहिक्षक  106345/- 

२ डॉ. कोकणे आर. एस. उपमुख्याध्यापक  155886/- १५ श्री. पुरोहित डी. एि.  उपहिक्षक  95601/- 

३ श्री. पाटील अहजत एस. उपहिक्षक  119617/- १६ कु. पाटणे जे . एस.  उपहिहक्षका 101605/- 

४ श्री. घोडके सी. आर. उपहिक्षक  119617/- १७ सौ. बोदडे व्िी. जी.  उपहिहक्षका 98603/- 

५ श्री. भरगांडे डब्लू .व्िी.  उपहिक्षक  119617/- १८ सौ. परब एस. आर.  उपहिहक्षका 98603/- 

६ श्री. कणके जी. एल.  उपहिक्षक  119617/- १९ श्री. िेळके एम. जी . उपहिक्षक  90229/- 

७ सौ. पांडकर एस. एम. उपहिहक्षका 119617/- २० सौ. चौिरी आर. पी.  उपहिहक्षका 63406/- 

८ श्री. यादर्ाडकर अ. ज. उपहिक्षक  119617/- २१ श्री. मरळ एम. एस. उपहिक्षक  

हियहमत 

र्ेतिश्रेणीतील 

पगार अयाप 

सुरु झालेला 

िािी. 

९ सौ. पर्ार आर . बी.  उपहिहक्षका 119617/- २२ श्री. र्ारघडे एि.डी. उपहिक्षक  

१० श्री. जगताप एम. एि . उपहिक्षक  119617/- २३ श्री. िाईकिर्रे एस.सी. उपहिक्षक  

११ श्री. हगरी एल. बी.  उपहिक्षक  119617/- २४ श्री. चव्िाण पी. एच.  उपहिक्षक  

१२ श्री. इंगळे आर. एम.  हर्िेष हिक्षक  116141/- २५ सौ. बिकर व्िी. पी.  उपहिहक्षका 

१३ सौ. िायबर एि. आर.  उपहिहक्षका 112823/- २६    

उच्च माध्यहमक हर्भाग    

१ सौ. गडगे ए. ए. उच्च मा. मशमक्षका 160626/- ५ सौ. ब्रहे्मचा एन. एस. 
उच्च मा. 

मशमक्षका  
हियहमत 

र्ेतिश्रेणीतील 

पगार अयाप 

सुरु झालेला 

िािी. 

२ श्री. गजे एस. एम. उच्च माध्य. मशक्षक 151304/- ६ 
श्रीम. गार्कवाड एम. 

एस. 

उच्च मा. 

मशमक्षका 

३ श्री. सुर् ेडी.ए.  उच्च माध्य. मशक्षक  151304/- ७ श्री. जािर् एस.एल . 
उच्च माध्य. 

मशक्षक 

४ सौ. ढोकरे पी.एस. उच्च मा. मशमक्षका 89379/- ८ श्री. मासाळकर के.एस. 

उ. मा. मश. 

प्रस्तामवत  
 

प्रस्तामवत पद 

अद्याप मिंजूर 

नाही 

        

हिक्षकेतर कमवचारी    

१ श्री. कुलकणी आर.आर   र्ररष्ठ हलहपक  95528/- ७ श्री. लांडग ेएस.एल.  
प्र. िाळा 

पररचर  
59103/- 

२ श्री. बोडके एम्.सी. र्ररष्ठ हलहपक  87628/- ८ श्री. कहर्तके एस.एस.  िाईक 56660/- 

३ श्री. हचतळकर बी.बी. कहिष्ठ हलहपक  63928/- ९ श्री. लोखंड ेआर. एि . हिपाई  52936/- 

४ श्री. पिंद ेबी.बी.  प्र. िाळा सिायक  67003/- १० श्री. घंटे डी. बी.  हिपाई  48670/- 

५ श्री. बिसोडे पी. एस.  प्र. िाळा सिायक  67003/- ११ श्री. माथेफोड एस.व्िी. हिपाई  50092/- 

६ श्री. जािर् एि.डी. ग्रंथपाल 

पगार अद्याप 

सुरु झालेला 

नाही 
   

 



 
 

 

प्रपत्र – ११  

 मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( अकरा ) 

 

२०२१ –२२ या हर्त्तीय र्षावत प्राप्त अिुदाि र् खचव याबाबतची माहिती . 

