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िवभागः- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल, िशड   
िद. ०६/०९/२०२१   

  
ित,  

मा.  . अिध क,  
मािहती तं ान  िवभाग  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   
यांसी.....  
 
िवषयः- ी साईबाबा सं  थानचे अिधकृत वेबसाईट (www.sai.org.in) वर िविवध  

िवभागांमाफत साईभ  तानंा परुिव  यात येणा-या सेवा सिुवधांची मािहती कािशत 
करणेबाबत......  

संदभः- जा. . एसएसएसटी/ आयटी/१०६१/२०२१ िद.२३ ऑग  ट २०२१ चे  
प रप क  

 
महोदय,  
 उपरो  त संदभ य प ा  वये आपण  मािहती अिधकार अिधिनयम कलम ०४ सावजिनक 

ािधकरणांवरील आबंधनेनसुार नतुनीकृत वेबसाईटवर कािशत करणेकामी इकडील िवभागाची 
मािहती मागिवली होती.  
 आपले िवभागाचे मागणीनुसार सदरची मािहती नतुनीकृत वेबसाईटवर कािशत करणे कामी  
पान न.ं ०१ ते  १३  आपले िवभागाकडे देत आहोत  याचा ि वकार  हावा.  
 
 
 
             ( राज  जगताप )  
          शासक य अिधकारी  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   
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िवभागः- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल, िशड  
मािहती अिधकार अिधिनयम कलम ४  - 
सावजिनक ािधकरणांवरील आबंधने – 

कलम ४ (१) (ख) माण े– 

 मु ा . (एक) – रचना काय व कत  य याचा तपिशल 
 
1. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी  थािनक व प रसरातील गोर गरीब 

िव ाथ  यांना कमी अ  यंत अ  प मोबद  यात उ  च िश ण दे  यात यावे यासाठी सिुवधा 
उपल  ध क न दे  या  या  टीने सं थानचे अिधप  याखाली िविवध िवभाग सु  केललेे आह.े 
 यापैक  ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल हा एक िवभाग असून या  कुलची  थापना 

िशड  येथे जुन १९९० रोजी झाललेी आह.े  कुलम  ये सु वातीला  य.ु केजी ते इय  ता २ री 
पयतचे वग सु  कर  यात आले.  यानंतर नैसिगक वाढीने पढुील वग सु  कर  यात आले 
असनू स  या  य.ु केजी ते इय  ता  १० वी पयतचे वग चालिवले जातात. आजिमतीस ी 
साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुलम  य े पवु ाथिमक , ाथिमक व मा  यिमक असे तीन 
िवभाग असून शै िणक वष २०२०-२१ म  य ेएकूण िव ाथ  मलेु- मुली पट सं  या २७५८ 
इतक  आह.े  याची रचना, काय व कत  य याचा तपिशल खालील माणे आह.े 

2. स  यि थती शाळेकरीता एकूण ३५ वग खो  या उपल  ध असनू शाळा सकाळ व दपुार असे 
दोन स ात भरिव  यात  येते. तीन िवभाग िमळून एकूण ५८ वग तुकडी कायरत आहते.  

3. शासना  या अंतगत राबिवले जाणारे सव उप म शाळेकडे राबिवले जात असनू 
 याबाबतची अमंलबजावणी वेळोवेळी कर  यात येते. शासनाचे अंतगत उप मास अनसु न 

मा.  यव  थापन सिमतीने िनणय घेऊन शाळेत सं  थानचे वतीन े सव िव ा  याना माह े जनु 
२०१७ पासनू मोफत मा  या  ह भोजन योजना काया  वीत केली आह.े या योजने अंतगत 
शालये िव ा  याना मोफत भोजन  सु  कर  यात आलेले आह.े   

4. शालये अतंगत िविवध  पधाचे आयोजन क न शालये िव ा  याचे सवागीण िवकास 
मनोधय उंचव  याचा व  याचंी गतीकडे कशी वाटचाल होईल याबाब चा िवचार क न 
िव ा  याना िश ण दे  यात येते.  

5. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था , िशड  ही धमदायी सं  था अस  याने इतर इं जी 
मा  यमां  या शालये शु  कापे ा अगदी अ  पदरात शु  क घेऊन िव ा  याना िश ण िदले 
जाते.  

6. ी साई समाधी शता  दी वष औिच  य साधनु शै िणक वष २०१८-१९ पासनू िवधवा 
मिहलाचे पा  यास मोफत िश ण दे  याचा िनणय मा.  यव  थापन सिमतीने घेतललेा असनू 
सदर िव ा  याना मोफत िश ण दे  यात आलेल ेआह.े  
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रचनाः-  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड  ) संचलीत  

ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल,िशड   
पुव ाथिमक/ ाथिमक/ मा  यिमक िवभाग  

  मु  या  या पका  ाचाय   

शै णक  यव  थापन  

ाथ मक वभाग  मा  य मक वभाग  पुव ाथ मक वभाग  

व◌्ीि◌◌ा◌ाग 

कायालय  

सहा. श क  सहा. श क  सहा. श क  व र  ठ लपीक  

संगणक श क (मा  य)   संगणक श क ( ाथ.)  लपीक-टंकलेखक  

कुशल कं ाट  श क  

अकुशल कं ाट  मदत नस   ी मदत नस/ आया    मदत नस/ शपाई  

श ण सेवक  कुशल कं ाट  श क   
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कामांचा आिण कत  यांचा त पिशलः-  

 

०१  िवभागच ेनांव  ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल, िशड   
०२ संपणू प  ता  म.ु पो. िशड ,  ता. राहाता, िज  हा - अहमदनगर (महारा  )  

पीन  कोड न.ं ४२३१०९  
०३ कायालय मखु  ाचाय, (मा  यिमक िवभाग) व मु  या  यािपका, ( ाथिमक िवभाग)   
०४ कोण  या खा  या  या अिधन  त ह े

कायालयआह े?  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड   

०५ कामाचा अहवाल कोण  या 
कायालयाकडे सादर केला जातो.  

मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  

०६ कायक ाः- शै िणक  शासनाचे िश ण िवभाग आदशेानसुार शाळासिंहतानुसार िज  हा 
प रषद, पंचायत सिमती व  महारा   रा  य मा  य  व उ  च मा  य 
परी ा मंडळ पणेु  

०७ अंगीकृत त (Mission)  िशरडी शहरातील व प रसरातील िव ा  याचे शै िणक सिुवधा 
परुिवण े  यांचेतील कला गणुांना वाव देण.े  

०८  यये / धोरण (Vision) िव ा  याचा सवागीण िवकास करण.े  
०९ कायालयाची वेळ आिण दरु  वनी 

मांक  
कायालय वेळ सकाळी १० ते ०१.३० व दपुारी २.०० ते ०६.००  
दरु  वनी मांक (02423) 258916, 258917  

१०  सा  तािहक सु ी  रिववार  
 

 मु ा . (दोन ) –अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत  यः- 
 
अ.न.ं अिधकारी पद  िव मान 

पदसं  या  
सवसाधारण कत  य े

०१  
 
 
 
 
०२  

ाचाय  
(मा  यिमक िवभाग 
व पुव ाथिमक 
िवभाग)  
 
मु  या  यािपका  
( ाथिमक िवभाग )  

 ०१  
 
 
 
 
०१  

१. शै िणक वष सु  होणपेवु  वेश या पणु क न  जनरल रिज  टर 
न दी करण ेव अ ावत ठेवण.े  

२. िश क भरती ि या राबिवण.े  
३. एस.एस.सी. परी ेतील िव  ठ िव ा  याचे रिज  टरला न दी करण.े 

िश क हजेरी रिज  टर तयार करण.े  
४. िश क टाचण वही न दी तपासण,े शालेय, वगावार, िवषयवार 

