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मािहती अिधकार अिधिनयम कलम ४ : साव�जिनक �ािधकरणांवरील आबधंनेः-  

• कलम ४ (१) (ख) 
माणेः –  
 

� मु'ा (.(एक) - रचना, काय� व कत�. य याचा तपिशलः-  

�ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड# यांनी साईभ% तांना सोयी – सिुवधा उपल+ ध क,न द.े या/ या 01 टीने 3 याचंे 
अिधप3 याखाली िविवध िवभाग स,ु केलेल ेआहते. 3 यापैक; सामा< य 
शासन िवभाग काय=रत आह.े 3 याची रचना, काय= 
व कत=� य यांचा तपिशल खालील
माणे आह.े 
 

� रचनाः-  

* सामा2 य �शासन िवभाग * 
 

   (प5रिश6 ट “अ”) 
 

मा. � यव� थापन सिमती 
 

म?ु य काय=कारी अिधकारी 
 
 

उप म?ु य काय=कारी अिधकारी 
 

 
वै;क<य सचंालक 

-  �ी साईनाथ ,@ णालय  
-  �ी साईबाबा हॉ� पीटल  

 

 

(I)                        (II)                                   (III)                    (IV)       (V)        (VI) 
 

सामा< य 
शासन िवभाग 

( मागासवग= कDासह) 

कामगार िवभाग  

सभा कामकाज िवभाग 

मिंदर िवभाग 

जनसंपक=  िवभाग 

िवधी िवभाग 

अिभलेख कD 

कॅ< टीन िवभाग 

मुबंई काया=लय 

�ी साईबाबा भ% तिनवास� थान  

Gारावती भ% तिनवास 

साई
साद िनवास� थान 

�ी साई आ�म भ% तिनवास 

�ी साई धम=शाळा 

�ी साईबाबा महािवIालय 

�ी साईबाबा औIोिगक 
िशDण कK L 

�ी साईबाबा इिं@लश िमडीयम � कुल 

�ी साईबाबा क< या िवIामिंदर व 

किन1 ठ महािवIालय 

मािहती अिधकार कD 

खरेदी िवभाग 

भांडार िवभाग 


सादालय िवभाग 

वाहन िवभाग 

बिगचा िवभाग 

लाडू 
साद व बफ# िनिम=ती  

आरो@ य िवभाग 

�ी साईबाबा हॉ� पीटल 

�ी साईनाथ हॉ� पीटल 

 


काशने िवभाग  

मालम3 ता िवभाग 

मािहती तंQRान िवभाग 

S वनीDपेन िवभाग 

सीसीटी� ही कD 

शता+ दी कD 

बाधंकाम िवभाग 

िवIतु िवभाग 

पाणी परुवठा िवभाग 

मकेॅिनकल िवभाग 

संरDण िवभाग 

फायर अॅ. ड सेTटी िवभाग 

 

 

�शासक<य अिधकारी 
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*सामा2 य �शासन िवभाग* 

(प5रिश6 ट “ब”) 

अिध>क 

 

उप अिध>क 

 

व5र6 ठ िलपीक 

 

िलपीक – टंकलेखक 

 

 

झेरॉ% स ऑपरेटर  Wॅिकंग मिशन 
ऑपरेटर 

 फायलर कम 
बाईडंर 

 िशपाई  मदतनीस  
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� कामांचा आिण कत�. यांचा तपिशलः-  

०१ िवभागाचे नांवः सामा< य 
शासन िवभाग 
०२ सपंूण= प3 ता- म.ुपो. िशड#, ता. राहाता, िज. अहमदनगर (महारा1 Z) 

- ४२३ १०९. 
०३ काया=लय 
मखु अिधDक 
०४ कोण3 या खा3 या/ या अधीन� त ह ेकाया=लय 

आह े? 
�ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड# 

०५ कामाचा अहवाल कोण3 या काया=लयाकडे 
सादर केला जातो?  

म?ु य काय=कारी अिधकारी, �ी साईबाबा सं� थान 
िव� त� यव� था, िशड#  

०६ काय=कDाः भौगोिलक �ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड# यांचे 
शासक;य 
काया=लय. 

