दारावती भ िनवास
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड
िदनांक – १३/०८/२०१८

मािहती अिधकार अिधिनयम क कलम ४ :- सावजिनक ािधकरणांवरील आबंधने : कलम ४ (१) (ख) माणे : मु ा . (एक) – रचना, काय व कत य याचा तपिशल –
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यानं ी साईभ ानं ा सोयी – सिु वधा उपल ध क न दे या या ीने यांचे अिधप याखाली
िविवध िवभाग सु के लेले आहेत. यापैक दारावती भ िनवास इमारत िद.०५/०३/२००९ रोजी भ ानं ा सु कर यात आलेली असून
इमारती सबं धं ी मािहती खालील माणे :अ.नं
मािहती
तपिशल
०१) िवभागाचे नाव
दारावती भ िनवास, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड
०२) िवभागाची
िवभागाची रचना ी े िशड येथे येणा-या साईभ ाचं े िनवासासाठी दारावती भ िनवास
रचना, काय व िवभागाम ये ८० एसी व २३६ नॉन एसी अशा एकुण ३१६ खो या आहेत. दारावती भ िनवास
कत य
िवभागाकडील वातानुकुिलत एसी म ६४ व नॉन एसी म १८९ अशा एकुण २५३ म
www.sai.org.in या सक
ं े त थळाव न ऑनलाईन आरि त करता येतात तसेच १६ एसी व ४६ नॉन
एसी खो या जनसंपक कायालयाकडील मा यवर तसेच थम येणा-या साईभ ास first come first
serve या त वावर रागं ते नू दे यात येतात.
०३) िवभागाकडील एकुण खो या व समािव भ सं या
अ.न
माळा
अ साईड
बी साईड भ वापर
टोअर एकुण म येक ममधील
एकुण
म
म
भ सं या
भ सं या
०१ पिहला मजला
३८
३८
७६
०२
७८
०६
४५६
नॉन एसी
०२ दसु रा मजला नॉन
४०
४०
८०
०२
८२
०६
४८०
एसी
०३ ितसरा मजला नॉन
४०
४०
८०
०२
८२
०६
४८०
एसी
०४ चौथा मजला एसी
४०
४०
८०
०२
८२
०६
४८०
एकुण म सं या
१५८
१५८
३१६
०८
३२४
१८९६
०५ १,२,३, मजला मधील जनरल (इिं डयन) म
१३२
०६ १,२,३, मजला मधील जनरल (वे टन टॉयलेट) म
१०४
०७ चौथा मजला एसी म (वे टन टॉयलेट) म
८०
०८ एकुण म सं या (भ ासं ाठी वापर)
३१६
०९
येक माळयावर २ टोअर या माणे ४
०८
माळयावर ०८ टोअर
१० एकुण इमारतीमधील म सं या
३२४
०४) ऑनलाईन खो या आर णाबाबत मािहती :अ.न.ं खोलीचा कार
काऊंटर दे यासाठी ऑनलाईन
दे यात िवभागातील एकुण ऑनलाईन
खो याचं ी सं या
आले या खो याचं ी सं या खो याचं ी सं या आर ण (%)
०१ जनरल (इिं डयन टॉयलेट)
२६
१०६
१३२
नॉन एसी ८० %
०२ जनरल (वे टन टॉयलेट)
२०
८३
१०४
०३ एसी म
१६
६४
८०
एसी ८० %
एसी, नॉन एसी ८० %
०४ एकुण खो या
६२
२५३
३१६

०५) दारावती भ िनवास इमारतीमधील खो याचा सेवाआकार :अ.न.ं इमारतीचे मजले
म सं या टोअर सं या खोली सेवाआकार
०१ पिहला मजला
७६
०२
३ य करीता नॉन एसी ५००/०२ दसु रा मजला
८०
०२
३ य करीता नॉन एसी ५००/०३ ितसरा मजला
८०
०२
३ य करीता नॉन एसी ५००/०४ चौथा मजला
८०
०२
३ य करीता एसी - ९००/-

