िवभागाचे नांव- मालम ा िवभाग
ी साईबाबा सं थान िव त व था,िशड
दनांक २३/०६/२०२०
मािहती अिधकार अिधिनयम कलम ०४ सावजिनक ािधकरणांवरील आबंधने कलम ४(१) (ख) माणे –
 मु ा (एक)- रचना, काय व कत यांचा तपिशलI) रचना .अिध क
व. िलपीक ( र )
स लागार (कं ाटी)
सल्लागार(कं ाटी)
मोजणीदार (कं ाटी)

(कं ाटी)

िलपीक (कायम कमचारी )

कु शल (कं

तांि क

कु शल

ाटी)

मदतनीस (अकु शल कं

ाटी)

II) कामाचा व कत ांचा तपिशल –१)भूसंपादनाबाबतची करणे २) सं थानला जमीन देणगी
हणुन ि वकारणेबाबतची करणे.३)सं थानसाठी आरि त असले या जमीनी खरेदी करणे
तसेच सं थानकडे जमीनी खरे दी देणेबाबतचे आले या तावा माणे कायवाही करणे.४) खरे दी
के ले या जमीन या नेाद
ं ी महसूल द री अ यावत क न घेण.े ५) िविवध यायालयात सु
असले या के सेस बाबत आव यक ती कायवाही करणे.६) सं थानचे मालम ेबाबतचे थािनक
शासक य कर भरणे. ७) सं थान या जमीनीची मोजणी क न घेऊन ह ी िन ीत करणे.८)
सं थानने भाडेत वावर दले या िमळकतीचे करारनामे क न घेण.े ९) सं थानचे थावर
मालम ेबाबत यो य िनयोजन करणे, देखभाल करणे, वेळोवेळी िमळकत ना भेटी देण,े
याबाबत असले या अडचणी दुर करणे.
०१ िवभागाचे नांव
मालम ा िवभाग
०२ पुण प ा
ी.साईबाबा सं थान िव त व था,िशड ता.राहाता
िज हा अहमदनगर
०३ कायालय मुख
ी.िव लराव मािणकराव बग .अिध क मालम ा
िवभाग
०४ कोण या खा या या अिधन त
ी साईबाबा सं थान िव त व था, िशड
कायालय आहे.
०५ कामाचा अहवाल कोण या
मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान

खा याकडे सादर के ला जातो.
०६ कायक ा-भौगोिलक
०७
०८
०९
१०


िव त व था, िशड
ी साईबाबा सं थान िव त व था,िशड ता.राहाता
यांचे मालक या मालम ा असलेली गांव.े
अंगीकृ त वृत
सं थान या थावर/जंगम मालम ेचे िनयमण व
िनयं ण
येय/ धोरण
सं थान या थावर/जंगम मालम ेचे िनयमण व
िनयं ण
कायालयाचा वेळ व दुर वनी
सकाळी १० ते ०६, कायालय दूर वनी .०२४२३मांक
२५८९११
सा ाहीक सु ी
रिववार
मु ा (दोन) अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत े –

पान नं. २

अ.नं अिधकारपद
०१

.अिध क
मालम ा
िवभाग

०२

िलपीकटंकलेखक

िव मान
पदसं या
०१

०१

सवसाधारण कत े
१)मालम ा िवभागाकडील दैनं दन कामकाजावर िनयं ण
ठे वणे.
२) मा. व थापन सिमतीसमोर सादर के लेले िवषय व
मंजूर झालेले ताव
यावर कायवाही करणे.
३) मा.मु य कायकारी अिधकारी,मा.उपमुख्य कायकारी
अिधकारी,मा. शासक य
अिधकारी यांचे कायालयाकडू न वेळोवेळी िनगमीत
झालेले आदेश,प रप क
यावर कायवाही करणे.
४) कायालयीन कामकाजाचे शासक य तरावर चचा
क न िनपटारा करणे.
५) िमळकत ना वेळोवेळी भेटी देणे याबाबत असले या
अडचणी दूर करणे
६) व र ांनी सांिगतलेली कामे.
१) िशड िवकास योजनेतील सं थानक रता असलेली
आर णे (आर ण ३४
ची भूसंपादनाची कायवाही मा.उपिवभागीय

