
 
 
 

                           ड) प्राथममक ळ माध्यममक ऴाला 
ऴाशकीय ऴालाांकररता स्ळयांपे्ररणेन ेप्रकट कराळयाची माहषती 

१).तक्रार ननळारणाशांबांधी माहषतीचा तऩऴीऱ  

माहषतीचा प्रकार तक्रार 

ननळारण्याशा
ठी शसम 

प्राधधकारी  

तक्रार 

ननळारण 

अधधकाऱ्या
चे नाळ  

कायााऱयाचा ऩत्ता  दरूध्ळनी 
क्रमाांक 

  

तक्रार 

ननळारण्या
शाठी 
काऱमयाादा 
३०  

ऱोकाांशा
ठी खुऱा 
हदळश ळ 

ळेल  

अपऩऱीय 

प्राधधकारी ळ 

अपऩऱाची 
प्रक्रक्रया  

मऴसकाांची 
उऩऱब्धता/नेम
णूक याांच्याऴी 
शांबांधधत बाबी  

जन माहषती 
अधधकारी  

 मा. 
शालुांख े

राजेंद्र  

रयत मऴसण शांस्था  
शातारा  

(०२१६२) 

२३४५६६ 

२३३८५७  

२३२४४४  

२३४८५७    

३० हदळश   मा. शधचळ, 

रयत मऴसण 

शांस्था   
 

प्रळेऴाशांबांधधत 

बाबी 
जन माहषती 
अधधकारी  

श्री.शररता 
पळठ्ठऱ मऴ ांदे  

प्रा.डॉ.एन.डी.ऩाटीऱ 

पळद्याऱय,शह्याहद्रन
गर 

९८६९०४७२१९ ३० हदळश  ऴननळार  

शकाली 
०१ त े

द.ु०२:३०  

श्रीम. ळवाा 
गाांगडु े

ऴालेतीऱ 

शपुळधाांशांबांधी 
बाबी 

जन माहषती 
अधधकारी  

श्री.शररता 
पळठ्ठऱ मऴ ांदे 

प्रा.डॉ.एन.डी.ऩाटीऱ 

पळद्याऱय,शह्याहद्रन
गर 

९८६९०४७२१९ ३० हदळश  ऴननळार  

शकाली 
०१ त े

द.ु०२:३० 

श्रीम. ळवाा 
गाांगडु े

मऴसा,भेदभाळ 

आणण बाऱषक्क 

इ.शांबांधधत बाबी 

जन माहषती 
अधधकारी  

श्री.शररता 
पळठ्ठऱ मऴ ांदे 

प्रा.डॉ.एन.डी.ऩाटीऱ 

पळद्याऱय,शह्याहद्रन
गर 

९८६९०४७२१९ ३० हदळश  ऴननळार  

शकाली 
०१ त े

द.ु०२:३० 

श्रीम. ळवाा 
गाांगडु े

प्रोत्शाषनऩर 

योजनाांऴी 
शांबांधधत बाबी  

जन माहषती 
अधधकारी  

श्री.शररता 
पळठ्ठऱ मऴ ांदे 

प्रा.डॉ.एन.डी.ऩाटीऱ 

पळद्याऱय,शह्याहद्रन
गर 

९८६९०४७२१९ ३० हदळश  ऴननळार  

शकाली 
०१ त े

द.ु०२:३० 

श्रीम. ळवाा 
गाांगडु े

माध्यान्ष 

भोजनाऴी 
शांबांधधत बाबी 

जन माहषती 
अधधकारी  

श्री.शररता 
पळठ्ठऱ मऴ ांदे 

प्रा.डॉ.एन.डी.ऩाटीऱ 

पळद्याऱय,शह्याहद्रन
गर 

९८६९०४७२१९ ३० हदळश  ऴननळार  

शकाली 
०१ त े

द.ु०२:३० 

श्रीम. ळवाा 
गाांगडु े

ऴालेऱा 
ममलणाऱ्या 
आधथाक 

अनदुानाऴी 
शांबांधधत बाबी  

जन माहषती 
अधधकारी  

श्री.शररता 
पळठ्ठऱ मऴ ांदे 

प्रा.डॉ.एन.डी.ऩाटीऱ 

पळद्याऱय,शह्याहद्रन
गर 

९८६९०४७२१९ ३० हदळश  ऴननळार  

शकाली 
०१ त े

द.ु०२:३० 

श्रीम. ळवाा 
गाांगडु े



 
 
 

 

२). मऴसकाांपळवयी माहषती  
माषे जून २०२२ 

अ. 