०७ अंगीकृत cत (Mission) साईभ% तांना सेवा - सिुवधा परुिवणकेामी कम=चारी वग= 
� यव� थापन करण,े सं� थान मालम3 तेचे संगोपन करण.े 

०८ S यये / धोरण (Vision) साईभ% तांना चांगk या सेवा - सिुवधा पुरिवणसेाठी 
आव� यकतेनसुार िवभागांना कम=चारी / अिधकारी परुिवण.े 
नवनिवन तंQRानाचा वापर क,न भ% तांना ता3 काळ सेवा - 
सिुवधा परुिव. याचे काय= करण.े 

०९ काया=लयाची वेळ आिण दरूS वनी lमांक काया=लयाची वळे स.१०.०० ते द.ु१:३० व द.ु२:०० ते ६:०० 
दरूS वनी lमाकं (०२४२३) २५८७५५, २५८७५१ ते 
२५८७५४, २५८७५६ ते २५८७६१, २५८७६२ 

१० साn तािहक सoुी  रिववार  
 

 

� मु'ा (.(दोन)- अिधकारी व कम�चारी यांचे अिधकार व कत�. यः-  
 

अ.न.ं अिधकार पद िवIमान 
पदसं? या 

सव=साधारण कत=� य 

०१ 
शासक;य 
अिधकारी 

०४ १. सं� थानचे एकूण िवभागाचे कामकाजांवर पय=वDेण करण.े 
२. दनैंिदन चालणा-या काया=लयीन कामकाजा/ या फाईल तपासनू पढुील 

काय=वाहीसाठी वrर1 ठांकडे सादर करणे. 
३. भ% तांना ता3 काळ सेवा - सिुवधा परुिवणसेाठी आव� यक ते बदल 

करणबेाबतची काय=वाही करणे. 
०२ 
. अिधDक ०१ १. सामा< य 
शासन िवभाग अंतग=त वक= शीट न.ं१ ते वक= शीट -१२ िवषयी 

दनैंिदन चालणा-या कामकाजावर िनयंQण ठेवण,े कामकाज क,न िनण=य 
घेण.े 

२. वेळोवेळी मा. � यव� थापन सिमतीचे िनण=यानसुार होणा-या िनण=यांची 
काय=वाही क,न घेण.े 

३. इतर िवभागाकडून आलेले कम=चारी मागणी 
� ताव, न� याने कम=चारी 
भरती, अंतग=त पदो< नती दणेेबाबतची काय=वाही क,न घेण.े 

४. माहीती अिधकार िवषयी आलkे या अजा=वर तसेच आलkे या टपालावर 
वेळीच काय=वाही क,न घेण.े 

५. काया=लयाच ेदनैंिदन कामकाजात येणा-या अडचणी सोडिवणे. 
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६. वrर1 ठां/ या आदेशानुसार काया=लयीन कामकाज करणे. 
०३ वrर1 ठ 

िलपीक 
० सामा< य 
शासन िवभागांतग=त एकूण १ ते १२ काया=सने आहते. 3 यातील 


ाम?ु याने चालणा-या कामांचा तपशीलः-  
१. मा. � यव� थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करावया/ या िटप. या तयार 

करण.े 
२. शासक;य तसेच सेवायोजन काया=लय संबधंीत पQ� यवहार पहाण.े 
३. शासन � तरावरील 
लंबीत 
� तावाचंा पाठपरुावा करण.े  
४. मािसक पगारिबले तपासून लेखाशाखा िवभागाकडे वेळीच सादर करण.े 
५. मा. � यव� थापन सिमती, म?ु य काय=कारी अिधकारी, उप मु? य 

काय=कारी अिधकारी तसेच 
शासक;य अिधकारी यांचे िनदuशानुसार 
कामाची पतु=ता करण.े 

६. भिव1 य िनवा=ह िनधी संबंधीच े कामकाजावर पय=वेDण तसेच मािसक 
भरणा करणेबाबतची काय=वाही करण.े 

७. भ% तमंडळ सभासद तसेच दणेगीदार यांना पQ� यवहार / िनमQंण पिQका 
पाठिवणचेी काय=वाही क,न घेण.े 

८. िश1 यव3ृ ती संबधंीत कामकाज पाहण.े 
९. मािहती अिधकार अतंग=त आललेे अज= तपासनू पढुील काय=वाहीसाठी 

सादर करणे. 
१०. जात 
वग=, अपंग आरDणािवषयीचे त% त,े रिज1 टर तपासण.े 
११. वrर1 ठां/ या आदेशानुसार दनैिंदन काया=लयीन कामकाज करणे.  

