
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 

ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय, िशड . 
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम कलम ४ :  सावजिनक ािधकरणावरील आबंधने :  - कलम न.ं४ (१) माण े:  -  
मु ा .१ :  - रचना, काय व कत  य ेयांचा तपशील 

 रचना :  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कामाचा आिण कत  याचा तपिशल :  -  
 
०१. िवभागाचे नांव  ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय,िशड .  

०२. सपंणु प  ता. म.ुपो.िशड . ता.राहाता िज.अहमदनगर ४२३१०९. 
०३. कायालय मखु. . ाचाय. 
०४. कोण  या खा  या  या अधीन  त ह ेकायालय आह.े  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड .  
०५. कामाचा अहवाल कोण  या कायालयाकडे सादर केला 

आह.े  
कायकारी अिधकारी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड .   

०६. कायक ा शै िणक. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांची 
िशड  प रसर शै िणक मालम  ता.  

०७. अगंीकृत त. (Mission)  िव ा  याना सुिवधा परुिवण.े  
०८.  यये / धोरण िव ा  याना अिधक चांग  या कारे सेवा सुिवधा 

परुिवणेकामी सात  याने य  न करण.े  
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िशपाई 
मदतनीस मदतनीस 

किन  ठ 
िलपीक 

ंथपाल सहा यक 
िश क 

योगशाळा 
सहा यक 

व र  ठ िलपीक 

कायालय शासन शै िणक शासन 

मदतनीस 

ाचाय 
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०९. कायालयीन वेळ व दरु  वनी मांक. कामकाजाची वेळ सकाळी ९.०० ते १३० दपुारी 
२.०० ते ५.०० 

१०. सा  ताहीक सटुी. रिववार.  
 
मु ा .२ : -  अिधकारी व कमचारी यांच ेअिधकार व कत  य े:  -  
 
अ.नं. अिधकार पद. िव मान पद सं  या. सवसाधारण कत  य. 

०१. . ाचाय. ०१. िवभाग मखु  हणनु काम पहाण.े  
०२. िश क / िशि का  २८ (१८ िश क + 

१७ िशि का ) 
िव ाथ  िव ाथ न ना िशकिवणेच ेकाम करण.े  

०३. ंथपाल. ०१. िव ाथ  िव ाथ न ना  पु  तके परुिवणेची सिुवधा 
उपल  ध क न देण.े  

०४. िलपीक टंकलखेक. ०२ (०१ कायम 
+ कं ाटी ) 

ाचाय / शासनाने िवहीत केलेले कामकाज पणु 
करण.े  

०५.  मदतनीस.      ०२ कायम 
+  ०५ कं ाटी  

ाचाय / शासन / िश क / िशि का / िलपीक 
टंकलखेक यांनी िवहीत केलेल ेकामकाज पणु करण.े  

०६. योगशाळा सहा यक  ०२ कायम  योगशाळेतील सािह  याची दवेाण घवेाण करणे. 
 
मु ा .३ :  - िनणय घे  या  या ि येत अनसुर  यात येणारी कायप  दती तसेच पयवे ण आिण उ  तरदािय  व णाली - 

        शै िणक सं  थमे  ये मा.अ  य , मा.कायकारी अिधकारी, शासक य अिधकारी तसचे िशड  ाम  थ यांच े         
        मागणीनुसार  तािवत वग तकुडया वाढिवणबेाबत  ताव मा.कायकारी अिधकारी यांच ेमाफत सादर क न  यास      
         यव  थापन सिमतीची मा  यता घे  यात येते.  

