बाांधकाम विभाग- शताब्दी कष
श्री साईबाबा सांस्थान व वििस्तव्यिस्था, वशर्डी
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------हदनाक
ां -१८/०५/२०१८
माविती अवधकार अवधवन वयम कलम ०४ सािवजवन वक प्रावधकरणाांिरील आबांधन वे कलम ४ (१) (ख) प्रमाणे मुद्दा क्रां. (एक) – रचना, कार्य व कतयव्र् र्ाांचा तशहशलI. रचन वाप्र अवधषक

वलपीक
वलपीक
वलपीक
वलपीक
II. कामाांचा ि कतवव्याांचा तपवशल- १) शताब्दी मि्सवाच हनहमतान ोर््ह त कार्यक्रमाांबाबत सांस्थानच सवय सांबांिीत
हवभागाांशी समन्वर् राणे.२) शताब्दी कषाकाकलील िाहमयक, साांस्कृ हतक व सामा ीक कार्यक्रमाांच हनर्् न व र्ासांबांिीची
ोवश्र्क ती कार्यवािी शार शाले. ३) शताब्दी मि्स्तवाच ्रचचार व ्रचसाराच ृष् ीक्नातन दश-हवदशातील मिवाच्र्ा
शिराांमध्र् साई शादक
ु ादशयन स्ि ा ोर््ह त करे.
०१ हवभागाच नाव शताब्दी कषाक ाबाांिकाम हवभाग)
०२ शेु य शता श्री साईबाबा सांस्थान हवश्वस्तव्र्वस्था, हशली, ता. रािाता, ह . अिमदनगर
-४२३१०९
०३ कार्ायलर् ्रचमण
श्री रा हतलक दतात्रय र् बागव, ्रच. अहिषाकक, शताब्दी कषाक
ु
०४ क्ेर्ा णार्ाच्र्ा अिीनस्त कार्ायलर् ोि.
बाांिकाम हवभाग, श्री साईबाबा सांस्थान हवश्वस्तव्र्वस्था, हशली
०५ कामाचा अिवाल क्ेर्ा णार्ाकल सादर कला मख्ु र् कार्यकारी अहिकारी,श्री साईबाबा सांस्थान हवश्वस्तव्र्वस्था, हशली
ात्.
०६ कार्यकषाका- भौग्हलक
शाांती हनवास इमारत,श्री साईबाबा सांस्थान हवश्वस्तव्र्वस्था, हशली
०७ अगां ीकृ त व्रत
श्री साईबाबा समािी शताब्दी मि्सवाच हनहमतान हवहवि िाहमयक,
साांस्कृ हतक व सामाह क कार्यक्रमाांच ोर्् न करे.
०८ ध्र्र् / ि्रे
श्री साईबाबा समािी शताब्दी मि्सवाच हनहमतान साईभताांसावी हवहवि
िाहमयक, साांस्कृ हतक व सामाह क कार्यक्रमाांच ोर्् न व श्रंच कार्ायचा
्रचचार-्रचसाराच्र्ा ृष् ीक्नातन दशभरातील हवहवि रार्ाांतन शादक
ु ा दशयन
स्ि ा कार्यक्रम
०९ कार्ायलर्ाचा व व दरु ध्वनी क्रमाांक
सका ी १०.०० त साांर्. ०६.०० शर्ंत, दरु ध्वनी क्रां. ०२४२३-२५८९०७
१० साप्ताहिक सुटी
रहववार
 मुद्दा क्रां.(दोन व) – अहिकारी व कमयचारी र्ाचां अहिकार व कतयव्र्अ.न व.ां
अवधकारी पद विद्यमान व
सिवसाधारण कतवव्ये
सख्ां या
०१ ्रच. अहिषाकक
०१
१) सस्ां थानच सवय सबां िां ीत हवभागाश
ां ी समन्वर् राणे .
२) शताब्दी कषाकाकलील िाहमयक, साांस्कृ हतक व सामा ीक कार्यक्रमाांच हनर्् न व र्ासांबांिीची
ोवश्र्क ती कार्यवािी शार शाले.
३) मा. व्र्वस्थाशन सहमतीसम्र सादर कलल हव र् व मां र लालल ्रचस्ताव र्ावर कार्यवािी
करे.
४) कार्ायलर्ीन कामका ाच ्रचशासहकर् स्तरावर चचाय कुनन हनश ारा करे.
५) व ्व ी वरर्वाांनी नमन हदलली काम.
शान ०२ वर
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शान ०२

