ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .

अिभलेखक िवभाग

मािहती अिधकार अिधिनयम कलम ४ : सावजिनक ािधकरणांवरील आबध
ं नेः कलम ४ (१) (ख) माणेः –
 मु ा .(एक) - रचना, काय व कत य याचा तपिशलःी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यानं ी साईभ तानं ा सोयी – सिु वधा उपल ध क न दे या या टीने
यांचे अिधप याखाली िविवध िवभाग सु के लेले आहेत. यापैक अिभलेखक िवभाग कायरत आहे. याची
रचना, काय व कत य यांचा तपिशल खालील माणे आहे.
१) रचनाः-

अिध क (Superintendent)

सगणं क/ शासिकय
कामकाज िलपीक

मदतिनस

मािहती अिधकार अिधिनयम, २००५ आबंधने

ॅ प िव तसेच जािहर
िललाव कामकाज िलपीक

अकुशल कं ाटी कमचारी

अिभलेख/रे कॉड सदं भात
कामकाज िलपीक ( र त)

मदतिनस ( र त)
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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .

अिभलेखक िवभाग

२) कामांचा आिण कत यांचा तपिशलः०१
०२
०३
०४

िवभागाचे नावं ः
सपं णू प ताकायालय मख
ु
कोण या खा या या अधीन त हे
कायालय आहे ?
०५ कामाचा अहवाल कोण या
कायालयाकडे सादर के ला जातो?
०६ कायक ाः भौगोिलक
०७ अगं ीकृ त त (Mission)
०८

येय / धोरण (Vision)

०९ कायालयाची वेळ आिण दरू वनी
मांक
१० सा तािहक सु ी

अिभलेखक िवभाग
म.ु पो. िशड , ता. राहाता, िज. अहमदनगर (महारा ) - ४२३ १०९.
अिध क
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .
मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड याचं े सव िवभाग..
साईभ तानं ा सेवा–सुिवधा परु िवणेकामी िविवध िवभागाच
ं े वाप न जमा
झालेले िन पयोगी भंगार सािह य ई-िनिवदेने िव करणे. मह वाचे रे कॉड
जतन करणे.
साईभ तानं ा आिधकािधक चागं या सेवा–सिु वधा परु िवणेसाठी
य नशील राहणे, िवभागास नेमुन िदलेले भंगार/िन पयोगी सािह य वेळेत
उचलणेसाठी कायवाही करणे, जणेक न साईभ त व कमचारी यां या
आरो यास हानी पोहचणार नाही. याची काळजी घेण.े
कायालयाची वेळ स.१० ते द.ु १:३० व द.ु २:०० ते ६:००
दरू वनी मांक (०२४२३)२५८८८२/८३
रिववार

 मु ा .(दोन)- अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत यःअ.नं. अिधकार पद िव मान
सवसाधारण कत य
पदसं या
०१
. अिध क ०१  िवभागासदं भातील ताव मा.म.ु कायकारी अिधकारी याचं े मा यतेने व
य.स. पढु े सादर करणे. तसेच यव थापन सिमती, यांचे सेभते ील
िनणयाची अमंलबजावणी करणे.
 कायालयीन दैनिं दन कामकाजावर िनय ंण ठे वणे.
 दैनंिदन येणारे टपालावर करावयाची कायवाही बाबत िनणय घेणे व
कायवाही वेळेत क न घेण.े 
 इतर िवभागाकडुन वेळोवेळी जमा होणार रे कॉडची यवि थत
पडताळणी क न संबिधत िलपीकाकडुन रिज टर म ये न दी क न घेणे .
 इतर िवभागाकडुन वेळोवेळी जमा होणारे िन पयोगी भगं ार सािह याचे
वषा माणे ई-िनिवदा बोलावणे व य. स. पढु े दरिनि ती क न संबधीत
मािहती अिधकार अिधिनयम, २००५ आबंधने
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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .
अ.न.ं अिधकार पद िव मान
पदसं या