जादा गादी सेवाआकार
येक य स जादा गादी
सेवाआकार .५०/येक य स जादा गादी
सेवाआकार .५०/येक य स जादा गादी
सेवाआकार .५०/येक य स जादा गादी
सेवाआकार .५०/०५
साईभ ांचे ाय हरची मची यव था ाय हर मम ये येक य स जादा गादी सेवाआकार .५०/उपरो माणे दैनिं दन ितिदनी १८९६ साईभ ाचं ी दारावती भ िनवास इमारतीम ये िनवासाची सोय के ली जात आहे.
०६) वाहनतळ सिु वधा :- दारावती भ िनवास इमारती या पवु बाजक
ू डील व पि म बाजक
ू डील मोकळया जागेम ये वाहन तळाची
सिु वधा उपल ध आहे.
०७) चहा कॅ टीन :- दारावती भ िनवास इमारती या तळमज यावर साईभ ानं ा चहा कॅ टीनची सुिवधा असनू याम ये चहा, दधु ,
कॉफ , शु द् िप याचे पाणी, िबि कटे इ.२४ तास उपल ध आहेत.
०८) सोलर :- दारावती भ िनवास इमारतीम ये वा त यासाठी असले या साईभ ानं ा नानासाठी सोलर िस टीम दारे गरमपाणी पहाटे ३ ते
उपल ध असेपयत येक मम ये उपल ध क न दे यात आलेले आहे.
०९) हील चेअर :- दारावती भ िनवास इमारतीम ये वा त यास असलेले अपगं , वृ द व अधं य साठी मवर / चे दशनासाठी
अथवा हॉि पटलम ये जाणे-येणसे ाठी हील चेअरची २४ तास सेवा उपल ध आहे.
१०) बगीचा :- दारावती भ िनवास इमारती या समोरील बाजसू भ य िद य असे मोठे गाडन आहे. यािठकाणी लहान मल
ु ासं ाठी खेळणी /
खल
ु ी यायामशाळा उपल ध आहे.
११) िप यासाठी व छ पाणी :- दारावती भ िनवास इमारती या चारही मज यावर RO लॅ ट बसिवलेले अस यामळ
ु े साईभ ानं ा
िप यासाठी शु द िप याचे पा याची सोय २४ तास उपल ध आहे.
१२) ना ापाक ट :- इमारती या पि म बाजसू ी साईनाथ णालयाजवळील सकाळी ७ ते ०९ या वेळेत भ ानं ा फुड पॅकेटची माफक दरात
सिु वधा उपल ध के लेली आहे.
१३) जेवण :- दारावती भ िनवास इमारतीचे तळमज यावर पि म बाजसू सकाळी १० ते रा ी ०९ वाजेपयत जेवणाची सोय माफक
दरात के लेली आहे.
१४) दारावती भ िनवास इमारतीचे आगीपासनु सरं ण होणेकरीता खालील माणे सरु ा आहे.
अ.न.ं
इमारतीचे मजले
फायर फायटर मता
०१
इले ीक पॅनलसाठी
सीओटी २ िकलो मतेचे १७ नग
०२
इमारतीसाठी जनरल
अेबीसी ६ िकलो मतेचे ११ नग
दारावती भ िनवास इमारतीचे सुर े या ीने साईभ ाचं ी इमारतीचे वेश दारावर डी.एफ.एम.डी.व सरु ा गाडचे सहा याने
साईभ ाचं े सामानाची चेक ग के ली जाते. इमारतीचे पवु व पि म बाजक
ू डील वाहन पािकगचे िठकाणी सरु ा यव था आहे. तसेच इमारतीचे
येक दोन मज यावर १ या माणे ४ मज यावर येक िश टसाठी २ सरु ा कमचारी या माणे ३ िश टकरीता ६ कमचा-यांची िनयु सरं ण
िवभागामाफत कर यात येत.े तसेच म बिु कंग काऊंटरवर बंदक
ु धारी सरु ा कमचा-यांची िनयु सरं ण िवभागामाफत कर यात येत.े

 िवभागाची रचना :दारावती भ िनवास
अिध क
उपअिध क

किन पयवे क

भांडारपाल

िलपीक टंकलेखक

पयवे क मदतिनस सोलर मे टेन स व छता कामगार

मदतिनस

िशपाई

मॅनेजर

मबॉय

कामे व कत ये :- (कामांचा आिण कत याचं ा तपिशल)
०१
िवभागाचे नांव
०२ सपं णु प ा ०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०

कायालय मख
ु
कोण या खा या या अधीन त हे
कायालय आहे ?
कामाचा अहवाल कोण या
कायालयाकडे सादर के ला जातो ?
कायक ा : भौगोिलक
अगं ीकृ त त (Mission)
येय / धोरण (Vison)
कायालयाची वेळ आिण दरु वनी
मांक
सा ाहीक सु ी

दारावती भ िनवास
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड
म.ु पो.िशड ता.राहाता िज.अ.नगर, महारा ् ४२३ १०९
अिध क
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड
मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यांची िशड प रसर व इतर िठकाणी
असलेली मालम ा
साईभ ानं ा सेवा – सिु वधा परु िवणे.
साईभ ानं ा अिधक चांग या सेवा – सुिवधा परु िवणेसाठी सात याने य नशील राहणे.
कायालयाची वेळ स.१० ते १.३० व २.०० ते ६.००
डयटु ीची वेळ – ४ ते १२, १२ ते २० व २० ते ०४
रिववार