वेळाप क तयार करण,े 
५. शालेय परी ा िवषयक वेळाप क तयार करण,े िश कानंी तयार 

केले  या  नपि का तपासनू घेण.े  
६. िश केतर कमचारी डयटुी पॉईटं ठरिवण,े वेळोवेळी िज  हा प रषद 

व सं  थानने आयोजीत केले  या सभेस उपि थत राहाण,े सभेत 
झाले  या सचुनांचे अवलोकन करण,े िश क- पालक संघाची सभा 
आयोिजत करण,े सभचेे इितवतृ ठेवण,े सव यिुनटवर दखेरेख क न 
संबिधत सहा. िश क कमचारी यांचेकडून कामे क न घणे.े  
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 अिधकारी पद  िव मान 
पदसं  या  

सवसाधारण कत  य े

०३   
 
 
 
 
 

सहा.िश क/िशि का  
िश ण सेवक /  
(मा  यिमक िवभाग, 

ाथिमक िवभाग व  
पवु ाथिमक िवभाग)  
 
 

कायम-३३  
 

१. नेमणू िदले  या वगावर िवषयानसुार िव ा  याना अ  यापन करण.े  
२. हजेरी म  टर अ ावत ठेवण े.  
३. दनिदन अ  यापनाचे टाचण ठेवण े 
४. िविवध कला व डा े ात िव ा  याना सहभागी क न 

िव ा  याचे बु ी कौश  य वाढिवण.े  
५. िविवध शालेय  तरावरील  पधत िव ा  याचा सहभाग क न  यांना 

मागदशन करण.े  
६. वेळोवेळी शालेय िनकषानसुार परी ा घेण.े  
७. शै िणक सवलती िमळणा-या िव ा  याचे संबिधत कागदप  

पाहाणी क न  यांचा पाठपरुावा करण.े   
८. िविवध उप मातून िव ा  याचे ानात भर घालण.े  

 
०४  व र  ठ िलपीक  ० १. िवभागांतगत कामकाजांसाठी आव  यक आिथक बाब चे िनयोजन 

करण.े िहशोब ठेवणे. 
२. दखेभाल दु  तीसाठी खरेदी कर  यात आललेे सािह  यां  या आवक 

जावक न दी अदयावत ठेवण.े 
३. या  यित र  त व र  ठांनी सचुना िदलेली इतर कत  य  

 
०५  िलपीक टंकलेखक  कायम-१ १. ाचाय/ शासक य अिधकारी व सं  थानचे शासन िवभाग, िज  हा 

प रषद, पंचायत सिमती, मा  यिमक िवभाग प र ा िनयामक मंडळ, 
यांनी िवहीत केलेले कामकाज पणु करण.े 

२. संगणक य कामकाज करण.े 
३. व र  ट िलिपक यांना  कायालयीन कामात सहा य करण.े 

कामकाजा  या  टीने आव  यक असणा-या सव न द वहया ठेवण.े 
कागदप  सिु थतीत ठेवण.े 

४. या  यित र  त व र  ठांनी सचुना िदलेली इतर कत  य पार पाडण.े  
 

०६  मदतनीस पु ष कायम ०३  १. िवभागाचे  व र  ठ अिधकारी/ शासनाने नेमणु िदलेली/िवहीत 
केलेली काम ेपणु करण.े  
 

०७  मदतनीस  ी  कायम ०४  १. िवभागाचे व र  ठ अिधकारी/ शासनान ेनमेणू िदलेली/िविहत 
केलेली काम ेपणू करण े. 
 