अ.न व.ां

अवधकारी पद

विद्यमान व
सिवसाधारण कतवव्ये
सख्ां या
०२ हलशीक ांकलणक ०४
१) श्री साईबाबा समािी शताब्दी मि्सव ददाा न स्ि ा, श्भार्ात्रय ा, ध्व ार्िे, मख्ु र्
ददाा न कार्यक्रम, समार्श कार्यक्रम तसच हवहवि बैवका इहतवृत व सवयसािारे
शत्रय व्र्विार सांबांिीत सवय कामका .
२) शादक
ु ा दशयन स्ि ा कार्यक्रम, शाल हतकी सांबांिीत सवय कामका
३) सास्ां कृ हतक कार्यक्रम- साईभ न सध्ां र्ा कार्यक्रम, अणलां िरीनाम सप्ताि, श्री साईनाथ
स्तवनमांह री कार्यक्रम सांबांिीत सवय कामका
४) ्रचवचन व इतर िाहमयक कार्यक्रमासांबांिी कामका
५) सामाह क कार्यक्रम- सांबांिीत सवय कामका
६) ०१ ऑ ोंबर,२०१७ शताब्दी मि्सव ददाा न स्ि ा हनमत्रय ां े शहत्रय का व १८
ऑ ोंबर,२०१८ शताब्दी मि्सव समार्श कार्यक्रम शहत्रय का, शताब्दी व ायतील सवय दसव
तसच वशी ०५ कलन र्ाशुवी कार्यवािी करेत र्ेार सवय दसव, श्री साईचरीत्रय  शारार्े
स्ि ा कार्यक्रमासांबांिी सवय कामका .
७) मा. मख्ु र् कार्यकारी अहिकारी व मा. दशह ्िाहिकारी, मा. दशकार्यकारी अहिकारी, मा.
्रचशासहकर् अहिकारी र्ाांच कार्ायलर्ाकलन व ्व ी हनगयहमत लालल ोदश शररशत्रय क
र्ावर हवभाग ्रचमण
ु ाांच्र्ा मागयदशयनानुसार कार्यवािी करे.
८) व ्व ी वरर्वाांनी नमन हदलली काम.
 मुद्दा क्रां. (तीन व) – हनेयर् ाण्र्ाच्र्ा ्रचहक्रर्त अनसु रण्र्ात र्ेारी कार्यशध्दती, तसच शर्यवषाके दतरदाहर्व ्रचेाली - शताब्दी

कषाक ाबाांिकाम हवभाग) कलील हव र्ाांची ह शेी तर्ार कुनन ्रचथम ती अवल्कनाथय/स्वाषाकरीकामी मा. ्रचशासहकर् अहिकारी
र्ाचां कलस सादर करेत र्त. र्ावर ्रचा. ्रचशासहकर् अहिकारी र्ाचां ी स्वाषाकरी ला्र्ाांनतर सदरची सहां चका स्वाषाकरीस्तव मा.
दशकार्यकारी अहिकारी र्ाचां कलस सादर कली ात. र्ाचां कलन स्वाषाकरी ला्र्ानतां र सदरची सहां चका मा. दशह ्िाहिकारी
र्ाचां माफय त मा. मख्ु र् कार्यकारी अहिकारी र्ाचां कलस सादर कली ात. ोवश्र्कतनसु ार मा. मख्ु र् कार्यकारी अहिकारी र्ाचां
मान्र्तनांतर सदरची सांहचका हनेयर्ाथय मा. व्र्वस्थाशन सहमतीच्र्ा सभशु सादर करेत र्त. व व्र्वस्थाशन सहमतीचा हनेयर् िा
अहां तम सम ला ात् हकांवा मा. व्र्वस्थाशन सहमतीच हनदाशानसु ार ोवश्र्कतनसु ार मिारा्र शासनाच हविी व न्र्ार्
हवभागाकल ्रचस्ताव सादर कल ातात. सबब अशा ररतीन शताब्दी कषाकाकलील हव र्ाबाबतच हनेयर् हनगयत कल ातात.
 मुद्दा क्रां. (चार) – कार्य शार शालण्र्ासावी वरहवण्र्ात ोलली मानक - मिारा्र शासनाच हविी व न्र्ार् हवभागामाफय त
सस्ां थानच काम चालत र्ासावी मिारा्र शासनान श्री साईबाबा सस्ां थान अहिहनर्म २००४ िा तर्ार कलला ोि र्ातील
तरतदु ी्रचमाे सांस्थानच कामका चालत.
 मुद्दा क्रां. (पाच) – कामासबां िी सवय सामान्र्शे हनर्म - मिारा्र शासनाच हविी व न्र्ार् हवभागामाफय त सस्ां थानच काम चालत
र्ासावी मिारा्र शासनान श्री साईबाबा सस्ां थान अहिहनर्म २००४ िा तर्ार कलला ोि र्ातील तरतदु ी्रचमाे सस्ां थानच
कामका चालत.
 मुद्दा क्रां. (सिा) – हनर्त्रय ां ेाणाली असल्र्ा दस्तएैैव ाच्र्ा ्रचवगायच हववरे - शताब्दी कषाक िा सस्ां थानच बािां काम हवभागाच
अणर्ारीत काम करीत ोि. ्रचशासनाच मान्र्तन दरव ी ोवश्र्क कागदशत्रय  फाई्स अहभलण कषाकाकल वगय करण्र्ात
र्तात.
शान ०३ वर
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शान ०३

