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माहहती अहधकार अहधहनयम कलम ४ – सार्वजहनक प्राहधकरणाांर्रील आबांधने :- 

 कलम ४ (१) (ख) प्रमाणे :- 

 मुद्दा क्र. (एक)- रचना, कायव र् कतवव् य याचा तशहलल – 

श्री साईबाबा संस् थान श् ् स् तव् य्स् था, शिडी यांनी प्रिासकीय सोयीचे दृष् टीने  यांच े पशध याखा ी 

श्श्ध श्भाग सरुु के े े आहते.  याीकी श्धी श्भाग हा  क श्भाग कायतरत आह.े  याची रचना, कायत 

् कततव् ये यांचा तिी  खा ी  प्रमाण ेआह.े  

 रचना :-                                           हर्धी हर्भाग 

 

प्र.हर्धी अहधकारी   

 

   
 

 कामाांचा आहण कतवव् याांचा तशहलल :- 

अ.नां. हर्भागाचे नाांर् :- हर्धी हर्भाग 

१. संणुत  ता :- 

श्री साईबाबा संस् थान श् ् स् तव् य्स् था,शिडी. 

म.ुो. शिडी, ता. राहाता. शि. पहमदनगर.  

ीन नं. ४२३ १०९. (महाराष् र) 

२. कायात य प्रमखु प्र. श्धी पशधकारी 

३. 
कोण या खा याच् या पशधनस् त ह े कायात य 

आह?े 

श्री साईबाबा संस् थान श् ् स् तव् य्स् था,शिडी. 

४. 
कामाचा पह्ा  कोण या कायात याकडे 

सादर के ा िातो ? 

मखु् य कायतकारी पशधकारी,  

श्री साईबाबा संस् थान श् ् स् तव् य्स् था,शिडी. 

५. कायतकक्षा भौगोश क 
श्री साईबाबा संस् थान श् ् स् तव् य्स् था, शिडी यांचे 

संबंधीत कायदिेीर काम ेकरणे.  

६. पगंीकृत व्रत (Mission) 
संस् थानचे कामकािात कायद ेश्कयक कामकाि करणे, 

तसेच कायदिेीर माशहती दणे.े  

७. ध् यये / धोरण े(Vision) 

साईभक तांना पशधक चांगय या से्ा – सशु्धा 

रुश्णसेाठी सात याने प्रय नशि  राहनन ् या काही 

कायदिेीर बाबी उद्भ्ती   याबाबत कायदिेीर मत 

दणे.े  

८. कायात याची ्ळे आशण दरुध् ् नी ्रममांक 
कायात याची ्ळे– १०.०० ते १८.०० 

दरुध् ् नी ्रममांक ०२४२३ – २५८७८०. 

९. साप् ताशहक सटुी रश््ार.  

्ररष् ठ श ीक श ीक टंक ेखक  शिाई 
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 मुद्दा क्र. (दोन) – अहधकारी र् कमवचारी याांचे अहधकार र् कतवव् ये:- 

अ.नां. अहधकार शद 
हर्द्यमान 

शदसांख् या 
सर्वसाधारण कतवव् ये 

०१ प्र.हर्धी अहधकारी ०१ 

१) कोटत केसेसबाबत श्भाग प्रमखु/ पशधक्षक, प्र. 