०८ िशपाई  ०० १. िवभागाचे  व र  ठ अिधकारी / शासनान ेनमेणु िदललेी/ िवहीत 
केलेली काम ेपणु करण.े 
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 मु ा . (तीन) िनणय घे  या  या ि येत अनसुर  यात येणारी कायप  दती,तसेच पयवे ण आिण 
उ  तरदािय  व णालीः-  

 तािवत योजना अथवा शै िणक सिुवधा इतर क  पांबाबत िनणय घतेांना  ताव तयार क न  यात 
करा  या लागणा-या कामाचा ंतसेच अंदाजे खचाचा समावेश केला जातेा. सदर  ताव कायकारी अिधकारी यांचे 
मंजूरी  तव तसचे आव  यकतेनसुार  यव  थापन सिमतीच ेसभपेढुे िनणया  तव सादर केला जातो. मा  यतेनतंर कामां  या 
बाबत कायालयीन पतूता क न खरेदीबाबत असले तर िनवीदा/ कोटेशन इ.बाब ची पतूता क न व िवहीत िनयमंाचे 
पालन क न सदरच ेकाम पणू कर  यात यतेे.  

 
 

 मु ा   (चार) कायपार पाड  यासाठी ठ रिव  यात आलेली मानकेः-  
शासनान ेिनयमीत घालून िदले  या शाळासंिहतानसुार शै िणक सकुंलासाठी आव  यक लागणा-या  या  या 

बाबी आव  यक आहते  याबाबतची िनि ती क न  याबाबतची िनि ती क न  यासाठी िवहीत कर  यात आलेली 
मानके अनसुर  यात यतेात. तथािप काही िवशेष  व पा  या कामासाठी  या बाबी सचुीम  य ेउपल  ध नाहीत अशा 
बाब करीता त ांचा स ला  घवेनू मानके ठरिव  यात  यतेात.  

 
 

 मु ा .(पाच)  कामासबंधी सवसामा  य िनयत- कमचारी वगाकडून वापर  यात येणारे िनयम ,िवनीयम, 
सचूना,िनयम पु  तीका आिण अिभलेख  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ अ  वये काय पार पाड  यात यतेात.  

 

 

 मु ा . (सहा) – िनयं णाखाली असले  या द  तऐवजां  या वगाचे िववरणः-  
िविहत वगानसुार द  तऐवज वेळोवेळी अिभलेख क ांकडे जमा कर  यात यतेात.  

 
 

 मु ा  . (सात) –धोरण तयार कर  या  या िकंवा  याची अमलंबजावणी कर  या  या सबंंधात लोकांशी 
िवचारिवनीयमय कर  यासाठी िकंवा ल काकडून िनवेदने केली जा  यासाठी अि त  वात असले  या 
कोण  याही  यव  थेचा तपिशलः-  

वतमानप ातील व सं  थानचे संकेत  थळावरील जािहराती  दारे / िनवेदना  दारे.  
 
 

 मु ा  (आठ) – सं  थेचा एक भाग  हणून िकंवा स  ला दे  या  या योजनासाठी घिटत केले  या दोन 
िकंवा अिधक  य  त  या िमळून बनले  या मंडळाचे प रषदांचे,सिम  यांचे आिण अ  य िनकयांचे िववरण, 
आिण  या मंडळा  या , प रषदां  या,सिम  यां  या आिण िनकयां  या बैठक  लोकांसाठी खु  या आहेत. 
िकंवा कसे िकंवा अशा बैठक ची कायवृ  ते जनतेला पहावयास िमळ  याजोगी आहे िकंवा कसे याबाबतचे 
िववरणः-  

अितमह  वाच ेिनणय वगळता इतर कायवतेृ व र  ठां  या परवानगीन ेजनतेला पहावयास िमळ  याजोगी आहते.  
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 मु ा मांक ( नऊ) अिधका-यांची व कमचा-यांची िनदिशका 
 