 मुद्दा क्रां. (सात) – ि्रे तर्ार करण्र्ाच्र्ा हकांवा र्ाची अमां लब ावेी करण्र्ाच्र्ा सबां िां ात, ल्काश
ां ी हवचार हवहनमर्
करण्र्ासावी हकांवा ल्काांकलन हनवदन कली ाण्र्ासावी अहस्तवात असल्र्ा क्ेर्ािी व्र्वस्थचा तशहशल ोवश्र्कतनसु ार मा. व्र्वस्थाशन सहमती र्ा इसमाश
ां ी सांबिां ीत हव र् असल र्ाांना बैवकीच व ी शाचारे करण्र्ात र्त. तसच
र्ा ल्काांना ोशल हनवदन सादर करावर्ाची ोित र्ाांना सांस्थानच इनवलय ाोवक हवभाग) हनवदन सादर करता र्तात. व
र्ा हनवदनाचां ी दणल ्रचशासहकर् स्तरावर ातली ात. सस्ां थान व्र्वस्थाशन मलां
कािी हनेयर् /वराव ात त वराव
व ्व ी सांस्थानच अहिकृ त सांकतस्थ www.sai.org.in र्ावर ्रचकाहशत कली ातात. सदरच वराव /हनेयर् ि सवांसावी
णल
ु ोित.
 मुद्दा क्रां. (आठ) – सांस्थचा एैक भाग िेन हकांवा स्ला दण्र्ाच्र्ा ्रचर्् नासावी ा ीत कल्र्ा द्न हकांवा अहिक व्र्तंच्र्ा
हम न बनहवल्र्ा मांल ाच, शरर दाांच सहमर्ाचां ोहे अन्र् हनक ाांच बैवकी ल्कासां ावी ण्ु र्ा ोित हकांवा कस हकांवा
अशा बैवकंची कार्यतव नतला शिावर्ास हम ण्र्ा ्गी ोि हकांवा कस र्ाबाबतच हववरे - सस्ां थानबाबतच हवहवि
हव र्ाचां ी छाननी करेसावी छाननी सहमती ोि. छाननी सहमती एैणादा हव र् कार्दहशर ोि हकांवा कस र्ाबाबत सस्ां थान
व्र्वस्थाशन मांल ाना क हवत.
 मुद्दा क्रां. (न वऊ) – अहिका-र्ाांची व कमयचा-र्ाांची हनदाहशका अ. न वां. अवधकारी/कमवचारी न वाांि
अवधकारी पद
न वोकरीिर रुजु तारीख
०१
श्री रा हतलक दतात्रय र् बागव
्रच. अहिषाकक, शताब्दी कषाक
०७/०८/१९८४
०२
श्री रा द्रें बाबासािब शवार
हलशीक ांकलणक, शताब्दी कषाक
०४/१२/२००६
०३
श्री अतल
हलशीक ांकलणक, शताब्दी कषाक
०४/१२/२००६
ु ज्ञानश्वर कांु भकेय
०४
श्री शरद रामभाऊ ल्ण
हलशीक ांकलणक, शताब्दी कषाक
०४/१२/२००६
०५
श्री अहनल अबां ादास शावक
हलशीक ांकलणक, शताब्दी कषाक
०४/१२/२००६
 मुद्दा क्रां. (दिा) – अहिकारी व कमयचारी र्ाांना हम ेार माहसक वतन अ.न वां. कमवचा-याचे न वािे
पदन वाम
मुळ िेतन व ग्रेर्ड पे मिागाई भत्ता घरभार्डे भत्ता प्रिास भत्ता इतर
०१ श्री रा हतलक दतात्रय र् बागव ्रच. अहिषाकक,
४२००
--शताब्दी कषाक
०२ श्री रा ेंद्र बाबासािब शवार
हलशीक
७९३०
१९०० १३६६४
९८३
४००
ांकलणक,
०३ श्री अतल
७९३०
१९०० १३६६४
९८३
४००
ु ज्ञानश्वर कांु भकेय हलशीक
क
ल
णक,
ां
०४ श्री शरद रामभाऊ ल्ण
हलशीक
७९३०
१९०० १३६६४
९८३
४००
ांकलणक,
०५ श्री अहनल अांबादास शावक
हलशीक
७९३०
१९०० १३६६४
९८३
४००
ांकलणक,
 मुद्दा क्रां. (अकरा) – र्् नाचां ा तशहशल, ्रचस्ताहवत णचय, ्रचर्षाक अहभकरेाला नमनु हदलला अथयसांक्श, ोहे सांहवतररत
कल्र्ा रकमाांचा तशहशल अ. न वां.
तपवशल
मांजुर रक्कम
२८,०७,०५,४७७/०१ शताब्दी मि्सव णचय
 मुद्दा क्रां. (बारा) – अथयसिाय्र् व कार्यक्रमाच्र्ा अमां लब ावेीची ररत तसच कल्र्ा रकम ोहे कार्यक्रमाच्ां र्ा लाभाहिकार्ाचां ा तशहशल- हनरांक
 मुद्दा क्रां. (तेरा) - र्ा व्र्तंना सवलती, शरवान हकांवा ्रचाहिकारशत्रय  हदलली ोित अशा व्र्तंचा तशहशल- हनरांक
शान ०४ वर
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शान ०४