मु ा .४ :  -  वतची काय पार पाड  यासाठी  या  याकडून ठरिव  यात आललेी मानके - िनरंक  
मु ा .५ :  -  या  याकडे असलेल ेिकंवा  यां  या िनयं णात असलेल ेिकंवा  याची काय पार पाड  यासाठी  या कमचारी वगाकडून  
                     वापर  यात येणारे िनयम,िविनयम,सचुना,िनयमपिु तका आिण अिभलेख - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था   
                     अिधिनयम २००४ अ  वय ेकाय पार पाड  यात येतात.  
मु ा . ६ :  -  या  याकडे असले  या िकंवा िनयं णाखाली असले  या द  तऐवजा  या वगाचे िववरण  
         िवहीत वगानसुार द  तऐवज वेळोवेळी अिभलखे क ाकडे जमा कर  यात येतात.  
मु ा .७ :  - आपले धोरण तयार कर  या  या िकंवा  याची अमंलबजावणी कर  या  या सबंंधात,लोकांशी िवचारिविनमय         
                     कर  यासाठी िकंवा लोकांकडून िनवदेन ेकेली जा  यासाठी. 
        :  - वतमानप ातील व सं  थानचे संकेत  थळावरील जाहीराती ारे िनवेदना ारे. 
मु ा .८ :  - सं  थचा एक भाग  हणनू िकंवा स  ला दे  या  या योजनासाठी घटीत केले  या दोन िकंवा अिधक  य  त  या िमळून   
                     बनले  या मंडळाच,े प रषदांच,े सिम  यांच ेआिण अ  य िनकषांच ेिववरण, आिण  या मडंळा  या,प रषदां  या,       
                     सिम  यां  या आृिण िनकषां  या बैठक  लोकांसाठी खु  या आह ेिकंवा कसे िकंवा अशा बठैक ची कायवृ  ते जनतेला  
                     पहावयास िमळ  याजोगी आहते िकंवा कस ेयाबाबतच ेिववरण. 
       :  - अित मह  वाचे िनणय वगळता इतर कायवृ  ते व र  ठांच ेपरवानगीने जनतेला पहावयास िमळ  याजोगी आहते.  
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मु ा .९ :  - ी साईबाबा किन  ठ अिधका-याचंी आिण कमचा-यांची िनदिेशका.  
 
अ.नं. अिधकार पद अिधकारी व कमचारी नांव  सपंकासाठी दुर  वनी .  

०१. . ाचाय.   ी.िशवगजे िवकास महादवे. ७७२००७७२८१ / ९४२२७९७२९६. 
०२. सहा.िशि का. सौ.सावंत मदंािकनी मािणक.  ९४२२७४०७५५. 
०३. सहा.िशि का. ीमती.अदंरेूकर संगीता मरुलीधर  ८२७५२८०४५१. 
०४. सहा.िशि का. सौ.वैशाली नंदकुमार दशेमखु.  ९४२३७५५२८१. 
०५. सहा.िश क. ी.घोडके अ ण बाबरुाव.  ७५८८५१४३९५. 
०६. सहा.िश क. ी.शेळके िदलीप शकंरराव.  ९४०४९७१९९९. 
०७. सहा.िशि का. ी.चौधरी काचंन िवकास.  ९४२३१६६०७७. 
०८. सहा.िश क.  ी.कांडेकर सनुील पढंरीनाथ.  ९५२७२१८७१६. 
०९. सहा.िशि का.  सौ.लावरे सरीता सदुाम.  ९८६०५४६४२९. 
१०. सहा.िश क.  ी.गडकरी शांत द  ता य. ८०८७४८४७२९. 
११. सहा.िशि का. ीमती दशेमखु वदंना रावसाहबे.  ९८९०१७२४२७. 
१२. सहा.िश क. ी.दळवी सिुजतकुमार अशोक.  ९०११८१८१८०. 
१३. सहा.िशि का.  सौ.सोनवण ेिसमा िदलीप.  ९२२६२१५१६३. 
१४. सहा.िशि का.  सौ.कडू  वाती इं भान. ९९६०१५९९८५. 
१५. सहा.िश क.  ी.अनाप भाऊसाहेब एकनाथ. ९४२२३७६९१९. 
१६. सहा.िश क. ी.दडंवत ेसभुाष िनवृ  ती. ९४२३७५०४९९. 
१७. सहा.िश क.  ी.शेळके द  ता य सोपानराव. ९४२२७३४३९६. 
१८. सहा.िश क.  ी.शेळके कैलास रामचं .  ९८६०७७४४३९. 
१९. सहा.िश क.  ी.चौधरी सतंोष मि छं .  ९९७०२६५७८१. 
२०. सहा.िशि का.  सौ.पवार अिनता मोद.  ९८५०६०३१६२. 
२१. सहा.िश क.  ी.दरेकर मि छं  ह रभाऊ.  ९५५२३५६७४६. 
२२. सहा.िश क.  ी.संगमनेरे िदलीप िव लराव. ९०२८६४८१२०. 
२३. योगशाळा सहा.  ी.आंबेकर िवलास अशोकराव. ९४२०७८७०२१. 
२४. योगशाळा सहा.  ी.कोते िमिननाथ भाऊसाहेब.  ९४२२११३०७०. 
२५. सहा.िश क.  ी.लाडें द  त ुअशोक.  ७५८८१६८३४०. 
२६. सहा.िशि का. ीमती.बनसोडे सगंीता रंगनाथ.  ७३५०६०६३८८. 
२७. सहा.िशि का.  ीमती.गायके उषा क डाजी.  ९८९०७५७८९५. 
२८. सहा.िश क.  ी.चौधरी मोद िभवसेन.  ९४०४९७८८९४. 
२९. सहा.िश क. ी.रहाण ेरंगनाथ चांगदवे.  ८९७५४७८०७९. 
३०. सहा.िश क. ी.धाकतोडे गणशे िशवाजी.  ९०११४४७५२९. 
३१. िलपीक-टंकलखेक.  ी.गोर  मोद भाकर. ९४०४८१०५२३. 
३२. ंथपाल. ी.िशदं ेभाऊसाहबे बाबुराव.  ९८९००१४५३० 
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अ.नं. अिधकार पद अिधकारी वा कमचारी नांव  सपंकासाठी दुर  वनी .  