अ.न.ं  अिधकार पद  अिधकारी वा कमचारी नांव  वग  नोकरीवर ज ू

झा  याचा 
िदनांक  

सपंकासाठी 
दुर  वनी 

मांक  
  मा  यिमक िवभाग    
     
१ ाचाय  ी अिसफ अ  लाब  तांबोळी  वग-२  19/06/1997  २५८९१६  
२  सहा.िशि का   कु.  व  ना िव लराव जगताप  वग-२  13/06/1998   
3 सहा.िश क  ी भाकर िव  वनाथ नागरे  वग-२  18/07/1998   
4 सहा.िशि का   सौ. िवशाखा वासदेुव ब े  वग-२  24/06/1999  
5 सहा.िश क  ी कृ  णदास गोपीनाथ लोहकरे  वग-२  26/06/2000  
6 सहा.िश क  ी राज  बाबुराव कोहकडे  वग-२  31/08/2000   
7 सहा.िशि का   सौ. या  मीन िसकंदर शेख  वग-२  01/11/2003  
8 सहा.िशि का   सौ. आशा साहेबराव रािशनकर  वग-२  04/12/2006  
9 सगंणक िश क  ी कैलास िनवृ  ती जेजूरकर  वग-२  04/09/2008  
  ाथिमक िवभाग    
     
10 मु  या  यािपका  सौ. िश  पा रमेश पुजारी  वग-२  14/06/1996 २५८९१७  
11 सहा.िशि का   सौ. वैशाली सजंय थोरात   13/06/1997  
12 सहा.िशि का   सौ. सिंगता चं कांत महांडुळे    13/06/1998  
13 सहा.िशि का   ीम. चा िशला सजंय घाडगे   13/06/1998  
14 सहा.िश क  ी िनतीन अ ण पधें   16/06/1998  
15 सहा.िशि का   ीम. वैशाली सदािशव झणकर   18/06/1998  
16 सहा.िश क  ी भाऊसाहेब ल  मण लवांडे   21/06/1999  
17 सहा.िशि का   सौ. शकंुतला रमेश थोरात   23/06/1999  
18 सहा.िश क  सौ. अ णा राज  व-हाडे   22/06/2000  
19 सहा.िश क  ी हेमतं दशरथ िगते   24/06/2000  
20 सगंणक िश क  ी िवजय बाजीराव पठारे   04/09/2008  
21 सहा.िशि का   ीमती सिंगता सुयकांत भोसले    13/11/1998  
22 सहा.िशि का   ीमती िनता सिुनलकूमार  परदेशी   01/09/2010  
23 सहा.िशि का   ीमती  योती अ ण बोधक   01/09/2010  
24 सहा.िशि का   ीमती सोिनया काश ठोकळ   07/09/2010  
25 सहा.िश क  ी रावसाहेब रामभाऊ रािशनकर   28/08/2009  
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अ.न.ं  अिधकार पद  अिधकारी वा कमचारी नांव  वग  नोकरीवर ज ू
झा  याचा 
िदनांक  

सपंकासाठी 
दुर  वनी 

मांक  
26 सहा.िश क  ी शेखर गुलाब पवार   01/10/2011 २५८९१७  
27 सहा.िशि का   ीमती वैजयंता काश केदारे   11/11/2011  
28 सहा.िशि का   ीमती शुभांगी सदुाम खरमाळे   06/08/2012  
29 सहा.िशि का   सो. किवता भु बेलदार   06/08/2012  
30 सहा.िशि का   ीमती रे  मा दशरथ भांगरे   06/08/2012  
31 सहा.िशि का   कु.  नेहल िशवनाथ गोड   07/08/2012  
32 सहा.िशि का   कु. सोनाली मि छं  आभाळे   07/08/2012  
  पुव ाथिमक िवभाग    
     
33 सहा.िशि का   ीमती उ  वला जेसेफ िवधाते     13/06/1998  
34 सहा.िशि का   ीमती रेखा बलिभम जोशी   13/06/1998  
  िश केतर कमचारी     
     
35 िलपीक 

टंकलेखक  
सौ.कंुती रमेश भालेराव   04/12/2006  

36  ी मदतनीस  ीमती क  पना बबन बारहाते   12/04/1991  
37 मदतनीस  ी राज  कािशनाथ िगते  01/07/1993  
38 मदतनीस  ी मोद ल  मण खरात   02/07/1993  
39  ी मदतनीस  ीम.  शांताबाई राधाकृ  ण सरोदे   05/09/1996  
40  ी मदतनीस  ीमती सिुनता िशवाजी तळेकर   25/08/2001   
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 मु ा . (दहा) अिधका-याला व कमचा-याला िमळणारे मािसक वेतन 

