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मािहती अिधकार अिधिनयम कलम 4 साव�जिनक �ािधकरणांवरील आबधंने- 

• कलम 4 (1) (ख) �माणे -  

• मु�ा �ं. ( एक ) - रचना , काय� व कत�% ये याचा तपिशल. 
(ी साईबाबा  स*ं थान िव, व* त% यव* था, िशड. यांनी साईभ0 तांना सोयी - सिुवधा उपल3 ध क4न दे6 या7 या 89 टीने 

; यांचे अिधप; याखाली िविवध िवभाग स4ु केलेले आहेत. ; यापैक> (ी साईबाबा भ0 तिनवास* थान िवभाग हा एक िवभाग 
काय�रत आहे. ; यांची रचना, काय� व कत�% ये यांचा तपिशल खालील�माणे आहे. 

• रचना -  
                                                          साईबाबा भ0 तिनवास* थान िवभाग  

 
 
                        अिध?क 
 
         
                    उप अिध?क 
 

 
 
 
                                     िश@ट पय�वे?क  

 

   काया�लयीन िलिपक       * टोअर िलिपक 

किन9 ठ िलिपक 

खोली आर�ण काऊटर नंबर 1   2    3   4   
चौकशी नाव नोदणंी काऊंटर- 1  

  
काया�लयीन 
कामकाज 

 
काया�लयीन 
कामकाज 

 
! टोअर मदतनीस 

  
 

माळा 
मदतनीस 

 

वाहन 
मदतनीस 

लॉ( )ी 
मदतनीस 

िल+ट 
मदतनीस 

 
----- 

काऊंटर 
मदतनीस 

, लोक-म 
मदतनीस 

मे/ टंन/ स 
मदतनीस 

! टोअर मदतनीस 

 कामे आिण कत�0 यांचा तपशील. 
०१ िवभागाचे नाव ं साईबाबा भ, तिनवास! थान  
०२ संपणु� प; ता  म.ु पो. िशड=. ता. राहाता, िज? हा अहमदनगर,        महारा@ A -४२३१०९ 
०३ काया�लय Eमखु E. अिध�क 
०४ कोण; या खा; याG या अधीन! त ह े

काया�लय आह.े 
Hी साईबाबा सं! थान िवI व! त0 यव! था, िशड= 

०५ कामाचा अहवाल कोण; या काया�लयाकडे 
सादर केला जातो. 

मा. मKु य काय�कारी अिधकारी, Hी साईबाबा सं! थान िवI व! त0 यव! था, िशड=. 

०६ काय�क� – भौगोिलक                                ----- 

०७ अगंीकृत Pत ( Mission ) साईभ, तांना सेवा-सिुवधा परुिवण.े 
०८ W यये / धोरण ( Vision ) साईभ, तांना अिधक चांग? या सेवा सिुवधा परुिवणेसाठी सात; याने Eय; नशील राह[न 

नवीन दज\दार सवेा साईभ, तांना Eदान करणे. 
०९ काया�लयाची वेळ आिण दरूW वनी ^मांक काया�लयाची वेळ स. १० त े१.३० ते व द.ु २.०० ते ६.०० 

आर�ण काऊंटर कामाची वेळ – ०४ ते १२, १२ ते २०, २० ते ०४,  
(२४ तास)  दरूW वनी ^मांक- ( ०२४२३ ) २५९१५०, २५९१५५,  

१० साB तािहक सुटी रिववार ( काया�लय ) 
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 मु�ा �ं. ( दोन ) अिधकारी व कम�चारी यांचे अिधकार व कत�% ये - 
अ.नं. अिधकार पद पदसCं या सव�साधारण कत�0 ये 

१ अिध?क ०१ िवभागातील सव� कामकाजावर संपणू� िनयं_ण ठेवण,े काया�लयीन कामकाज, 
काया�लयीन आदशे, प`रप_क अनपुालन, िकरकोळ, सादीलवार, मालम; ता 
िहशोब. तसेच वरी@ ठांच ेसचुनेEमाण ेकामकाज करण.े 

२ उप  
अिध?क 

०१ अिध�कांना ; यांच े सव� कामात मदत करण,े अिध�क यांच े अनपुि!थतीत 
अिध�क a हणनु कामे पाहण े(सW या `र, त आह)े 