 

अ.क्र. खचावची बाब 
प्राप्त अिदुाि 

(रक्कम रुपयात ) 

माि े    अखरे झाललेा प्रत्यक्ष 

खचव 

१ र्तेि अिदुाि   

 माध्यहमक ३,२३,०२,२२४/- ३,२३,०२,२२४/- 

 उच्च माध्यहमक १,०४,८३,९३२/- १,०४,८३,९३२/- 

२ र्तेितेर अिदुाि  ०  ० 

    

 

 
 
 

प्रपत्र – १२ 

 मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( बारा ) 

 

अथवसिाय्य कायवक्रमाच्या अमलबजार्णीची ररत तसेच र्ाटप केलेल्या रक्कमा आहण अिा 

कायवक्रमाच्या योजिेसाठी लाभार्थयांचा तपिील –  

 

हिरंक 

 
 
 
 
  



प्रपत्र – १३  

मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( तरेा ) 

 

ज्या व्यक्तींिा सर्लती , परर्ािे ककंर्ा प्राहिकार पत्रे ददलेली आिते अिा व्यक्तीचा तपिील - 

 

-- हिरंक 

 

प्रपत्र – १४  

 मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( चौदा ) 

इलेक्ट्रोहिक स्र्रूपात त्यास उपलब्ि असलेल्या ककंर्ा त्याच्याकडे उपलब्ि असलेल्या माहिती 

अहिकारा  

सबंिातील तपिील .  

१. माहितीचा अहिकार अहिहियम २००५ च्या ४ (१) ( ख) अन्र्ये प्रतेक सार्वजहिक प्रहिकरािािे 

प्रहसध्द करार्याची माहिती भारतीय जैि संघटिा हर्यालय पपंपरी यांच्या संकेत र्र प्रहसद्ध करण्यात 

आलेली आि.े  

२. संकेतस्थळ – www.bjs.edu.in  

 

हिरंक 

 

प्रपत्र – १५  

 मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( पिंरा ) 

माहिती हमळहर्न्यासाठी िागररकांिा उपलब्ि असणा या सुहर्िांचा तपहिल तसेच सार्वजहिक 

र्ापरासाठी चालहर्ण्यात येत असलले्या गं्रथालयाच्या ककंर्ा र्ाचिालयाच्या कामकाजाच्या र्ेळेचा 

तपिील –  

 

हिरंक 

 
         
 
 
  

http://www.bjs.edu.in/


प्रपत्र – १६  

मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( सोळा ) 

 

 

जि माहिती अहिका-याचंी िार्े पदिाम े
भारतीय जैि संघटिा माध्यहमक र् उच्च माध्यहमक हर्यालय, पपंपरी, पुण े

१८. 

कायावलयातील प्रथम अहपलीय अहिकारी ,  

जि माहिती अहिकारी र् सिाय्यक माहिती अहिकारी यांचा तपिील  
 

अ.क्र. 
सिायक माहिती 

अहिकारी 

जि माहिती 

अहिकारी 

प्रथम अहपलीय 

अहिकारी 

१ 
श्री.बोडके एम.सी. 

(र्ररष्ठ हलहपक ) 

डॉ. कोकणे आर. 

एस. 
उपमुख्याध्यापक 

श्री. देशमुख डी. बी. 
मुख्याध्यापक 

 

 

 

 

प्रपत्र – १७  

 मा. अ. अ. २००५ कलम ४ (१) ( ख) ( सतरा ) 

 

हर्हित करण्यात येईल अिी इतर माहिती प्रहसद्ध करील आहण त्यािंतर दरर्षी ती प्रकाििे अययार्त 

करील –  
 