(माहे जुलै- २०२१ )  

SR 
NO 

FULLNAME DESIGNATION DOB DOJ PAY BAND BASIC 

1 SHRI.ASIF 
ALLABAKSHA 
TAMBOLI 

PRINCIPAL 1/Jun/1966 19/Jun/1997 S-17 (47600 -
151100) 

74300 

2 MRS.SHILPA RAMESH 
PUJARI 

HEAD 
MISTRESS 

10/Jun/1976 14/Jun/1996 S-14 (38600 -
122800) 

64000 

3 MISS.SWAPNA 
VITTHALRAO JAGTAP 

ASSTT.TEACHER 13/Dec/1972 13/Jun/1998 S-15 (41800 -
132300) 

71200 

4 SHRI.PRABHAKAR 
VISHWANATH 
NAGARE 

ASSTT.TEACHER 12/Jun/1967 18/Jul/1998 S-15 (41800 -
132300) 

71200 

5 MISS.VISHAKHA 
VASUDEV BENDRE 

ASSTT.TEACHER 5/May/1968 24/Jun/1999 S-15 (41800 -
132300) 

69100 

6 SHRI.KRISHNADAS 
GOPINATH LOHKARE 

ASSTT.TEACHER 11/Nov/1970 26/Jun/2000 S-15 (41800 -
132300) 

67100 

7 SHRI.RAJENDRA 
BABURAO KOHOKADE 

ASSTT.TEACHER 22/Aug/1969 31/Aug/2000 S-15 (41800 -
132300) 

67100 

8 MRS.YASMIN 
SIKANDAR SHAIKH 

ASSTT.TEACHER 29/Jan/1971 1/Nov/2003 S-15 (41800 -
132300) 

63200 

9 SMT.ASHA SAHEBRAO 
RASHINKAR 

ASSTT.TEACHER 23/Mar/1972 4/Dec/2006 S-14 (38600 -
122800) 

53500 

10 SHRI.KAILAS 
NIVRUTTI JEJURKAR 

ASSTT.TEACHER 12/Nov/1968 4/Sep/2008 S- 8 (25500 -
81100) 

35300 

11 MRS.VAISHALI 
SANJAY THORAT 

ASSTT.TEACHER 13/Aug/1975 13/Jun/1997 S-13 (35400 -
112400) 

60400 

12 MRS.SANGITA 
CHANDRAKANT 
MAHANDULE 

ASSTT.TEACHER 23/May/1976 13/Jun/1998 S-13 (35400 -
112400) 

58600 

13 MISS.CHARUSHEELA 
SANJAY GHADAGE 

ASSTT.TEACHER 16/Jan/1978 13/Jun/1998 S-13 (35400 -
112400) 

58600 
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SR 
NO 

FULLNAME DESIGNATION DOB DOJ PAY BAND BASIC 

14 SHRI.NITIN ARUN 
PANDHE 

ASSTT.TEACHER 23/Feb/1969 16/Jun/1998 S-13 (35400 -
112400) 

58600 

15 MISS.VAISHALI 
SADASHIV ZANKAR 

ASSTT.TEACHER 4/Jun/1971 18/Jun/1998 S-13 (35400 -
112400) 

58600 

16 SHRI.BHAUSAHEB 
LAXMAN LAWANDE 

ASSTT.TEACHER 27/Nov/1970 21/Jun/1999 S-13 (35400 -
112400) 

58600 

17 MISS.SHAKUNTALA 
RAMESH THORAT 

ASSTT.TEACHER 30/May/1970 23/Jun/1999 S-13 (35400 -
112400) 

58600 

18 MRS.ARUNA 
RAJENDRA WARHADE 

ASSTT.TEACHER 1/Jun/1979 22/Jun/2000 S-13 (35400 -
112400) 

55200 

19 SHRI.HEMANT 
DASHRATHRAO GITE 

ASSTT.TEACHER 3/Jul/1975 24/Jun/2000 S-13 (35400 -
112400) 

