साई धमशाळा
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशडी.
िदनां क – १७/१०/२०१९
मािहती अिधकार अिधिनयम कलम ४ : सावजिनक ािधकरणां वरील आबं धने ◌ः कलम ४ (१) (ख) माणे ◌ः मु ा . (एक) – रचना, काय व कत य याचा तपिशल ◌ःी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां नी साईभ तांना सोयी – सुिवधा उपल ध क न दे या या टीने यांचे
अिधप याखाली िविवध िवभाग सु के लेले आहेत . यापैक साई धमशाळा िवभाग कायरत आहे. साई धमशाळे म ये एकु ण सहा
(६) इमारती असुन याम ये एकु ण १९२ हॉल आहेत. यापैक दोन (सी व डी) इमारती ी साईबाबा सं थान सं चिलत, किन ठ व
वरी ठ महािव ालयास दे यात आले या आहेत. इमारती या येक मज यावर ८ हॉल असुन एका इमारतीत एकु ण ३२ हॉल
आहेत. असे चार (४) इमारतीम ये ३२ हॉल माणे एकु ण १२८ हॉल असुन याम ये अं ध/अं पग, णांचे नातेवाईक यां ची
िनवास यव था मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने मोफत कर यात येत आहे. तसेच साई पालखी पदया ी, िव ाथ यां सहली व
पु ने येणा-या साईभ तांकडु न .२०/- मा ितडोई शु क आका न िनवास यव था कर यात येत आहे. यांची रचना, काय व
कत ये यां चा तपिशल खालील माणे आहे.
 रचना ◌ःसाई धमशाळा

.अ ध क
--------------------------------------------------------------------------------आऊट सो सग कमचार

लपीक टंकलेखक

मॅनज
े र

पयवे क य कामे

कमचार सं या - २

------------------------------------------------------लपीक (कं ाट )

कांऊटर मदत नस

----------------------------------------------------------------------------------------------------सु तार

जनरे टर

वजतं ी

लंबर

मदत नस

व छता कामगार

व पॅनल ऑपरे टर
(सु तार, वजतं ी, लंबर, एस.ट .पी. लॅ ांट, लॉ

ी इ.)

पानं. नं. ०२ वर.

पानं. नं. ०२
 कामां चा आिण कत यांचा तपिशल ◌ः०१ िवभागाचे नाव
०२ संपणु प ता
०३ कायालय मुख
०४ कोण या खा या या अिधन त हे
कायालय आहे ?
०५ कामाचा
अहवाल कोण या
कायालयाकडे सादर के ला जातो ?
०६ कायक ा - भौगोिलक
०७
०८
०९



१०
मु ा
अ.नं.
०१

साई धमशाळा
मु.पो.िनमगां व को-हाळे , ता. राहाता, िज.अहमदनगर (महारा ) ४२३१०९
.अिध क
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .

मा. मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड .
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां ची िशड प रसर व इतर
िठकाणी असलेली मालमत्ता.
अं गीकृ त त (Mission)
साईभ तांना सेवा- सुिवधा पुरिवणे .
येय/धोरण (Vision)
साईभ तांना अिधक चाग या सेवा – सुिवधा पुरिवणेसाठी सात या ने
य नशील राहणे.
कायालयाची वेळ आिण
कायालयाची वेळ स. १० ते १.३० ते व २.०० ते ६.००
डयुटीची वेळ -०४ ते १२ , १२ ते २०, २० ते ०४ तसेच १०.०० ते
दुर वनी मां क
१८.००
दुर वनी मां क ०२४२३- २५९६०१, २५९६०५, २५९६०६
सा तािहक सु ी
रिववार.
. (दोन) - अिधकारी व कमचारी यां चे अिधकार व कत ये ◌ःअिधकार पद िव मान पदसं या
सवसाधारण कत ये
.अिध क
०१
१. िवभागाची संपणु जाबाबदारी संभाळणे , व िनयं ण करणे
२. आऊट सोिसगने नेमलेले पयवे क, िलपीक, मुकादम,
मदतिनस, व छता कामगार यां चेवर देखरे ख ठे वणे.
३. येक मा यावरील तसेच प रसरातील साफसफाई, तसेच
संर ण याबाबीवं र देखरे ख ठे वणे.
४. साई भ तां या तसेच कमचा-यां या कामात येणा-या िव तु ,
विन ेपण, आरो य बगीचा, संर ण, बांधकाम इ. बाबत या
सम या सं बं धीत िवभागाशी सं पक क न सोडवणे.
५. मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िवभागासंबं धीचे खरे दी व इतर
धोरणा मक कामाबाबतचे िवषय सादर करणे.
६. काकायालयीन िलपीक, िशपाई, आऊटसोस कडील कमचायाकडु न काम क न घेण.े
७. किन ठ िलपीक टं कलेखक यांचे कडु न कायालयीन िटप या
तयार क न शासक य अिधकारी यां चे माफत पुढील
कायवाही करणे.
८. संगणक य भर यावर िनय ण ठे वणे ऑिडट बाबत काही टु ी
अस यास या अनुषं गाने बदल करणे व दु ती करणे.
९. मेटेन स यव था पहाणे, कायालयीन पयवे ण करणे. वरी ठ
अिधकारी सां गतील ते तसेच यांचे मागदशनानुसार कामे
करणे.
पानं नं. ०३ वर.

