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

• कलम 4 (1) (ख) �माणे :- 

 मु!ा " (एक)-  रचना, काय� व कत�&य याचा तपिशल – 

�ी साईबाबा सं	थान िव� व	त�यव	था, िशड� यांनी साईभ�ांना सोयी – सिुवधा उपल�ध क!न  द$ेया%या &'ीन े(यांच े 

आिधप(याखाली िविवध िवभाग स!ु केलेले आहते. (यापैक0 पाणी परुवठा िवभाग हा एक िवभाग काय5रत आह.े (याची 

रचना, काय5 व कत5�ये यांचा तपिशल खालील6माण ेआह.े 

• रचना-  
 
 
 
 
 
 
 
  

पाणी पुरवठा िवभाग 

पाणी पुरवठा िवभाग 

�मुख 

िव8तु पय5वे9क 

िलपीक-टंकलेखक तारतं<ी िफ>टर ऑपरेटर @लंबर 

पंपमन, पपं ऑपरेटर, िशपाई, मदतनीस 
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 मु!ा "ं.(दोन) –अिधकारी व कम�चारी यांचे अिधकार व कत�& ये - 

अ.न.ं 
अिधकार 

पद 
िव8मान 
पदसंB या 

सव5साधारण कत5� ये 

०१ 6. िवभाग 
6मखु 

०१ पाणी परुवठा िवभागातील सव5 कामांचे िनयोजन करणे व िनयं<ण ठेवण.े           
मा. � यव	 थापन सिमतीचे ठरावांवर काय5वाही करण,े मा.मBुय काय5कारी 
अिधकारी यांचे आदशेा6माण ेकाय5वाही करण.े डेड	 टॉक  व	 तूंवर िनयं<ण ठेवण.े 
उ( सवातील िनयोजन करण.े 

०२ 6. िवभाग 
6मखु  

०१ सं	थान परीसरातील कामांवर िनयं<ण ठेवण,े िवभाग6मखु यांचे आदशेानसुार 
पाणी परुवठा िवभागातील कम5चारी यांचेकडून काम े क!न घणे.ेइलेK Lीक व पंप 
मोटार यांचे संबंधीत काम े क!न घणे े व डेड	 टॉक व	 तूंवर िनयं<ण ठेवण े व 
कम5चारी डयटुी तK ता तयार करण ेव मMN टनंस काम ेकम5चारी यांचेकडून क!न घणे.े 
उ( सवातील िनयोजन करण.े  

०३ िलपीक 
टंकलेखक 

०२  १)ऑिफस वक5 िशट कंLोल पाहण,े डेड	 टॉक नQदी करणे, बीले लेखाशाखकेडे 
पाठिवण,े संगणकावर िटप$ या टाईप करण,े वािष5क मटेरीयल या8ा टाईप करण,े 
उ( सवाची तयारी करण,े आलेले टपाल नQद करण.े वSरT ठ सांगतील ती काम ेकरण.े  
२) साठवण तलाव- अलॅम, � लीचVग व K लोरीन इ. रसायने ढोस बरोबर आह े

िकंवा नाही तपासणे, िडझले, अलॅम, � लीचVग, K लोरीन गॅस नQदी ठेवण,े लॅबची 
काम े पाहण,े डेड	 टॉक व	 तूंवर िनयं<ण ठेवण,े निवन िफ> टर @ लॅNं ट काम े बाबत 
मािहती ठेवण.े 

०४ तारतं<ी ०७ 6( यके िश@ ट म[ य े कम5चारी लोकेशन रिज	 टर िलिहण,े 6( येक डयटुी पॉईटंवर 
कम5चारी आले िकंवा नाही याची खा<ी करणे व कम5चारी यांचे िनयोजन करण.े 
मोटार बंद पड> यास ती चके क!न चाल ू क!न दणे.े मोटार,	 टाट5र बसिवण,े 
सं	 थानचे सव5 पंप!म व मोटार येथे काही अडचणी िनमा5ण झा> यास ते द!ु	 त 
क!न दणे.े साठवण तलाव येथील इलेK Lीक संबंधीची काम े करण.े पॅनल बोड5 
जनरेटरची काम ेकरण.ेउ( सवातील काम ेकरण.े व वरीT ठ सांगीतील ती काम ेकरण.े 