3 किन9 ठ  
पय�वे?क  

०४ E; येक िश+टमW ये कम�चारी िनयं_ण, साईभ, तांG या अडचणी दरू करण ेिकरकोळ 
द-ु! ती दखेभालीची काम,े सफाईबाबतची कामे संबिधत िवभागाकडुन क-न 
घणे.े दनैिंदन लेखे तपासण,े जमा होणारी रोख र, कम लेखा िवभागाकडे सरुि�त 
भरण ेआदी काम े(सW या सव� पद े`र, त आह)े 

४ काया�लयीन 
कामकाज 
िलिपक 

०२ १. िवभागीय अिधकारी / कम�चारी यांच ेआ! थापना िवषयक कामकाज करण.े 
२. िवभागांअतंग�त कामकाजांसाठी आवI यक आिथ�क बाबीचे िनयोजन करण े
िहशोब ठेवण.े 
३. दनैंिदन आवI यक व! त ुखरेदी करणते आलेले सािह; याG या आवक /जावक 
नfदी अgयावत ठेवण.े 
४. सW या अि! तवात असले? या चल अचल मालम; तेG या नfदी अgायावत 
ठेवणसेाठी उिचत काय�वाही करण.े 
५. या 0 यित`र, त व`र@ ठांनी सचूना िदलेली इतर कत�0 ये  
६. दनैंिदन / आठवडा डयटुी चाट�, वक� िशट कंAोल, रजा सटुया नfद, कम�चारी 
गैरिश! त वत�न, भ, तत^ार    प_0 यवहार, कोट� कामकाज, मािहती अिधकार 
काम,ेव`र@ ठांच ेसचूनेEमाण ेकाम ेकरण.े  

०५. आर?ण िलिपक १३ साईभ, त नाव नfदणी, संगणका0 दारे साईभ, तांना खोली वाटप करण,े खो? या 
खाली करण,े लॉकर वाटप करण.े जमा र, कम लेखाशाखेत भरणकेामी 
पय�वे�कांकडे दणे.े 

०६ * टोअर िलिपक ०१ माल दवेाण/घवेाण नfदी ठेवण,े चल/अचल मालम; ता नfदी अदयावत करण,े 
साईभ, तांना ! वG छ धतुलेले कपडे परुिवण,े खराब अ! वG छ कपडे लॉ( )ी 
िवभागाकडे दणे.े गादी खोळ, पडद,े वेळG या वळी बदलण.े डेड! टॉक नfदी 
अदयावत ठेवण.े  

०७ लॉ6 Nी िलिपक ०१ वािष�क केिमकल िडटज�/ ट, इधंन खरेदी, बॉयलर, वािशंग  मिशन, द-ु! ती, 
दखेभाल वािष�क E! ताव तयार करण.े माल खच� नfद मोजदाद क-न कपडे 
दवेाण-घवेाण आदी कामे. 

०८ माळा मदतनीस ९७ माळयावरील भ, तोपयोगी काम.े 
 

०९ िशपाई ०१ Eशासनाने/िवभागीय व`र@ ठ अिधकारी यांनी नेमनु िदलेली/ िनिkत केलेली काम े
करण,े काया�लयीन कामकाजात सहाlय करण.े काया�लय ! वG छ ठेवण,े ऐनवेळी 
उnभवणा-या कामात मदत करण.े 

१० वाहन मदतनीस ०५ साईभ, तांना बसमW ये 0 यवि!थत बसिवण ेउतरिवण,े वाहन चालकास मदत करण.े 
११ लॉ6 Nी मदतनीस -- लॉ( )ीतील भ, तोपयोगी कपडे धवुनु इ! _ी करण,े यं_सामoुी ! वG छ करण ेआदी 

कामे. सदर िठकाणी आवI यक -७ कम�चारी वरीलEमाण े नमदु ९७ मदतनीस 
मधनु वापर( यात येतात. 
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१२ िल@ट मदतनीस -- ABCD िवंगचे चार ही उदवाहन यं_णा ! वयंचलीत चाल ुआह.े   
१३ काऊंटर मदतनीस ०३ साईभ, तांना खो? या दाखिवण,े काऊंटर िलिपाकांना कामात मदत करण,े तसेच 