55200 

20 SHRI.VIJAY BAJIRAO 
PATHARE 

ASSTT.TEACHER 21/May/1973 4/Sep/2008 S- 6 (19900 -
63200) 

27600 

21 MRS.SANGITA 
SURYAKANT BHOSALE 

ASSTT.TEACHER 1/Aug/1973 13/Nov/1998 S-10 (29200 - 
92300) 

39200 

22 MRS.NEETA 
SUNILKUMAR 
PARDESHI 

ASSTT.TEACHER 27/Jan/1984 1/Sep/2010 S-10 (29200 - 
92300) 

38100 

23 MISS.JYOTI ARUN 
BODHAK 

ASSTT.TEACHER 28/Mar/1988 1/Sep/2010 S-10 (29200 - 
92300) 

32900 

24 MISS.SONIYA 
PRAKASH THOKAL 

ASSTT.TEACHER 17/Dec/1985 7/Sep/2010 S-10 (29200 - 
92300) 

32900 

25 MR.RAOSAHEB 
RAMBHAU 
RASHINKAR 

ASSTT.TEACHER 18/Dec/1987 29/Sep/2010 S-10 (29200 - 
92300) 

32900 

26 MRS.REKHA BALBHIM 
JOSHI 

ASSTT.TEACHER 7/Jun/1962 13/Jun/1998 S- 8 (25500 -
81100) 

37500 

27 MRS.UJWALA JOSEPH 
VIDHATE 

ASSTT.TEACHER 20/Feb/1971 13/Jun/1998 S- 8 (25500 -
81100) 

37500 

28 MR.SHEKHAR GULAB 
PAWAR 

ASSTT.TEACHER 3/Dec/1985 1/Oct/2011 S-10 (29200 - 
92300) 

32900 
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SR 
NO 

FULLNAME DESIGNATION DOB DOJ PAY BAND BASIC 

29 MRS.VAIJAYANTA 
PRAKESH KEDARE 

ASSTT.TEACHER 20/Oct/1974 11/Nov/2011 S-10 (29200 - 
92300) 

32900 

30 MISS.SHUBHANGI 
SUDAM KHARMALE 

ASSTT.TEACHER 24/Aug/1990 6/Aug/2012 S-10 (29200 - 
92300) 

31900 

31 MRS.KAVITA PRABHU 
BELDAR 

ASSTT.TEACHER 15/Apr/1991 6/Aug/2012 S-10 (29200 - 
92300) 

32900 

32 MISS.RESHMA 
DASHRATH 
BHANGARE 

ASSTT.TEACHER 10/Sep/1991 6/Aug/2012 S-10 (29200 - 
92300) 

32900 

33 MISS.SNEHAL 
SHIVNATH GORDE 

ASSTT.TEACHER 24/Jul/1991 7/Aug/2012 S-10 (29200 - 
92300) 

32900 

34 MISS.SONALI 
MACCHINDRA 
ABHALE 

ASSTT.TEACHER 20/May/1989 7/Aug/2012 S-10 (29200 - 
92300) 

32900 

35 SOU.KUNTI RAMESH 
BHALERAO 

CLERK TYPIST 09/Oct/1969 4/Dec/2006 S- 6 (19900 -
63200) 

26800 

36 SMT.KALPANA 
BABAN BARHATE 

LADY 
ATTENDANT 

1/Jun/1967 12/Apr/1991 S- 4 (17100 -
54000) 

33700 

37 SHRI.RAJENDRA 
KASHINATH GITE 

ATTENDANT 2/Jun/1970 1/Jul/1993 S-3 (16600 -
52400) 

30800 

38 SHRI.PRAMOD 
LAXMAN KHARAT 

ATTENDANT 1/May/1962 2/Jul/1993 S-3 (16600 -
52400) 

30800 

39 SMT.SHANTABAI 
RADHAKRISHAN 
SARODE 

LADY 
ATTENDANT 

1/Jun/1968 5/Sep/1996 S-3 (16600 -
52400) 

29900 

40 SMT.SUNITA SHIVAJI 
TALEKAR 

ATTENDANT 5/Jul/1971 25/Aug/2001 S-3 (16600 -
52400) 

28200 
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 मु ा ं . (अकरा) – योजनांचा तपिशल,  तािवत खच  येक अिभकरणाला नेमूण    
                            िदलेला अथसंक  प आिण संितत रत केले  या रकमांचा अहवाल. 