०५ @ लंबर ०८ पाणी परुवठा िवभागतील सव5 @ लंबVग काम ेक!न घणेे, ^नेज पाईपलाईनची कामे 
व इतर पाईप लाईन% या कामांवर िनयं<ण ठेवण.े पाईप लाईन संबंधीत काम ेकरण.े 
डेड	 टॉक व	 तूंवर िनयं<ण ्  ठेवण.ेउ( सवातील पाईप लाईनची काम ेकरण.े वSरT ठ 
सांगीतील ती कामे करण.े िश@ टम[ य े आले> या @लंबVग% या त`ारी काढण,े 
बेसीनची सव5 काम े करण,े बाथ!म चोकअप काढण े सव5 पाईप लाईन संबंधीची 
काम े करण.े निवन ^नेजपाईप टाकण.े चMबर बसिवण,े कमोड संडास व इंिडयन 
संडास भांडे बसिवण ेव मMN टनंस  करण े, िगझर पाईप टाकण ेनिवन पाईप लाईनच े
काम े करण.े वरीT ठ सांगीतील ती काम े करण.े उ( सवातील पाईपलाईनची कामे 
करण.े 
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अ.न.ं अिधकार पद 
िव8मान 
पदसंB या 

सव5साधारण कत5� ये 

०६ िफ> टर ऑ6ेटर ०२ अलॅम , � लीचVग, K लोरीन गसॅ, यांचे 6माणचेक करण े व ढोस 
ठरवनू दणे.े िज> हा आरोb य 6योगशाळा अहमदनगर येथे पाणी 
नमनू े तपासणीसाठी घऊेन जाण.े पाणी श[ु दीकरणांसाठी तसेच 
िवभागासाठी आव� यक मटेरीयल खरेदी करणसेाठी िटप$ या तयार 
क!न वSरT ठांचे मजंरुीसाठी पाठिवण.े 6( येक िश@ ट म[ ये पाणी 
श[ु दीकरणांसाठी वापर$ यात आलेले मटेरीयलची नQद ठेवण ेतसेच 
पा$ याची ओ.टी. चेक करण.े पाणी चेक के> यानंतर ( यातील 
घटकांचे 6माण पाहfन ( यानसुार अलॅम, � लीचVग पावडर , 
K लोरीन गसॅ यांचे 6माण िकती असाव ेते ठरिवण ेव ( यांनतर ( यांचे 
ढोस दणे.े श[ु द पाणी वगेवगेळया िठकाणी िवतरीत के> यानंतर  
वष5 अखरेीस िकती पाणी िदले याबाबत मािहती तयार क!न 
( यांचा खच5 तपिशल  संबंधीत िवभागांना दणे.े नािशक इSरगशेन 
पाणी पgी बीलाची तपासणी क!न वSरT ठांचे सहीनंतर आदा 
करणसेाठी पाठिवण.े सं	 थान � यितSरK त िदले> या पा$ याची 
पाणीपgी बीले तयार क!न ( या%ं या संगणकावर नQदी घेवनू ( यांचे 
रेकॉड5 ठेवण.े  

०७ पंपमन/प ं
ऑपरेटर/ 
मदतिनस  

३५ ओ� हर हडे टॅकं येथनू पाईप लाईन मधनू पाणी आले िकंवा नाही 
याची अगोदर खा<ी करण ेव हौदात पाणी घणे.े टाK या हौद भ!न 
घणे.े टाK या हौद भ!न घणे.े पंप!म व परीसरात साफ सफाई 
करण.े मोटार 	 टाट5र म[ य ेिबघाड झा> यास िश@ ट इनचाज5 िकंवा 
काया5लयास कळिवण.े पा$ यावर िनयं<ण ठेवण.े उN हाळयात 
पा$ यावर िनयं<ण ठेवण.े हौसVगला पाणी वळेेत सोडण ेव वळेेत 
बंद करण.े पय5व9ेक सांगीतील ती काम ेकरण.े कुलj, टाK या, 
हौदांची सफाई करण.े  @ लंबर यांना @ लंबVग कामात मदत करण.े 
उ( सवातील काम ेकरण.े  

