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मािहती अिधकार अिधिनयम कलम ४ – सावजिनक ािधकरणांवरील आबंधने : कलम ४ (१) (ख) माणे : मु ा . (एक)- रचना, काय व कत य याचा तपिशल –
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांनी शासक य सोयीचे टीने यांचे अिधप याखाली
िविवध िवभाग सु के लेले आहेत. यापैक िवधी िवभाग हा एक िवभाग कायरत आहे. याची रचना, काय
व कत ये याचं ा तपशील खालील माणे आहे.
 रचना :िवधी िवभाग
.िवधी अिधकारी
व र ठ िलपीक
 कामांचा आिण कत यांचा तपिशल :अ.न.ं
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

िवभागाचे नांव :-

िलपीक टंकलेखक

िशपाई

िवधी िवभाग
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड .
सपं णु प ता :म.ु पो. िशड , ता. राहाता. िज. अहमदनगर.
पीन न.ं ४२३ १०९. (महारा )
कायालय मख
. िवधी अिधकारी
ु
कोण या खा या या अिधन त हे कायालय आहे? ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड .
कामाचा अहवाल कोण या कायालयाकडे सादर मु य कायकारी अिधकारी,
के ला जातो ?
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड .
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचे सबं ंधीत
कायक ा भौगोिलक
कायदेशीर कामे करणे.
सं थानचे कामकाजात कायदे िवषयक कामकाज करणे, तसेच
अगं ीकृ त त (Mission)
कायदेशीर मािहती देणे.
साईभ तानं ा अिधक चागं या सेवा – सिु वधा परु िवणेसाठी
येय / धोरणे (Vision)
सात याने य निशल राहन या काही कायदेशीर बाबी
उ वतील याबाबत कायदेशीर मत देणे.
कायालयाची वेळ– १०.०० ते १८.००
कायालयाची वेळ आिण दरु वनी माक
ं
दरु वनी माक
ं ०२४२३ – २५८७८०.
सा तािहक सु ी
रिववार.
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 मु ा . (दोन) – अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये:िव मान
अ.नं.
अिधकार पद
सवसाधारण कत ये
पदसं या

०१

०२

.िवधी अिधकारी

व र ठ िलपीक

०१

०१

१) कोट के सेसबाबत िवभाग मख
ु / अिध क कायालयीन
कामकाज पहाणे.
२) सं थान संबधं ातील िदलेले ठे के/ काम/ परु वठा आदेश इ.
बाबतचे करारनामे मसदु े सबं धं ीत िवभागास तपासनू देण.े
३) मा. सव च यायालया िद ली, मा. उ च यायालया मबुं ई
खडं पीठ औरंगाबाद, कोपरगाव येथील मे. अित. िज हा व स
यायालय, मे. िस हील ज ज िसिनअर िड हीजन, कोपरगाव
तसेच मे. िस हील ज ज यिु नअर िड हीजन राहाता व मे.
यिडिशयल मॅजी ेट राहाता, व इतर रा यात सं थानचे िव द
व सं थानने दाखल के ले या कोट के सेस तारखा हजर करणे
सबं धं ीत िवभागाचे अिध क यानं ा तारखेस हजर राहणे
वक लास मािहती देणबे ाबत सुचीत करणे, आव यक या
करणात संबधं ीत िवभागाचे मख
ु ा सह विकलाशी चचा
िविनमय करणे मािहतगार कमचारी यांची सा ी परु ावे शपथप
मु िे नहाय मािहती याकामकाजात मदत करणे.
४) नगरपचं ायतीचा िवशेष व छता आकारबाबतचे काम.
५) ेनेज कने शन फ वसल
ु ी बाबतचे कायवाहीची मािहती घेणे.
६) मािहती अिधकारात व शासन प ात इकडील कायासनाचे
सबं धं ीत िवचारलेली मािहती संकलीत क न देण.े
७) मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िवषय सादर क न,
झाले या िनणया माणे कायवाही करणे.
८) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम
२००४ नसु ार कामकाज करणे.
९) वेळोवेळी व र ठ सागं तील ती कामे करणे.
१) उपरो त अ. . नं. ०१ ते ९ म ये दशिवले या कामा या
कायालयीन िटप या तयार करणे व . िवधी अिधकारी याचं े
कामकाजात सहा यकाची कामे करणे.
२) व र ठ अिधकारी व िवधी अिधकारी यांचे मागदशनाखाली
िटप या, प , मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु ील िवषय तयार
क न कामकाजा या टीने वेळोवेळी मदत करणे व यावर
कायवाही करणे.
३) सबं धं ीत करणाचे फाई स, िस स बडं ल फायिलगं ची
वगवारी करणे व यानसु ार कामे क न घेण.े
४) कायालयीन रे कॉड यव थीत ठे वणे.
५) कायासना या फाईल या न दी घेणे व सरु ि त ठे वणे.
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०३