व`र@ ठ सांगतील ती काया�लयीन कामात मदत करण.े   
१४ 0 लोक4म 

मदतनीस 
०६ मोफत , लोक-म सिुवधाचा उपयोग साईभ, तांना होणसेाठी ; यांचे सामान `रतसर 

नfदी क-न पावती दणे.े सामान ठेवण,े परत दणे.े इ; यादी कामे.  
१५ मेS टंनS स मदतनीस ०१ दनैंिदन द-ु! ती दखेभालीची काम े`रतसर नfदी घऊेन संबंिधत िवभागाकडुन क-न 

घणे.े 
१६ * टोअर मदतनीस ०४ ! टोअर मधील दनैिदन काम,े खराब अ! वG छ कपडे  धलुाईसाठी लॉ( )ी 

िवभागाकडे मोजनु दणे.े धतेुलेले कपडे मोजनु आणण.े गादी खोळ बदलण ेआदी 
कामे.  

  १३६+४=१४०  
 
 
 मु�ा �. (तीन )- िनण�य घे6 या7 या �िकयेत अनुसर6 यात येणारी काय�पW दती, तसेच पय�वे?क आिण उ; तरदािय; व 

�णाली- E! तािवत कामाबाबत िनण�य घतेांना E! ताव तयार क-न ; यात करा0 या लागणा-या कामांचा तसेच येणा-या अंदाजे 

खचा�चे समावेश केला जातो. सदर E! ताव मKु य काय�कारी अिधकारी यांचे मंजरुी! तव तसेच आवI यकतेनसुार मा. 
0 यव! थापन सिमती सभेपढुे िनण�या! तव सादर केला जातो. मा/ यतेनतंर सदर कामाG या िनिवदा / कोटेशन इ. बाबuची पतु�ता 
क-न व िवहीत िनयमांचे पालन क-न, सदरच ेकाम पणू� कर( यात येते.  
 
 

  मु�ा �. (चार)- काय� पार पाड6 यासाठी ठरिव6 यात आलेली मानके –  
    िनरंक –  

 
 मु�ा �. (पाच)- कामासबंधंी सव�सामाS यपणे िनयम –  

o Hी साईबाबा सं! थान िवI व! त0 यव! था, िशड= अिधिनयम-२००४ अ/वये काय\ पार पाड( यात येतात. 
 
 

 मु�ा �ं. (सहा)- िनयंYणाखाली असलेZ या द* तऐवजां7 या �वगा�चे िववरण- 

o िव हीत Eवगा�नसुार द! तऐवज वेळोवेळी अिभलेख क�ाकडे जमा कर( यात येतात. 
 

 मु�ा �ं. (सात) धोरण तयार कर( याG या िकंवा ; यांची अमंलबजावणी कर( याG या संबंधात लोकांशी िवचारिविनयम 

कर( यासाठी िकंवा लोकांकडुन िनवेदने केली जा( यासाठी अ! ती; वात असले? या कोण; याही 0 यव! थेचा तपशील. 
             वत�मानप_ातील व सं! थानचे संकेत! थळावरील जाहीराती0 दारे / िनवेदना0 दारे 
 
 

 मु�ा �ं. (आठ) सं! थेचा एक भाग a हणनु िकंवा स? ला द(े याG या Eयोजनासाठी घिटत   केले? या दोन िकंवा अिधक  

          0 य, तीG या िमळुन बनिवले? या मंडळाच,े प`रषदांच,े सिम; यांच ेआिण अ/ य िनकषांचे बैठकw लोकांसाठी ख?ु या  
         आहते िकंवा कसे िकंवा अशा बैठकuची काय�त; वे जनतेला पहावयास िमळ( याजोगी आह ेिकंवा कसे याबाबतचे  
          िववरण.                                                                                                                                                          

 अित मह; वाच ेिनण�य वगळता इतर काय�व;ृ ते व`र@ ठांG या परवानगीन ेजनतेला पहावयास िमळ( याजोगी आहते.  
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 मु�ा �ं- ( नऊ ) अिधका-यांची व कम�चा-यांची िनद\िशका –  