पशधक्षक, यांना माशहती दणे.े    

२) संस् थान संबंधाती  शद े े ठेके/ काम/ रु्ठा 

आदिे इ. बाबतचे करारनामे मसदु े संबंधीत श्भागास 

तासनू दणे.े  

३) मा. स्ोच् च ् याया य शदय  ी, मा. उच् च ् याया य 

मुबंई खडंीठ औरंगाबाद, नॅिन  फोरम ् य ु शदय  ी,   

कोरगा् येथी  म.े पशत. शिय हा ् सर 

् याया य,पहमदनगर. म.े शसव् ही  ि् ि शसशनपर 

शडव् हीिन,राहाता, म.े शसव् ही  ि् ि ् यशुनपर 

शडव् हीिन राहाता ्  म.े ् यशडशिय  मॅिीस् रेट राहाता, 

् इतर रा् यात संस् थानचे श्रुध् द ् संस् थानन े दाख  

के ेय या कोटत केसेस तारखांना ्ररष् ठांचे सचुनेनसुार  

हिर राहण ेसंबंधीत श्भागाचे पशधक्षक यांना तारखसे 

हिर राहण े ्की ास माशहती दणेबेाबत सचुीत 

आ् यक  या प्रकरणात संबंधीत श्भागाचे प्रमखुासह 

्शक ािी चचात श्शनमय करण े माशहतगार कमतचारी 

यांची साक्षी रुा् े िथर मदु्दशेनहाय माशहती 

याकामकािात मदत करण.े  

४) मा. सशमतीचे शनणतयाबाबत मा. उच् च ् याया य, 

मुबंई, खडंीठ औरंगाबाद येथे शसव् ही  पपॅ्  ीकेिन 

दाख  करण.े    

५) माशहती पशधकारात ् िासन रात इकडी  

कायातसनाचे संबंधीत श्चार े ी माशहती संक ीत 

करुन दणे.े  

६) मा. व् य्स् थान सशमतीचे सभेढुे श्कय सादर करुन, 

झा ेय या शनणतयाप्रमाण ेकायत्ाही करण.े  

७) श्री साईबाबा संस् थान श् ् स् तव् य्स् था, शिडी 

पशधशनयम २००४ नसुार कामकाि करण.े  

८) ्ेळो्ेळी ्ररष् ठ सांगती  ती काम ेकरण.े  
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०२ र्ररष् ठ हलशीक ०१ 

१) उरोक त प.्रम. न.ं ०१ त े ९ मध् य े दितश् ये या 

कामाच् या कायात यीन शट या तयार करण े् प्र. श्धी 

पशधकारी यांचे कामकािात सहाय्यकाची काम ेकरण.े  

२) ्ररष् ठ पशधकारी ् श्धी पशधकारी यांच े

मागतदितनाखा ी शट या, र, मा. व् य्स् थान 

सशमतीच ेसभेढुी  श्कय तयार करुन कामकािाच् या 

दृष् टीने ्ळेो्ळेी मदत करण े्  या्र कायत्ाही करण.े  

३) संबंधीत प्रकरणाचे फाईय स, शसक स बंड  

फायश ंगची ्गत्ारी करण े्  यानसुार काम ेकरुन घेण.े  

४) कायात यीन रेकॉडत व् य्स् थीत ठे्ण.े  

५) कायातसनाच् या फाई च् या नदीदी घणे े ् सरुशक्षत 

ठे्ण.े  

६) ्ररष् ठांचे मागतदितनानुसार ् आदिेाप्रमाणे 

कामकाि करण.े  

०३ हलशीक टांकलेखक ०१ 

१) उरोक त प.्रम. नं. ०१ ते ९ चे बाबतीती  

टायींगची काम ेकरण.े  

२) फाईय स चे शसक स बंड  करण,े ्गत् ारी करण,े 

नंबरींग करण,े रेकॉडत व् य्स् थीत ठे्ण.े  

३) कायत्ाही णुत झा ेय या कामकािांच् या फाईय स 

दप् तर श्भागाकडे िमा करणेची कायत्ाही करण.े  

४) ्ररष् ठांचे मागतदितनानसुार ् आदिेा प्रमाण े

कामकाि करण.े  

०४ मदतनीस  ०१ कायात यीन ्ेळेमध् ये ्ररष् ठ ्ळेो्ेळी सांगती  ती 

काम ेकरण.े  

 

 मुद्दा क्र. (तीन) – हनणवय घेण् याच् या प्रहक्रयेत अनुसरण् यात येणारी कायवश दती, तसेच शयवरे्क्षण आहण 

उत् तरदायीत् र् प्रणाली :- 

 संस् थान संबंधाती  प्रकरणांत ् या काही कायदिेीर बाबी उद्भ्ती   याबाबत संस् थान ॅन  ्री  

्की ाचा सय  ा घऊेन  याबाबतची माशहती ्ररष् ठांना कळ्नू ्ररष् ठ सांगशत   याप्रमाणे कायदिेीर कायत्ाही 

करण े तसेच िासनाच् या श्धी ् ् याय श्भाग यांचेिी आ् यकतेप्रमाण े ्ेळो्ेळी रव् य्हार करणे, तसेच 

संस् थान संबंधाती  शद े े ठेके / काम / रु्ठा आदिे इ. बाबतचे करारनाम ेमसदु ेसंबंधीत श्भागास तासनू 

दणे,े कायदिेीर माशहती संस् थानच् या श्श्ध श्भागांना दणेे, संस् थानच् या संबंधी मा. स्ोच् च ् याया य शदय  ी, 