पानं नं. ०३
अ.नं. अिधकार पद िव मान पदसं या
सवसाधारण कत ये
०२
िलपीक
०१
१. काऊटरवरील कमचा-यां कडु न बुक गची कामे क न घेणे,
टं कलेखक
इमारतीिनहाय साफसफाईची काम सं बधीत कमचा-यां कडु न क न
(पयवे क य
घेणे िनवास यव थेबाबत भ तांना येणा-या त ारीचे िनवारण
कामे)
करणे िश टनुसार चाज देवाण घेवाण क न काऊं टरवरील कमचायां ची रककम िश टनुसार चाज देवाण घेवाण करणे.
२. दुस-या िश ट पयवे काने हॉल बुक गची जमा झालेली र कम
लेखाशाखेत भरणा करणे प रसर व इमारतीम ये रां ऊड घेवनू
साफसफाईची कामे क न घेण.े अिध क यां चे िनदशानुसार
ऑिफसचा प यवहार पाहणे, खरे दी, दु ती सुधारणा बाबतचा
ताव तयार क न अिध कामाफत मं जरु ीसाठी मु य
कायायालयाकडे सादर करणे.
३. शासन शाखेकडु न आले या सुचना, आदेश, प रप क यां ची
अिध का-यां चे सां गणेनु सार अं मलबजावणी करणे,
४. िबनधनी न द रिज टर ठे वणे.
५. इमारतीम ये रां ऊड घेऊन साफसफाईची कामे क न घेण.े कां ऊटर
िलपीकां वर िनयं ण ठे वनू िश टमधील िहशोब तपासणे. रपोटवर
स ा करणे. आऊटसोस कमचा-यां कडु न कामे क न घेणे.
भ त न दणी काऊं टरवर िनय ं ण ठे वणे िबनधनी व तू सापड यास
यांची न द घेऊन या संर ण कायालयाकडे जमा करणे व
िश टमधील कामाचा अहवाल व र ठांना सादर करणे इ. तसेच
व र ठ अिधकारी सां गतील ते कामे करणे.
०३
िलपीक
०१
१.अिध क यां चे िनदशानु सार ऑिफसचा प यवहार पहाणे.
टं कलेखक
२.कायालयीन कामकाज करणे, व प यवहार पहाणे.
३.वेगवेगळया िवषयाचे मा. यव थापन सिमतीचे ताव तयार करणे.
मं जरु ठराव/िनणयाबाबत झाले या कायवाहीचा अहवाल सादर
करणे. कायालयीन शासक य िटप या तयार करणे.
४.िनिवदासुचना बाबत टडर ि या पु ण क न वकऑडर तयार करणे.
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ नु सार मािगतलेली मािहती
तयार करणे इ. अिध का माफत शासनाकडे पाठिवणे.
५. शासनाकडु न आले या सुचना, आदेश, प रप क, आदेशाची
अमं लबजावणी क न पुतता अहवाल सादर करणे.
६.वािषक खचाचे सुधारीत अं दाजप क तयार करणे, मा.कायकारी व
मा.उपकायकारी अिधकारी साहेबां नी सम राऊं ड घेत यावर
िदले या िनदशानु सार पुतता अहवाल सादर करणे.
७.मेटेन स बाबत िवभागां ना प यवहार करणे, बीले तपासणे,
८.खाडे त ता तयार क न कामगार िवभागास पाठिवणे व मह वाची
बील तपासणी क न सादर करणे.
९. व र ठांचे िनदशानुसार काम करणे .
पानं नं. ०४ वर.