०४ िलपीक – 
टंकलेखक 

१५ सामा< य 
शासन िवभागांतग=त एकूण १ ते १२ काया=सने आहते. 3 यातील 

ाम?ु याने चालणा-या कामांचा तपिशलः- 

१. दनैंिदन आवक - जावक 
करणा/ं या नvदी वक= िशट मS ये घणे.े 
२. आव� यकतेनसुार डेड� टॉक नvदी करणे. 
३. िवभागासाठी खरेदी केलkे या मालाचे बीले तपासून लखेाशाखा 

िवभागाकडे पढुील काय=वाहीसाठी सादर करणे. 
४. वेळावेळी होणा-या �w/ या उ3 सवासंबंधी कामकाज करण.े 
५. दनैंिदन आवक - जावक 
करणाचंी काय=वाही करणे. 
६. मािसक पगार िबले तयार करण.े 
७. वेळोवेळी होणा-या िनण=यानसुार कम=चा-यांचे फरक बीले तयार करण े

तसेच 3 याअनषुंगीक कामकाज करणे. 
८. काया=लयासाठी लागणारे वािष=क सािह3 य खरेदी करणेबाबतची 

काय=वाही करणे. 
९. कम=चारी भिव1 य िनवा=ह िनधी व 3 याअनषुंगीक काम करणे. 
१०. म?ु य काय=कारी अिधकारी,  उप म?ु य काय=कारी अिधकारी  

तसेच 
शासक;य अिधकारी याचंेकडे येणारे 
� ताव / फाईk स/ या नvदी 
ठेवण.े 

११. वrर1 ठां/ या आदेशानुसार संगणक;य िटप. या तयार क,न देणे. 
१२. कम=चारी भरती, पदो< नती, सेवाप�ु तक तसेच 3 याअनषुंगीक दनैंिदन 

कामकाज करण.े 
१३. िश1 यव3ृ ती बाबतचे 
� ताव तयार करण,े मा. � यव� थापन सिमतीची 
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मा< यता घेऊन पढुील काय=वाही करण.े 
१४. सामा< य 
शासन िवभागांतग=त िविवध वक= शीटनसुार दनैिंदन कामकाज 

करण.े 
१५. मािहती अिधकार िवषयी आलले े अज= रिज1 टरला नvदवनू y या 3 या 

िवभागाकडे पाठवनू मदुतीत संपणू= काय=वाही पणू= करण.े 
१६. �wच ेउ3 सवाचे वळेी भ% तमंडळ सभासदांना िनमंQण पिQका पाठिवणचेे 

सपंूण= तयारी करणे. 
१७. भ% तांना काऊंटरवर उदी – 
साद वाटणेकामी परुवठा करण.े 
१८. वrर1 ठां/ या आदेशानुसार दनैिंदन काया=लयीन कामकाज करण.े 

 
०५ झेरॉ% स 

ऑपरेटर 
०२ १. िवभागाचे मागणीनसुार झेरॉ% स काढून दणेे. 

२. झेरॉ% ससाठी व सामा< य 
शासन िवभागासाठी लागणारी आव� यक 
� टेशनरी भांडार िवभागाकडून मागणी / खरेदी करण.े 

३. झेरॉ% स मिशनचा कालावधी सपं1ु टात आk यानंतर निवन मिशन खरेदी 
करणबेाबतची काय=वाही करणे. 

४. झेरॉ% स मिशन िवषयी वािष=क कॉ< Z% ट तसेच आव� यक ते सािह3 य 
खरेदी करणेबाबतची काय=वाही करण.े 

५. वrर1 ठ सांगतील ती सव= कामे करणे. 
 