िलपीक टंकलेखक

०१

०४

मदतनीस

०१

६) व र ठाचं े मागदशनानुसार व आदेशा माणे कामकाज करणे.
१) उपरो त अ. . नं. ०१ ते ९ चे बाबतीतील टायप गची कामे
करणे.
२) .िवधी अिधकारी याचं े सुचनेनसु ार कोटकामकाजासाठी
औरंगाबाद, अहमदनगर, कोपरगाव व राहाता येथे जाणे, तारीख
हजर करणे िकंवा दा या या संबंधी कागदप सं थान
वक लाकडे सुपतू करणे.
३) फाई स चे िस स बंडल करणे, वगवारी करणे, नबं र ग करणे,
रे कॉड यव थीत ठे वणे.
४) कायवाही पणु झाले या कामकाजां या फाई स द तर
िवभागाकडे जमा करणेची कायवाही करणे.
५) व र ठाचं े मागदशनानुसार व आदेशा माणे कामकाज करणे.
कायालयीन वेळेम ये व र ठ वेळोवेळी सांगतील ती कामे करणे.

 मु ा . (तीन) – िनणय घे या या ि येत अनुसर यात ये णारी कायप दती, तसेच पयवे ण आिण
उ तरदायी व णाली :सं थान िमळकती बाबत तसेच इतर करणातं या काही कायदेशीर बाबी उ वतील याबाबत सं थान
पॅनल वरील वक लाचा स ला घेऊन याबाबतची मािहती व र ठांना कळवनू व र ठ सागं ितल या माणे
कायदेशीर कायवाही करणे तसेच शासना या िवधी व याय िवभाग याच
ं ेशी आव यकते माणे वेळोवेळी
प यवहार करणे, तसेच सं थान संबंधातील िदलेले ठे के / काम / पुरवठा आदेश इ. बाबतचे करारनामे मसदु े
सबं ंधीत िवभागास तपासनू देण,े कायदेशीर मािहती सं थान या िविवध िवभागानं ा देणे, सं थान या
मालम तेसंबंधी मा. सव च यायालय िद ली, मा.उ च यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद, कोपरगाव
येथील मे. अित. िज हा व स यायालय, मे. िस हील ज ज िसिनअर िड हीजन, कोपरगाव तसेच मे.
िस हील ज ज युिनअर िड हीजन राहाता व मे. यिडिशयल मॅजी ेट राहाता व इतर रा यात सं थानचे
िव द व सं थानने दाखल के ले या कोट के सेस तारखा हजर करणे, मा. कोटात दाखल करावयाचे ताव
मु यकायकारी अिधकारी यांचे मजं ुरी तव तसेच आव यकतेनुसार मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे िवषय
सादर क न झाले या िनणया माणे कायवाही करणे.
 मु ा . (चार ) – काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके :सव साधारणपणे कोट कामकाज करणांम ये सं थानचे पॅनल व रल वक लांशी स ला मसलत क न
मा.कोटात दावा दाखल करणे / कायदेशीर कायवाही करणेत येते.
मु ा . (पाच) – कामांसंबधी सवसामा यपणे िनयम :कमचारी वगाकडून वापर यात येणारे िनयम, िविनयम, सचु ना, िनयम पु तीका आिण अिभलेख – ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम -२००४ अ वये काय पार पाड यात येतात.
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 मु ा . (सहा) – िनयं णाखाली असले या द तऐवजां या :- िवहीत वगानुसार द तऐवज वेळोवेळी अिभलेख क ाकडे जमा कर यात येतात.
 मु ा . (सात) – धोरण तयार कर या या िकंवा याची अंमलबजावणी कर या या सबं ंधात,
लोकांशी िवचारिविनमय कर यासाठी िकंवा लोकांकडून िनवेदने केली जा यासाठी अि त वात
असले या कोण याही यव थे चा तपशील :- वतमानप ातील व सं थानचे संकेत थळावरील जाहीराती दारे / िनवेदना दारे .
 मु ा . (आठ) – सं थेचा एक भाग हणून िकंवा स ला दे या या योजनासाठी घिटत के ले या
दोन िकंवा अिधक य त या िमळून बनले या मंडळाचे, प रषदांचे, सिम यांचे आिण अ य
िनकायांचे िववरण, आिण या मंडळा या, प रषदां या, सिम यां या आिण अ य िनकायां या
बै ठक लोकांसाठी खू या आहेत िकंवा कसे िकंवा अशा बैठक ची कायवृ ते जनतेला पहावयास
िमळ याजोगी आहे िकंवा कसे याबाबतचे िववरण:- अितमह वाचे िनणय वगळता इतर कायवृ ते व र ठां या परवानगीने जनतेला पहावयास िमळ याजोगी
आहेत.
 मु ा . (नऊ) – अिधका-यांची व कमचा-यांची िनदिशका :अ. .