मा.उच् च ् याया य मुंबई, खडंीठ औरंगाबाद, कोरगा् येथी  म.े पशत. शिय हा ् सर ् याया य, म.े शसव् ही  
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ि् ि शसशनपर शडव् हीिन, कोरगा् तसेच म.े शसव् ही  ि् ि शसशनपर शडव् हीिन राहाता, म.े शसव् ही  ि् ि 

् यशुनपर शडव् हीिन राहाता ्  म.े ् यशडशिय  मिॅीस् रेट राहाता ् इतर रा् यात संस् थानचे श्रुध् द ् संस् थानन े

दाख  के ेय या कोटत केसेस तारखा हिर करणे, मा. कोटातत दाख  करा्याचे प्रस् ता् मखु् यकायतकारी पशधकारी 

यांचे मिंरुीस् त् तसेच आ् यकतेनसुार मा.व् य्स् थान सशमतीचे सभेढुे श्कय सादर करुन झा ेय या 

शनणतयाप्रमाण ेकायत्ाही करण.े  

 

 

 मुद्दा क्र. (चार ) – कायव शार शाडण् यासाठी ठरहर्ण् यात आलेली मानके :- 

स्त साधारणण े कोटत कामकाि प्रकरणांमध् ये संस् थानचे ॅन  ्रर  ्की ांिी सय  ा मस त करुन 

मा.कोटातत दा्ा दाख  करण े/ कायदिेीर कायत्ाही करणेत येते.  

 

 मुद्दा क्र. (शाच) – कामाांसांबधी सर्वसामान् यशणे हनयम :- 

कमतचारी ्गातकडून ्ार यात येणारे शनयम, श्शनयम, सचुना, शनयम सु् तीका आशण पशभ ेख – श्री 

साईबाबा संस् थान श् ् स् तव् य्स् था, शिडी पशधशनयम -२००४ प् ् ये कायये  ार ाड यात येतात.  

 

 मुद्दा क्र. (सहा) – हनयांत्रणाखाली असलेल् या द तऐवर्जाांच् या :- 

- श्हीत प्र्गातनसुार दस् तऐव्ि ्ळेो्ेळी पशभ ेख कक्षाकडे िमा कर यात येतात.  

 

 मुद्दा क्र. (सात) – धोरण तयार करण् याच् या हकां र्ा त् याची अांमलबजार्णी करण् याच् या सांबांधात, 

लोकाांली हर्चारहर्हनमय करण् यासाठी हकां र्ा लोकाांकडून हनरे्दने केली जाण् यासाठी अहतत् र्ात 

असलेल् या कोणत् याही व् यर् थेचा तशलील :-  

- ्ततमानराती  ् संस् थानचे संकेतस् थळा्री  िाहीरातीव् दारे/ शन्देनाव् दारे.  

 

 मुद्दा क्र. (आठ) – सां थेचा एक भाग  हणून हकां र्ा सल् ला देण् याच् या प्रयोजनासाठी घहटत केलेल् या 

दोन हकां र्ा अहधक व् यक् तींच् या हमनून बनलेल् या मांडनाचे, शररषदाांचे, सहमत् याांचे आहण अन् य 

हनकायाांचे हर्र्रण, आहण त् या मांडनाच् या, शररषदाांच् या, सहमत् याांच् या आहण अन् य हनकायाांच् या  

बैठकी लोकाांसाठी खूल् या आहेत हकां र्ा कसे हकां र्ा अला बैठकींची कायवर्ृत् ते जनतेला शहार्यास 

हमनण् याजोगी आहे हकां र्ा कसे याबाबतचे हर्र्रण:- 

- पशतमह ् ाचे शनणतय ्गळता इतर कायत्ृ ते ्ररष् ठांच् या र्ानगीने िनते ा हा्यास शमळ यािोगी 

आहते.  
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 मुद्दा क्र. (नऊ) – अहधका-याांची र् कमवचा-याांची हनदेहलका :- 

अ.क्र. अहधकारी शद अहधकारी र्ा कमवचारी नाांर् र्गव 
नोकरीर्र रुजू 

झाल् याची हदनाांक 

सांशकावसाठी 

दुर र्नी क्र. 