०८ िशपाई ०१ काया5लयातील िशपाई पदाची सव5 काम े करण.े काया5लय 
उघडण-ेबंद करण,े काया5लयाची सफाई करण.े काया5लयीन दkर, 
कागदप<े नेण-ेआणण,े चावी दवेाण घवेाण करण.े तसेच  
वरीlांचे आदशेानसुार काम ेकरण.े  
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 मु!ा "ं. (तीन)- िनण�य घे2 या3 या �ि"येत अनुसर2 यात येणारी काय�पद4 ती, तसेच पय�वे5ण 

आिण उ7 तरदिय7 व �णाली-  

           �ीसाईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था िशड� अिधिनयम - २००४ चे अिधन राहmन, 6	 तािवत  योजना 

अथवा  6क> पाबाबत िनण5य घतेांना 6	 ताव तयार क!न 6	 ताव मा.मBुय काय5कारी अिधकारी यांचे मजंरुीस व 

आव� यकतेनसुार मा.� यव	 थापन सिमतीचे सभपेढुे िनण5या	 तव सादर केला जातो. माN यतेनंतर सदर कामा% या  

िनिवदा / कोटेशन इ. बाबVची पतु5ता क!न व िवहीत िनयमांनसुार सदरचे कामपणु5 कर$ यात. तसेच मोठया 

	 व!पा% या 6क> पासाठी संक> पन 6क> प मा.� यव	 थापन व पय5व9ेणसाठी वा	 त ूिवशारद व 6क> प � यव	 थापन 

स> लागार यां% या सेवा घ$े यात येतात.  

 मु!ा "ं.(चार) –काय� पार पाड2 यासाठी ठरिव2 यात आलेली मानके- 

सव5 साधारणपण े पाईप लाईन बाबत 6क> प व द!ु	 ती आिण दखेभालीचे कामासाठी िविवध मानके 

िविनदnश यानसुार खरेदी कर$यात येते. तसेच अNय सेवांबाबत तoां%या स> > याने िकंवा शासना% या माN यता व 

िनयमांनसुार मानके ठरिव$ यात येतात.  

 मु!ा "ं. (पाच)- कामासंबधंीत सव� सामा9 यपणे  िनयम  - 

िविनयम, सचुना, िनयम पिु	तका आिण अिभलेख ह े �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था िशड� 

अिधिनयम - २००४ नसुार कायn पार पाड$ यात येतात.  

 मु!ा "ं. (सहा)- िनयं:णा खाली असले; या द< तऐवजा3 या �वगा�चे िववरण – 

          िविहत 6वगा5नसुार द	 तऐवज वळोवेळी अिभलेख क9ाकडे जमा कर$ यात येतात. 

 मु!ा "ं.(सात) –धोरण तयार कर2 या3 या िकंवा 7 याची अंमलबजावणी कर2 या3 या संबधंात, 

लोकांशी िवचार िविनमय कर2 यासाठी िकंवा लोकांकडून िनवेदने केली जा2 यासाठी अि<तवात 

असले; या कोण7 याही & यव< थेचा तपिशल- 

           वत5मानप<ातील व सं	 थानचे संकेत	 थळावरील जािहरातीqारे /िनवदेनाqारे . 
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 मु!ा "ं. (साठ) स<ं थेचा एक भाग @ हणून िकंवा स; ला दे2 या3 या �योजनासाठी घटीत केले; या 