क्र. 

मऴसकाच ेनाळ  ऩरुुव/

स्री 
ऴालेत रुजू 
झाल्याचा 
हदनाांक  

मऴस
काचा 
ळगा ळ 

आणण 

पळवय  

ळेतन महषन्यात 

मऴकळऱेल्या 
हदळशाांची शांख्या  

अऴसैणणक 

काम ळ हदळश 

शांख्या ( 
शेळाांतगात 

प्रमऴसणाशष) 

१ श्रीभ.शळिंदे वरयता 
वलठ्ठर 

स्री १४/०६/१९९३  ९३३२० १६ - 

२ श्रीभ. धभुाऱ अरुणा 
ळाभयाल 

स्री १४/०६/१९९३ दवुयी ७८१६१ १६ - 

३ श्री. जगताऩ उभाकािंत 
लविंतयाल 

ऩरुुव १४/०६/१९९३ ततवयी ७८१६१ १६ - 

४ श्रीभ.भशाडीक वुऴभा 
दत्तायाभ 

स्री १३/०६/१९९४ ऩहशरी ७८१६१ १६ - 

५ श्री. नादयगे श्रीधय 
ऩिंढयीनाथ 

ऩरुुव १५/०२/२००७ चौथी ५१४६२ १४ - 

        

        

मांजूर ऩदाांची शांख्या : ३ + १ (मखु्याध्याऩक) 

ररक्त ऩदाांची शांख्या : ० 

प्रनतननयकु्तीळर अशऱेल्या मऴसकाांची शांख्या  : ० 

 
 

३). पळद्याथी ऩट नोंदणी शांबांधी माहषती ( ऴसैणणक ळवा २०२१-२२) 

प्रळगा इयत्ता १ ऱी इयत्ता २ री इयत्ता ३ री इयत्ता ४ थी एकूण  

मऱेु मऱुी मऱेु मऱुी मऱेु मऱुी मऱेु मऱुी मऱेु मऱुी   

पळऴवे गरजा 
ऱागणारी 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1   

अन.ुजाती 0 2 0 0 1 0 2 1 8 2   

अन.ुजमाती 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

इ.मा.ळ. 2 0 0 3 1 4 2 4 2 7   

अल्ऩशांख्याांक 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0   

इतर 14 16 14 17 14 18 20 12 60 77   

एकूण 16 18 14 20 16 22 28 19 74 79   

ऩट 34 34 38 47 153  

 
 



 
 
 

४). शळऱती/ प्रोत्शाषने इत्यादीशांबांधी माहषती  

अ.क्र. वलरत/प्रोत्वाश
नाचा प्रकाय 

ऩात्रतचे्मा 
अटी 

वलतयणाच े

प्रभाण 

मावाठी ऩात्र 

वलद्मार्थमाांची 
विंख्मा 

राब 

घेतरेल्मा 
वलद्मार्थमाांची 
विंख्मा  

राब 

हदल्माचा 
हदनािंक  

राब कोणाच्मा 
शस्त ेहदरा ल 

त्माफाफतचे 
हदनािंककत 

ऩोचऩालती  
१ ऩाठ्मऩसु्तके १ री त े४ 

थी चे 
वलद्माथी  

प्रत्मेकी 
एक विंच  

१५४ १५४ १५/०६/२०२२ स्थातनक ळाऱा 
वशभती वदस्म 

श्री.भदन चव्शाण ल  

ग्रिंथारम प्रभखु 

श्री.जगताऩ 
म.ुलशी. 