अिधकारी,िशड भाग
िशड यांचेमाफत सु आहे,तर काही आर णात
भूसंपादन ताव दाखल
करावयाचे आहेत)
२) शेती महामंडळाकडील मौजे ल मीवाडी येथील ५२
हे टर ३५ आर जमीन
खरे दी करणेबाबत कायवाही करणे.
३) जमीन िवषयक यायालयात सु असले या के सेस बाबत
आव यक ती
कायवाही करणे.
४) सं थानला जमीन देणगी ि वकारणे तसेच जमीन िवकत
घेणब
े ाबत आले या
तावावर कायवाही करणे.
५) आव यकतेनस
ु ार उपअिध क,भूिम अिभलेख राहाता
यांचेकडू न जमीनीची
मोजणी क न घेणे तसेच सं थान लगतचे खातेदार
हणुन मोजणी कामी
हजर रा न याबाबत अहवाल सादर करणे.
६) सं थान िमळकती या मालम ा रिज रला न दी
घेवून िमळकत रिज र
अ यावत ठे वणे.
७) सं थान मालक चे जमीनीत अित मण होवू नये यासाठी
आव यक ती
संर ण यं णा उभारणे,मािहती फलक लावणे.
८) व र ांनी सांिगतलेली कामे.
 मु ा (तीन)- िनणय घे या या
येत अनुसर यात येणारी कायप दती,तसेच
पयवे ण उ रदािय व णालीमालम ा िवभागाकडील िवषयांची टपणी तयार क न थम ती अवलोकनाथ/ वा रीकामी
मा. शासक य अिधकारी यांचेकडेस सादर करणेत येते. यावर मा. शासक य अिधकारी यांची
वा री झा यानंतर सदरची संिचका वा री तव मा.उपिज हािधकारी यांचेमाफत मा.मु य
कायकारी अिधकारी यांचेकडेस सादर के ली जाते.आव यकतेनस
ु ार मा.मु य कायकारी अिधकारी
यांचे मा यतेनत
ं र सदरची संिचका िनणयाथ मा. व थापन सिमती या सभेपढ
ू े सादर करणेत
येते व मा. व थापन सिमतीचा िनणय हा अंितम समजला जातो कवा मा. व थापन
सिमतीचे िनदशानूसार आव यकतेनुसार महारा शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडे ताव
सादर के ले जातात.सबब अशा रतीने मालम ा िवभागाकडील िवषयाबाबतचे िनणय िनगत के ले
जातात.

 मु ा (चार)-कत े पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके -महारा शासनाचे
िवधी व याय िवभागामाफत सं थानचे काम चालते यासाठी महारा शासनाने
ीसाईबाबा सं थान िव त व था िशड यांचेकरीता अिधिनयम २००४ हा तयार
के लेला आहे यातील तरतूदी माणे सं थानचे कामकाज चालते.
पान नं.३

 मु ा
(पाच)- कामासंबंधी सवसामा यपणे िनयम- महारा शासनाचे िवधी व याय
िवभागामाफत सं थानचे काम चालते यासाठी महारा शासनाने ीसाईबाबा सं थान
अिधिनयम २००४ हा तयार के लेला आहे यातील तरतूदी माणे सं थानचे कामकाज
चालते.
 मु ा
(सहा)-िनयं णाखाली असले या द तऐवजा या वगाचे िववरण-मालम ा
िवभागाकडे जे खरेदीखते आहेत ते अ वगात येते सदर रे कॉड कायम आहे.
 मु ा .(सात)–धोरण तयार कर या या कवा याची अंमलबजावणी कर या या
संबंधात लोकांशी िवचार िविनमय कर यासाठी कवा लोकांकडू न िनवेदने के ली
जा यासाठी अि त वात असले या कोण याही व थेचा तपिशल- आव यकतेनुसार
मा. व थापन सिमती या इसमांशी संबंिधत िवषय असेल यांना बैठक चे वेळी
पाचारण कर यात येत.े तसेच या लोकांना आपले िनवेदने सादर करावयाची आहेत
यांना सं थानचे टपाल (इनवड िवभागाकडे) िनवेदने सादर करता येतात व या
िनवेदनांची दखल शासक य तरावर घेतली जाते.सं थान व थापन मंडळ जे जे
काही िनणय/ठराव घेते ते ठराव वेळोवळी सं थान सं थानचे अिधकृ त संकेत थळ
www.sai.org.in यावर कािशत के ली जातात.सदरचे ठराव/िनणय हे सवासांठी खुले
आहेत.
 मु ा
(आठ)- सं थेचा एक भाग हणून कवा स ला दे या या योजनासाठी घटीत
के ले या दोन कवा अिधक
या िमळू न बनिवले या मंडळाचे,प रषदांचे सिम यांचे
आिण अ य िनकषांचे बैठक लोकांसाठी खु या आहेत कवा कसे अशा बैठक ची कायत वे
जनतेला पहावयास िमळ याजोगी आहे कवा कसे याबाबतचे िववरण – सं थानबाबतचे
िविवध िवषयांची छाननी करणेसाठी छाननी सिमती आहे.छाननी सिमती एखादा िवषय
कायदेशीर आहे कवा कसे याबाबत सं थान व थापन मंडळाला कळिवते.
 मु ा (नऊ)-अिधका-यांची व कमचा-यांची िनदिशका
अ.नं अिधकारी/कमचारी नांव
अिधकार पद
नोकरीवर
जू
तारीख
०१
ी.िव लराव मािणकराव .अिध क, मालम ा िवभाग १८/०५/१९८९
बग
०२
ी िवकास शांतवनराव िलपीक- टंकलेखक, मालम ा ०४/१२/२००६
शेलार
िवभाग
 मु ा (दहा) अिधकारी व कमचारी यांना िमळणारे मािसक वेतन