               वािषक सुधा रत अंदाजप क सन २०२०- २१ 

अ.न ं तपिशल मंजूर र  कम पये  

०१  निवन  कुल बस खरेदी खच १,००,००,००० 
०२  फिनचर खच ३,००,०००  
०३   टेशनरी खच ५०,०००  
०४  इटंरनट ( ॉड बॅ  ड ) सिुवधा खच  ३०,०००  
०५ छपाई खच  २,००,०००  
०६  कं ाटी कामगार खच  २,००,००,०००  
०७  मिशनरी दु  ती व दखेभाल (झरेॉ  स ) खच ३,००,०००  
०८ िकरकोळ खच  ३०,०००  
०९  पु  तक खच  १,००,०००  
१०  इिं लश िमडीयम –शै िणक खच  १,००,०००  
११  योगशाळा खच  १,००,०००  
१२  कायालय संगणक करण खच ५,५०,०००  
१३  िवधवा मिहला पा  य मोफत िश ण खच  ५,००,००० 
१४  वािषक  नेहसं  मलेन  २,००,०००  
१५ डा सािह  य खरेदी खच   १,५०,०००  
१६ आऊट डोअर ि डा खच  १०,०००  
१७ वास खच  १०,०००  
 एकूण र  कम  ३,२६,३०,००० 

 मु ा ं . (बारा ) –अथसहायय काय मा  या अमंलबजावणीची रत तसेच 
वाटप केले  या रकमा आिण काय मां  या लाभिधका-यांचा तपिशल  

- िनरंक 

 मु ा ं . (तेरा ) –  या  य  त ना सवलती परवाने िकंवा ािधकारप े 
िदलेली आहेत अशा  य  तीचा तपिशल  

- िनरंक 

 मु ा . चौदा िवभागाकडे इले  टॉिन  स  व पात उपल  ध असलेली 
मािहती- 

- िनरंक 
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 मु ा ं . (पंधरा) मािहती िमळिव  यासाठी नागरीकांना उपल  ध असणा-या 
सुिवधांचा तपिशल  

- िनरंक 

 मु ा . (सोळा) जन मािहती अिधका-यांचे नावे,पदनामे आिण इतर 
तपिशल  

जन मािहती अिधकारी 

अ.न ं जन मािहती अिधका-यांचे नाव अिधकार पद  संपूण प  ता /दुर  वनी . 
०१ तांबोळी ए.ए . (मा  यिमक )  ाचाय  ०२४२३- २५८९१६  
०२ पुजारी एस.आर. ( ाथिमक)   मु  या  यािपका  ०२४२३- २५८९१७   

सहा यक जनमािहती अिधकारी 

अ.न ं सहाययक जन मािहती  
अिधका-यांचे नाव 

अिधकार पद  संपूण प  ता /दुर  वनी . 

०१  सौ.भालेराव के.आर. िलपीक- टंकलेखक  ०२४२३- २५८९१६  

थम अपीलय अिधकारी  

अ.न ं जन मािहती अिधका-यांचे नाव अिधकार पद  संपूण प  ता /दुर  वनी . 
०१ राज  जगताप   शासक य अिधकारी  ०२४२३ - २५८७०७  

 मु ा  . (सतरा) िवहीत कर  यात येईल अशी इतर मािहती- 
१)----------------------------------- 

२)----------------------------------- 

 

      मु  या  यािपका                       ाचाय  

     ाथिमक िवभाग        मा  यिमक िवभाग  

 

              शासक य अिधकारी  

   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   
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