दोन िकंवा अिधक & यB तC3 या िमळून बनले; या मंडळाचे, सिम7 यांचे आिण अ9 य िनकायांचे 

िववरण, आिण 7 या मंडळा3 या, पEरषदां3 या , सिम7 यां3 या आिण अ9 य िनकायां3 या बैठकH 

लोकांसाठी खु; या आहेत िकंवा कसे िकंवा अशा बैठकCची जनतेला पहावयास िमळ2 याजोगी 

आहे िकंवा कसे याबाबतचे िववरण- 

 अितमह( वाचे िनण5य वगळता इतर काय5व(ृ ते वSरT ठां% या परवानगीने जनतेला पहावयास िमळ$ याजोगी आहते.  

 मु!ा "ं. (नऊ) अिधका-यांची व कम�चा-यांची िनदJिशका – 

अ.न.ं अिधकार पद अिधकारी व कम5चारी नांव वग5 
नोकरीवर !ज ु

झा> याचा िदनांक 
संपका5साठी दरु[ वनी 

०१ 6. िवभाग 6मखु �ी राजMs सोपानराव जगताप  वग5-३ 02.05.1989 02423-258940 
०२ 6. िवभाग 6मखु  �ी िकसन केशव गाडेकर वग5-३ 03.05.1989 02423-258946 
०३ िलपीक टंकलेखक  �ी कैलास उ[ दवराव तुप े वग5-३ 05.03.1994 02423-258946 
०४ िलपीक टंकलेखक  �ी नवनाथ नरहरी मते वग5-३ 04.12.2006 02423-258944 
०५ तारतं<ी  �ी मि%छंs चांगदवे गQदकर  वग5-३ 01.09.1984  02423-258944 