 
अ.न.ं अिधकारी / कम�चारी नांव अिधकार पद  नोकरीवर -ज ुतारीख 

१ Hी सिुनल गणपत सावंत E. अिध�क १८.०५.१९८९ 
२ Hी िवलास एकनाथ दशेमखु िलपीक-टंकलेखक १६.०३.१९८२ 
३ Hी बाळासाहबे रंभाजी शेळके िलपीक-टंकलेखक १०.०९.१९९३  
४ Hी बारकुिसंग शेकुिसंग राजपतु िलपीक-टंकलेखक ०८.०८.१९८४  
५ Hी सोमनाथ बाळकृ@ ण खfड िलपीक-टंकलेखक ०५.१२.२००६  
६ Hी संजय तुळशीराम पठारे िलपीक-टंकलेखक ०५.१२.२००६  
७ Hी पंढरीनाथ सदािशव सोनवण े मदतनीस १६.०३.१९८२  
८ Hी साहबेराव बापरुाव जाधव मदतनीस १६.०३.१९८२ 
९ Hी बाबासाहबे मरुलीधर कोते मदतनीस ०७.०८.१९८४  

१० Hी रावसाहबे दाम ुगायकवाड मदतनीस ०७.०८.१९८४  
११ Hी िवलास बाबरुाव कोते  मदतनीस ०६.०३.१९८९  
१२ Hी नामदवे कािशनाथ महांकाळे  मदतनीस ०६.०३.१९८९  
१३ Hी मधकुर रंगनाथ तरुकण े मदतनीस ०६.०३.१९८९ 
१४ Hी सोमनाथ रामदास गfदकर मदतनीस ०६.०३.१९८९ 
१५ Hी भा! कर रावसाहबे गायकवाड मदतनीस ०६.०३.१९८९ 
१६ Hी अिवनाश िकसन गfदकर मदतनीस ०६.०३.१९८९ 
१७ Hी बाळासाहबे मरुलीधर टुपके मदतनीस ०६.०३.१९८९ 
१८ Hी िसताराम रामभाऊ डांग े मदतनीस ०६.०३.१९८९ 
१९ Hी परबत िशवराम सोनवण े मदतनीस ०६.०३.१९८९ 
२० Hी भानदुास पुंजा कोते मदतनीस १०.०६.१९९३ 
२१ Hी यशवंत दशरथ चौधरी मदतनीस २८.०६.१९९३ 
२२ Hी अशोक बाजीराव कोते मदतनीस १०.०६.१९९३ 
२३ Hी सरेुश फिकरा पगारे मदतनीस ०१.०७.१९९३  
२४ Hी बाळु वामन वाघ मदतनीस ०१.०७.१९९३ 
२५ Hीमती. सरेुखा सरेुश ठाकूर  मदतनीस ०१.०९.२००३  
२६ Hी िदगंबर भागाजी वाणी मदतनीस ०४.१२.२००६  
२७ Hीमती.सरला जग/ नाथ थोरात मदतनीस ०४.१२.२००६  
२८ Hी सोपान गणपत तळोद े मदतनीस ०४.१२.२००६  
२९ Hी िभमराज दगडू आरण े मदतनीस ०४.१२.२००६  
३० Hी िवजय दामोधर धनवटे मदतनीस ०४.१२.२००६  
३१ Hी रावसाहबे नाना यादव मदतनीस ०४.१२.२००६  
३२ Hी िदपक िशवाजी आवारे मदतनीस ०४.१२.२००६  
३३ Hी भागवत नारायण चोळके मदतनीस ०४.१२.२००६  
३४ Hी बाबासाहबे िशवनाथ पठारे मदतनीस ०४.१२.२००६  
३५ Hी संजय सोपान कदम  मदतनीस ०४.१२.२००६  

 ३६ Hी िवकास भाऊसाहबे र, ताटे मदतनीस ०४.१२.२००६  
३७ Hी संतोष िभमराज जाधव मदतनीस ०४.१२.२००६  
३८ Hी xानेI वर के- दळवी मदतनीस ०४.१२.२००६  

  