 मु ा . (दोन) अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये :अ.न.ं अिधकार पद िव मान
सवसाधारण कत ये
पदसं या
०१ अिध क
०१
०१) िवभागाचे सपं णु कामाची जबाबदारी सांभाळणे व िनयं ण करणे.
०२) आऊटसोिसग प दतीने नेमल
े ल
े े पयवे क, िलपीक, मक
ु ादम, मदतिनस, व छता कामगार
याचं वे र देखरे ख ठे वणे.
०३) येक माळयावरील तसेच प रसरातील साफसफाई तसेच सरं ण या बाब वर देखरेख ठे वणे.
०४) साई भ ां या तसेच कमचा-यां या कामात येणा-या िव ुत, विन पे ण, आरो य, बगीचा,
सरं ण, बाधं काम, इ. बाबत या सम या संबधं ीत िवभागाश
ं ी संपक क न सोडिवणे.
०५) मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िवभागासंबधं ीचे खरे दी व इतर धोरण मक कामाबाबतचे िवषय

०२

िलपीक
टंकलेखक
(पयवे क य
कामे)

०१

०३

िलपीक
टंकलेखक

०३

सादर करणे.
०६) पयवे क, कायालयीन िलपीक, िशपाई, आऊटसोस कडील कमचा-यांकडुन काम क न घेण.े
०७) व र िलपीक यांचेकडुन कायालयीन िटप या तयार क न घेऊन मा यतेसाठी पाठिवणे.
०८) सगं णक य भर यावर िनय ंण ठे वणे. ऑिडटबाबत काही टु ी अस यास या अनषु गं ाने बदल
करणे.
०९) मटेन स यव था पाहणे, कायालयीन पयवे ण करणे.
१०) या यित र वरी अिधकारी सागं तील ती कामे करणे.
११) येक मिह यास दोन आर याचं े पास पडताळणी करणे.
१२) साईभ ानं ा मबाबत काही त ार अस यास याचे िनवारण करणे.
१) अिध क व उप अिध क यांचे िनदशानुसार ऑिफसचा प यवहार पहाणे.
२) खरे दी, दु ती, सधु ारणा बाबतचा ताव तयार क न अिध कामाफत शासन शाखेकडे
पाठवणे.
३) शासन शाखेकडुन आले या सचु ना, आदेश, प रप क याचं ी अिध क याचं े सागं णेनसु ार
अमं लबजावणी करणे.
४) कमचा-याचं ा गैरवतन रपोट बाबतची पतु ता क न घेवनु ते शासन शाखेकडे सादर करणे.
५) मह वाची बीले सादर करणे, वािषक खचाचे अंदाजप क तयार करणे.
६) िश ट मधील िहशोब तपासणे रपोटवर स ा करणे, आऊटसोस कमचा-यांकडुन कामे क न घेण.े
७) जनसंपक कायालयाकडुन आले या मा यवराचं ी िनवास यव था करणे, भ न दणी कांऊटरवर
िनयं ण ठे वणे.
८) िबनधनी व तु सापड यास याची िबनधनी रिज टरला न द घेऊन या कायालयाकडे जमा करणे
व िश ट मधील कामाचा अहवाल व र ानं ा सादर करणे
९) िश ट मधील वरी िलपीक यांनी कायालयीन संगणक य कामकाज करणे. इ.
१०) या यित र वरी अिधकारी सागं तील ती कामे करणे.
११) येक मिह यास दशनप पास पडताळणी करणे.
०१) मदतिनस, िशपाई तसेच आऊटसोस कमचा-यां या कामावर िनयं ण देखरे ख ठे वणे.
०२) किन कमचा-याचं े गैरिश त वतनाबाबतचे रपोट अिध का माफत सादर करणे.
०३) दनिदनी िकरकोळ व पाची दु ती, देखभाल (Mentenence) सबं धीत िवभागामाफत क न घेण.े
०४) कायालयीन िटप या तयार क न अिध क याचं ेमाफत पढु ील कायवाहीसाठी देण.े
०५) सगं णक य व यॅ यअ
ू ल भर यावर िनयं ण ठे वणे ऑडीट बाबत काही टु ी अस यास ते देाष
दु त करणे.
०६) कमचा-यां या रजेचे िनयोजन करणे रजा मजं रु ीसाठी िशफारस करणे, अिध क याचं े रजा /
सटु टया व यां या अनउु पि थतीत यांची कामे करणे.
०७) डेड टॅाक सदं भात टोअर िकपर याचं े कामकाजावर िनयं ण ठे वणे.
०८) िश ट पयवे क यानं ी यां या डयटु ी मधील बिु कंग व पेड कांऊटरचे आिथक यवहाराचे रपोट
तपास यानंतर यां या रपोटचे फे र तपासणी करणे.
०९) डेड टॉकची मोजदाद करणे.
१०) किन कमचा-यांकडुन िनयोजनब द कामे क न घेण.े
११) इमारत देणगीदार भ ांचे पधं रा वषा पयतचे रे कॉड यव थीत तयार क न दरमहा त ा क न
घेणे व तो तपासणे.
१२) वािषक खचाचे अंदाजप क तयार करणे.
