शता दी क
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
मािहती अिधकार अिधिनयम कलम ०४ सावजिनक ािधकरणांवरील आबंधने –
कलम ४ (१) (ख) माणेी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अधीन
राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मिं दराम ये ढी व थेनसु ार धािमक
िवधी पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे. भ तगणांना आव यक
या सोयी व सिु वधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव ◌े◌ाचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा
आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ वये, भ तांना देवते या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही
धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
३) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ वये, ी साईबाबाच
ं े जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण
यांबाबत या उपयु त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह य थं ालय चालवील व याचा िव तार करील
मु ा . (एक) – रचना, काय व कत य यांचा तपिशल
I. रचना –
.अिध क -१
िलपीक -१

II. कामाचा व कत यांचा तपिशल –
उपरो त अिधिनयमातील तरतदु ीनसु ार व पवु ापार ढी परंपरे नसु ार सं थान यव थापनामाफत धािमक पजु ा िवधी, ी साईबाबा
रामनवमी, ी.गु पौिणमा, ी.पु यितथी उ सव साजरे के ले जात आहेत.सदरह उ सवासाठी तयार करावयाचे अंदाजप क इ यादी
शता दी क ामाफत के ले जाते. तीनही उ सवातील ती ही िदवशी व येक उ सवातील मु य िदवशी साईभ तानं ा/कलाकरांना
वतःची कला सादर कर याची संधी सं थानमाफत उपल ध क न दे यात येते. यासाठी शता दी क ामाफत आयोिजत
काय मांबाबत सं थानचे सव सबं धं ीत िवभागांशी सम वय राखला जातो.
तसेच ी साईबाबाचं े जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण यांबाबत या उपयु त मािहतीचा चार व सार
होणेसाठी सं थानमाफत देश/िवदेशात साईबाबांचे पादक
ु ा दशन सोह याचे आयोजन कर यात येते.
अ.न.ं
मािहती
०१ िवभागाचे नांव ०२ पणु प ता ०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०

कायालय मख
ु
कोण या खा या या
अधीन त कायालय आहे.
कामाचा अहवाल कोण या
खा याकडे सादर के ला जातो.
कायक ा- भौगोिलक
अंगीकृ त त
येय/धोरण

तपिशल
शता दी क
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड ता. राहाता, िज. अहमदनगर ४२३१०९
ी. राजितलक द ता य बागवे, .अिध क, शता दी क
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड

शांतीिनवास इमारत, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
िविवध धािमक , सां कृ ितक काय मांचे आयोजन करणे.
साईभ तांसाठी िविवध धािमक,सां कृ ितक काय माच
ं े आयोजन व चे कायाचा
चार- सारा या टीकोनातनू देशभरातील िविवध रा यातं ून पादक
ु ा दशन सोहळा
काय म
कायालयाची वेळ व दरु वनी सकाळी १०.०० ते सायं.०६.०० पयत,दरु वनी .०२४२३-२५८९०७
मांक
सा तािहक सटु ी
रिववार

..२..