 मुद्दा क्रां.(चौदा) - हवभागाकल इलरॉहनक स्वुनशात दशलब्ि असलली माहिती - हवभागाकलन कल्र्ा हवहवि कार्यवािंची
माहिती सांगेकामध्र् अयावावत करण्र्ात ोलली ोि.
 मुद्दा क्रां. (पध
ां रा) - माहिती हम हवण्र्ासावी नागररकाांना दशलब्ि असेा-र्ा सहु विाांचा तशहशल - मा. व्र्वस्थाशन सहमती श्री
साईबाबा सांस्थान हवश्वस्तव्र्वस्था, हशली
वराव/हनेयर् शारीत करत त वराव सांस्थानच अहिकृ त सांकतस्थ
www.sai.org.in र्ावर व ्व ी ्रचहसध्द कल ातात.
 मुद्दा क्रां. (सोळा) - नमाहिती अहिका-र्ाांची नाव, शदनाम ोहे इतर तशहशल जन वमाविती अवधकारी
अ.न वां. जन वमाविती
अवधकारी पद
सपां ूणव पत्ता/दुरिन वी क्रां.
अवधका-याांचे न वािे
०१
श्री दतमराव शां रीनाथ नमाहिती अहिकारी, तथा ्रचशासहकर् अहिकारी,
म.ु श्. हशली, ता. रािाता, ह ्िा
गोंदकर
श्री साईबाबा सांस्थान हवश्वस्तव्र्वस्था , हशली
अिमदनगर ०२४२३-२५८५००
अ.न वां.

सिाय्यक जन वमाविती अवधकारी
अवधकारी पद

सिाय्यक जन वमाविती
अवधका-याांचे न वािे
०१ श्री रा हतलक दतात्रय र् ्रचभारी अहिषाकक, शताब्दी कषाक ाबािां काम)
श्री साईबाबा सांस्थान हवश्वस्तव्र्वस्था , हशली
बागव
प्रथम अपीलीय प्रावधकारी
अ.न वां. अपीलीय माविती
अवधकारी पद
अवधका-याांचे न वािे
०१ लॉ सांदीश ोिर
दशकार्यकारी अहिकारी, श्री साईबाबा सांस्थान
हवश्वस्तव्र्वस्था , हशली
 मुद्दा क्रां. (सतरा) - हवहित करण्र्ात र्ईल अशी माहिती - हनरांक

सांपूणव पत्ता/दुरिन वी क्रां.
म.ु श्. हशली, ता. रािाता, ह ्िा
अिमदनगर ०२४२३-२५८५००

सपां ण
ू व पत्ता/दुरिन वी क्रां.
म.ु श्. हशली, ता. रािाता, ह ्िा
अिमदनगर ०२४२३-२५८५००

प्र. अवधषक

प्रशासवकय अवधकारी
श्री साईबाबा सस्ां थान हवश्वस्तव्र्वस्था, हशली
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