अिधकारी पद

१
२
३
४

. िवधी अिधकारी
व र ठ िलपीक
िलपीक टंकलेखक
मदतनीस

अिधकारी वा कमचारी नांव

वग

ी.अशोक शक
ं रराव वाळंुज
-ी.सुिनल पोपटराव जाधव
--

वग १
-वग ३
--

नोकरीवर जू
झा याची िदनांक
१२/०६/२००६
-०४/१२/२००६
--

सपं कासाठी
दुर वनी .
०२४२३-२५८७८०
-०२४२३-२५८७८०
--

 मु ा .(दहा)– अिधका-याला व कमचा-याला िमळणारे मािसक वेतन. (माहे एि ल, २०१८):अ. .

नांव

पद

१
२
३
४

ी अशोक शक
ं रराव वाळंुज

. िवधी अिधकारी
व र ठ िलपीक
िलपीक टंकलेखक
मदतनीस

--

ी.सिु नल पोपटराव जाधव
--

मुळ
पगार
१६२१०
-७०९०
--

ेड पे
४४००
-१९००
--

महागाई
भ ता
२८६४८
-१२४९६
--

घरभाडे
भ ता
--८९९
--

वास िवशेष एकुण
भ ता भ ता र कम
---- ४८२५८
-----२२३८५
----
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 मु ा . (अकरा) – योजनांचा तपिशल, तावीत खच, येक अिभकरणाला नेमून िदलेला
अथसंक प, आिण सिं वत रत केले या रकमांचा अहवाल :वािषक अंदाजप क २०१८ – २०१९

(िवधी िवभाग)
अ.नं.
तपशील
१ कोट खच
२ कं ाटी कमचारी खच
३
वास खच

मंजूर र कम
१०,००,०००/१,३०,०००/२५,०००/-

 मु ा . (बारा) – अर्थसहा य काय मा या अंमलबजावणीची रत तसेच वाटप के ले या रकमा
आिण काय मां या लाभािधका-यांचा तपशील:- िनरंक
 मु ा . (तेरा) – या य त ना सवलती, परवाने िकंवा ािधकारप े िदले ली आहे त अशा
य त चा तपशील :- िनरंक
 मु ा . (चौदा) – िवभागाकडे इले ॉिन स व पात उपल ध असले ली मािहती:- िनरंक
 मु ा .(पंधरा) –मािहती िमळिव यासाठी नाग रकांना उपल ध असणा-या सुिवधांचा तपशील:- सं थानचे अिधकृ त संकेत थळ.
 मु ा . (सोळा) – जन मािहती अिधका-यांची नावे, पदनामे आिण इतर तपशील :जन मािहती अिधकारी अ. .

१

जन मािहती अिधका-याचे नांव

ी.सयु भान िव लराव गमे

अिधकार पद

शासक य अिधकारी

सपं ुण प ता / दुर वनी .
०२४२३-२५८५००

सहायक जन मािहती अिधकारी अ. .

१

सहा. जन मािहती अिधका-याचे नांव

ी.अशोक शंकरराव वाळुंज

अिधकार पद

.िवधी अिधकरी

सपं ुण प ता / दुर वनी .
०२४२३-२५८५००

थम अपीलीय ािधकारी अ. .

१

थम अपीलीय अिधका-याचे नावं

मा. ी.बाबासाहेब घोरपडे

अिधकार पद

उपकायकारी अिधकारी

सपं ण
ु प ता / दुर वनी .
०२४२३-२५८५००
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मु ा . (सतरा) – िवहीत कर यात येईल अशी इतर मािहती :- िनरंक

.िवधी अिधकारी,
(स.ु िव. गमे)
शासक य अिधकारी,

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .

