
                                                       
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 

ी साईबाबा महािव ालय, िशड . 
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम कलम ४ :  सावजिनक ा िधकरणावरील आबंधने :  - कलम नं.४ (१) माण े:  -  
मु ा .१ :  - रचना, काय व कत  ये यांचा तपशील 

 रचना :  -  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
कामाचा आिण कत  याचा तपिशल :  -  
 

०१. िवभागाचे नांव ी साईबाबा महािव ालय,िशड . 
०२. संपणु प  ता. म.ुपो.िशड . ता.राहाता िज.अहमदनगर ४२३१०९. 
०३. कायालय मखु. . ाचाय. 
०४. कोण  या खा  या  या अधीन  त ह ेकायालय आह.े  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड .  
०५. कामाचा अहवाल कोण  या कायालयाकडे सादर केला 

आह.े  
मु  य कायकारी अिधकारी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड .   

०६. कायक ा शै िणक. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांची 
िशड  प रसर शै िणक मालम  ता.  

०७. अंगीकृत त. (Mission)  िव ा  याना उ  च िश ण सिुवधा परुिवण.े  
०८.  यये / धोरण िव ा  याना अिधक चांग  या कारे सेवा सिुवधा 

परुिवणकेामी सात  याने य  न करण.े  
०९. कायालयीन वेळ व दरु  वनी मांक. कामकाजाची वेळ सकाळी ९.०० ते १.३० दपुारी 

२.०० ते ५.०० 
१०. सा  ताहीक सटुी. रिववार.  

ाचाय 

शै िणक शासन कायालय शासन 

अिध क 

योगशाळा 
सहा यक 

सहा यक 
ा  यापक 

ंथपाल 
मु  य िलपीक 

मदतनीस मदतनीस 
मदतनीस 

व र  ठ िलपीक 

किन  ठ िलपीक 
 

िशपाई 



मु ा .२ : -  अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत  य े:  -  
अ.न.ं अिधकार पद. िव मान पद सं  या. सवसाधारण कत  य. 
०१. . ाचाय. ०१. िवभाग मखु  हणनु काम पहाण.े  
०२. सहा यक ा  यापक २१ (१६ ा  यापक + 

०५ ा  यािपका ) 
िव ाथ  िव ाथ न ना िशकिवणचे ेकाम करण.े  

०३. ंथपाल. ०१ िव ाथ  िव ाथ न ना  पु  तके पुरिवणचेी सिुवधा 
उपल  ध क न देण.े  

०४. िलपीक टंकलेखक. ०२ कायम व ०१ 
कुशल कं ाटी  

ाचाय / शासनाने िवहीत केलेले कामकाज पणु 
करण.े  

०५.  मदतनीस.      ०२ कायम 
 

ाचाय / शासन / िश क / िशि का / िलपीक 
टंकलेखक यांनी िवहीत केलेले कामकाज पणु करण.े  

०६. योगशाळा सहा यक    योगशाळेतील सािह  याची देवाण घेवाण करण.े 
 
मु ा .३ :  - िनणय घे  या  या ि येत अनसुर  यात येणारी कायप  दती तसेच पयवे ण आिण उ  तरदािय  व णाली : - 

        शै िणक सं  थमे  य ेमा.अ  य , मा.मु  य कायकारी अिधकारी,मा.उप मु  य कायकारी अिधकारी, शासक य अिधकारी  
        तसेच िशड  ाम  थ यांचे मागणीनसुार  तािवत वग तुकडया वाढिवणबेाबत  ताव मा.मु  य कायकारी अिधकारी याचंे  
         माफत सादर क न  यास  यव  थापन सिमतीची मा  यता घे  यात येते.  

मु ा .४ :  -  वतःची काय पार पाड  यासाठी  या  याकडून ठरिव  यात आलेली मानके  :- िनरंक  
मु ा .५ :  -  यां  याकडे असललेे िकंवा  यां  या िनयं णात असलेले िकंवा  यांची काय पार पाड  यासाठी  या कमचारी वगाकडून  
                     वापर  यात येणारे िनयम,िविनयम,सचुना,िनयमपुि तका आिण अिभलेख :- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था   
                     अिधिनयम २००४ अ  वय ेकाय पार पाड  यात येतात.  
मु ा . ६ :  -  यां  याकडे असले  या िकंवा िनयं णाखाली असले  या द  तऐवजा  या वगाचे िववरणः-  
         िवहीत वगानसुार द  तऐवज वेळोवेळी अिभलेख क ाकडे जमा कर  यात येतात.  
मु ा .७ :  - आपले धोरण तयार कर  या  या िकंवा  याची अमंलबजावणी कर  या  या सबंंधात,लोकांशी िवचारिविनमय         
                     कर  यासाठी िकंवा लोकांकडून िनवदेने केली जा  यासाठी. 
        :  - वतमानप ातील व सं  थानचे संकेत  थळावरील जाहीराती ारे, िनवेदना ारे. 
मु ा .८ :  - सं  थचेा एक भाग  हणनू िकंवा स  ला दे  या  या योजनासाठी गठीत केले  या दोन िकंवा अिधक  य  त  या िमळून   
                     बनले  या मंडळाच,े प रषदांच,े सिम  यांचे आिण अ  य िनकषांच ेिववरण, आिण  या मंडळा  या,प रषदां  या,       
                     सिम  यां  या आिण िनकषां  या बैठक  लोकांसाठी खु  या आह ेिकंवा कस ेिकंवा अशा बैठक ची कायवृ  ते जनतेला  
                     पहावयास िमळ  याजोगी आहते िकंवा कसे याबाबतचे िववरण. 
       :  - अित मह  वाचे िनणय वगळता इतर कायवृ  ते व र  ठांचे परवानगीन ेजनतेला पहावयास िमळ  याजोगी आहते.  
मु ा .९ :  - ी साईबाबा महािव ालयातील  अिधका-यांची आिण कमचा-यांची िनदिेशका.  
 
अ.न.ं अिधकार पद अिधकारी वा कमचारी नांव  सपंकासाठी दुर  वनी .  

०१. . ाचाय.   ी.िशवगजे िवकास महादवे. ९४२२७३७२३६ 
०२. सहा. ा  यापक ी िशवाजी गोर नाथ ढोकण े ९६७३८०००८० 
०३. सहा. ा  यापक ीमती योिगता अ ण कोपटे ९७६७८१२०५५ 
०४. सहा. ा  यापक ी सतंोष िभमराज औताडे ९९२२५२६५२८ 
०५. सहा. ा  यापक ी अमोल झुंबर कचरे ८०८७५०२७५२ 
०६. सहा. ा  यापक ी गणशे रामचं  भांड ९८८१८८९१६६ 
०७. सहा. ा  यापक ी मोबीन मोह  मदसलीम शेख ९५२७२९७८६६ 
०८. सहा. ा  यापक ीमती सोनाली रामदास हरदास ९६५७६३६७५० 
०९. सहा. ा  यापक ीमती िशतल अरिवंद धरम ९०९६५९०७४१ 
१०. सहा. ा  यापक ीमती  व  नाली रमेश खांडरे ९१५८५७७७३५ 



अ.न.ं अिधकार पद अिधकारी वा कमचारी नांव  सपंकासाठी दुर  वनी .  

११. सहा. ा  यापक ीमती सनुीता सखाहरी विडतके ९६२३०७८८४९ 
१२. सहा. ा  यापक ी िदपक बाबासाहबे पटारे ९६८९१९९७९४ 
१३. सहा. ा  यापक ी गणशे भानदुास मगर ८३२९६५३११३ 
१४. सहा. ा  यापक ी सागर सभंाजी ठोसर ७२७६२०३९९८ 
१५. सहा. ा  यापक ी िवकास सयुभान भांड ९५६१३३४०४५ 
१६. सहा. ा  यापक ी िनतीन रावसाहबे पावस े ९०९६६९०८०० 
१७. सहा. ा  यापक ी नानासाहबे ि ंबक गुंजाळ ७०६६२१४६२० 
१८. सहा. ा  यापक ी नानासाहबे भानदुास सदाफळ ९६५७२३५८८५ 
१९. सहा. ा  यापक ी िवकास भानदुास बावके ९९६०५५६९६६ 
२०. सहा. ा  यापक ी ेयस सभंाजीराव पानसंबळ ९८६०३८८१७० 
२१. सहा. ा  यापक ी िशवनाथ अशोक त  ते ९५९५६८७७६४ 
२२. सहा. ा  यापक ी नामदेव रामनाथ मोरे ९३०९१७६१४९ 
२३. िलपीक-टंकलेखक ी राज  यशवंतराव कोते ९७६७९१८०७३ 
२४. िलपीक-टंकलेखक ी िदनेश िदलीप कानडे ९५१८५१२९४८ 
२५. कं ाटी िलपीक परवीन इ  माईल इनामदार ९३७३८१०७७३ 
२६. मदतनीस ी रामनाथ ह रराम कासार ७७९६३४४१९१ 
२७. मदतनीस ी सदुाम यशवंत कालेकर ९७६३५६२३८४ 

 
मु ा .१० : -  येक अिधका-याला व कमचा-याला िमळणारे मािसक वेतन, तसेच ािधकरणा  या िविनमयाम  ये तरतुद 
के  या माणे नकुसान भरपाई दे  याची प  दती.  
 