०६ िशपाई / 
मदतनीस 

१९ १. काया=लय, संगणक व टेबलची साफ सफाई कर. याचे काम करण.े 
२. पो1 टातनू दनैंिदन येणारे टपाल आणण.े 
३. दनैंिदन टपालाचे वाटपाचे काम करण.े 
४. कागदपQांचे फायलwग करण.े 
५. आव� यकतेनसुार वrर1 ठांना फाईल काढून दणे.े 
६. वrर1 ठ सांग तील ती सव= काम ेकरण.े 

 

� मु'ा (.(तीन) - िनण�य घेI याJ या �ि(येत अनुसरI यात येणारी काय�पK दती, तसेच पय�वे>ण आिण 

उL तरदाियL व �णालीः- 

�ी साईबाबा सं� थान अिधिनयम, २००४ व �ी साईबाबा स�ं थान कम=चारी आकृतीबंधातील तरतदुwनसुार दनैिंदन 

कामकाज क,न घेण.े तसचे आव� यकतेनसुार कम=चारी भरती / पदो< नती बाबतची काय=वाही करणे. िवभागवार दनैिंदन 

चालणा-या कामकाजावर िनयंQण ठेवण.े आव� यकतनेसुार 
शासक;य तसचे आ� थापना िवषयक कामकाजाबाबत महारा1 Z 

शासन तसेच शासक;य काया=लये याचंी मदत घेऊन कामकाजात ससुQूता आणण.े  

� मु'ा (.(चार) - काय� पार पाडI यासाठी ठरिवI यात आलेली मानकेः-  

सं� थान अिधिनयम, कम=चारी आकृतीबंध तसेच 
� तावीत सेवा
वशे िनयम िवचारात घेऊन y या 3 या िवभागाकडील 

कामाची आव� यकता व न� याने स,ु करावयाचे 
कk प इ3 यादी बाबी िवचारात घेऊन काय=वाही कर. यात येत.े 
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� मु'ा (.(पाच) - कामांसंबधी सव�सामा2 यपणे िनयमः-  

�ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड# अिधिनयम- २००४, शासनाने मा< यता िदलेला कम=चारी आकृतीबंध, 

मॉडेल � टॅडwग ऑड=र, 
� तावीत िनयम आिण अिभलेख. 

� मु'ा (.(सहा) - िनयंOणाखाली असलेP या दQ तऐवजांJ या �वगा�चे िववरणः –  

- िवहीत 
वगा=नुसार द� तऐवज वळेोवेळी अिभलेख कDाकडे जमा कर. यात येतात. 

 

� मु'ा (.(सात) - धोरण तयार करI याJ या िकंवा L याची अंमलबजावणी करI याJ या संबधंात, लोकांशी 

िवचारिविनमय करI यासाठी िकंवा लोकांकडून िनवेदने केली जाI यासाठी अिQतL वात असलेP या कोणL याही 

. यवQ थेचा तपशील.  

 

- वत=मानपQातील व सं� थानचे संकेत� थळावरील जािहरातीGारे / िन वेदनाGारे. 

 

� मु'ा (. (आठ) – संQ थेचा एक भाग U हणून िकंवा सP ला देI याJ या �योजनासाठी घिटत केलेP या दोन िकंवा 

अिधक . यV तWJ या िमळून बनलेP या मंडळाचे, प5रषदांचे, सिमL यांचे आिण अ2 य िनकायांचे िववरण, आिण 

L या मंडळाJ या, प5रषदांJ या, सिमतीL यांJ या आिण अ2 य िनकायांJ या बैठक< लोकांसाठी खुP या आहेत िकंवा 

कसे िकंवा अशा बैठकWची काय�वृL ते जनतेला पहावयास िमळI याजोगी आहे िकंवा कसे याबाबतचे िववरण. 
 

- अितमह3 वाचे िनण=य वगळता इतर काय=व3ृ त ेवrर1 ठां/ या परवानगीने जनतेला पहावयास िमळ. याजोगी आहते. 
 

� मु'ा (. (नऊ) – अिधका-यांची व कम�चा-यांची िनद\िशकाः-  

अ.(. अिधकार पद अिधकारी वा कम�चारी नांव नोकरीवर ]ज ू
झाP याचा िदनांक 

संपका�साठी दूरK वनी 
(. 

०१ 
शासक;य अिधकारी �ी. सयु=भान िव{लराव गम े २६/१०/१९९८ ०२४२३-२५८७०४ 
०२ 
शासक;य अिधकारी �ी.िदलीप िQंबकराव उगले २७/०४/१९९२ ०२४२३-२५९३०२ 
०३ 
शासक;य अिधकारी �ी. अशोक रंभाजी औटी २१/०९/१९९८ ०२४२३-२५८५०१ 
०४ 
ितिनयु% तीवरील - 


शासक;य अिधकारी 
�ी. आकाश रामहरी िकसवे २५/०९/२०१८ ०२४२३- २५८७०९ 

०५ 
.अिधDक �ी. िव� वनाथ हrरिकसन बजाज १८/०५/१९८९ ०२४२३-२५८७५५ 
०६ िलपीक – टंकलेखक �ी. संपत ल| मण डांग े ०७/०८/१९८४ ०२४२३-२५८७५४ 
०७ िलपीक – टंकलेखक �ी. Rानदेव कारभारी गायकवाड १०/०६/१९९३ ०२४२३-२५८८२६ 
०८ िलपीक – टंकलेखक �ी. भाऊसाहबे भानुदान लबडे ०४/०१/१९९७ ०२४२३-२५८७१७ 
०९ िलपीक – टंकलेखक �ी बबन गंगाधर भडांगे ०४/१२/२००६ ०२४२३-२५८७५१ 
१० िलपीक – टंकलेखक �ी. काकासाहबे पंढरीनाथ ढेमरे ०४/१२/२००६ ०२४२३-२५८८११ 
११ िलपीक – टंकलेखक �ी. रमेश द3 ताQय दाभाडे ०४/१२/२००६ ०२४२३-२५८७६१ 
१२ िलपीक – टंकलेखक �ी. भागवत सयु=भान धामण े ०४/१२/२००६ ०२४२३-२५८७२० 
१३ िलपीक – टंकलेखक �ी. रिवंL गोरख गायके ०१/०९/२००३ ०२४२३-२५८७५२ 
१४ िलपीक – टंकलेखक �ी. सिुनल सोपान ताबें ०४/१२/२००६ ०२४२३-२५८७१६ 
१५ िलपीक – टंकलेखक �ी. अिनल चंLभान तांबे ०४/१२/२००६ ०२४२३-२५८७५३ 
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१६ िलपीक – टंकलेखक �ी. रमेश िभमराज तरकस े ०४/१२/२००६ ०२४२३-२५८८१० 
१७ िलपीक – टंकलेखक �ी. सिुनल मधकुर साखरे ०४/१२/२००६ ०२४२३-२५८७५६ 
१८ िलपीक – टंकलेखक �ी. अतुल Rाने� वर कंुभकण= ०५/१२/२००६ ०२४२३-२५८७६४ 
१९ िलपीक – टकलेखक �ी. सिुनल सुय=भान तुरकण े ०४/१२/२००६ ०२४२३-२५८७५८ 
२० िलपीक – टंकलेखक �ी. रावसाहबे चंLभान कासार २८/०१/२००९ ०२४२३-२५८७५७ 
२१ झेरॉ% स ऑपरेटर �ी. पदमाकर पांडूरंग आ� हाड ०४/१२/२००६ ०२४२३-२५८७६० 
२२ झेरॉ% स ऑपरेटर �ी. दिेवदास िव� वनाथ जगताप ०४/१२/२००६ ०२४२३-२५८७६० 
२३ िशपाई �ी. रतन शामराव ब/ छे १६/०३/१९८२ -- 
२४ िशपाई �ी. भागवत धvडीबा गोडu १६/०३/१९८२ -- 
२५ िशपाई �ी. सभुाष गंगाधर कुलकण# १६/०३/१९८२ -- 
२६ िशपाई �ी. िनव3ृ ती जानकू गायके ०६/०३/१९८९ -- 
२७ िशपाई �ी. पोपट आनंदराव धने� वर ०६/०३/१९८९ -- 
२८ िशपाई �ी. हrरभाऊ िशवराम फंुद े ०१/०७/१९९३ -- 
२९ िशपाई �ी. बाळासाहबे नारायण गvदकर १०/०६/१९९३ -- 
३० मदतनीस �ी. 
साद मुरलीधर सोनवणे २४/१२/२००३ -- 
३१ िशपाई �ी. संजय मरुलीधर वपu ०३/१२/२००६ -- 
३२ मदतनीस �ी. Rाने� वर बाळकृ1ण खvड ०४/१२/२००६ -- 
३३ मदतनीस �ी. कैलास ता3 याबा डांग े ०४/१२/२००६  
३४ मदतनीस �ी. िवलास रंगनाथ जेजुरकर ०४/१२/२००६ -- 
३५ मदतनीस �ी. सभुाष वंसतराव जरांगे ०४/१२/२००६ -- 
३६ मदतनीस �ी. गणेश िसताराम िगरे ०४/१२/२००६ -- 
३७ मदतनीस �ी.सिचन रावसाहबे आभाळे ०४/१२/२००६ -- 
३८ मदतनीस �ी. गणपत िनव3ृ ती कोटकर ०५/१२/२००६ -- 
३९ मदतनीस �ी. िदपक कारभारी जगताप ०५/१२/२००६  
४० मदतनीस �ी. संिदप आn पासाहबे डांगे ०५/१२/२००६ -- 
४१ मदतनीस �ी. अशोक द3 ताQय िदवेकर ०७/०६/२००७ -- 

 

� म~ुा l. (दहा) - अिधका-याला व कम=चा-याला िमळणारे मािसक वेतन (माह े- जलु,ै २०१९) 

( ७ � या वेतन आयोगानसुार) 

अ.न.ं नांव पद मुळ 
पगार 

महागाई 
भL ता 

घरभाडे 
भL ता 

�वास 
भL ता 

िवशेष 
भL ता 

एकूण 
रV कम 

०१ �ी. सयु=भान िव{लराव गम े 
शासक;य अिधकारी ७११०० ८५३२ ५६८८ १२०० ० ८६५२० 
०२ �ी.िदलीप िQंबकराव उगले 
शासक;य अिधकारी ६९००० ८२८० ५५२० ० ० ८२८०० 
०३ �ी. अशोक रंभाजी औटी 
शासक;य अिधकारी ८२४०० ९८८८ ६५९२ ० ० ९८८८० 
०४ �ी. आकाश रामहरी िकसवे 
ितिनयु% तीवरील – 


शासक;य अिधकारी 
४३५०० ५२२० ० ० १५७५ ५०२९५ 

०५ �ी. िव� वनाथ हrरिकसन बजाज 
.अिधDक ४९००० ५८८० ३९२० ४०० ० ५९२०० 
०६ �ी. संपत ल| मण डांगे िलपीक – टंकलेखक ३६४०० ४३६८ २९१२ ४०० ० ४४०८० 
०७ �ी. Rानदेव कारभारी गायकवाड िलपीक – टंकलेखक ३६४०० ४३६८ २९१२ ० ० ४३६८० 
०८ �ी. भाऊसाहबे भानुदान लबडे िलपीक – टंकलेखक ३६४०० ४३६८ २९१२ ४०० ० ४४०८० 
०९ �ी बबन गंगाधर भडांग े िलपीक – टंकलेखक २७६०० ३३१२ ० ० ० ३०९१२ 
१० �ी. काकासाहबे पंढरीनाथ ढेमरे िलपीक – टंकलेखक २७६०० ३३१२ २२०८ ० ० ३३१२० 
११ �ी. रमेश द3 ताQय दाभाडे िलपीक – टंकलेखक २७६०० ३३१२ २२०८ ४०० ० ३३५२० 
१२ �ी. भागवत सयु=भान धामण े िलपीक – टंकलेखक २७६०० ३३१२ २२०८ ० ० ३३१२० 
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१३ �ी. रिवंL गोरख गायके िलपीक – टंकलेखक २७६०० ३३१२ २२०८ ० ० ३३१२० 
१४ �ी. सिुनल सोपान ताबें िलपीक – टंकलेखक २७६०० ३३१२ ० ० ० ३०९१२ 
१५ �ी. अिनल चंLभान तांबे िलपीक – टंकलेखक २७६०० ३३१२ ० ० ० ३०९१२ 
१६ �ी. रमेश िभमराज तरकस े िलपीक – टंकलेखक २७६०० ३३१२ ० ० ० ३०९१२ 
१७ �ी. सिुनल मधकुर साखरे िलपीक – टंकलेखक २५२०० ३०२४ २०१६ ४०० ० ३०६४० 
१८ �ी. अतुल Rाने� वर कंुभकण= िलपीक – टंकलेखक २७६०० ३३१२ २२०८ ४०० ० ३३५२० 
१९ �ी. सिुनल सयु=भान तुरकणे िलपीक – टकलेखक २७६०० ३३१२ २२०८ ४०० ० ३३५२० 
२० �ी. रावसाहबे चंLभान कासार िलपीक – टंकलेखक २७६०० ३३१२ २२०८ ० ० ३३१२० 
२१ �ी. पदमाकर पांडूरंग आ� हाड झेरॉ% स ऑपरेटर २२९०० २७४८ ० ० ० २५६४८ 
२२ �ी. दिेवदास िव� वनाथ जगताप झेरॉ% स ऑपरेटर २२९०० २७४८ १८३२ ० ० २७४८० 
२३ �ी. रतन शामराव ब/ छे िशपाई ३४७०० ४१६४ २७७६ ० ० ४१६४० 
२४ �ी. भागवत धvडीबा गोडu िशपाई ३४७०० ४१६४ २७७६ ० ० ४१६४० 
२५ �ी. सभुाष गंगाधर कुलकण# िशपाई ३२७०० ३९२४ ० ० ० ३६६२४ 
२६ �ी. िनव3ृ ती जानकू गायके िशपाई ३१७०० ३८०४ २५३६ ० ० ३८०४० 
२७ �ी. पोपट आनंदराव धने� वर िशपाई ३१७०० ३८०४ २५३६ ० ० ३८०४० 
२८ �ी. हrरभाऊ िशवराम फंुद े िशपाई २९००० ३४८० २३२० ० ० ३४८०० 
२९ �ी. बाळासाहबे नारायण गvदकर िशपाई २९००० ३४८० २३२० ० ० ३४८०० 
३० �ी. 
साद मुरलीधर सोनवणे मदतनीस २५८०० ३०९६ २०६४ ० ० ३०९६० 
३१ �ी. संजय मरुलीधर वपu िशपाई २०३०० २४३६ १८०० ४०० ० २४९३६ 
३२ �ी. Rाने� वर बाळकृ1ण खvड मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ० ० २४५३६ 
३३ �ी. कैलास ता3 याबा डांग े मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० ० २४९३६ 
३४ �ी. िवलास रंगनाथ जेजुरकर  मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० ० २४९३६ 
३५ �ी. सभुाष वंसतराव जरांगे मदतनीस २०३०० २४३६ ० ० ० २२७३६ 
३६ �ी. गणेश िसताराम िगरे मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० ० २४९३६ 
३७ �ी.सिचन रावसाहेब आभाळे मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० ० २४९३६ 
३८ �ी. गणपत िनव3ृ ती कोटकर मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० ० २४९३६ 
३९ �ी. िदपक कारभारी जगताप मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० ० २४९३६ 
४० �ी. संिदप आn पासाहबे डांगे मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० ० २४९३६ 
४१ �ी. अशोक द3 ताQय िदवेकर मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० ० २४९३६ 

 

� मु'ा (. (अकरा) – योजनांचा तपिशल, �Q तावीत खच�, �L येक अिभकरणाला नेमून िदलेला अथ�सकंP प, 

आिण सिंवत5रत केलेP या रकमांचा अहवाल. 