३३. मदतनीस. ी.मनोज सितष बकरे. ९८८१४१३१८३. 
३४. मदतनीस. ी.राजु दौलत जाधव. ९६०४२०८३९१. 

 
मु ा .१० : -  येक अिधका-याला व कमचा-याला िमळणारे मािसक वेतन, तसेच ािधकरणा  या िविनमयाम  ये तरतदु 
के  या माणे नुकसान भरपाई दे  याची प  दती.  
 
अ.
नं. 

नांव. पद. मुळपगार. ेड पे. 
महागाई 
भ  ता. 

घरभाडे. 
वास 

भ  ता. 
िवेशेष 
भ  ता. 

०१. ी.िशवगजे िवकास 
महादेव  

. ाचाय.  २३६७०/- ५४००/- ४०४०७/- २९०७/- --- २००/- 

०२. सौ.मदंािकनी मािणक 
सावंत. 

सहा.िशि का.  २३६७०/- ५४००/- ४०४०७/- --- --- --- 

०३. ीमती.अदंरेूकर 
सगंीता मरुलीधर  

सहा.िशि का. २१७९०/- ४६००/- ३७६८२/- २६३९/- ६००/- --- 

०४. सौ.वैशाली नंदकुमार 
दशेमखु.  

सहा.िशि का. १८४९०/- ४६००/- ३२०९५/- २३०९/- ६००/- --- 

०५. ी.घोडके अ ण 
बाबुराव.  

सहा.िश क. १९८००/- ४६००/- ३३९१६/- २४४०/- ६००/- --- 

०६. ी.शेळके िदलीप 
शकंरराव.  

सहा.िश क. १७१५०/- ४६००/- ३०२३३/- २१७५/- --- --- 

०७. ी.चौधरी काचंन 
िवकास.  

सहा.िशि का. १७८१०/- ४६००/- ३११५०/- २२४१/- ६००/- --- 

०८. ी.कांडेकर सनुील 
पढंरीनाथ.  

सहा.िश क. १७८१०/- ४६००/- ३११५०/- --- --- --- 

०९. सौ.लावरे सरीता 
सदुाम.  

सहा.िशि का. १७८१०/- ४६००/- ३११५०/- २२४१/- --- --- 

१०. ी.गडकरी शांत 
द  ता य. 

सहा.िश क. १७८१०/- ४६००/- ३११५०/- २२४१/- ६००/- --- 

११. ीमती दशेमखु वदंना 
रावसाहबे.  