 

अ.
नं. 

नांव. पद. मुळपगार. 
महागाई 
भ  ता. 

घरभाडे. 
वास 

भ  ता. 
िवेशेष 
भ  ता. 

०१. ी.िशवगजे िवकास महादवे  . ाचाय.  ८२,४००/- १४,००८/- ६,५९२/- --- १,४९८/- 
०२. ी िशवाजी गोर नाथ ढोकण े सहा. ा  यापक  २०,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
०३. ीमती योिगता अ ण कोपटे सहा. ा  यापक २०,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
०४. ी सतंोष िभमराज औताडे सहा. ा  यापक २०,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
०५. ी अमोल झुंबर कचरे सहा. ा  यापक २०,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
०६. ी गणशे रामचं  भांड सहा. ा  यापक २१,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
०७. ी मोबीन मोह  मदसलीम शेख सहा. ा  यापक २१,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
०८. ीमती सोनाली रामदास हरदास सहा. ा  यापक २०,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
०९. ीमती िशतल अरिवंद धरम सहा. ा  यापक २०,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
१०. ीमती  व  नाली रमेश खांडरे सहा. ा  यापक २०,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
११. ीमती सनुीता सखाहरी विडतके सहा. ा  यापक २०,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
१२. ी िदपक बाबासाहबे पटारे सहा. ा  यापक २१,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
१३. ी गणशे भानदुास मगर सहा. ा  यापक २१,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
१४. ी सागर सभंाजी ठोसर सहा. ा  यापक २१,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
१५. ी िवकास सयुभान भांड सहा. ा  यापक २१,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
१६. ी िनतीन रावसाहबे पावस े सहा. ा  यापक २१,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
१७. ी नानासाहबे ि ंबक गुंजाळ सहा. ा  यापक २१,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
१८. ी नानासाहबे भानदुास सदाफळ सहा. ा  यापक २२,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
१९. ी िवकास भानदुास बावके सहा. ा  यापक २१,०००/-  मानधन --- --- --- --- 



अ.
नं. 

नांव. पद. मुळपगार. 
महागाई 
भ  ता. 

घरभाडे. 
वास 

भ  ता. 
िवेशेष 
भ  ता. 

२०. ी ेयस सभंाजीराव पानसंबळ सहा. ा  यापक २१,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
२१. ी िशवनाथ अशोक त  ते सहा. ा  यापक २०,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
२२. ी नामदेव रामनाथ मोरे सहा. ा  यापक २१,०००/-  मानधन --- --- --- --- 
२३. ी राज  यशवंतराव कोते िलपीक-टंकलेखक ४१,१००/- ६,९८७/- ३,२८८/- २,०००/- --- 
२४. ी िदनेश िदलीप कानडे िलपीक-टंकलेखक २८,४००/- ४,८२८/- २,२७२/- ४००/- --- 
२५. परवीन इ  माईल इनामदार कं ाटी िलपीक १८,६२८/- 

िकमान वतेन दरानुसार 

--- --- --- --- 

२६. ी रामनाथ ह रराम कासार मदतनीस २०,९००/- ३,५५३/- १,८००/- ४००/- --- 
२७. ी सदुाम यशवंत कालेकर मदतनीस २०,९००/- ३,५५३/- १,८००/- ४००/- --- 

 
मु ा .११ : - सवयोजनाचंा तपशील,  तािवत खच दशिवणारा आप  या  यके अिभकरणाला नेमनू िदलेला अथसंक  प आिण 
संिवत रत केले  या रकमांचा अहवाल.  

अंदाजप क सन २०२१-२०२२. 
अ.न.ं तपिशल. मुळ सधुारीत अंदाजप क. 