०६ तारतं<ी �ी सकुदवे शंकर बारहाते वग5-३ 06.03.1989 02423-258944 

०७ तारतं<ी �ी भाऊसाहबे रघनुाथ वाणी  वग5-३ 16.07.1993 02423-258944 

०८ तारतं<ी  अ!ण गणपत जाधव  वग5 -३ 06.08.2004 02423-258944 

०९ तारतं<ी �ी बाळसाहबे दिेवदास गम े वग5-३ 04.12.2006 02423-258944 

१० तारतं<ी �ी oाने� वर सखुदवे रोहमारे वग5-३ 04.12.2006 02423-258944 

११ तारतं<ी �ी सागर बबनराव खामकर  वग5-३ 04.12.2006 02423-258944 

१२ तारतं<ी �ी रिवंs बाप ुगावडे वग5-३ 04.12.2006 02423-258944 

१३ िफ> टर ऑ6ेटर  �ी कैलास भाऊसाहबे भडांगे  वग5-३ 03.12.2006 02423-258944 

१४ िफ> टर ऑ6ेटर �ी �ीकांत संपत गुंजाळ वग5-३ 04.12.2006 02423-258944 

१५ @ लंबर  �ी आणासाहबे रामभाऊ डांग े वग5-३ 04.12.2006 02423-258944 

१६ @ लंबर  �ी भाऊसाहबे संपत तांबे  वग5-३ 04.12.2006 02423-258944 

१७ @ लंबर  �ी दवेराम तुकाराम धाकतोडे  वग5-३ 04.12.2006 02423-258944 

१८ @ लंबर  �ी रायभान भाऊसाहबे डांग े वग5-३ 04.12.2006 02423-258944 

१९ @ लंबर  �ी धनंजय रायभान डांगे  वग5-३ 04.12.2006 02423-258944 

२० @ लंबर  �ी संभाजी राधािकसन कदम  वग5-३ 04.12.2006 02423-258944 

२१ @ लंबर  �ी सखाराम माधव डांग े वग5-३ 04.12.2006 02423-258944 

२२ @ लंबर  �ी सरेुश सखाराम माळी वग5-३ 04.12.2006 02423-258944 

२३ मदतिनस  �ी मि%छंs कारभारी वाणी वग5-४ 16.03.1982 02423-258944 

२४ मदतिनस �ी भा	कर रंगनाथ गायकवाड वग5-४  06.03.1989 02423-258944 

२५ मदतिनस �ी 6काश तुकाराम गायकवाड वग5-४ 06.03.1989 02423-258944 

२६ मदतिनस �ी भाऊसाहबे शामराव ब%छे वग5-४ 06.03.1989 02423-258944 

२७ मदतिनस �ी सदुाम आबाजी पवार वग5-४ 06.03.1989 02423-258944 

२८ मदतिनस �ी बाळासाहबे ल�मण संदन वग5-४ 10.06.1993 02423-258944 

२९ मदतिनस �ी जगNनाथ रंगनाथ तरुकण े वग5-४ 10.06.1993 02423-258944 
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अ.न.ं अिधकार पद अिधकारी व कम5चारी नांव वग5 
नोकरीवर !ज ु

झा> याचा िदनांक 
संपका5साठी दरु[ वनी 

३० मदतिनस �ी भाऊसाहबे िशवराम जेजरुकर वग5-४ 16.07.1993 02423-258944 

३१ मदतिनस �ी दवेानंद रखमा शे� वळ वग5-४ 26.07.1997 02423-258944 

३२ मदतिनस �ी िदलीप �ावण िशंद े वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

३३ मदतिनस �ी कैलास सावळेराम बोजग े वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

३४ मदतिनस �ी सिुनल बाबरुाव दशेमखु वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

३५ मदतिनस �ी रमेश नामदवे 9ीरसागर वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

३६ मदतिनस �ी संजय तुळिशराम जेजरुकर वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

३७ मदतिनस �ी भाऊसाहबे आ@ पा सरुळे   वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

३८ मदतिनस �ी क> याणराव िव�लराव जगदाळे वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

३९ मदतिनस �ी रावसाहबे सोपान कहांडळ वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

४० मदतिनस �ी शिशकांत सयु5भान औताडे वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

४१ मदतिनस �ी भाऊसाहबे सखाहरी िनम5ळ वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

४२ मदतिनस �ी संजय नारायण धरम वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

४३ मदतिनस �ी बाळासाहबे साहबेराव थोरात वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

४४ मदतिनस �ी सोमनाथ सारंगधर गोडn वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

४५ मदतिनस �ी िकशोर रावसाहबे तरकसे वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

४६ मदतिनस �ी करणिसंग कNहीराम महरे वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

४७ मदतिनस �ी मि%छंs �ीधर तांदळे  वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

४८ मदतिनस �ी अ!ण 6काश कोते वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

४९ मदतिनस �ी सरेुश चांगदवे थोरात  वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

५० मदतिनस �ी बाब ुगणपत राऊत वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

५१ िशपाई/मदतिनस �ी गणशे भानदुास कटारे वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

५२ मदतिनस �ी बळीराम िवजयराव डMगळे वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

५३ मदतिनस �ी नवनाथ संपत भांबारे  वग5-४ 04.12.2006 02423-258944 

५४ मदतिनस �ी एकनाथ सखाहरी डांग े वग5-४ 05.12.2006 02423-258944 

५५ मदतिनस �ी मा!ती सकुराज भालेराव वग5-४ 05.12.2006 02423-258944 

५६ मदतिनस �ी िकरण गोर9नाथ िगते वग5-४ 05.12.2006 02423-258944 

५७ मदतिनस �ी सिुनल बाप ुगायकवाड वग5-४ 05.12.2006 02423-258944 

५८ मदतिनस �ी यवुराज भगवान गायकवाड वग5-४ 05.12.2006 02423-258944 

५९  मदतिनस �ी मि%छंs जगN नाथ चौधरी  वग5-४ 06.12.2006 02423-258944 
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 मु!ा "ं (दहा) –अिधकारी व कम�चारीयांना िमळणारे मािसक वेतन-  