२ गणलेळ राग ूनाशी - - - - - 
३ शळष्मलतृ्ती  राग ूनाशी - - - - - 
४ इतय  राग ूनाशी - - - - - 
 

५). ऴालेऱा प्राप्त झाऱेल्या अांदाजऩरकीय खचााचा तऩऴीऱ (ऴैसणणक ळवा २०२०-२१) 

ऱेखाऴीवााच ेनाळ  प्राप्त रक्कम  प्राप्त झाल्याचा 
हदनाांक  

खचा केऱेऱी 
रक्कम  

खचााचा 
काऱाळधी 

खचााचा प्रकार  

ऴसैणणक शाहषत्य - - - - - 

ऴाला पळकाश ननधी - - - - - 

देखभाऱ - - - - - 

अनतररक्त ळगाखोऱी - - - - - 

मोठी दरुुस्ती - - - - - 

शांगणकाच्या शषाय्याने 

मऴसण  

- - - - - 

इतर(ळेतनेतर अनदुान) - - - - - 
एकूण - - - - - 
 

 

 

 



 
 
 

६). ऴाऱेय व्यळस्थाऩन शममती शांबांधी माहषती  

शममती स्थाऩन झाल्याचा हदनाांक : ०१/०७/२०२२ 

अ.क्र. शदस्याचे नाळ  ऩदनाम स्री/ऩुरुव प्रळगा ऩाऱक शदस्य अशऱेल्या 
पळद्यार्थयााचे नाळ ळ इयत्ता  

१ शौ.कल्याणी अजूान 
चव्षाण 

अध्यस स्री खऱुा ऩद्मनाभ चव्षाण(२री) 

२. श्री.जगदीऴ हानदेळ 
नऱळड े

उऩाध्यस  ऩुरुव 

 

खऱुा जाई नऱळड े( ३री) 

३ शौ.षेमऱता शांहदऩ 
जाडकर 

शदस्या स्री खऱुा काव्या जाडकर ( १ऱी) 

४. शौ.अनघा अहान 
गोशाळी 

शदस्य स्री 
 

एनटी. कस्तुरी गोशाळी (४ थी) 

५ शौ.ऩूनम षणमांत 
शणश 

शदस्या स्री खऱुा स्प्रषा शणश (१ऱी) 

६. शौ. मननवा ळाल्ल्मक 
अहषरे 

शदस्य स्री 
 

एश.शी. षवाद आहषरे ( ३री) 

७ शौ.ऴुभागी ननऱेऴ 
बुऱुांगे 

शदस्या स्री ओ.बी.शी. मधरुा बुऱुांगे ( ३री) 

८ श्री. रणल्जत राजेऴ 
चव्षाण 

शदस्या ऩुरुव 

 

खऱुा आरोषी चव्षाण ( २री) 

९ शौ.ऴममाऱी चांद्रकाांत 
कें जले 

शदस्या स्री खऱुा प्रगती कें जले ( २री) 

१० श्री.श्रीधर ऩांढरीनाथ 
नादरगे  

मऴसक 

प्रनतननधी 
ऩुरुव 

 

खऱुा  

११ शौ.अऱका तुकाराम 
शळादेकर 

मऴसण तज्ज्ह स्री खऱुा  

१२ श्री.हदऩक ताळड े नगरशेळक ऩुरुव 

 

खऱुा  

१३ कु.श्राळणी प्रदीऩ डुबऱ ल्स्ळकृत 
शदस्य 

स्री खऱुा इमत्ता ३ यी 

१४ कु.मऴळम हदऩक 
खळरे 

ल्स्ळकृत 
शदस्य 

ऩुरुव 

 
खऱुा इमत्ता ३ यी 

१५ शौ. शररता पळठ्ठऱ 
मऴांदे 

शधचळ स्री खऱुा  

ऴाऱेय व्यळस्थाऩन शममतीच्या ऩुढीऱ बैठकीचा हदनाांक : २५/०६/२०२२ 



 
 
 

७). ऴाऱेय व्यळस्थाऩन शममतीचा तऩऴीऱ  

अ.क्र. बैठकीचा तऩऴीऱ  षजर अशऱेल्या शदस्याांची शांख्या  शभेशांबांधी नोंदळषी ताब्यात 

अशऱेल्या शदस्याांची नाळे. 
१  १४/०६/२०२१ 

ऩहषऱी शभा 
१२ श्रीम. शररता पळठ्ठऱ मऴांदे  

२ ०२/०७/२०२१  

दशुरी शभा  
१३ श्रीम. शररता पळठ्ठऱ मऴांदे 

३ ३०/०८/२०२१ 

नतशरी शभा  
१० श्रीम. शररता पळठ्ठऱ मऴांदे 

४ २९/०९/२०२१ 

चौथी शभा  
९ श्रीम. शररता पळठ्ठऱ मऴांदे 

५ ३०/११/२०२१ 

ऩाचळी शभा  
९ श्रीम. शररता पळठ्ठऱ मऴांदे 

६ ३/०२/२०२२ 

शाषाळी शभा  
९ श्रीम. शररता पळठ्ठऱ मऴांदे 

७ २३/०३/२०२२ 

शातळी शभा  
९ श्रीम. शररता पळठ्ठऱ मऴांदे 

८ २९/०४/२०२२ 

आठळी शभा 
७ श्रीम. शररता पळठ्ठऱ मऴांदे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

८). ३ ळवााच्या ऴाला पळकाश आराखड्याची प्रत  

रयत मऴसण शांस्थेचे 

प्रा.डॉ.एन.डी.ऩाटीऱ पळद्याऱय शह्याहद्रनगर काांहदळऱी 

ऴाऱेय पळकाश आराखडा 
   ऴैसणणक ळवा २०१८-१९ 

 वलव लगव डडजजटर कयणे. 

 विंगणक शळषण कयणे 

 ऴैसणणक ळवा २०१९-२० 

 ळाऱा प्रलेळ लाढीवाठी ऩरयवय वलवषण कयणे. 

 ळाऱेतीर वलध्माथीमािंची ळषैणणकव गुणलत्ता लाढवलणे. 

 ऴैसणणक ळवा २०२०-२१ 

 वाभाजजक विंस्थेच्मा भाध्मभातून वोराय प्रणारी फवलनू कामावजवलत कयणे. 

 ओिंनराईन शळषण देणे 

 ऴैसणणक ळवा २०२१-२२ 

 ळाऱा इभातीच ेयिंगकाभ कयणे. 

 गयजू वलध्माथीवाठी ऩारक ल वभाजाचा वशबाग शभऱवलणे. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

९). माध्यान्ष भोजन योजनेचा तऩऴीऱ  

हदळश  द्याळयाचा मेनू  प्रत्यसात हदऱेऱा मेन ू 

शोमळार  णखचडी (मुगडाल घाऱून) णखचडी 
मांगलळार आमटी ळ 

भात(षरभरा/चळली/मटकी) 
णखचडी 

बुधळार ळरण ळ भात णखचडी 
गुरुळार मशाऱेभात मशाऱेभात 

ऴुक्रळार आमटी भात (चळली/मटकी) णखचडी 
ऴननळार ळरण भात 

(मुगडाल/मशूरडाल/तुरडाल) 

णखचडी 

१०). ऴाला तऩाशणीशांबांधीचा तऩऴीऱ  

अ.क्र. ननरीसकाचे नाळ  भेटीचा हदनाांक  तऩाशणी अषळाऱ ज्ज्याांच्याकडून 

उऩऱब्ध षोईऱ अऴा 
अधधकाऱ्याचा तऩऴीऱ 

१. श्रीमती .ळवाा गाांगुड े ०५/०३/२०२१ मुख्याध्याऩक 

२. श्रीमती .ळवाा गाांगुड े २२/०३/२०२१ मुख्याध्याऩक 

३ श्रीमती .ळवाा गाांगुड े १८/०२/२०२२ मुख्याध्याऩक 

११). ऴाला ननरीसकाने तऩाशणी केऱेल्या बाबी  

अ.क्र. फाफ तनयीषकाचे अशबप्राम 

१ वुवलधािंफाफत जस्थती चािंगरी 
अ लगव खोल्मा ऩुयेळा 
फ ळौचारम भुरे भुरी स्लतिंत्र 

क वऩण्माचे ऩाणी  नऱ 

२ शळषक ऩुयेळ े

अ उऩजस्थती चािंगरी 
३ शळकवलण्माचा दजाव चािंगरा 
अ लहमािंची जस्थती चािंगरी 
फ शळकण्माच्मा षभतेवलऴमी जस्थती चािंगरी 
४ भुरािंळी विंफिंधधत   

अ उऩजस्थती चािंगरी  
फ इतय  

 

तऩाशणी अषळाऱ ज्ज्याांच्याकडून उऩऱब्ध षोईऱ अऴा अधधकाऱ्याचे नाळ : श्रीभ. वरयता वलठ्ठर शळिंदे ( भुख्माध्मावऩका) 



 
 
 

लैद्मकीम वुवलधा  विंऩकव  व्मक्तीच ेनाल  ऩत्ता ल दयूध्लनी क्रभािंक  

बेट देणाये डॉक्टय - - 

ऩरयचारयका - - 

प्राथशभक आयोग्म कें द्र चायकोऩ वे.१ ०२२-२८६९१२१६ 

रुग्णलाहशका  -  

इतय  डॉ.विंजील कुदऱे वहमाहद्रनगय,९३२४३७०७३५ 

 

 

१२). उऩऱब्ध ळदै्यकीय शपुळधा 
   ळाऱेच्मा आलायात प्रथभोऩचाय ऩेटी चतुथव कभवचायी मािंच्माकड ेउऩरब्ध आशे. 

१३) ऴालेमध्ये अांमऱबजाळणी षोत अशऱेल्या योजना ळ कायाक्रम 

    योजना  

● भोपत ऩाठ्मऩुस्तक मोजना 
● याष्रीम भाध्मावश मोजना 
● वलळऴे गयजा अवणाऱमािं फारकािंना ळावकीम मोजना 
● कभवलीय वलद्माप्रफोधधनी ऩयीषा 
● लाचन कोऩया  

कायाक्रम  

● दैनिंहदन ऩरयऩाठ 

●  धचत्रकरा ऩयीषा स्ऩधाव  
● लाडवस्तयालय श्रोक ऩाठािंतय स्ऩधाव 
● वलद्माथी वभुऩदेळन (ऩोशरव दीदी कामवक्रभ) 
● फषीव वभायिंब 

● वािंस्कृततक कामवक्रभ  

● क्रीडा भशोत्वल 

● वलवलध ळारेम स्ऩधाव  
● वलसान प्रदळवन (ळाऱा,) 

● वाभाजजक विंस्थािंच्मा वशबागातून उऩक्रभ ( योटयी क्रफ ) 

● शस्तकरा प्रदळवन यािंगोऱी  प्रदळवन 

● आयोग्म शळफीय  

● स्लच्छता अशबमान  



 
 
 

● षेत्रबेटीिंचे तनमोजन  

● वयाल ऩयीषािंच ेआमोजन  

● भल्रखािंफ प्रशळषण लगव  
● रेझीभ  

● ऩारक वबािंचे आमोजन  व्मलस्थाऩन वबािंच ेआमोजन 

● गट कामव प्रदळवन  

● विंस्थेभापव त ळारेमकाभकाजतनयीषण  

● शळषणवलबागा भापव त ळारेमकाभकाजतनयीषण 

 

 

१४). पळऴवे गरजा अशऱेल्या पळद्यार्थयाांशाठी उऩऱब्ध अशऱेऱी शषाय्यक यांरणा  

● Ramp 

● ल्जन्याऱा रेमऱांग (आधार कठडा) 
● कमोड 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

१५) माहषती अधधकार अधधननयमाशांबांधी जाषीर शूचना 

                                      भाहशती अधधकाय अधधतनमभ,२००५ 

      भाहशती अधधकाय कामद्माअिंतगवत नागरयकािंना ळाऱेतून तवेच शळषण वलबागाकडून 
नागरयकािंना भाहशती भागण्माचा अधधकाय आशे. 

 

 भाहशती शभऱलीण्माकरयता भाहशती शभऱलीण्माचा अजव शरणखत स्लरूऩात त्मािंच्मा वलहशत 
ळलु्कावहशत विंफधधत जन भाहशती अधधकायी (PIO) ककिं ला वशाय्मक जन भाहशती 
अधधकायी (APIO) मािंच्माकड ेदाखर कयता मेईर. 

 भाहशती अजव ळलु्क रु.१० आणण छामािंककत प्रती ऩयुाव्मावाठीच ेळलु्क रु.२ प्रतत ऩषृ्ठ  

 दारयद्र्मयेऴखेारीर नागरयकािंना ळलु्क नाशी. 

 भाहशती ३० हदलवािंच्मा आत हदरी जाईर. 

 अऩणूव ककिं ला वभाधानकायक भाहशती ऩयुलरी अथला वलहशत कारालधीत भाहशती ऩयुलरी 
नाशी तय वलबागातीर प्रथभ अवऩरीम अधधकायी मािंच्माकड ेऩहशरे अऩीर दाखर कयता 
मेईर आणण भाहशती आमोगाकड ेदवुये अऩीर दाखर कयता मेईर. 

ळाऱेच े
अशबरेख 
ताब्मात 
अवरेरी 
व्मक्ती  

अधधकाऱमाच े
नाल  

ऩदनाभ  कष क्रभािंक 
आणण 
रोकािंवाठी खुरा 
ठेलरेरा लऱे  

भोफाईर 
/दयूध्लनी क्रभािंक  

श्री.जगताऩ 
कुिं डशरक 
गणऩतयाल  

श्री.जगताऩ 
कुिं डशरक 
गणऩतयाल 

 

कतनष्ठ 
रेखतनक  

ळाऱेच े
कामावरम 
वकाऱी १२ त े
२  

९१३७११८६७७  

 

जनभाहशती 
अधधकायी(PIO) 

अधधकाऱमाच े
नाल  

अधधकाऱमाच े
ऩद  

कामावरमाचा ऩत्ता 
ल कष क्रभािंक  

भोफाईर 
क्रभािंक  



 
 
 

वौ.शळिंदे वरयता 
वलठ्ठर 

वौ.शळिंदे वरयता 
वलठ्ठर  

भखु्माध्माऩक  प्रा.डॉ.एन.डी.ऩाटीर 
वलद्मारम, 
वहमाहद्रनगय, 
कािंहदलरी(ऩ.),भुिंफई-
६७  

९८६९०४७२१९  

 

प्रथभ 
अवऩरीम 
अधधकायी  

अधधकाऱमाच े
नाल  

अधधकाऱमाच ेऩद  कामावरमाचा ऩत्ता 
ल कष क्रभािंक  

भोफाईर क्रभािंक  

श्रीभती.लऴाव 
गािंगुड े 

श्रीभती.लऴाव 
गािंगुड े 

वलबाग तनयीषक  प्रा.डॉ.एन.डी.ऩाटीर 
वलद्मारम, 
वहमाहद्रनगय, 
कािंहदलरी(ऩ.),भुिंफई-
६७  

८८७९३००३९७  

 

 

प्रथभ अवऩरीम 

अधधकायी  
अधधकाऱमाचे 
नाल  

अधधकाऱमाचे ऩद कामावरमाचा ऩत्ता ल कष क्रभािंक भोफाईर क्रभािंक  

 श्रीभ. शळिंदे 
वरयता वलठ्ठर 

भुख्माध्मावऩका प्रा.डो.एन.डी.ऩाटीर 

वलद्मारम,वहमाहद्रनगय,कािंहदलरी 
(ऩ.),भुिंफई -४०००६७ 

९८६९०४७२१९ 

 

II मऴसण पळभागाच्या ल्जल्षा स्तराळरीऱ कायााऱयात उऩऱब्ध ठेळणे आळश्यक अशऱेऱी माहषती  

शदर मुद्दयाांतगात येणारी  माहषती मऴसण ननरीसक  कायााऱय ,करीरोड (ऩू.),मुांबई- येथे उऩऱब्ध षोईऱ. 