०१. कमचारी वेतन/मानधन भ  ते व अनषंुिगक खच १,००,००,०००/- 
०२. कं ाटी कमचारी खच ५,००,०००/- 
०३. योगशाळा खच १०,००,०००/- 
०४. फिनचर खच १,००,०००/- 
०५. ंथालय खच ७,००,०००/- 
०६. संगणक व झेरॉ  स खच ३,००,०००/- 
०७. इटंरनेट खच ३,००,०००/- 
०८. िव ापीठ फ  व इतर अनषंुिगक खच १०,००,०००/- 
०९. वास खच २५,०००/- 
१०. जनरल छपाई खच २,००,०००/- 
११. इतर शै िणक खच २,००,०००/- 
१२.  या  यान खच २५,०००/- 
१३. डा साही  य व अनषंुिगक खच २५,०००/- 
१४. वािषक  नेहसमंलंन खच ५०,०००/- 
१५. िकरकोळ खच १,००,०००/- 
१६. पेटी कॅश ५०,०००/- 
                                                                                एकूण  १,४५,७५,०००/- 
 
मु ा .१२  :  -  अथसहा य काय मा  या अमंलबजावणीची रत तसेच वाटप केले  या रकमा आिण काय मा  या        
                         लाभािधका-याचा  तपशील.  
                  :  - िनरंक  
मु ा .१३ :  -   या  य  त ना सवलती परवान ेिकंवा ािधकारप े िदलेली आहते अशा  य  त चा तपशील.  
                  :  - िनरंक. 
मु ा .१४ :  - इले  ॉिनक  व पात  यास उपल  ध असले  या िकंवा  या  याकडे असले  या मािहती  या सबंंधातील  
                       तपशील.  
                 :  - िनरंक.  
 
 



मु ा .१५:  - मािहती िमळिव  यासाठी नाग रकांना उपल  ध असणा-या सिुवधांचा तपशील तसेच सावजिनक  
                      वापरासाठी चालिव  यात येत असले  या ंथालया  या िकंवा वाचनालया  या कामकाजा  या वेळांचा  
                      तपशील. 
               :  -  िनरंक  
मु ा .१६ :  - जन मािहती अिधका-याची नावे व इतर तपशील 

१)  जन मािहती अिधकारी. 
 

अ.न.ं जन मािहती अिधका-याचे नांव. अिधकार पद.  दरु  वनी मांक.  
०१ ी.िवकास महादवे िशवगजे . ाचाय ०२४२३-२५९६३३ 

     
 

२) सहा यक जन मािहती अिधकारी.  
  

अ.न.ं सहा. जन मािहती अिधका-याच ेनांव.  अिधकार पद.  दरु  वनी मांक.  
०१. ी.राज  यशवंतराव कोते 

ी िदनेश िदलीप कानडे  
िलपीक-टंकलेखक ०२४२३-२५९६२६. 

 

३)  थम अिपलीय अिधकारी. 
 

अ.न.ं थम अिपलीय अिधका-यांचे नांव.  अिधकार पद.  दरु  वनी मांक.  
०१. ी राज  सोपानराव जगताप. शासक य अिधकारी.  ०२४२३-२५८७०७. 

 
मु ा .१७ : - िवहीत कर  यात यईेल अशी इतर मािहती.  
               :  - िनरंक.  
 
 
(िवकास िशवगजे)            
 . ाचाय,   

ी साईबाबा महािव ालय,िशड .                    
 
 
 
(राज  जगताप) 

शासक य अिधकारी, 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड .  

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था(िशड ) 
                                                                                                  ी साईबाबा महािव ालय,िशड  
                                                                                                  जा.नं.एसएसएस/साम/              /२०२१ 
                                                                                                  िदनांक – १५.०७.२०२१ 
 
 

ित, 
मािहती व तं ान िवभाग मखु, 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था(िशड ) 
 
 
 
                          िवषय – मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४ अतंगत बाब वरील मािहती  
                                      अ यावत करण ेबाबत. 
                          संदभ – जा.नं.एसएसएसटी/वशी-आयटी/७०१/२०२१,िद.१५.०७.२०२१ चे प रप क. 
 
 उपरो  त िवषयांक त संदभ य प रप का  वये ी साईबाबा महािव ालयाची अ यावत मािहती मराठी व इं जी 
भाषते तयार केली असनू यासोबत हाडकॉपी व सॉ  टकॉपी म  ये पाठिवत आहोत.सदरची मािहती आपले िवभागामाफत 
सं  थानचे संकेत  थळावर िस  द करावी. 
 

 
                                                                                                        (िवकास िशवगजे) 

                                                                                                         . ाचाय 
ी साईबाबा महािव ालय,िशड .   

 
 
 
 


