सभा कामकाज वभाग

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .

मािहती अिधकार अिधिनयम कलम ४ : सावजिनक ािधकरणां वरील आबं धने ः कलम ४ (१) (ख) माणेः –
 मु ा .(एक) - रचना, काय व कत य याचा तपिशलःी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां नी साईभ तांना सोयी – सु िवधा उपल ध क न दे या या टीने
यांचे अिधप याखाली िविवध िवभाग सु के लेले आहेत. यापैक सभा कामकाज िवभाग कायरत आहे. याची
रचना, काय व कत य यां चा तपिशल खालील माणे आहे.
१) रचनाः* सभा कामकाज िवभाग *
(प रिश ट “अ”)
मा. यव थापन सिमती
मु य कायकारी अिधकारी
उप िज हािधकारी
उप कायकारी अिधकारी
शासक य अिधकारी
अिध क
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सभा कामकाज वभाग

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .
*सभाकामकाज िवभाग*
(प रिश ट “ब”)
अिध क
व र ठ िलपीक
लघुलेखक
िलपीक – टं कले खक
मदतनीस
२) कामां चा आिण कत यांचा तपिशलः०१
०२
०३
०४

िवभागाचे नां वः
सं पू ण प ताकायालय मु ख
कोण या खा या या अधीन त हे
कायालय आहे ?
०५ कामाचा अहवाल कोण या
कायालयाकडे सादर के ला जातो?
०६ कायक ाः भौगोिलक
०७ अं गीकृ त त (Mission)

०८

येय / धोरण (Vision)

०९ कायालयाची वेळ आिण दू र वनी
मां क
१० सा तािहक सु ी

सभाकामकाज िवभाग
मु.पो. िशड , ता. राहाता, िज. अहमदनगर (महारा ) - ४२३ १०९.
अिध क
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .
मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे शासक य कायालय.
साईभ तांना सेवा–सु िवधा पु रिवणेकामीमा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये
झालेले ठराव कायवाहीकरीता सं बधीत िवभागां ना पाठिव यात येऊन
यावर सं बधीत िवभागाकडू न कर यात आले या कायवाहीचा अहवाल
तयार क न मा.व र ां कडे सादर करणे.
साईभ तांना चां ग या सेवा – सु िवधा पु रिवणेसाठी आव यकतेनु सार
मा. यव थापन सिमती, थािनक उपसिमती, छाननी सिमती, खरे दी सिमती
इ यादी सभां चे आयोजन करणे.
कायालयाची वेळ स.१० ते दु.१:३० व दु.२:०० ते ६:००
दू र वनी मां क (०२४२३)२५८८२२
रिववार

मािहती अिधकार अिधिनयम, २००५ आबं धने
Page 2

सभा कामकाज वभाग

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .

 मु ा .(दोन)- अिधकारी व कमचारी यां चे अिधकार व कत यःअ.नं. अिधकार पद िव मान
सवसाधारण कत य
पदसं या
०१ . अिध क ०१  मा. मु य कायकारी अिधकारी यां चे सु चनेन ु सार यव थापन सिमती,
उपसिमती, छाननी सिमती इ यादी सभां चे आयोजन करणे.
 उपरो त सभां या नोट् स घेण.े 
 िविवध िवभागां कडू न सभेसाठीचे िवषयां ची मागणी करणे.
 सभेचा अजडा (िवषयसु ची) तयार करणे.
 सभेचा अजडा मा. शासक य अिधकारी,मा.उपकायकारी अिधकारी ,.
मा. मु य कायकारी अिधकारी यां चेकडू न मं जू र क न घेणे
 मं जू र अजडा मा.अ य व सद य यां ना पाठिवणे. 
 मा.अ य महोदय यां चे परवानगीने आय या वेळेचे िवषय सभेम ये
चचसाठी समावेश करणे.
 सभेम ये झाले या िनणयाचे इितवृ त तयार करणे.
 इितवृ त तयार झालेनं तर पु ढील कायवाहीसाठी सादर करणे.
 इितवृ त कायम झालेनं तर िवभागां ना कायवाहीसाठी पाठिवणे. 
 कायालयीन डेड टॉक सां भाळणे.
 व र ठांनी वेळोवेळी सु चिवलेली कायालयीन कामे करणे.
०२
वरठ
०
सदरचे पद र आहे.
िलपीक
०३ लघु लेखक
०
सदरचे पद र आहे.
०४ िलपीक –
०३  उपरो त सभां चे नोट् स करणे. 
टं कलेखक
 मा. यव थापन सिमती, उपसिमती, छाननी सिमती सभेचे इितवृ त
टं कलीखीत करणे
 िवभागां कडू न आले यािवषयां या िटप या सं गणकावर घेण.े 
 सभेचे इितवृ त कायम झालेनं तर सं बधीत िवभागां ना देणेकामी
िनणयावरील कायवाही प तयार करणे.
 मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये झाले या िनणयावरील
कायवाहीची स ि थती सं बधीत िवभागां कडू न घेऊन एकि त
अहवाल तयार करणे.
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सभा कामकाज वभाग