०२
०३

वरठ
िलपीक
िलपीक –
टंकलेखक

०
०२

अिभलेखक िवभाग
सवसाधारण कत य

यापा-यांना याची िव करणे यामाला या िव झाले या मालाची
र कम या- या वेळी लेखाशाखेत जमा करणे.
 िन पयोगी भंगार सािह याचा वेळोवेळी जािहर िललाव करणे यासाठी
आव यक या शासिकय/शासिकय मा यता घेवनु संपुण कामकाजावर
िनयं ण ठे वणे तसेच जु या गाडयांचा िललाव, करणेबाबतची कायवाही
करणे.
 कायालयीन डेड टॉक साभं ाळणे व न दी अ ायावत ठे वणे.
 व र ठांनी वेळोवेळी सचु िवलेली कामे करणे.
सदरचे पद र आहे.
कायालयीन कामकाजासंबधीत िलपीक-०२
 दैनंिदन आले या प ाचं ी संगणकात न द घेणे तसेच अिध क यांनी
सांिगतले या कायवाही माणे पढु ील कायवाही करणे.

 िवभागांकडून आले या िवषयां या िटप या संगणकावर घेण.े 
 आठवडा वकशीट, िवभाग मख
ु ाचं ी मिहना डायरी, अिधप याखालील
िठकाणांना भेटी िद याचा अहवाल तयार करणे.



मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये झाले या िनणयावरील
कायवाहीची स ि थती संबधीत िवभागांकडून घेऊन एकि त
अहवाल तयार करणे.
 कायालयीन िटप या, यव थापन सिमती िटप या, तसेच मािहतीचा
अिधकार, कोट व शासन प यवहारासंबधीत कामकाज 
 कायालयीन डेड टॉक न दी अ यावत ठे वणे. 
 अिभलेख क ांकडे रे कॉड जतन करणेबाबत आव यक ती खबरदारी
घेण,े िवभागांकडील जमा कर यात आले या रे कॉडचे न दी घेण.े 
 िवभागासाठी आव यक असलेली टेशनरी भाडं ार िवभागाकडून
मागिवणे.
 िविवध िवभागांकडील भंगार माल िव करणेकामी यापा-यांना
बोलावणे, माल मोजनु देण,े तसेच मालाची र कम लेखाशाखेत जमा क न
घेण.े
 िविवध िबले अदा करणेकामी बजेट रिज टरला न दवनु
लेखाशाखेकडे पाठिवणे. 
मािहती अिधकार अिधिनयम, २००५ आबंधने
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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .
अ.न.ं अिधकार पद िव मान
पदसं या

अिभलेखक िवभाग
सवसाधारण कत य



दैनंिदन टपालाची संगणकावर आवक रिज टरला न द घेऊन व र ठांचे
वा री करीता सादर करणे, यांनी िदले या सचु नानं सु ार कायवाही
करणे.
 वकिशट कं ोल- आठवडा टपाल, आवक-जावक व यावर झालेली
कायवाही याचं ा अहवाल सादर करणे.
 संबिधतांना िवभागकडुन मागणी होताच िवभाग मख
ु यांचे वा रीने
माल उचलणेबाबत प यवहार करणे.
 वािषक कोटेशनने िव होणारे भगं ार सािह याचे रिज टर म ये न द
घेणे व यान दी िवभाग मख
ु ांकडुन वेळोवेळी तपासुन घेण.े
 दि णापेटी मोजणी कामी आठवडयातुन दोनदा हजर राहणे.

०५

मदतनीस

०१

 कायालय, सगं णक व टेबलची साफ सफाई कर याचे काम करणे.
 कायालयीन टपालाचे वाटपाचे काम करणे.
 कागदप ांचे फायल ग करणे.
 आव यकतेनसु ार व र ठांना फाईल काढून देणे.िविवध िवभागाक
ं डील
भंगार माल िव करणेकामी यापा-यांना बोलावणे, माल मोजनु देण,े
तसेच मालाची र कम लेखाशाखेत जमा क न घेणे इ कामात मदत
करणे.
 व र ठ सांगतील ती सव कामे करणे.