अ.नं. अिधकारी व कम5चारी नांव अिधकार पद 
मळु 
पगार 

महागाई 
भ( ता 

घरभाडे  
भ( ता 

6वास भ( ता एकूण रK कम 

०१ �ी राजMs सोपानराव जगताप  6. िवभाग 6मखु 50925 15787 4583 00 71295 

०२ �ी िकसन केशव गाडेकर 6. िवभाग 6मखु  67900 21049 6111 600 95660 

०३ �ी कैलास उ[ दवराव तुपे  िलपीक टंकलेखक  36400 11284 3276 400 51360 

०४ �ी नवनाथ नरहरी मते िलपीक टंकलेखक  29300 9083 2637 400 41420 

०५ �ी सकुदेव शंकर बारहाते तारतं<ी 47600 14756 4284 00 66640 

०६ �ी भाऊसाहबे रघनुाथ वाणी  तारतं<ी 47600 14756 4284 400 67040 

०७ �ी मि%छंs चांगदेव गQदकर  तारतं<ी 47600 14756 4284 00 66640 

०८ �ी अ!ण गणपत जाधव  तारतं<ी  28400 8804 2556 00 39760 

०९ �ी बाळसाहबे देिवदास गमे तारतं<ी 29300 9083 2637 400 41420 

१० �ी सागर बबनराव खामकर  तारतं<ी 29300 9083 2637 400 41420 

११ �ी रिवंs बाप ुगावडे तारतं<ी 26800 8308 00 00 35108 

१२ �ी oाने� वर सखुदेव रोहमारे तारतं<ी 29300 9083 2637 400 41420 

१३ �ी कैलास भाऊसाहबे भडांगे  िफ> टर ऑ6ेटर 26800 8308 2412 400 37920 

१४ �ी �ीकांत संपत गुंजाळ िफ> टर ऑ6ेटर 26800 8308 2412 400 37920 

१५ �ी संभाजी राधािकसन कदम  @ लंबर 28400 8804 2556 400 40160 

१६ �ी आणासाहबे रामभाऊ डांगे @ लंबर 29300 9083 2637 400 41420 

१७ �ी भाऊसाहबे संपत तांबे  @ लंबर 29300 9083 2637 400 41420 

१८ �ी देवराम तुकाराम धाकतोडे  @ लंबर 29300 9083 2637 400 41420 

१९ �ी रायभान भाऊसाहबे डांगे  @ लंबर 29300 9083 2637 400 41420 

२० �ी धनंजय रायभान डांगे  @ लंबर 29300 9083 2637 400 41420 

२१ �ी सखाराम माधव डांगे @ लंबर 26800  8308 2412 400 37920 

२२ �ी सरेुश सखाराम माळी @ लंबर 26800 8308 2412 400 37920 

२३ �ी मि%छंs कारभारी वाणी मदतिनस 36800  11408 3312 400 51920 

२४ �ी भा	कर रंगनाथ गायकवाड मदतिनस 33700 10447 3033 00 47180 

२५ �ी 6काश तुकाराम गायकवाड मदतिनस 33700 10447 3033 00 47180 

२६ �ी भाऊसाहबे शामराव ब%छे मदतिनस 33700 10447 3033 00 47180 

२७ �ी सदुाम आबाजी पवार मदतिनस 33700 10447 3033 00 47180 

२८ �ी बाळासाहबे ल�मण संदन मदतिनस 30800 9548 2772 400 43520 

२९ �ी जगNनाथ रंगनाथ तुरकणे मदतिनस 30800 9548 2772 400 43520 

३० �ी भाऊसाहबे िशवराम जेजरुकर मदतिनस 31700 9827 2853 400 44780 

३१ �ी देवानंद रखमा शे� वळ मदतिनस 29900 9269 2691 00 41860 

३२ �ी िदलीप �ावण िशंदे  मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 

३३ �ी कैलास सावळेराम बोजगे मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 

३४ �ी सिुनल बाबुराव देशमखु मदतिनस 21500 6665 1935 00 30100 

३५ �ी रमेश नामदेव 9ीरसागर मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 

३६  �ी संजय तुळिशराम जेजरुकर मदतिनस 21500 6665 1935 00 30100 
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३७ �ी भाऊसाहबे आ@ पा सरुळे   मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 