Website mahiti -2022  

अ.नं. अिधकारी / कम�चारी नांव अिधकार पद  नोकरीवर 4जु तारीख 

३९ Hी भारत गोरख धामण े मदतनीस ०४.१२.२००६  
४० Hी राम रंगनाथ वदक मदतनीस ०४.१२.२००६  
४१ Hी केशव मा-ती उदावंत मदतनीस ०४.१२.२००६  
४२ Hी द; ता_य िवठृल बो-हाडे मदतनीस ०४.१२.२००६  
४३ Hी जालuदर साहबेराव डांग े मदतनीस ०४.१२.२००६  
४४ Hी xानदवे तकुाराम गाडेकर मदतनीस ०५.१२.२००६  
४५ Hी जग/नाथ दशरथ बोठे मदतनीस ०५.१२.२००६  
४६ Hी िवyनाथ धना खैरे मदतनीस ०५.१२.२००६  
४७ Hी सधुाकर मधकुर बनसोडे मदतनीस ०५.१२.२००६  
४८ Hी सभुाष दादा डांग े मदतनीस ०५.१२.२००६  
४९ Hी मG छuz उ; तमराव आहरे मदतनीस ०५.१२.२००६  
५० Hी वसंत कािशनाथ थेटे मदतनीस ०५.१२.२००६  
५१ Hी बाबासाहबे फिकरा मोहन मदतनीस ०५.१२.२००६  
५२ Hी बाबासाहबे भाऊराव पगारे मदतनीस ०५.१२.२००६  
५३ Hी भाऊसाहबे _ंबक डांग े मदतनीस ०५.१२.२००६  
५४ Hी बाळु बाजीराव िवधाते मदतनीस ०५.१२.२००६  
५५ Hी अजु�न चांगदवे सानप मदतनीस ०५.१२.२००६  
५६ Hी मिGछंz बाळकृ@ण अनाप मदतनीस ०५.१२.२००६  
५७ Hी िवyनाथ िकसन जांभळुकर मदतनीस ०५.१२.२००६ 
५८ Hी अशोक ल{मण भfडग े मदतनीस ०५.१२.२००६ 
५९ Hी अिनल नामदवे नळे मदतनीस ०५.१२.२००६ 
६० Hी मिGछz रंगना थ कालेकर  मदतनीस ०५.१२.२००६ 
६१ Hी भाऊसाहबे ल{ मन पटारे  मदतनीस ०५.१२.२००६ 
६२ Hी राजेश िनवतृी लबडे मदतनीस ०५.१२.२००६ 
६३ Hी शिशकांत रामभाऊ गfदकर मदतनीस ०५.१२.२००६ 
६४ Hी संिदप अरिवंद िमरजकर मदतनीस ०५.१२.२००६ 
६५ Hी अतलु सधुाकर भावसार मदतनीस ०५.१२.२००६ 
६६ Hी गौतम Eभाकर भालेराव मदतनीस ०५.१२.२००६ 
६७ Hी अ-ण िभमाशंकर बागलु मदतनीस ०५.१२.२००६ 
६८ Hी बाजीराव भाऊसाहबे चौधरी मदतनीस ०५.१२.२००६ 
६९ Hी कािशनाथ बबन हारद े मदतनीस ०५.१२.२००६ 
७० Hी सितष  शामराव िशलेदार मदतनीस ०५.१२.२००६ 
७१ Hी अिनल ओकंार ि_भवुन  मदतनीस ०५.१२.२००६ 
७२ Hी सितष हरीिगरी गोसावी   मदतनीस ०५.१२.२००६ 
७३ Hी सितष जग/ नाथ आजबे मदतनीस ०५.१२.२००६ 
७४ Hी रिवंz पाराजी िसनारे मदतनीस ०६.१२.२००६ 
७५ Hी जयवंत गलुाबराव सोनवण े मदतनीस ०७.०६.२००७ 
७६ Hी संजय अजु�न गायकवाड मदतनीस ०८.०६.२००७ 
७७ Hी मनोज सितष बकरे  मदतनीस ०४.१२.२००६ 
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 मु�ा �ं-(दहा) अिधकारी व कम�चारी यांना िमळणारे मािसक वेतन 
अ.नं. कम�चां-याची नावे पदनाम मुळ 