 मु ा .(तीन) - िनणय घे या या ि येत अनुसर यात येणारी कायप दती, तसेच पयवे ण आिण
उ तरदािय व णालीःी साईबाबा सं थान अिधिनयम, २००४ मधील तरतदु नसु ार मा. मु य कायकारी अिधकारी यांचे सचु नेनसु ार ईिनिवदा, जािहर िललावाचे आयोजन करणे, याबाबत आव यक ती सव कायवाही पार पाडणे. िवभागामाफत
चालणा-या दैनंिदन कामकाजावर िनयं ण ठे वणे, आव यकतेनुसार कामकाजाबाबत महारा शासन तसेच शासक य
कायालये यांची मदत घेऊन कामकाजात ससु ू ता आणणे.
मािहती अिधकार अिधिनयम, २००५ आबंधने
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अिभलेखक िवभाग

 मु ा .(चार) - काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके ःी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड याचं े कडील िन पयोगी / भगं ार सािह याचे येक वष ई-िनिवदा
मागिवणे, ई-िनिवदेतील उ चतम दर िनि त करणे. यासाठी थािनक वृ तप ात जािहरात कािशत क न मा.
यव थापन सिमतीचे मा यतेने दर मजं रु क न घेण.े याबाबत आव यक ती कायवाही करणे.
 मु ा .(पाच) - कामांसंबधी सवसामा यपणे िनयमःी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम- २००४, शासनाने मा यता िदलेला अिधिनयम. तसेच
सं थानचे सेवा-िविनयम
 मु ा .(सहा) - िनयं णाखाली असले या द तऐवजां या वगाचे िववरणः –
- अिभलेख क ाकडे सव िवभागाकडील अ,ब,व क कारचे कागदप े जतन करणेकामी जमा करणेत
आलेले आहेत. जमा के लेली कागदप े वेळोवेळी िवभागांची मागणी येईल या माणे उपल ध क न
देणे. जमा के लेले कागदप ाच रिज टर मटन क न याची न द घेण.े तसेच अशा कार या कागदप ाचे
कॅ िनगं क न जपवणक
ु करणे. अिभलेख जमा असल या िठकाणी मािसक औषधफवारणी क न घेणे
इ.
 मु ा .(सात) - धोरण तयार कर या या िकंवा याची अंमलबजावणी कर या या संबंधात, लोकांशी
िवचारिविनमय कर यासाठी िकंवा लोकांकडून िनवेदने के ली जा यासाठी अि त वात असले या
कोण याही यव थेचा तपशील.
- वतमानप ातील व सं थानचे संकेत थळावरील जािहराती ारे / िनवेदना ारे .
 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, सिमती यां या आिण अ य िनकायां या बैठक
लोकांसाठी खु या आहेत िकंवा कसे िकंवा अशा बैठक ची कायवृ ते जनतेला पहावयास
िमळ याजोगी आहे िकंवा कसे याबाबतचे िववरण.
अिभलेखक िवभागाकडील मािहती, मािहती अिधकार अिधिनयम-२००५, कलम ४ मधील (१)
क,ख नसु ार तसेच आदेशातील (१) नसु ार मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयाचं ी मािहती सव सामा य
मािहती अिधकार अिधिनयम, २००५ आबंधने
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अिभलेखक िवभाग

लोकांना / नागरीकांना उपल ध क न देणक
े ामी िद.१५/०६/२००५ पासनू सं थानचे www.sai.org.in या
अिधकृ त संकेत थळावर िस द कर यात आलेली आहे.
 मु ा . (नऊ) – अिधका-यांची व कमचा-यांची िनदिशकाःअ. .

अिधकार पद

अिधकारी वा कमचारी नांव

नोकरीवर जू
झा याचा िदनांक

सपं कासाठी दूर वनी .

०१
०२
०३
०४

.अिध क
िलपीक – टंकलेखक
िलपीक – टंकलेखक
मदतिनस

ी िदलीप गंगाधर बकरे
ी द ता य सोपान जगताप
ीसाईनाथ िदलीप जगताप
ी बाळासाहेब मरु लीधर गाडे