३८ �ी क> याणराव िव�लराव जगदाळे मदतिनस 21500 6665 1935 00 30100 

३९ �ी रावसाहबे सोपान कहांडळ मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 

४० �ी शिशकांत सुय5भान औताडे मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 

४१ �ी भाऊसाहबे सखाहरी िनम5ळ मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 

४२ �ी संजय नारायण धरम मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 

४३ �ी बाळासाहबे साहबेराव थोरात मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 

४४ �ी सोमनाथ सारंगधर गोडn मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 

४५ �ी िकशोर रावसाहबे तरकसे मदतिनस 21500 6665 1935 2000 32100 

४६ �ी करणिसंग कNहीराम महरे मदतिनस 21500 6665 1935 00 30100 

४७ �ी मि%छंs �ीधर तांदळे  मदतिनस 21500 6665 1935 00 30100 

४८ �ी अ!ण 6काश कोते मदतिनस 21500 6665 1935 00 30100 

४९ �ी सरेुश चांगदेव थोरात  मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 

५० �ी बाब ुगणपत राऊत मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 

५१ �ी गणेश भानदुास कटारे िशपाई/मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 

५२ �ी बळीराम िवजयराव डMगळे मदतिनस 21500 6665 00 00 28165 

५३ �ी नवनाथ संपत भांबारे  मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 

५४ �ी एकनाथ सखाहरी डांगे मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 

५५ �ी मा!ती सकुराज भालेराव मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 

५६ �ी िकरण गोर9नाथ िगते मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 

५७ �ी सिुनल बाप ुगायकवाड मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 

५८ �ी यवुराज भगवान गायकवाड मदतिनस 21500 6665 00 00 28165 

५९  �ी मि%छंs जगN नाथ चौधरी  मदतिनस 21500 6665 1935 400 30500 
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 मु!ा "ं. (अकरा)- योजनांचा तपिशल , �< तािवत खच� , �7 येक अिभकरणाला नेमून िदलेला 

अथ�संक; प, आिण संिवतEरत केले; या रकमांचा अहवाल  

                                 पाणी परुवठा िवभाग  वािष5क अदंाजप<क सन २०२१-२०२२ 

अ.न.ं  तपिशल  मजंरु रK कम  
०१ निवन पाईपलाईन (िनळवंडे धरण ते िशड�, कोपरगांव, कनकुरी  

तलाव ते भK तिनवास, िफ> टर @ लॅट, कॅन� हास 6िुफंग) 
३०,००,००,००० 

०२ यं<साम�ुी खरेदी (मोनो� लॉक व पंपसेट खरेदी) २,३०,००० 
०३ पाणी परुवठा खच5 (पाणी टॅकंर खच5, मटेSरयल खच5)  ३,५७,५०,००० 
०४ मोटारकार इंधन खच5 १७,००० 
०५ जनरेटर इंधन खच5 ६,६०,००० 
०६ कं<ाटी कामगार खच5 ४२,००,००० 
०७ मिशनरी द!ु	 ती व दखेभाल  १,८५,००० 
०८ उ( सव खच5  १०,००,००० 
०९ 6वास खच5 १७,००० 

 एकूण रB कम - ३४,२०,५९,०००/- 

 

 मु!ा "ं. (बारा) अथ�साहाQय काय�"मा3 या अंमलबजावणीची तसेच वाटप केले; या रकमा आिण  

काय�कमां3 या लाभिधका-यांचा तपिशल – 

            �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था िशड� अिधिनयम २००४ यां% या २१ म[ य े(१) पोट कलम  (१) 

% या तरतदुVना तसेच कलम २१ पोटकलम (२) (दोन) % या तरतदुVना अधीन राहfन खालील 6माण ेअनदुानाची 