पानं नं. ०४
अ.नं. अिधकार पद िव मान पदसं या
०४
िलपीक
०१
टं कलेखक
(आऊट
सोिसग
प दतीने)

०५

िलपीक
(कं ाटी)

४

सवसाधारण कत ये
१. अिध क यां चे िनदशानु सार ऑिफसचा प यवहार पहाणे.
२. कायालयीन िलपीकाचे कामकाज करणे, कायालयीन प यवहार
पहाणे.
३. आवक जावक न दी घेऊन बीले बजेट रिज टर म ये न दवुन
लेखाशाखेकडे सादर करणे.
४. कायालयीन िटपणी सादर करणे.
५. भागाकडे असले या चल व अचल मालम ता संबं धी व तू ता यात
ठे वणे यांचा अ यावत िहशोब ठे वणे देवाण घेवाण या न दी ठे वणे.
६. आव यक असले या सािह य खरे दी संबं धी ताव सादर करणे.
वापरात नसले या िजण फाटले या व तु टॉक मधुन कमी करणे व
ताव सादर करणे.
६. आवक जावक िवभागाकडु न आलेले टपाल ि वकारणे, वकिशटला
न द घेण.े
७. सा तािहक वकिशट अहवाल तयार क न शासिकय अिधकारी
यां या माफत मु य कायालयास सादर करणे.
८. वरी ठ अिधकारी सां गतील ते तसेच यांचे स याने कामे करणे.
कां ऊटरवरील िलपीकां चे ०३ िश टम ये कामकाज चालते
१. साई भ तांचे आयडी फु बघु न यांचे कॅ न ग करणे.
२. कां ऊटरवर टोकन फॉम देवनु ते भ न घेण.े हॉल अलॉटमट
करणे, हॉल खाली झाले या पाव या पेड क न या फाईलला
लावणे.
३. देणगी कां ऊटरवर हॉल अलॉटमट नु सार देणगी पावती करणे.
४. जनरल देणगी कां ऊटरवर जमा झाले या रकमेचा रपोट तयार
क न लेखाशाखेत भरणा करणे.
५. साईभ तांना हॉल सदभात यो य ती मािहती सुिवधा देण.े
६. ऑफ लाईन व ऑन लॉईन आले या भ तांना कॉट देणे.
७. ण नातेवाईक यां ना मोफत व साईभ तांची ितडोई २०/माणे जनरल डोनेशन घेवू न यांची न द रिज टर म ये क न
िनवास यव था करणे. तसेच अं ध व अं पग यां ची मोफत
िनवास यव था कर यात येत आहे.
८. बुिकं ग काऊटवर जमा होणा-या र कमेचा(सेवा आकार)
िहशोब रिज टरवर न दी घेण.े

 मु ा . (तीन) – िनणय घे या या ि येत अनु सर यात येणारी कायप दती, तसेच पयवे क आिण
उ तरदािय व णाली –
तावीत कामाबाबत िनणय घेतां ना ताव तयार क न यात करा या लागणा-या कामां चा तसेच येणा-या अं दाजे
खचाचे समावेश के ला जातो. सदर ताव मु य कायकारी अिधकारी यां चे मं जरु ी तव तसेच आव यकतेनसु ार
मा. यव थापन सिमती सभेपढू े िनणया तव सादर के ला जातो. मा यते नं तर सदर कामा या िनिवदा / कोटेशन इ. बाब ची
पुतता क न व िविहत िनयमां चे पालन क न, सदरचे काम पूण कर यात येते.
पानं नं. ०५ वर.

पानं नं. ०५
 मु ा . (चार) – काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके ◌ःिनरं क  मु ा . (पाच) – कामां सबं धी सवसामा यपणे िनयम ◌ः– २००४ अ वये काय पार पाड यात येतात.

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम

 मु ा . (सहा) – िनयं णाखाली असले या द तऐवजां या वगाचे िववरण ◌ःि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 कडु न िनवेदने के ली जा यासाठी अि त वात असले या कोण याही
यव थेचा तपशील.
वतमानप ातील व सं थानचे संकेत थळावरील जािहराती दारे / िनवेदना दारे .
 मु ा . (आठ) – सं थेचा एक भाग हणु न िकं वा स ला दे या या योजनासाठी घटीत के ले या दोन िकं वा
अिधक य त या िमळु न बनले या मं डळाचे, प रषदां च,े सिम यांचे आिण अ य िनकायांचे िववरण, आिण या
मं डळा या, प रषदां या, सिम यां या आिण अ य िनकायां या बैठक लोकां साठी खु या आहेत िकं वा कसे
अशा बैठक ची कायत वे जनते ला पहावयास िमळ याजोगी आहे िकं वा कसे याबाबतचे िववरण.
-

अितमह वाचे िनणय वगळता इतर कायवृ ते व र ठां या परवानगीने जनतेला पहावयास िमळ याजोगी आहेत.