१३) बीले तपासनु पढु ील कायवाही क न घेण.े
१४) िवभागातील काऊ
ं टर कॅ श चेक करणे.
१५) किन पयवे कानं ा यां या िश ट मधील कामाचे िनयोजन क न देऊन म मधील मे टेन स
बाबत दर तीन मिह यानं तं र अहवाल सादर कर याचे िनयोजन करणे.
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िलपीक
टंकलेखक
बिु कंग कांऊटर
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१६) किन पयवे काकडुन म देवाण घेवाण बाबतची कामे क न घेण.े
१७) दैनंिदनी भरणा तपासनु तपास याची वा री करणे.
१८) आऊटसोस चे कमचारी िश ट माणे हजर आहेत का ते तपासणे.
१९) हाऊस िकप गची कामे करणारी कंपनी आदेश मधील अटी शत नसु ार काम करतात िकंवा
नाही ते पाहणे यानसु ार दरमहा अहवाल सादर करणे.
२०) िश ट सुपरवायझर चाज देवाण घेवाण रिज र दररोज तपासनु यावर सही करणे.
२१) आऊट सोस काम करणारी कंपनी आदेशानसु ार व छता कामे आदेशात नमदु के या माणे
के िमक स साही य वापरत आहे िके वा नाही याची तपासणी वेळोवेळी करणे.
२२) सगं णक णालीतनु ओ हर टे रपोट माणे संबधीत िश ट पयवे क याचं े कडून ही कामे
यवि थत होत आहे क नाही यावर ल ठे वणे. वेळ सगं ी सबं धीत िश ट पयवे क कामावर
नस यास या िश टची र कम िनयमा माणे लेखाशाखेकडे sync with account सगं णक
णाली दारे करणे.
बुिकंग कांऊटर िलपीक :०१) सगं णक णालीम ये भ ाचं ी नाव न दणी झा यानतं र टोकन काऊंटर व न म बुिकंग फॉम वर
टोकन नंबर व म नबं र टाकुन आ यानंतर भ ासं या माणे सेवाआकारची पावती देऊन पैसे
ि वकारणे.
०२) कांऊटर वर जमा होण-या र कमेचा िहशोब ठे वणे.
०३) िश ट म ये जमा होणारी र कम िश ट बदलते वेळी चाज देवाण घेवाण करणे ितस-या
िश टमधील िलपीकाने एकुण िदवसाचा भरणा रे कॉड िलहीणा-या िलपीक टंकलेखक याचं ेकडे
र कम जमा करणे.
०४) िश ट रपोट काढणे, पाव या माणे रपोट तपासणे चक
ु ा अस यास पयवे कां या ल ात
आणनु देवनु यां या परवानगीने तो दु त क न घेण.े
०५) रपोट माणे रोख र कम कमी अस यास याची भरपाई या या िश ट मधील िलपीक
टंकलेखकास वेळीच करावी लागेल.
०६) म बिु कंग पाव या न चक
ु ता कर याची जबाबदारी या या िश ट मधील कमचा- याची राहील.
(एक बक
ु ग काऊ
ं टर साठी येक िश टसाठी १ या माणे ३ िश ट करीता एकुण ३ िलपीक
टंकलेखक)
ब) पेड कांऊटर िलपीक:०१) साईभ ांस मदु त वाढ पाहीजे अस यास व भ ाजवळील पावतीवर तसा शेरा पयवे क याचं ा
अस यास मदु तवाढ पावती क न या माणे पैसे ि वकारणे.
०२) कांऊटरवर जमा हाणा-या र कमेचा िहशोब ठे वणे. वेळोवळी िश ट माणे चाज देवाण घेवाण
करणे व ितस-या िश टमधील िलपीकाने एकुण िदवसाचा भरणा र कम रे कॉड िलहीणा-या िलपीक
टंकलेखक याचं ेकडे जमा करणे.
०३) िश ट रपोट काढणे पाव या माणे रपोट तपासणे काही चक
ु ा अस यास पयवे का या
िनदशनास आणनु देऊन या दु त करणे.
०४) रपोट माणे रोख र कम कमी अस यास याची भरपाई या या िश ट मधील कमचा-याचं ी
राहील.
०५) म बुिकंग पाव या न चक
ु ता कर याची जबाबदारी या या िश ट मधील कमचा-याची राहील.
०६) काऊ
टर
वरील
र
होणा-या
पाव यावर पावती र ् कर याचे कारण यावर नमदु क न िवभाग
ं
्
मख
ु ाचा रबरी टॅ प मा न या िठकाणी पयवे काने व काऊ
ं टर िलपीकाने सही क न िवभाग
मख
ु ाचं ी यावर सही घेण.े
क) भ नांव न दणी कांऊटर ( िलपीक टंकलेखक) :१) थम भ कांऊटरवर म घे यासाठी आ यानंतर यास नाव न दणी फॉम देण.े
२) भ ानं ी भ न िदलेला फॉम नोदंिव यापवु भ ासं म सेवा आकाराचा दर व म चेक आऊट
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०७