..२..
मु ा . (दोन) – अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये –
अ.न.ं अिधकारी पद
िव मान
सवसाधारण कत ये
सं या
०१
.अिध क
०१
१.शता दी क ाकडील धािमक, सां कृ ितक काय मांचे िनयोजन व
यासंबंधीची आव यक ती कायवाही पार पाडणे.
२. सं थानचे सव सबं ंधीत िवभागांशी सम वय राखणे.
३.मा. यव थापन सिमतीसमोर ताव सादर करणे व झाले या
िनणयावर कायवाही करणे.
४. वेळोवेळी व र ठांनी नेमनू िदलेली कामे करणे
०२
िलपीक –
०१
१) धािमक/सां कृ ितक काय मासबं ंधी प यवहार पहाणे.
टंकलेखक
२) पादक
ु ा दशन सोहळा काय म संबंधी कामकाज पहाणे
३) ी साईस च रत पारायण सोहळा साजरा करणे, इतरांनी धािमक व
सां कृ ितक काय मासाठी परवानगं ी मािगत यास परवानगीबाबत
कायवाही करणे.
४) मा. मु य कायकारी अिधकारी व मा. उप मु य कायकारी
अिधकारी, मा. शासक य अिधकारी याच
ं े कायालयाकडून वेळोवेळी
िनगिमत झालेले आदेश प रप के यावर िवभाग मख
ु ां या
मागदशनानसु ार कायवाही करणे.
५) वेळोवेळी व र ठांनी नेमनू िदलेली कामे पार पाडणे.
मु ा . (तीन) –िनणय घे या या ि येत अनुस न येणारी कायप ती, तसेच पयवे ण उ तरदािय व णालीशता दी क ाकडून सादर करावया या तावाबाबतची िटपणी तयार क न थम ती अवलोकनाथ/पढु ील आदेशासाठी
मा. शासक य अिधकारी, मा. उप मु य कायकारी अिधकारी, मा. मु य कायकारी अिधकारी या माने सादर के ली जाते.
आव यकतेनसु ार मा. मु य कायकारी अिधकारी याच
ं े मा यतेनतं र सदरची सिं चका िनणयाथ मा. यव थापन सिमती या सभेपढु े सादर
करणेत येते व मा. यव थापन सिमती या िनणयानसु ार य ात अमं लबजावणी के ली जाते. काही ताव महारा शासनाचे िवधी व
याय िवभागाकडे सादर के ले जातात.
मु ा . (चार) काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानकेमहारा शासनाने ी साईबाबा सं थान अिधिनयम २००४ हा तयार के लेला आहे यातील तरतुदी माणे सं थानचे
कामकाज चालते.
मु ा . (पाच) कामासबं ंधी सव सामा यपणे िनयम –
महारा शासनाने ी साईबाबा सं थान अिधिनयम २००४ हा तयार के लेला आहे यातील तरतुदी माणे सं थानचे
कामकाज चालते.
मु ा . (सहा) धोरण तयार कर या या िकंवा याची अंमलजावणी कर या या संबधं ात, लोकांशी िवचार िविनमय
कर यासाठी िकंवा लोकांकडून िनवेदन के ली जा यासाठी अि त वात असले या कोण याही यव थेचा तपिशल –
या साईभ तांना अथवा यि ं ना सं थानकडे िनवेदन सादर करावयाचे असेल तर ते सं थानचे शासन शाखेतील आवक
िवभागाकडे सादर करता येतात व यावर शासक य तरावर दखल घेतली जाते.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत धोरणा मक िनणय घेतले जातात व यातील िनणयानसु ार अमं लबजावणी के ली जाते. मा.
यव थापन सिमतीने घेतलेले िनणय सं थानचे अिधकृ त सक
ं े त थळ www.sai.og.in यावर कािशत के ले जातात.
मु ा . ( सात) सं थेचा एक भाग हणून िकंवा स ला दे या या योजनासाठी घटीत के ले या दोन िकंवा अिधक
य त या िमळून बनिवले या मंडळाचे,प रषदांचे सिम यांचे आिण अ य िनकषांचे बैठक लोकांसाठी खु या आहेत
िकंवा कसे िकंवा अशा बैठक ची कायत वे जनतेला पहावयास िमळ याजोगी आहे िकंवा कसे याबाबतचे िववरणउपरो त नमदु के ले या बैठक लोकांसाठी खु या नाहीत. मा एखा ा तावावर चचा कर यासाठी सबं धं ीत
तावधारकास चचसाठी बोलिवले जाते. वर नमदु के ले माणे मा. यव थापन सिमतीने घेतलेले िनणय सं थानचे अिधकृ त
संकेत थळ www.sai.og.in यावर कािशत के ले जातात
..३..
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मु ा .(आठ) अिधका-यांची व कमचा-यांची िनदिशका –
अ.न.ं कमचा-याचे नाव
पदनाम
०१
ी राजितलक द ता य बागवे .अिध क शता दी क
०२
ी. अिनल अंबादास पाठक िलपीक टंकलेखक