अ.नं कमचा-याचं
नांव
१
ी.िव लराव
मािणकराव
बग
२
ी.िवकास
शांतवनराव
शेलार

पदनाम

मुळ वेतन

ेड

महागाई घरभाडे वास इतर
पे
भ ा
भ ा
भ ा
.अिध क ४९,०००/० ८,३३०/- मालम ा
िवभाग
िलपीक२७,६००/० ४,६९२/- टंकलेखक,
मालम ा
िवभाग
 मु ा (आकरा)-योजनांचा तपिशल, तािवत खच, य खच, य अिभकरणाला नेमन
ू
दलेला अथसंक प आिण संिवतरण के ले या र मांचा तपिशल
अ.नं तपिशल
मंजुर र म (बजेट सन २०२०-२१)
१
जमीन खरे दी
२,००,००,००,०००/२
कर व भाडे परवाना फ इ
२,००,००,०००/३
करकोळ खच व टेशनरी
१०,०००/४
कं ाटी कमचारी मंजूरी
१०,००,०००/५
वास खच
१०,०००/एकु ण
२,०२,१०,२०,०००/पान नं.४

 मु ा (बारा)-अथसहा य व काय मा या अंमलबजावणीची रत तसेच के ले या र म
आिण काय मां या
लाभािधका-यांचा तपिशल –
 मु ा (तेरा) – या
ना सवलती,परवाने कवा ािधकारप े दलेली आहेत अशा
चा तपिशल मु ा (चौदा)–िवभागाकडे इले ॉिनक व पात उपल ध असलेली मािहती-सं थान
मालक ची जंगम- थावर मालम े बाबत रिज रची मािहती संगणकाम ये अ यावत
कर यात आली आहे.
 मु ा (पंधरा)–मािहती िमळिव यासाठी नागरीकांना उपल ध असणा-या सुिवधांचा
तपिशल-मा. व थापन सिमती
ी साईबाबा सं थान िव त व था िशड जे
ठराव/िनणय पा रत करते ते ठराव सं थानचे अिधकृ त संकेत थळ www.sai.org.in
यावर वेळोवळी िस द के ले जातात.
 मु ा (सोळा) – जनमािहती अिधका-यांची नांव,े पदनामे आिण इ तपिशल-

अ.नं

१

जनमािहती
अिधका याचे
नांव
ी.िव लराव

जनमािहती अिधकारी
अिधकारी पद

जनमािहती अिधकारी,तथा

संपुण
प ा/दुर वनी
मु.पो

बग

१

ी. िवकास
शेलार

अ.नं

अिपलीय
मािहती
अिधका यांचे
नांव
डॉ. आकाश
कसवे

१

 मु ा

.अिध क,मालमत्ता िवभाग
िशड ,ता.राहाता
ीसाईबाबा सं थान िव त व था िज हा अहमदनगर
िशड
०२४२३२५८५००
सहा यक जनमािहती अिधकारी
िलपीक- टंकलेखक, मालमत्ता
मु.पो िशड , ता.
िवभाग
राहाता िज हा
अहमदनगर
०२४२३२५८५००
थम अिपलीय अिधकारी
अिधकारी पद
संपुण प ा/दुर वनी

शासक य अिधकारी,तथा थम
अिपलीय अिधकारी, ी साईबाबा
सं थान िव त व था, िशड

(सतरा) – िवहीत कर यात येईल अशी मािहती-

मु.पो िशड ,
ता.राहाता िज हा
अहमदनगर
०२४२३२५८५००