हाऊसिकंपीग
व छता
कामगार
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बाबत मािहती सागं णे. यानंतर फॉम वरील मािहती संगणक म ये न दिवणे.
३) म बाबत स ि थती वेळोवेळी भ ांस सागं णे. न दणी झाले या िकंवा ित ा यादीची सं या
कायालयास कळिवणे.
४) जनसंपक िवभागामाफत येणा-या साईभ ानं ा नाव न दणी फॉम देवनु यांची िनयमा माणे
िनवास यव था करणे.
५) म िनवास यव थे बाबतची सािं यक मािहती दरमहा कायालयाकडे सादर करणे.
( येक िश टला एक िलपीक टंकलेखक या माणे तीन िश टसाठी तीन िलपीक-टंकलेखक.)
१) भ ाश
ं ी सौज याने वागनू भ ानं ा यो य ते मागदशन करणे.
२) कायालयातील कामे करणे.
३) िल ट ऑपरे ट ग वत: करणे. भ ासं िल ट ऑपरे ट ग कर याची वेळ आली नाही पािहजे.
४) िल ट या मतेनसु ार भ ाचं ी ने-आण करणे.
५) िल टची देखभाल वेळोवेळी संबधं ीत िल ट दु त करणा-या ठे केदाराकडून क न घेण.े
६) भ ां या मौ यवान व तु अगर रोख र कम िल टम ये िमळून आ यास ती रतसर कायालयात
जमा कर याचे कत य या या िल टमधील कमचा-याचे रािहल.
७) भाडं ारपाल (िलपीक – टंकलेखक) यानं ा चल अचल सािह य साभं ाळ यासाठी मदत करणे.
८) वषा अखेरीस चल अचल टॉक ची मोजदाद करणे व लेखा शाखेकडे आिथक वषा अखेरीचे
डेड टॉक या ा अ ावत क न देणे कामी भाडं ारपाल यानं ा मदत करणे.
१) या भ ानं ा म िदलेली आहेत. अशा भ ाचं ी रिज टरवर न दी यवि थत करणे. चेक आऊटची
वेळ यवि थत िनयमा माणे नमदु करणे.
२) भ ासं म देतानं ा या यांशी सौज याने वागावे.
३) भ ाला म देतानं ा म मधील सािह य दाखवनू दे याचे काम करणे.
४) म खाली झा यांनतर सािह याची मोजदाद क न घेण,े एखादे सािह य कमी अस यास िकंवा
नक
ु सान झा यास साई भ ाक
ु सान भरपाई क न घेणे व भ ासं
ं डुन कायालयात येवनु नक
कायालयातनु नक
ु सान भरपाई पावती देण.े
५) भ ां या मौ यवान व तु अगर रोख र कम म म ये िमळुन आ यास या व तु रतसर
कायालयात जमा कर याचे कत य या या मा यावरील मदतिनसाचे रािहल.
६) भ ानं े म खाली के यानंतर पिु ढल साईभ ां या िनवसासाठी म चांगली व छ क न ठे वणे.
७) म मधील शौचालय, नानगृह व गॅलरीची साफसफाई तसेच चादर, बेडिशट चांगले व छ
लावनु ठे वणे.
८) भ ां या मौ यवान व तु अगर रोख र कम मम ये िमळुन आ यास ती रतसर कायालयात
जमा कर याचे कत य या या मा यावरील व छता कमचा-याचे रािहल.
म बॉय ( व छता मदतिनस) :१) भ ानं ी म खाली के यानतंर मची साफसफाई क न पलगं ावरील गा ा यवि थत क न घेणे
यावर बेडिशट टाकणे चादर बदलणे ममधील फिनचर व इतर साही य व छता क न ठे वणे.
२) नानगृह व शौचालय के िमकलचा वापर क न साफसफाई क न घेण.े
३) ड टबीन मधील के र कचरा काढणे, ायमोप व वेटमोप मारणे, आरसा, िखड यां या काचा साफ
सफाई करणे, बेिसन म ये नॅफिथलीन बॉल टाकणे, म म ये े शनर मारणे.
४) जनरल ी व पु ष शौचालयाची दररोज वेळोवेळी साफसफाई क न घेण.े
५) िवभागातील इमारतीचे प रसराची व छता करणे. इमारती मधील िनघणारा के रकचरा एकि त
क न इमारती बाहेर ठरवनु िदले या जागेत नेऊन टाकणे.
६) लॉ ीला िनघणारे कपडे सं थानचे लॉ ी िवभागात पोहोच करणे व आणणे याचा िहशोब
सबं धं ीत पयवे काक
ं डे सपु तु करणे.
७) ेनेज लाईन खिं डत झा यास ती यवि थत क न घे याचे काम करणे.
(तीन िश टसाठी एकुण तीस मदतिनस)