नोकरीवर जु तारीख
०७/०८/१९८४
०७/०६/२००७

मु ा .(नऊ) अिधका-यांची व कमचारी यांना िमळणारे मािसक वेतन –
अ.नं कमचा-याचे नाव पदनाम

०१

ी राजितलक
.अिध क
द ता य बागवे शता दी क
ी. अिनल
िलपीक
अंबादास पाठक टंकलेखक

०२

मुळ वेतन

ेड पे

महागाई भ ता

१५३४०/- ४२००/ २७७४७/८२३०
१९०० १४३८५

घरभाडे भ ता

वास भ ता इतर

-

-

१०१३

४००

-

मु ा . ( दहा) योजनांचा तपिशल, तािवत खच, य अिभकरणाला नेमुन िदलेला अथसक
ं प, आिण सिं वत रत
के ले या रकमांचा तपिशल –
अ.न.ं
तपिशल
अंदाजे मज
ं ूर र कम
०१

उ सवातील िनमं ण पि का छपाईसाठीचा खच

१४,००,०००/-

मु ा . (अकरा)अथसहा य व काय मा या अंमलबजावणीची रत तसेच के ले या र कम आिण काय मां या
लाभािधका-यांचा
तपिशल – िनरंक
मु ा . (बारा ) या य त ना सवलती, परवाने िकंवा ािधकरप े िदलेली आहेत अशा य त चा तपिशल – िनरंक
मु ा . (तेरा ) िवभागाकडे इले ॉिनक व पात उपल ध असलेली मािहती –
िवभागाकडून के ले या िविवध कायवाह ची मािहती संगणकाम ये अ ायावत कर यात आलेली आहे.
मु ा . (चौदा) मािहती िमळिव यासाठी नाग रकांना उपल ध असणा-या सिु वधांचा तपिशलमा. यव थापन सिमती ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशडी जे ठराव/िनणय पारीत करते ते ठराव सं थानचे
अिधकृ त संकेत थळ www.org.in यावर वेळोवेळी िस के ले जातात.
मु ा . (पध
ं रा) जनमािहती अिधका-यांची नावे,पदनामे आिण इतर तपिशलजनमािहती अिधकारी
अ.न.ं

०१

जनमािहती
अिधका-याचे
नाव

डॉ.आकाश
िकसवे

अ.नं.

०१

अिधकारी पद

सपं ण
ू प ता/दुर वनी .

जनमािहती अिधकारी, तथा शासक य
म.ु पो.िशड . ता. राहाता, िज हा अहमदनगर
अिधकारी, ी साईबाबा सं थान
०२४२३-२५८५००
िव व त यव था, िशड
सहा यक जनमािहती अिधकारी

सहा यक जनमािहती
अिधका-यांचे नाव

अिधकारी पद

ी राजितलक द ता य
बागवे

.अिध क शता दी क
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
थम अिपलीय ािधकारी

अ.न.ं

सहा यक
जनमािहती
अिधका-यांचे नाव

०१

ी रिवं ठाकरे

सपं ूण प ता/दुर वनी .

अिधकारी पद

म.ु पो.िशड . ता. राहाता, िज हा
अहमदनगर ०२४२३-२५८५००
सपं ूण प ता/दुर वनी .

उप मु य कायकारी अिधकारी
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
मु ा . (सोहळा) – िविहत कर यात येईल अशी मािहती – िनरंक

म.ु पो.िशड . ता. राहाता, िज हा
अहमदनगर ०२४२३-२५८५००

(राजितलक बागवे)
.अिध क, शता दी क
ी साईबाबा सं थान िव व त यवसथा िशड .