वेतन 
^ेड पे महागाई 

भ; ता 
घरभाडे  
भ; ता 

�वास 
भ; ता 

इतर 

१ Hी सिुनल गणपत सावंत 
S-8 (25500-81100) 

E. अिध�क ४६१०० ०० १४२९१ ४१४९ ०० - 

२ Hी िवलास एकनाथ दशेमखु 
S-8 (25500-81100) 

िलिपक 
टंकलेखक  

४१००० ०० १२७१० ३६९० ०० - 

३ Hी बाळासाहबे रंभाजी शेळके 
S-8 (25500-81100) 

िलिपक 
टंकलेखक  

३८६०० ०० ११९६६ ३४७४ ००  

४ Hी बारकुिसंग शेकुिसंग राजपतु 
S-8 (25500-81100) 

िलिपक 
टंकलेखक  

३७५०० ०० ११६२५ ३३७५ ०० - 

५ Hी सोमनाथ बाळकृ@ ण खfड 
S-6 (19900-63200) 

िलिपक 
टंकलेखक  

२६८०० ०० ८३०८ २४१२ ४०० - 

६ Hी संजय तुळशीराम पठारे 
S-6 (19900-63200) 

िलिपक 
टंकलेखक  

२९३०० ०० ९०८३ २६३७ ४०० - 

७ Hी पंढरीनाथ सदािशव सोनवण े
S-4 (17100-54000) 

मदतनीस ३६८०० ०० ११४०८ ३३१२ ०० - 

८ Hी साहबेराव बापरुाव जाधव 
S-4 (17100-54000) 

मदतनीस ३६८०० ०० १४४०८ ३३१२ ०० - 

९ Hी बाबासाहबे मरुलीधर कोते 
S-4 (17100-54000) 

मदतनीस ३४७०० ०० १०७५७ ३१२३ ०० - 

१० Hी रावसाहबे दाम ुगायकवाड 
S-4 (17100-54000) 

मदतनीस ३४७०० ०० १०७५७ ३१२३ ०० - 

११ Hी िवलास बाबरुाव कोते  
S-4 (17100-54000) 

मदतनीस ३४७०० ०० १०७५७ ३१२३ ००  

१२ Hी नामदवे कािशनाथ महांकाळे  
S-4 (17100-54000) 

मदतनीस ३३७०० ०० १०४४७ ३०३३ ०० - 

१३ Hी मधकुर रंगनाथ तरुकण े
S-4 (17100-54000) 

मदतनीस ३३७०० ०० १०४४७ ३०३३ ०० - 

१४ Hी सोमनाथ रामदास गfदकर 
S-4 (17100-54000) 

मदतनीस ३३७०० ०० १०४४७ ३०३३ ००  

१५ Hी भा! कर रावसाहबे गायकवाड 
S-4 (17100-54000) 

मदतनीस ३३७०० ०० १०४४७ ०० ०० - 

१६ Hी अिवनाश िकसन गfदकर 
S-4 (17100-54000) 

मदतनीस ३३७०० ०० १०४४७ ३०३३ ०० - 

१७ Hी बाळासाहबे मरुलीधर टुपके 
S-4 (17100-54000) 

मदतनीस ३३७०० ०० १०४४७ ३०३३ ०० - 

१८ Hी िसताराम रामभाऊ डांग े
S-4 (17100-54000) 

मदतनीस ३३७०० ०० १०४४७ ३०३३ ४०० - 

१९ Hी परबत िशवराम सोनवण े
S-4 (17100-54000) 

मदतनीस ३२७०० ०० १०१३७ २९४३ ०० - 
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अ.नं. कम�चां-याची नावे पदनाम मुळ 
वेतन 

^ेड पे महागाई 
भ; ता 

घरभाडे  
भ; ता 

�वास 
भ; ता 

इतर 

२० Hी भानदुास पुंजा कोते 
S-4 (17100-54000) 

मदतनीस ३१७०० ०० ९८२७ २८५३ ०० - 

२१ Hी यशवंत दशरथ चौधरी 
S-3 (16600-52400) 

मदतनीस ३०८०० ०० ९५४८ २७७२ ४०० - 

२२ Hी अशोक बाजीराव कोते 
S-3 (16600-52400) 

मदतनीस ३०८०० ०० ९५४८ २७७२ ०० - 

२३ Hी सरेुश फिकरा पगारे 
S-3 (16600-52400) 

मदतनीस ३०८०० ०० ९५४८ २७७२ ४०० - 

२४ Hी बाळु वामन वाघ 
S-3 (16600-52400) 

मदतनीस २९९०० ०० ९२६९ २६९१ ०० - 

२५ Hीमती सरेुखा सरेुश ठाकूर  
S-3 (16600-52400) 

मदतनीस २७४०० ०० ८४९४ ०० ०० - 

२६ Hी िदगंबर भागाजी वाणी 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

२७ Hीमती.सरला जग/ नाथ थोरात 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ ०० ००  

२८ Hी सोपान गणपत तळोद े
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४००  

२९ Hी िभमराज दगडू आरण े
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४००  

३० Hी िवजय दामोधर धनवटे 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४००  

३१ Hी रावसाहबे नाना यादव 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

३२ Hी भागवत नारायण चोळके 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ०० - 

३३ Hी िदपक िशवाजी आवारे 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ ००  ००  - 

३४ Hी बाबासाहबे िशवनाथ पठारे 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

३५ Hी संजय सोपान कदम  
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

३६ Hी िवकास भाऊसाहबे र, ताटे 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

३७ Hी संतोष िभमराज जाधव 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ०० - 

३८ Hी xानेI वर के- दळवी 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २०३०० ०० ६२९३ १८२७ ४०० - 

३९ Hी भारत गोरख धामण े 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ०० - 
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अ.नं. कम�चां-याची नावे पदनाम मुळ 
वेतन 