 मु ा . (तीन) – िनणय घे या या ि येत अनुसर यात येणारी कायप दती, तसेच पयवे क आिण उ रदािय व णाली
तावीत कामाबाबत िनणय घेताना ताव तयार क न यात करा या लागणा-या कामाचं ा तसेच येणा-या अदं ाजे खचाचा
समावेश के ला जातो. सदर ताव मु य कायकारी अिधकारी याचं े मंजरु ी तव तसेच आव यकतेनसु ार यव थापन सिमती सभेपढु े
िनणया तव सादर के ला जातो. मा यतेनतं र सदर कामा या िनिवदा / कोटेशन इ.बाब ची पतु ता क न व िविहत िनयमाचं े पालन क न,
सदरचे काम पणु कर यात येत.े
 मु ा . (चार) – काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके – िनरंक
 मु ा . (पाच) – कामासंबंधी सवसामा यपणे िनयमे – कमचारी वगाकडून वापर यात येणारे िनयम, िविनयम, सच
ु ना,
िनयम पुि तका आिण अिभलेख –
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ अ वये काय पार पाड यात येतात.
 मु ा . (सहा) – िनयं णाखाली असले या द तऐवजां या वगाचे िववरण –
िविहत वगानसु ार द तऐवज वेळोवेळी अिभलेख क ाकडे जमा कर यात येतात.
 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 तपिशल –
वतमानप ातील व सं थानचे संकेत थळावरील जािहराती दारे / िनवेदना दारे
 मु ा . (आठ) – सं थेचा एक भाग हणनू िकंवा स ला दे या या योजनासाठी घिटत के ले या दोन िकंवा अिधक य या
िमळून बनले या मडं ळाचे, प रषदांच,े सिम याचं े आिण अ य िनकषां या बैठक लोकासं ाठी खु या आहेत िकंवा कसे अशा बैठक ची
कायवृ े जनतेला पहावयास िमळ याजोगी आहे िकंवा कसे याबाबतचे िववरण अितमह वाचे िनणय वगळता इतर कायवृ े व र ां या
परवानगीने जनतेला पहावयास िमळ याजोगी आहेत.
 मु ा . (नऊ) – अिधका-यांची व कमचा-याच
ं ी िनदिशका –
अ.नं अिधकार पद
०१
भारी अिध क

अिधकारी वा कमचारी नाव
ी पोपट िव नाथ िनमळ
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१८ मे १९८९

०२
०३
०४

िलपीक टंकलेखक
िलपीक टंकलेखक
िलपीक टंकलेखक

ी बाबुराव गणपत कोते
ी कृ णा ता याबा बागं र
ी वसंत िकसन डागं े

वग ३
वग ३
वग ३

१६ माच १९८२
०६ माच १९८९
०६ माच १९८९

०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०

िलपीक टंकलेखक
कुपन िव े ता
कुपन िव े ता
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस

ी समाधान चोखा गवई
ी सिु नल बाबासाहेब डांगे
ी राजु जग नाथ पाडसवान
ी िसताराम िकसन कहांडळ
ी मनोहर कािशनाथ भोकरे
ी िभका कारभारी ढंगारे
ी चं भान गंगाधर कहांडळ
ी ीधर गंगाधर कुलकण
ी िदलीप द ा य जोशी
ी रमेश सखाहरी डांगे
ी संभाजी गवाजी सपु ेकर
ी रावसाहेब दामु ि भुवन
ी िशवाजी नारायण वहाडणे
ी अिनल एकनाथ पगारे
ी सरु े श रमेश घायतडकर
ी बाळासाहेब बबन काळे