वािष�क अंदाजपOक २०१९ – २०२० 

अ.न.ं तपशील मंजूर रV कम 

०१ उ3 सव खच= ४,०००,००० 
०२ िकरकोळ खच= ५००,००० 
०३ गणवशे व धलुाई खच= ४,०००,००० 
०४ 
वास खच= १,००,००० 
०५ स3 संग खच= - 
०६ सामदुाियक िववाह सोहळा - 
०७ �ी साईचrरQ पारायण सोहळा, परदशेातील भजन सSं या, िविवध िठकाणचे �ी साई १,०००,००० 
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स/ चrरत महापारायण व भजन संS या 
०८ कम=चा-यां/ या पाk याचा शDैिणक शkु कपरतावा ६५,००,००० 
०९ पो� टेज खच= ७,०००,००० 
१० Wॅकwग, झेरॉ% स व उदी
साद मिशन खरेदी / द,ु� ती दखेभाल १,५००,००० 
११ कंQाटी कम=चारी खच= ६,०००,००० 
१२ भिव1 य िनवा=ह िनधी १००,०००,००० 
१३ सं� थान कम=चारी वेतन, भ3 त ेमुबंई काया=लयासह ८८,२५,००,००० 
१४ मोटार इधंन व देखभाल द,ु� ती खच= - 
१५ चौकशी अिधकारी मानधन खच= ३००,००० 
१६ कामगार कk याण खच= ३०,००,००० 
१७ कम=चारी 
िशDण खच= ५००,००० 
१८ अॅड� होकेट फ; १००,००० 

 एकूण रV कमः १०१, ७०,००,००० 
 

� मु'ा (. (बारा) – अथ�साहाfय काय�(माJ या अमलबजावणीची 5रत तसेच वाटप केलेP या रकमा आिण 

काय�(मांJ या लाभािधका-यांचा तपिशल. 

�ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड# अिधिनयम – २००४ या/ं या कलम १७ (२) (ण) व कलम २१ (२) (एक) 

(दोन) / या तरतदुwना अधीन राह�न खालील
माण ेअनदुानाची र% कम अदा करणेत आलेली आह.े 

अ.न.ं लाभधारकाचे संपणू� नांव आिण पL ता िदलेP या अनदुानाची रV कम 

०१ िजk हा सैिनक काया=लय, अहमदनगर  
(सश� Q सेना S वजिदन िनधी) (ऑ% टvबर २०१८) 

,.२,६४,०३०.०० 
 

 

� मु'ा (. (तेरा) - g या . यV तWना सवलती, परवाने िकंवा �ािधकारपOे िदलेली आहेत अशा . यV तWचा तपशीलः-  
 

- िनरंक  

 

� मु'ा (. (चौदा) – िवभागाकडे इलेV jािनV स Q व]पात उपलk ध असलेली मािहतीः-  
 

- िनरंक 
 

 

� मु'ा (. (पधंरा) – मािहती िमळिवI यासाठी नाग5रकांना उपलk ध असलेली मािहतीः-  
 

- िनरंक  
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� मु'ा (. (सोळा) – जन मािहती अिधका-यांची नावे, पदनामे आिण इतर तपशीलः-  

 
सहायक जन मािहती अिधकारीः-  

अ.(. सहायक जन मािहती अिधका-याचे नांव अिधकार पद संपूण� पL ता / दूरK वनी (. 

०१ सोपिव. यात आलkे या कामा/ या � व,पानसुार िलपीक - टंकलेखक ०२४२३-२५८७६३, ५२ 
 
 

जन मािहती अिधकारी –  
अ.(. जन मािहती अिधका-याचे नांव अिधकार पद संपूण� पL ता / दूरK वनी (. 

०१ �ी. � ही.एच. बजाज 
. अिधDक ०२४२३-२५८७५५ 
 
 
 
 

�थम अपीलीय �ािधकारीः -  
अ.(. अपीलीय अिधका-याचे नांव अिधकार पद संपूण� पL ता / दूरK वनी (. 

०१ �ी. एस.� ही. गम े 
शासक;य अिधकारी ०२४२३-२५८७०४ 
 

 

�  मु'ा (. (सतरा) – िवहीत करI यात येईल अशी इतर मािहती. 
 

- िनरंक 

  

 

     �. अिध>क,  

सामा< य 
शासन िवभाग 
�शासक<य अिधकारी, 

�ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड#  
 