^ेड पे महागाई 
भ; ता 

घरभाडे  
भ; ता 

�वास 
भ; ता 

इतर 

४० Hी राम रंगनाथ वदक  
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

४१ Hी केशव मा-ती उदावंत 
 S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

४२ Hी द; ता_य िवठृल बो-हाडे 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

४३ Hी जालuदर साहबेराव डांग े
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

४४ Hी xानदवे तकुाराम गाडेकर 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

४५ Hी जग/नाथ दशरथ बोठे 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

४६ Hी िवyनाथ धना खैरे 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ००  - 

४७ Hी सधुाकर मधकुर बनसोडे 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

४८ Hी सभुाष दादा डांग े
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

४९ Hी मG छuz उ; तमराव आहरे 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

५० Hी वसंत कािशनाथ थेटे 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४००  

५१ Hी बाबासाहबे फिकरा मोहन 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ ०० ००  

५२ Hी बाबासाहबे भाऊराव पगारे 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४००  

५३ Hी भाऊसाहबे _ंबक डांग े
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४००  

५४ Hी बाळु बाजीराव िवधाते 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

५५ Hी अजु�न चांगदवे सानप 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

५६ Hी मिGछंz बाळकृ@ण अनाप S-1 
(15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

५७ Hी िवyनाथ िकसन जांभळुकर 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

५८ Hी अशोक ल{मण भfडग े
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ००  - 

५९ Hी अिनल नामदवे नळे  
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 
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अ.नं. कम�चां-याची नावे पदनाम मुळ 
वेतन 

^ेड पे महागाई 
भ; ता 

घरभाडे  
भ; ता 

�वास 
भ; ता 

इतर 

६० Hी मिGछz रंगना थ कालेकर  
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

६१ Hी भाऊसाहबे ल{ मन पटारे  
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ०० - 

६२ Hी राजेश िनवतृी लबडे 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

६३ Hी शिशकांत रामभाऊ गfदकर 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ०० - 

६४ Hी संिदप अरिवंद िमरजकर 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ ०० ०० - 

६५ Hी अतलु सधुाकर भावसार 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ०० - 

६६ Hी गौतम Eभाकर भालेराव 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

६७ Hी अ-ण िभमाशंकर बागलु 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

६८ Hी बाजीराव भाऊसाहबे चौधरी 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

६९ Hी कािशनाथ बबन हारद े
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

७० Hी सितष शामराव िशलेदार 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

७१ Hी अिनल ओकंार ि_भवुन  
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ०० - 

७२ Hी सितष हरीिगरी गोसावी   
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

७३ Hी सितष जग/ नाथ आजबे 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ०० - 

७४ Hी रिवंz पाराजी िसनारे 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

७५ Hी जयवंत गलुाबराव सोनवण े
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 

७६ Hी संजय अजु�न गायकवाड 
S-1 (15000-47600) 

मदतनीस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ०० - 

७७ Hी मनोज सितष बकरे  
S-1 (15000-47600) 

मदतिनस २१५०० ०० ६६६५ १९३५ ४०० - 
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 मु�ा �ं-(अकरा) योजनांचा तपिशल, �* तािवत खच�, �; य? खच�, �; य? अिभकरणाला नेमुन िदलेला 
अथ�सकंZ प, आिण सिंवत`रत केलेZ या रकमांचा तपशील. 