 मु ा . (नऊ ) – अिधका-यां ची व कमचा-यां ची िनदिशका ◌ःअ. ं .

अिधकार पद

अिधकारी व कमचारी नां व

वग

१

.अिध क

ी कै लास नारायण घायदार

वग ३

नोकरीवर जू
झा याचा
िदनां क
१२/०६/१९८९

२

िलपीक टं कलेखक

ी गणेश मधुकर टाक

वग ३

०४/१२/२००६

३

िलपीक टं कलेखक

ी राजाराम अं बू साळवे

वग ३

२८/०६/१९९३

सं पकासाठी
दु र वनी .
०२४२३२५९६०५
०२४२३२५९६०१
०२४२३२५९६०१

पानं नं. ०६ वर.

पानं नं. ०६
 मु ा . (दहा ) – अिधका-याला व कमचा-याला िमळणारे मािसक वेतन.

अ.नं

नां व

पदनाम

मु ळ पगार

ेड पे

१

ी कै लास नारायण .अिध क ४९०००
००
घायदार
S-13(35400-112400)
२
ी गणेश मधुकर टाक
िलपीक
२७६००
००
S-6(19900-63200)
टं कलेखक
३ राजाराम अं बू साळवे
िलपीक
३५३००
००
S-8(25500-81100)
टं कलेखक
 मु ा . (अकरा ) – योजनां चा तपिशल, तािवत खच,
अथसं क प, आिण सं िवत रत के ले या रकमां चा अहवाल.

महागाई
भ ता
५८८०

घरभाडे
भ ता
३९२०

वास
भ ता
४००

िवशेष
भ ता
००

एकु ण
र कम
५९२००

३३१२

२२०८

२०००

००

३५१२०

४२३६

२८२४

४००

००

४२७६०

य खच,

य अिभकरणाला नेमू न िदलेला

वािषक अं दाजप क २०१९-२०
अ.नं
१
२
३
४
५
६
७
८
९

साई धमशाळा िवभाग
तपशील
िकरकोळ खच
ी साई धमशाळा खच (ऑफ स व इतर खच )
आऊट सोिसग प दतीने हाऊसिकप गची कामे
िकटक नाशक फवारणी
टेशनरी खच
वास खच
फिनचर खच
लॉ ी खच
इंधन खच
एकु ण र कम

मं जु र र कम
२०,०००
५,०००
४,००,००,०००
३,००,०००
१०,०००
५,०००
५,०००
३,००,०००
२०,०००
४,०७,६५,०००

 मु ा . (बारा) – अथसहा य काय मा या अं मलबजावणीची रत तसेच वाटप के ले या र कम आिण
काय मां या लाभािधका-यां चा तपशील.
िनरं क –
 मु ा . (ते रा) – या य त ना सवलती, परवाने िकं वा ािधकारप े िदलेली आहेत अशा य त चा तपशील
◌ःिनरं क –
 मु ा . (चौदा) – िवभागाकडे इले ॅािनक व पात उपल ध असलेली मािहती ◌ःिनरं क –
पानं नं. ०७ वर.

पानं नं. ०७
 मु ा . (पं धरा) – मािहती िमळिव यासाठी नाग रकां ना उपल ध असणा-या सु िवधां चा तपिशल ◌ःिनरं क –
 मु ा . (सोळा) – जनमािहती अिधका-यां ची नावे, पदनामे आिण इतर तपशील ◌ःजनमािहती अिधकारी –
अ. .
जन मािहती अिधका-यां चे नां व
अिधकार पद
सं पू ण प ता / दु र वनी .
०१
ी. कै लास नारायण घायदार
.अिध क
०२४२३ - २५९६०१
सहा यक जन मािहती अिधकारी –
अ. . सहा यक जन मािहती अिधका-यां चे नां व
अिधकार पद
सं पू ण प ता / दु र वनी .
०१
ी गणेश मधुकर टाक
िलपीक टं कलेखक
०२४२३ - २५९६०५
थम अपीलीय ािधकारी ◌ःअ. .
थम अपीलीय अिधका-यां चे नां व
अिधकार पद
सं पू ण प ता / दु र वनी .
०१
ी िदलीप यं बक उगले
शासक य अिधकारी
०२४२३ – २५८७०७
 मु ा . (सतरा) – िवहीत कर यात येईल अशी इतर मािहती ◌ः- िनरं क

( ी कै लास घायदार)
.अिध क, साई धमशाळा
( ी िदलीप उगले)
शासक य अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .