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .
अ.नं. अिधकार पद िव मान
पदसं या

सवसाधारण कत य









०५

मदतनीस

०१







सभेतील िनणयाचे इितवृ त बायड ग क न घेणे.
कायालयीन डेड टॉक न दी अ यावत ठे वणे. 
अिभलेख क ां कडे रे कॉड पाठिवणे व आव यकता भास यास रे कॉड
मागिवणे.
िवभागासाठी आव यक असलेली टेशनरी भां डार िवभागाकडू न
मागिवणे.
िविवध िवभागां कडू न ा त झाले या िवषयां या झेरॉ स काढू न
िमट ग बु क तयार करणे.
िविवध िबले अदा करणेकामी बजेट रिज टरला न दवु न
लेखाशाखेकडे पाठिवणे. 
दैनं िदन टपालाची सं गणकावर आवक रिज टरला न द घेऊन व र ठांचे
वा री करीता सादर करणे, यांनी िदले या सु चनां न ु सार कायवाही
करणे.
वकिशट कं ोल- आठवडा टपाल, आवक-जावक व यावर झालेली
कायवाही यां चा अहवाल सादर करणे.
कायालय, सं गणक व टेबलची साफ सफाई कर याचे काम करणे.
मा. यव थापन सिमती सभे या टपालाचे वाटपाचे काम करणे.
कागदप ां चे फायल ग करणे.
आव यकतेनु सार व र ठांना फाईल काढू न देण.े
व र ठ सां गतील ती सव कामे करणे.

 मु ा .(तीन) - िनणय घे या या ि ये त अनु सर यात ये णारी कायप दती, तसेच पयवे ण आिण
उ तरदािय व णालीःी साईबाबा सं थान अिधिनयम, २००४ मधील तरतु द नु सार मा. मु य कायकारी अिधकारी यां चे सु चनेनु सार
मा. यव थापन सिमती सभा, थािनक उपसिमती सभा, णालय उपसिमती सभा, स लागार सिमती सभा, छाननी
सिमती सभा इ यादीचे आयोजन करणे, िवभागा माफत चालणा-या दैनं िदन कामकाजावर िनयं ण ठे वणे,
आव यकतेनु सार कामकाजाबाबत महारा शासन तसेच शासक य कायालये यां ची मदत घेऊन कामकाजात सु सू ता
आणणे.
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सभा कामकाज वभाग

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .

 मु ा .(चार) - काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानकेःी साईबाबा सं थान अिधिनयम, २००४ मधील कलम ११ (१) सिमती, आपले कामकाज चालिव यासाठी,
वेळोवेळी, ती ठरवील अशा कालां तराने, अशा वेळी सभा भरवील, तथािप, दोन सभां म ये तीस िदवसां पे ा अिधक
काळ जाणार नाही.
 मु ा .(पाच) - कामां सं बधी सवसामा यपणे िनयमःी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम- २००४, शासनाने मा यता िदलेला अिधिनयम.
 मु ा .(सहा) - िनयं णाखाली असले या द तऐवजां या वगाचे िववरणः –
- िवहीत वगानु सार द तऐवज वेळोवेळी अिभलेख क ाकडे जमा कर यात येतात.
 मु ा .(सात) - धोरण तयार कर या या िकं वा याची अं मलबजावणी कर या या सं बं धात, लोकां शी
िवचारिविनमय कर यासाठी िकं वा लोकां कडू न िनवेदने के ली जा यासाठी अि त वात असले या
कोण याही यव थेचा तपशील.
- वतमानप ातील व सं थानचे सं केत थळावरील जािहराती ारे / िनवेदना ारे .
 मु ा . (आठ) – सं थेचा एक भाग हणू न िकं वा स ला दे या या योजनासाठी घिटत केले या दोन
िकं वा अिधक य त या िमळू न बनले या मं डळाचे, प रषदां च,े सिम यांचे आिण अ य िनकायां चे
िववरण, आिण या मं डळा या, प रषदां या, सिमती यां या आिण अ य िनकायां या बै ठक
लोकां साठी खु या आहे त िकं वा कसे िकं वा अशा बै ठक ची कायवृ ते जनतेला पहावयास
िमळ याजोगी आहे िकं वा कसे याबाबतचे िववरण.
सभाकामकाज िवभागाकडील ठरावां ची मािहती, मािहती अिधकार अिधिनयम-२००५, कलम ४ मधील
(१) क,ख नु सार तसेच आदेशातील (१) नु सार मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयां ची मािहती सव सामा य
लोकां ना / नागरीकां ना उपल ध क न देणेकामी िद.१५/०६/२००५ पासू न सं थानचे www.sai.org.in या
अिधकृ त सं केत थळावर िस द कर यात आलेली आहे.
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सभा कामकाज वभाग

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .
 मु ा . (नऊ) – अिधका-यां ची व कमचा-यां ची िनदिशकाःअ. .

अिधकार पद

अिधकारी वा कमचारी नां व

नोकरीवर जू
झा याचा िदनां क

सं पकासाठी दू र वनी .

०१
०२
०३
०४
०५

.अिध क
िलपीक – टं कलेखक
िलपीक – टं कलेखक
िलपीक – टं कलेखक
मदतनीस

ी नवनाथ भाऊसाहेब कोते
ी रामदास िनवृ ी कोकणे
ी अिनल गं गाधर थोरात
ी सं िदप अशोक सालकर
ी बाबासाहेब बापु राव गमे

१६/०३/१९८२
०४/१२/२००६
०४/१२/२००६
०८/०६/१९९९
०४/१२/२००६

७७२००७७२२८
७७२००७७२२५
७०२०६०७६००
७७२००७७२५०
९८८१३८५२०५

 मु ा .(दहा) - अिधका-याला व कमचा-याला िमळणारे मािसक वेतन.
अ.नं.

०१
०२
०३
०४
०५

नां व

ी नवनाथ भाऊसाहेब कोते
ी रामदास िनवृ ी कोकणे
ी अिनल गं गाधर थोरात
ी सं िदप अशोक सालकर
ी बाबासाहेब बापु राव गमे

पद

मु ळ पगार

ेड पे

महागाई
भ ता

.अिध क १५०२० ४२०० २६७१६
िलपीक – ८२३० १९०० १४०८१
टं कलेखक ८२३० १९०० १४०८१
८७४० १९०० १४७९०
मदतनीस ६२३० १३०० १०४६७

घरभाडे
भ ता

वास िवशेष
भ ता भ ता

१९२२
१०१३
१०१३
१०६४
७५३ ४००

-

 मु ा . (अकरा) – योजनां चा तपिशल, तावीत खच, ये क अिभकरणाला ने मू न िदलेला
अथसं क प, आिण सं िवत रत के ले या रकमां चा अहवाल.
वािषक अं दाजप क २०१८ - २०१९
अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५

तपशील
मा. यव थापन सिमती सभा खच
मानधन खच
टेशनरी खच
िकरकोळ खच
वास खच
एकू ण र कमः

मं जू र र कम
५०,०००/५०,०००/
५०,०००/
५०,०००/
५०,०००/
२,५०,०००/-

 मु ा . (बारा) – अथसाहा य काय मा या अमलबजावणीची रत तसेच वाटप के ले या रकमा
आिण काय मां या लाभािधका-यां चा तपिशल.
- िनरं क
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एकू ण
र कम

४७८५८
२५२२४
२५२२४
२६४९४
१९१५०

सभा कामकाज वभाग

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .

 मु ा . (ते रा) - या य त ना सवलती, परवाने िकं वा ािधकारप े िदले ली आहेत अशा य त चा
तपशीलः- िनरं क
 मु ा . (चौदा) – िवभागाकडे इले ािन स व पात उपल ध असले ली मािहतीः- िनरं क
 मु ा . (पं धरा) – मािहती िमळिव यासाठी नाग रकां ना उपल ध असले ली मािहतीःसभाकामकाज िवभागाकडील ठरावां ची मािहती, मािहती अिधकार अिधिनयम-२००५, कलम ४ मधील
(१) क,ख नु सार तसेच आदेशातील (१) नु सार मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयां ची मािहती सव सामा य
लोकां ना / नागरीकां ना उपल ध क न देणेकामी सं थानचे www.sai.org.in या अिधकृ त सं केत थळावर िस द
कर यात आलेली आहे.
 मु ा . (सोळा) – जन मािहती अिधका-यां ची नावे, पदनामे आिण इतर तपशीलःजन मािहती अिधकारी –
अ. .

०१

जन मािहती अिधका-याचे नां व

ी. सु. िव. गमे

अिधकार पद

सं पू ण प ता/ दू र वनी .

शासक य अिधकारी

०२४२३-२५८७०४

सहायक जन मािहती अिधकारीःअ. .

०१

जन मािहती अिधका-याचे नां व

ी. न. भा. कोते

अिधकार पद

सं पू ण प ता/ दू र वनी .

. अिध क

०२४२३-२५८८२२

थम अपीलीय ािधकारीः अ. .

०१

जन मािहती अिधका-याचे नां व

ी बाबासाहेब घोरपडे ( .उप का.अ.)

अिधकार पद

सं पू ण प ता/ दू र वनी .

उप कायकारी अिधकारी

०२४२३- २५८७०२

 मु ा . (सतरा) – िवहीत कर यात ये ईल अशी इतर मािहती.
- िनरं क

वा रीत..
. अिध क,
सभा कामकाज िवभाग

वा रीत..
शासक य अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .

मािहती अिधकार अिधिनयम, २००५ आबं धने
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