साईबाबा भ0 तिनवास* थान, वािष�क अंदाजपYक २०२२ – २०२३ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 म�ुा ^ं- ( बारा ) अथ�सहाbय व काय��मा7 या अंमलबजावणीची `रत तसेच वाटप केलेZ या    र0 कम आिण 
काय��मा7 या लाभािधका-यांचा तपशील-  िनरंक  

 मु�ा �ं- ( तेरा ) - c या % य0 तीना सवलती, परवाने िकंवा, �ािधकार पYे िदलेली आहेत अशा % य0 तीचा 
तपशील - िनरंक   

 मु�ा �ं- ( चौदा ) - िवभागाकडे इले0 eॉिन0 स * व4पात उपल3 ध असलेली मािहती –       
         िनरंक     

 मु�ा �ं- ( पधंरा ) - मािहती िमळिव6 यासाठी नाग`रकांना उपल3 ध असणा-या सिुवधांचा तपशील –  िनरंक 

 मु�ा �ं- ( सोळा ) - जन मािहती अिधका-यांची नावे, पदनामे आिण इतर तपशील  
जन मािहती अिधकारी  
अ.�ं जन मािहती अिधका-यांचे नाव अिधकारी पद सपंुण� प; ता / दूरW वनी �ं 

१ Hी. सिुनल गणपत सावंत. E. अिध�क  ०२४२३-२५९१५० 
 
सहाbयक जन मािहती अिधकारी 
 अ.�ं सहाbयक जन मािहती  अिधका-यांचे नाव अिधकारी पद सपंुण� प; ता / दूरW वनी �ं 

१ Hी. बारकुिसंग शेकुिसंग राजपतु  िलपीक टंकलेखक  ०२४२३-२५९१५५.  
  
 �थम अपीलीय �ािधकारी 

 अ.�ं. अपीलीय मािहती अिधका-यांचे नाव अिधकारी पद सपंुण� प; ता / दूरW वनी �ं 
 

१ Hी िदलीप �यंबक उगले  Eशासकwय अिधकारी ०२४२३-२५८७०७ 

 मु�ा �ं- ( सतरा ) – िवहीत कर6 यात येईल अशी मािहती :- िनरंक 
 
 

 
         (सिुनल सावंत) 
          E. अिध�क, 
  साईबाबा भ, तिनवास! थान   
                    (िदलीप उगले) 

            Eशासकwय अिधकारी ( िनवास! थान े)  
                                                                                                   Hी साईबाबा सं! थान िवI व! त0 यव! था, िशड=  

अ.ंन.ं तपशील मंजरु र, कम  
१ धलुाई गणवेश खच�  ७,००,०००/-  
२ भ, तिनवास! थान खच�  ८०,००,०००/-  
३ आऊटसोस� कम�चारी खच�  ३०,००,०००/-  
४ कं_ाटी कम�चारी खच�  ८०,००,०००/-  
५ कायम कम�चारी वेतन  ४,२२,६९,०००/- 

   ६ मिशनरी द-ु! ती दखेभाल खच�  १०,००,०००/-  
७ Eवास खच�  १०,०००/-  
 एकुण र0 कम  ६,२९,७९,०००/- 
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                                                                साईबाबा भ0 तिनवास* थान  

जा.नं.एसएसएस/वशी-साभिन/            /२०२२  
                                                                                       िदनांक – ०९/०४/२०२२ 

 
Eित,  
E. िवभाग Eमखु, 
मािहती तं_xान िवभाग,  
Hी साईबाबा सं! थान िवy! त0 यव! था, िशड=  

      यांसी..  
 
                                िवषय- मािहती अिधाकार अिधिनयम २००५ कलम ४(१) (ख)-१७ बाबuवरील मािहती  
                                          अgावत करणेबाबत.         
                                 संदभ�- जा.नं.एसएसएस/साEशा/माअ/३५/२०२२ िद.०२/०४/२०२२ रोजीच प_.    

      
 
 
उपरो, त संदिभ�य प`रप_का/ वये मािहती अिधकार अिधिनयम कलम ०४ साव�जिनक Eािधकरणांवरील 

आबंधनेनसुार नतुनीकृत वेबसाईटवर िवभागाची मािहती Eकािशत करणे बाबत   नमदु तपशीलाEमाणे पाने ०१ ते 

११ संल� न आहते.   

 
 
                                                                                                             (िदलीप उगले) 

        Eशासकwय अिधकारी, (िनवास! थाने) 
                Hी साईबाबा सं! थान िवI व! त0 यव! था, िशड=  

Eत मािहती! तवः-  
०१.मा.मKु यकाय�कारी अिधकारी महोदया, यांचे !वीय सहाlयक.  
०२. सामा/ यEशासन िवभाग.(मा.अ.क�)  
०३ ! थळ Eत.   