रK कम अदा करणते आलेली आह.े  

अ.न.ं लाभधारकाच ेसंपणू5 नाव आिण प( ता  िदले> या अनदुानाची रK कम  
- िनरंक  िनरंक 

 मुRा "ं. (तेरा)- S या & यB तCना सवलती, परवाने िकंवा �ािधकारप:े िदलेली आहेत अशा 

& यB तCचा तपिशल – 

िनरंक  

 मु!ा "ं. (चौदा )- िवभागाकडे इलेB VॉिनB स < वXपात  उपलY ध असलेली मािहती- 

िनरंक  
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 मु!ा  "ं. (पंधरा) –मािहती िमळिव2 यासाठी नागEरकांना उपलY ध असणा-या सुविधंचा तपिशल – 

िनरंक  

 मु!ा "ं (सोळा)- जन मािहती अिधका-यांची नावे, पदनामे आिण इतर तपिशल – 

जन मािहती अिधकारी-  

अ.न.ं जन मािहती अिधका-याचे नावं  अिधकार पद  संपणू5 प( ता/ दरु[ वनी `ं. 
०१ �ी. िकसन केशव गाडेकर  6. िवभाग 6मखु ०२४२३-२५८९४६ 

 

सहाQयक जन मािहती अिधकारी – 

अ.न.ं जन मािहती अिधका-याचे नावं  अिधकार पद  संपणू5 प( ता/ दरु[ वनी `ं. 
०१ �ी. कैलास उ[ दवराव तपुे  िलपीक-टंकलेखक ०२४२३-२५८९४६ 
 
 

�थम अपीलीय �ािधकारी-  

अ.न.ं सहा�यक जनमािहती अिधका-यांचे नांव े  अिधकारी पद  संपणू5 प( ता /दरु[ वनी `ं. 
०१ �ी. एस.एम.जोरी 6.काय5कारी अिभयंता ०२४२३-२५८५०० 
 

 मु!ा "ं. (सतरा) िविहत कर2 यात येईल अशी मािहती-  
 

िनरंक  

 
 

 
         (के. के. गाडेकर) 
6. पाणी परुवठा िवभाग 6मखु 

        

                            (एस.एम.जोरी)         
                       �.काय�कारी अिभयतंा 

�ी साईबाबा सं	थान िव� व	त�यव	था, िशड� 
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    पाणीपुरवठा िवभाग 

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

                                                                                                                  िद. २२/०४/२०२२ 
 
�ित,  
�. मािहती तं:[ान िवभाग �मखु,  

�ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, िशड�  
                                                  यांसी...  
 

िवषय- मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-२००५ कलम ४(१) (ख)- १७ बाबCवरील मािहती   
                                   अRयावत करणेबाबत.. 

         संदभ5- जा.न.ंएसएसएस/सा6शा/माअ//३५/२०२२, िद.०२/०४/२०२२ रोजीचा आदशे.  
 

            �ी साईबाबा सं	 थानचे अिधकृत बेबसाईट (www.sai.org.in) वर िविवध िवभागांमाफ5 त  साईभK तांना परुिवणते 

येणा-या सेवा-सिुवधांची मािहती 6कािशत करण े करीता मािहती अिधकार अिधिनयम कलम ०४ साव5जिनक 

6ािधकरणांवरील आबंधनेनसुार नतुनीकृत बेबसाईटवर मािहती अदयावत करणसेाठी उपरोK त संदिभ5य पSरप<काN वये 

कळिव$ यात आलेले आह.े  

( यास अनसु!न, सोबत जोड$ यात आलेली पाणीपुरवठा िवभागाची मािहती, ही मािहती तं<oान िवभागामाफ5 त 

समािवT ठ करणते यावी. 

 
 

  
            (के.के. गाडेकर) 

  6. पाणी परुवठा िवभाग 6मखु  

                              (एस.एम.जोरी)         
                                    �. काय�कारी अिभयतंा 

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

 

 
�त- १) मािहती तं<oान िवभाग 

        २ ) 	 थळ6त. 
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