१ प्र. श्धी पशधकारी श्री.गोरक्षनाथ रायभान न गे,   ्गत ३ ०४/१२/२००६ ०२४२३-२५८७८० 

२ ्ररष् ठ श ीक -- -- -- -- 

३ श ीक टंक ेखक श्री. संदी पिोक सा कर  ्गत ३ ०८/०६/१९९९ ०२४२३-२५८७८० 

४ मदतनीस -- -- -- -- 
 

 मुद्दा क्र.(दहा)– अहधका-याला र् कमवचा-याला हमनणारे माहसक रे्तन. (माहे- जानेर्ारी - २०२३):- 

अ.क्र. नाांर् शद मुन 

शगार 

गे्रड शे महागाई 

भत् ता 

घरभाडे 

भत् ता  

प्रर्ास 

भत् ता  

हर्लेष 

भत् ता  

एकुण 

रक् कम  

१ श्री.गोरक्षनाथ रायभान 

न गे,   

प्र. श्धी पशधकारी २७,६०० -- १०,४८८ २४८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             १३५० --- ४१,९२२/- 

२ -- ्ररष् ठ श ीक -- -- -- -- -- -- -- 

३ श्री. संदी पिोक 

सा कर  

श ीक टंक ेखक ३१,१०० -- ११,८१८ २७९९ -- -- ४५,७१७/- 

४ -- मदतनीस -- -- -- -- -- -- -- 

 

 मुद्दा क्र. (अकरा) – योजनाांचा तशहलल, प्र तार्ीत खचव, प्रत् येक अहभकरणाला नेमून हदलेला 

अथवसांकल् श,  आहण सांहर्तररत केलेल् या रकमाांचा अहर्ाल :- 

 

र्ाहषवक अांदाजशत्रक २०२२ – २०२३ 

(हर्धी हर्भाग) 

अ.नां. तशलील मांजूर रक् कम 

१ कोटत कामकाि खचत  २०,००,०००/- 

२ कायम कमतचारी ्तेन  ६३,२३,०००/- 

३ कंराटी कमतचारी खचत  ७,५०,०००/- 

४ प्र्ास खचत  ७,०००/- 
 

 मुद्दा क्र. (बारा) – अथवसहाय्य कायवक्रमाच् या अांमलबजार्णीची ररत तसेच र्ाटश केलेल् या रकमा 

आहण कायवक्रमाांच् या लाभाहधका-याांचा तशलील:- 

- शनरंक  

 मुद्दा क्र. (तेरा) – ज् या व् यक् तींना सर्लती, शरर्ाने हकां र्ा प्राहधकारशते्र हदलेली आहेत अला 

व् यक् तींचा तशलील :- 
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- शनरंक  

 मुद्दा क्र. (चौदा) – हर्भागाकडे इलेक् रॉहनक् स  र्रुशात उशल् ध असलेली माहहती:- 

- शनरंक  

 मुद्दा क्र.(शांधरा) –माहहती हमनहर्ण् यासाठी नागररकाांना उशल् ध असणा-या सहुर्धाांचा तशलील:- 

- संस् थानचे पशधकृत संकेतस् थळ.  

 मुद्दा क्र. (सोना) – जन माहहती अहधका-याांची नारे्, शदनामे आहण इतर तशलील :- 

            जन माहहती अहधकारी -   

अ.क्र. जन माहहती अहधका-याचे नाांर् अहधकार शद सांशुणव शत् ता द दुर र्नी क्र. 

१ श्री.गोरक्षनाथ रायभान न गे,   प्र.श्धी पशधकरी  श्री साईबाबा संस् थान 

श् ् स् तव् य्स् था व् य्स् था 

शिडी, श्धी श्भाग  

०२४२३-२५८७८० 

            सहायक जन माहहती अहधकारी -   

अ.क्र. सहा. जन माहहती अहधका-याचे नाांर् अहधकार शद सांशुणव शत् ता द दुर र्नी क्र. 

१ श्री. संदी पिोक सा कर,  श ीक टंक ेखक  श्री साईबाबा संस् थान 

श् ् स् तव् य्स् था व् य्स् था 

शिडी, श्धी श्भाग  

०२४२३-२५८७८० 

            प्रथम अ शीलीय प्राहधकारी -   

अ.क्र. प्रथम अशीलीय अहधका-याचे नाांर् अहधकार शद सांशुणव शत् ता द दुर र्नी क्र. 

१ डॉ. आकाि शकस्े,   प्रिासकीय पशधकारी  श्री साईबाबा संस् थान 

श् ् स् तव् य्स् था व् य्स् था 

शिडी, प्रिासन िाखा  

०२४२३-२५८७०९ 
 

  मुद्दा क्र. (सतरा) – हर्हीत करण् यात येईल अली इतर माहहती :-  

- शनरंक  

  

     

      (गोरक्षनाथ नलगे) 

प्र.हर्धी अहधकारी, 

श्री साईबाबा सां थान हर्श् र् तव् यर् था, हलडी. 