वग ३
वग ३
वग ३
वग ४
वग ४
वग ४
वग ४
वग ४
वग ४
वग ४
वग ४
वग ४
वग ४
वग ४
वग ४
वग ४

०४ िडस २००६
०४ िडस २००६
०४ िडस २००६
१० जून १९९३
०७ ऑग ट १९८४
०६ िडसबर १९८९
०४ िडस २००६
०४ िडस २००६
०४ िडस २००६
०५ िडस २००६
०५ िडस २००६
०५ िडस २००६
०५ िडस २००६
०५ िडस २००६
०५ िडस २००६
०५ िडस २००६

संपकासाठी दुर वनी .
SSS # ६६६८
७७२००७७२६८
९०११७७७१००
९४२१५८४८७५
७७२००७७६९४
९७६३५०३२९०
९८३४९१४२३३
७७२००७७३८५
९८५०२१६४२१
९९२३८३८३२१
८८०५५२५४७२
९२७०६६५३५३
९८२२९५६१२२
९८५०१५१५७५
९६२३३३६५०८
९५५२४१९०२९
९५२७४२५०९३
९५२७४२५०१२
९६०४१७२१४०
८३०८४७४७५५
८८८८१९९२६४
९६५७४८६०१४

 मु ा . (दहा) – अिधका-याला व कमचा-याला िमळणारे मािसक वेतन (माहे एि ल २०१८)
अ.
न.ं
०१

नाव
ी पोपट िव नाथ िनमळ

०२

ी बाबरु ाव गणपत कोते

०३

ी कृ णा ता याबा बागं र

०४

ी वसंत िकसन डांगे

०५

ी समाधान चोखा गवई

०६

ी सुिनल बाबासाहेब डांगे

०७

ी राजु जग नाथ पाडसवान

०८
०९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०

ी िसताराम िकसन कहांडळ
ी मनोहर कािशनाथ भोकरे
ी िभका कारभारी ढंगारे
ी चं भान गंगाधर कहांडळ
ी ीधर गंगाधर कुलकण
ी िदलीप द ा य जोशी
ी रमेश सखाहरी डागं े
ी संभाजी गवाजी सपु क
े र
ी रावसाहेब दामु ि भवु न
ी िशवाजी नारायण वहाडणे
ी अिनल एकनाथ पगारे
ी सुरेश रमेश घायतडकर
ी बाळासाहेब बबन काळे

पद
भारी
अिध क
िलपीक
टंकलेखक
िलपीक
टंकलेखक
िलपीक
टंकलेखक
िलपीक
टंकलेखक
कुपन
िव े ता
कुपन
िव े ता
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस
मदतिनस

महागाई घरभाडे
भ ा
भ ा
१४१०० ४२०० २५४३७ ००

वास
भ ा
००

१३१३० ४२०० २३५६९ १७३३

००

००

४२६३२

१०६१० २४०० १८०८४ १३०१

००

००

३२४२०

१०३७० २४०० १७७५० १२७७

४००

००

३२१९७

७९३०

१९०० १३३६९

९८३

४००

००

२४५८२

६३३०

१८०० ११०५७

८१३

४००

००

२०४००

६३३०

१८०० ११०५७

८१३

००

००

२००७५

८९००
९९६०
७९८०
६०१०
६०१०
६०१०
६०१०
६०१०
६०१०
६०१०
६०१०
६०१०
६०१०

१६०० १४२८० १०५० २०००
१९०० १६१३० ११८० ४००
१३०० १२६२१ ००
००
१३०० ९९४२ ७३१ ४००
१३०० ९९४२ ७३१ ४००
१३०० ९९४२ ७३१ ४००
१३०० ९९४२ ७३१ ४००
१३०० ९९४२ ७३१ ४००
१३०० ९९४२ ७३१ ४००
१३०० ९९४२ ७३१ ४००
१३०० ९९४२ ७३१ ४००
१३०० ९९४२ ७३१ ४००
१३०० ९९४२ ७३१ ४००

००
००
००
००
७५
७५
७५
७५
७५
७५
००
००
७५

२७८३०
२९५७६
२१९०१
१८३८३
१८४५८
१८४५८
१८४५८
१८४५८
१८४५८
१८४५८
१८३८३
१८३८३
१८४५८

मळ
ु पगार

ेड पे

िवशेष एकुण
भ ा र कम
०० ४३७३७

कायम कमचारी मािसक वेतन :- पये – ४,७९,७०५/- (अ. - चार लाख, एकोणऐशी
ं हजार, सातशे, पाच मा )
अकुशल कं ाटी कमचारी मािसक वेतन पये – १,५३,५७२/- (अ. – एक लाख, ये प न हजार, पाचशे, बहा र मा )

दारावती िवभागाकडील एकुण डेड टॉक –
कॉट, लोखडं ी पलंग, वॉयर फोम गादी,
उशी, बेडिशट, चादर, उशीक हर, फिनचस
इ यादी

