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मेकॅिनकल    िवभाग 

�ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड� 
      िदनांक : ०३ माच� 

२०२३ 
 

मािहती    अिधकारी    अिधिनयम    कलम    ----    ०४    साव�जिनक    �ािधकरणांवरील    
आबंधने     

 

कलम ४ (१) (ख) !माणे  
 

�ी साईबाबा सं� थान$ या दैनंिदन कामकाजात गतीमानता येणेसाठी व 
अ* याधुिनक तं-.ानाचा आिण बदल* या वेगवेगळया मिशनरीचंा वापर क3न 
भ5 तांना ता* काळ सेवा सुिवध पुरिवणेकामी िद. ०१/०९/२०१४ रोजी पासुन सं� थान 
आ� थापनेवर � वतं- मेकॅिनकल िवभाग पुन:श्  च काया�: वीत करणेत आलेले आहे. 
 

⋅ मु�ा    �. (. (. (. (एक)))) ----  रचना काय� व कत�� य यांचा तपिशल -  
 

I) रचना  -  मेकॅिनकल िवभागात खालील बाबीचंा समावेश आहे. 
 

१) फॅ=ीकेशन वक� शॉप 
 

२) �ी साई !सादालयातील िकचन व इतर मिशनरी तसेच 
सोलर � टीम कुकीगं िस� टीम 

 

३) एअर कंिडशिनंग यं-णा (ए.सी) 
 

४) एल. पी. गॅस B लॅ: ट 
 

५) सोलर हॉट वॉटर िस� टीम 
 

६) िलC 
 

७) �ी साईबाबा भ5 तिनवास व साईनाथ 3D णालय येथील 
लॉ: डE ी युिनट 

 

८) 3D णालये येथील STP व ETP B लॅ: ट 
 

९) �ी साई!सादालयातील बायोगॅस B लॅ: ट 
 

१०)  आर. ओ. B लॅ: ट यं-णा 
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II) काय�     -  १) सं� थान$ या िविवध िवभागाचे मागणी नुसार फॅ=ीकेशनची 
कामे  
 

२) !सादालय िकचन मिशनरी, ए. सी. यं-णा, सोलर � टीम 
कुकीगं यं-णा, सोलर हॉट वॉटर यं-णा, लॉG डE ी मिशनरी, 
STP व ETP B लॅ: ट, आर. ओ. यं-णा इ* यादी दु3� ती व 
देखभालीचे व नवीन खरेदीची कामे इकडील िवभागमाफ� त 
करणेत येतात.  
 

३) सं� थान$ या भ5 तिनवास � थाने, !सादालय व 3D णालये 
येथील इमारतीत बसिवणेत आलेH या ३५ नग िलCचे दु3� ती 
व देखभालीचे कामे. 
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मेकॅिनकल अिभयंता

सहा!क अिभयंता 
मेकॅिनकल

बॉयलर पJरचर

िकचन मिशनरी ऑपरेटर

आर. ओ.क् वॉलीटी 
कंटE ोलर

आर. ओ. प् लॅन् ट 
ऑपरेटर

िडश वॉशीगं मिशन 
ऑपरेटर

काय�शाळा काय�देशक

जोडारी 

जोडारी मदतनीस

संधाता

सहा!क अिभयंता 
मेकॅिनकल

ए. सी. सुपरवायझर

ए. सी. मेकॅिनक

सMटर ए. सी. ऑपरेटर

ए. सी. मदतनीस

सMटर ए. सी. 
मदतनीस

सहा!क अिभयंता मेकॅिनकल

िलC मेकॅिनकल

िलC मेकॅिनकल 
मदतनीस

िलC ऑपरेटर

आरेखक

भांडारपाल

भांडारपाल 
मदतनीस

वJरष् ठ लीपीक

िलपीक टंकलेखक

िशपाई
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III) कामांचा व कत�� यांचा तपिशल - 
 

०१ िवभागाचे नाव मेकॅिकनल िवभाग 

०२ पुण� प* ता - �ी साई!सादालय पJरसर, मु.पो. िशड�, ता. 
राहाता, िज. अहमदनगर 

०३ काया�लय !मुख !. िवभाग !मुख 

०४ कोण* या खा* या$ या 
अधीन� त काया�लय 
आहे ? 

मुO य काय�कारी अिधकारी �ी साईबाबा 
सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड�  

०५ कामाचा अहवाल 
कोण* या खा* याकडे 
सादर केला जातो ? 