०१/०४/१९८२
०६/०३/१९८९
०६/०८/२००४
०६/०३/१९८९

०२४२३-२५८७८२
०२४२३-२५८७८३
०२४२३-२५८७८३
०२४२३-२५८७८३

 मु ा .(दहा) - अिधका-याला व कमचा-याला िमळणारे मािसक वेतन.
अ.न.ं

नांव

०१
०२
०३

ी िदलीप गगं ाधर बकरे
ी द ता य सोपान जगताप
ीसाईनाथ िदलीप जगताप

०४

ी बाळासाहेब मरु लीधर
गाडे

पद

मळ
ु पगार

ेड पे

महागाई
भ ता

घरभाडे वास िवशेष
भ ता भ ता भ ता

.अिध क १५६८२ ४२०० २७६३६ १९८८
िलपीक – ११००० २४०० १८६२६ १३४०
टंकलेखक ८२३० १९०० १४०८१ १०१३

-

-

४९५०६
३३३६६
२५२२४

मदतनीस

-

-

२९४८२

९९४०

१९०० १६४५८ ११८४

 मु ा . (अकरा) – योजनाच
ं ा तपिशल, तावीत खच, येक अिभकरणाला नेमून िदलेला
अथसंक प, आिण संिवत रत के ले या रकमांचा अहवाल.
वािषक अंदाजप क २०१८ - २०१९
अ.न.ं
०१
०२
०३
०४
०५

तपशील

कं ाटी कामगार खच
िकरकोळ खच
मिशनरी दु ती व देखभाल खच
वास खच
इधं न खच

एकूण र कमः

मज
ं ूर र कम
२,००,०००/५,०००/
३०,०००/
२,०००/
५,०००/
२,४२,०००/-

 मु ा . (बारा) – अथसाहा य काय मा या अमलबजावणीची रत तसेच वाटप के ले या रकमा
आिण काय मां या लाभािधका-यांचा तपिशल.
- िनरंक
मािहती अिधकार अिधिनयम, २००५ आबंधने

एकूण
र कम
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अिभलेखक िवभाग

 मु ा . (तेरा) - या य त ना सवलती, परवाने िकंवा ािधकारप े िदलेली आहेत अशा य त चा
तपशीलः- िनरंक
 मु ा . (चौदा) – िवभागाकडे इले ािन स व पात उपल ध असलेली मािहतीः- िनरंक
 मु ा . (पध
ं रा) – मािहती िमळिव यासाठी नाग रकांना उपल ध असलेली मािहतीःअिभलेखक िवभागाकडील मािहती, मािहती अिधकार अिधिनयम-२००५, कलम ४ मधील (१) क,ख
नसु ार तसेच आदेशातील (१) नसु ार मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयांची मािहती सव सामा य लोकांना /
नागरीकांना उपल ध क न देणेकामी सं थानचे www.sai.org.in या अिधकृ त संकेत थळावर िस द कर यात
आलेली आहे. तसेच अिभलेखक िवभागाकडे सव िवभागाचं े मह वाचे कागदप े जमा आहेत. मािहती
अिधकारात मािगतलेली मािहतीची िवभागांकडुन मागणी झालेवर या- या िवभागांना मािहती पाठिवली जाते.
 मु ा . (सोळा) – जन मािहती अिधका-यांची नावे, पदनामे आिण इतर तपशीलःजन मािहती अिधकारी –
अ. .

०१

जन मािहती अिधका-याचे नांव

ी. स.ु िव. गमे

अिधकार पद

सपं ूण प ता / दूर वनी .

शासक य अिधकारी

०२४२३-२५८७०४

सहायक जन मािहती अिधकारीःअ. .

०१

जन मािहती अिधका-याचे नांव

ी. िद.गं.बकरे

अिधकार पद

सपं ूण प ता / दूर वनी .

. अिध क

०२४२३-२५८८८२

थम अपीलीय ािधकारीः अ. .

०१

जन मािहती अिधका-याचे नावं

ी बाबासाहेब घोरपडे ( .उप का.अ.)

अिधकार पद

सपं ूण प ता / दूर वनी .

उप कायकारी अिधकारी

०२४२३- २५८७०२

 मु ा . (सतरा) – िवहीत कर यात येईल अशी इतर मािहती.
- िनरंक

. अिध क,
अिभलेखक िवभाग
मािहती अिधकार अिधिनयम, २००५ आबंधने

शासक य अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .
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मािहती अिधकार अिधिनयम, २००५ आबंधने

अिभलेखक िवभाग
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