िकरकोळ डेड टॉक पये – ४१,३१,७४१.३६
डेड टॉक पये –
१,३३,७५,१७३.७२
एकुण डेड टॉक पये –
१,७५,०६,९१५.०८

(अ री पये – एक कोटी, पं याह र लाख, सहा हजार, नऊशे, पधं रा मा )

दारावती भ िनवासमधील कमचारी सं या –
दारावती िवभागाकडील कायम कमचारी मजं रु
आकृ तीबंधानसु ार पद
अ.न.ं
पदे
सं या
०१ अिध क
०१
०२ उपअिध क
०१
०३ किन पयवे क
०४
०४ िलपीक टंकलेखक
१४
०५ भाडं ारपाल
०१
०६
मबॉय
५४
०७ िशपाई
०१
०८ मदतिनस
०८
-एकुण कमचारी सं या ८४
अकुशल कं ाटी कमचारी
००

अ.न.ं
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७

य ात कायरत असलेले कमचारी
अ.ं न
पदनाम
०१
भारी अिध क
०२ उपअिध क
०३ क.पयवे क
०४ िलपीक टंकलेखक
०५ भाडं ारपाल
०६
मबॉय
०७ िशपाई
०८ मदतिनस
०९ कुपन िव े ता
एकुण कमचारी सं या
एकुण कमचारी सं या

थायी
०१
००
००
०४
००
००
००
१३
०२
२०
२०

कं ाटी
००
००
००
००
००
००
००
००
००

एकुण
०१
००
००
०५
००
००
००
१३
०२

११
११

११
३१

दारावती भ िनवास इमारतीमधील हाऊसिकप ग कमचारी सं या व यांचे मािसक वेतन
पदनाम
कमचारी सं या
मॅनजे र
०१
िश ट सपु रवायझर
०३
मदतिनस
२४
भाडं ार िलपीक
०१
सोलर मे टेन स
०१
व छता कामगार
४६
एकुण कमचारी सं या
७६
दारावती भ िनवास इमारतीचे हाऊसिकप ग कामाचे मािसक वेतन पये – ८,९१,८२३/(अ री पये – आठ लाख, ए या नव हजार, आठशे, तेवीस मा )

 मु ा . (अकरा) – योजनांचा तपिशल, तािवत खच, येक अिभकरणाला नेमनू िदलेला अथसंक प, आिण सिं वत रत के ले या
र कमांचा अहवाल – वािषक अंदाजप क २०१८ – २०१९( दारावती भ िनवास)
अ.न.ं
तपिशल
मंजरु र कम
०१
आऊटसोिसग प दतीने हाऊसिकप गची कामे
१,३८,२०,०००
०२
टेशनरी छपाई
१०,०००
०३
कं ाटी कामगार खच
२२,००,०००
०४
वास खच
५,०००
०५
िकरकोळ खच
२०,०००
०६
फिनचर खरे दी
२०,००,०००
एकुण र कम १,८०,५५,०००
 मु ा . (बारा) – अथसहा य काय मा या अंमलबजावणीची रत तसेच वाटप के ले या र कमा आिण काय मां या

लाभािधका-याचं ा तपिशल – िनरंक

 मु ा . (तेरा) – या य ना सवलती, परवाने िकंवा ािधकारप े िदलेली आहेत अशा य चा तपिशल – िनरंक
 मु ा . (चौदा) – िवभागाकडे इले ॉिन स व पात उपल ध असलेली मािहती :- िनरंक
 मु ा . (पंधरा) – मािहती िमळिव यासाठी नाग रकानं ा उपल ध असणा-या सिु वधांचा तपिशल :- िनरंक

 मु ा . (सोळा) – जन मािहती अिधका-यांची नावे, पदनामे आिण इतर तपिशल –
जन मािहती अिधकारी –
अ.न.ं जन मािहती अिधका-याचे नाव
०१ मा. ी िड.टी.उगले सो.
सहा यक जन मािहती अिधकारी –
अ.न.ं सहा यक जन मािहती अिधका-याचे नाव
०१
ी पोपट िव नाथ िनमळ
थम अिपलीय ािधकारी –
अ.न.ं थम अिपलीय ािधका-याचे नाव
०१ मा. ी बी.बी.घोरपडे सो.

अिधकार पद
शासिकय अिधकारी

सपं ुण प ा / दुर वनी .
०२४२३ २५९३०३

अिधकार पद
भारी अिध क

सपं ुण प ा / दुर वनी .
०२४२३ २५९१८०

अिधकार पद
उपकायकारी अिधकारी

सपं ण
ु प ा / दुर वनी .
०२४२३ २५८७०८

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