सहा.िशि का. १७८१०/- ४६००/- ३११५०/- २२४१/- ६००/- --- 

१२. ी.दळवी सिुजतकुमार 
अशोक.  

सहा.िश क. १७८१०/- ४६००/- ३११५०/- २२४१/- --- --- 

१३. सौ.सोनवण ेिसमा 
िदलीप.  

सहा.िशि का. १७८१०- ४६००/- ३११५०/- २२४१/- ६००/- --- 
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अ.
नं. 

नांव. पद. मुळपगार. ेड पे. 
महागाई 
भ  ता. 

घरभाडे. 
वास 

भ  ता. 
िवेशेष 
भ  ता. 

१४. सौ.कडू  वाती 
इं भान. 

सहा.िशि का. १७८१०/- ४६००/- ३११५०/- --- --- --- 

१५. ी.अनाप भाऊसाहेब 
एकनाथ. 

सहा.िश क. १५८९०/- ४६००/- २८४८१/- २०४९/- ६००/- --- 

१६. ी.शेळके द  ता य 
सोपानराव. 

सहा.िश क. १५८९०/- ४६००/- २८४८१/- २०४९/- ६००/- --- 

१७. सौ.पवार अिनता 
मोद.  

सहा.िशि का. १५८९०/- ४६००/- २८४८१/- २०४९/- --- --- 

१८. ी.दरेकर मि छं  
ह रभाऊ.  

सहा.िश क. १५८९०/- ४६००/- २८४८१/- २०४९/- ६००/- --- 

१९. ी.चौधरी सतंोष 
मि छं .  

सहा.िश क. १५८९०/- ४६००/- २८४८१/- २०४९/- ६००/- --- 

२०. ी.दडंवत ेसभुाष 
िनवृ  ती. 

सहा.िश क. १५८९०/- ४६००/- २८४८१/- २०४९/- ६००/- --- 

२१. ी.शेळके कैलास 
रामचं .  

सहा.िश क. १५८९०/- ४६००/- २८४८१/- २०४९/- ६००/- --- 

२२. ी.संगमनेरे िदलीप 
िव लराव. 

सहा.िश क. १५८९०/- ४६००/- २८४८१/- २०४९/- ६००/- --- 

२३. ी.चौधरी मोद 
िभवसेन.  

सहा.िश क. १३०६०/- ४६००/- २४५४७/- १७६६/- ६००/- --- 

२४. ीमती.बनसोडे 
सगंीता रंगनाथ.  

सहा.िशि का. १३०६०/- ४६००/- २४५४७/- १७६६/- --- --- 

२५. ीमती.गायके उषा 
क डाजी.  

सहा.िशि का. १३०६०/- ४६००/- २४५४७/- १७६६/- --- --- 

२६. ी.धाकतोडे गणशे 
िशवाजी.  

सहा.िश क. १३०६०/- ४६००/- २४५४७/- १७६६/- ६००/- --- 

२७. ी.िशदं ेभाऊसाहबे 
बाबुराव.  

ंथपाल. १०४००/- २८००/- १८३४८/- १३२०/- --- --- 

२८. ी.लाडें द  त ुअशोक.  सहा.िश क. ७९६०/- २३००/- १४८६१/- --- --- --- 
२९. ी.रहाण ेरंगनाथ 

चांगदवे.  
सहा.िश क. ७३७०/- २३००/- १३४४१/- --- --- --- 

३०. ी.गोर  मोद 
भाकर. 

िलपीक 
टंकलखेक. 

१०६१०/- २४००/- १८०८४/- १३०१/- --- --- 

..६.. 
 



पान नं.६ 
 

अ.
नं. 

नांव. पद. मुळपगार. ेड पे. 
महागाई 
भ  ता. 

घरभाडे. 
वास 

भ  ता. 
िवेशेष 
भ  ता. 

३१. ी.कोते िमिननाथ 
भाऊसाहबे.  

योगशाळा 
सहा. 

८१३०/- २०००/- १४०८१/- १०१३/- --- --- 

३२. ी.आंबेकर िवलास 
अशोकराव. 

योगशाळा 
सहा. 

८१३०/- २०००/- १४०८१/- १०१३/- ४००/- --- 

३३. ी.मनोज सितष 
बकरे. 

मदतनीस.  ६०१०/- १३००/- १०१६१/- ७३१/- ४००/- --- 

३४. ी.राजू दौलत जाधव.  मदतनीस.  ६०१०/- १३००/- १०१६१/- ७३१/- ४००/- --- 
 

मु ा .११ : - सवयोजनाचंा तपशील,  तािवत खच दशिवणारा आप  या  येक अिभकरणाला नेमनू िदललेा अथसंक  प आिण 
संिवत रत केले  या रकमांचा अहवाल.  

अंदाजप क सन २०१८-२०१९. 
अ.नं. तपिशल. मुळ सधुारीत अंदाजप क. 

०१. वासखच. २,६०,०००.०० 
०२. ि डा सािह  य व  पधा खच.  ७०,०००.०० 
०३. फिनचर खच. १३,३०,०००.०० 
०४. वािषक  नहेसमेंलन खच.  ७०,०००.०० 
०५. िकरकोळ खच.  १,६०,०००.०० 
०६. छपाई खच.  ८,१०,०००.०० 
०७. ंथालय खच.  १,६०,०००.०० 
०८. सगंणक सािह  य खच.  १३,००,०००.००                                 
०९. शै िणक सािह  य खच. ३,०५,०००.०० 
१०. कं ाटी कामगार खच.  २५,००,०००.०० 
११. इटंरनट दरु  वनी िबल खच. ६०,०००.०० 
१२. ी साई  या  यानमाला / स  सगं खच.  १८,०००.०० 
१३. कमचारी िश ण खच.  ६०,०००.०० 
१४. इतर शै िणक खच. ७०,०००.०० 
                                                                                एकूण  ६९,७३,०००.०० 
 
मु ा .१२  :  -  अथसहा य काय मा  या अमंलबजावणीची रत तसेच वाटप केले  या रकमा आिण काय मा  या        
                         लाभािधका-याचा  तपशील.  
                  :  - िनरंक  
मु ा .१३ :  -   या  य  त ना सवलती परवान ेिकंवा ािधकारप े िदललेी आहते अशा  य  त चा तपशील.  
                  :  - िनरंक. 

..७.. 
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मु ा .१४ :  - इले  ॉिनक  व पात  यास उपल  ध असले  या िकंवा  या  याकडे असले  या मािहती  या संबधंातील  
                       तपशील.  
                 :  - िनरंक.  
मु ा .१५:  - मािहती िमळिव  यासाठी नाग रकांना उपल  ध असणा-या सुिवधांचा तपशील तसेच सावजिनक  
                      वापरासाठी चालिव  यात येत असले  या ंथालया  या िकंवा वाचनालया  या कामकाजा  या वेळांचा  
                      तपशील. 
               :  -  िनरंक  
मु ा .१६ :  - जन मािहती अिधका-याची नावे व इतर तपशील 

(1)  जन मािहती अिधकारी. 
 
अ.न.ं जन मािहती अिधका-याचे नावं. अिधकार पद.  दरु  वनी मांक.  
०१ ी.ए.आर. औटी. शासक य अिधकारी.  ०२४२३-२५८५०१. 

      (2) सहा यक जन मािहती अिधकारी.  
  
अ.न.ं सहा. जन मािहती अिधका-याच ेनांव.  अिधकार पद.  दरु  वनी मांक.  
०१. ी.िवकास महादवे िशवगजे.  . ाचाय.  ०२४२३-२५९६३४. 

       (3)  थम अिपलीय अिधकारी. 
 

अ.न.ं थम अिपलीय अिधका-याचंे नावं.  अिधकार पद.  दरु  वनी मांक.  
०१. डॉ.संदीप आहरे. उप कायकारी अिधकारी.  ०२४२३-२५८७०२. 

 
मु ा .१७ : - िवहीत कर  यात येईल अशी इतर मािहती.  
               :  - िनरंक.  
 
 
                ाचाय,   

ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व  
    िक न  ठ महािव ालय,िशड .                   शासक य अिधकारी, 
       ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड .  
 
 
  
 
 
 
 