मुO य काय�कारी अिधकारी �ी साईबाबा 
सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड�  

०६ काय�कQा - भौगोिलक �ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड�ची 
मालकीचा संपुण� पJरसर व या सव� पJरसरातील 
इमारती व * या संबंधी अनुषंगीक मेकॅिनकल 
� यव� था 

०७ अंगीकृत Uत सं� थान$ या सव� फॅ=ीकेशनची, कामे मिशनरी 
दु3� तीचे कामे, वातानुकुलीत यं-णेची कामे 
करणे तसेच साई भ5 त व 3D णांना िपG यासाठी 
शुV द आर. ओ. चे पाणी  देणे, इमारतीचे वरील 
मजH यावर जाणे येणेसाठी िलC काया�: वीत 
ठेवणे व साई भ5 त व 3D णांना आंगोळी साठी 
गरम पाणी िमळणेसाठी सोलर हॉट वॉटर 
यं-णा सु� थीत काया�: वीत ठेवणे.  

०८ V येय / धोरण साई भ5 तांना अखंडीत सेवा व सुिवधा 
पुरिवणेकामी मेकॅिनकल िवभागामाफ� त 
काया�XYत असलेH या मिशनरी िवना अपघात 
काया�XYत ठेवणे. एल. पी. गॅस, सोलर � टीम 
कुकीगं !ोजे5 टची सुरQे$ या [\ टीने आव� यक 
उपाय योजना करणे. इंधन खचा�त बचत 
करणेसाठी अपारंपारीक उज̂चा वापर करणे. 

०९ काया�लयाचा वेळ व 
दुरV वनी _मांक 

सकाळी १० : ०० ते सांय ६ : ०० वाजे पय̀त 

१० साB तािहक सुaी रिववार 
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⋅ मु�ा    �. (. (. (. (दोन)))) -  अिधकारी व कम�चारी यांचे अिधकार व कत�� य  
 
   

१. मेकॅिनकल 

अिभयंता 
१. दैनंिदन मे: ट: नस कामाचे योD य िनयोजन क3न काम 
क3न घेणे. 

२. कमी वेळेत, मटेरीयल वाया न घालता, सुरिQत काम 
कसे करावे याबाबत संबंधीत टे5 नीकल � टाफ यांना 
माग�दश�न करणे. 

३. िविवध शासिकय तपासG या मुदत संपG यापुव� क3न 
घेणे. 
टेXbकल � टाफ यांना शैQिणक पा-तेनुसार कामाची 
जबाबदारी देऊन * यांचेवर िनयं-ण ठेवणे. 

४. उ* पादन, दैनंिदन िनयोजन व भिव\ यातील !कल्  पाचे 
िनयोजन क3न मेकॅिनकल िवभागाचे वािष�क 
अंदाजप-क तयार करणे.  

५. अपारंपारीक उजा�चे सोलर Xdम कुकीगं !कH प, सोलर 
वॉटर िहटर, बायोगॅस !कH प, सोलर ए.सी ई. िविवध 
िवभागात सुधारणा करणे व निवन !कH प काया�XYत 

करणे. तसेच !सादालयतील मिशनरी दैनंिदन दु3� ती 
देखभालबाबत  काय�वाही करणे.  

६. सं� थानला फायदा होणा-या शासना$ या वेगवेगळया 
एज: सी यांचे कडुन सं� थानला अनुदान व इतर फायदा 
िमळवून देणे व * यासाठी !य* न करणे.   

७. सव� !शासकीय � तरावरील काम करणे. मा. � यव� थापन 
सिमती, मा. मुO य काय�कारी अिधकरी, उप-काय�कारी 
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अिधकारी व !शासकीय अिधकारी यांचे सुचना व 

िनण�यानुसार तसेच �ी साईबाबा सं� थानचे शासन 
अिधिनयमास अिधन राfन िवभागाची जबाबदारी 
संभाळणे.  

८. संबंधीत कामासाठी इतर िवभाग !मुखांशी सलोO याचे 
सहकाया�चे संबंध ठेवणे.  

९. साईभ5 तांना आव� यक यांि-क सेवा - सुिवधा त* परतेने 
िमळणेकामी सदैव त* पर राहणे.  

२. सहाgक  

अिभयंता 
१. मुO य अिभयंता यांनी िदलेली कामाची जबाबदारी 
सांभाळणे. 

२. िवभागा$ या कामासंबंधीत मुO य अिभयंता व वरी\ ठ यांना 
कामात मदत करणे. 

३. िवभाग !मुख सुaी / रजेवर असतील * या वेळेस 
िवभागाची जबाबदारी संभाळणे. 

४. िवभागाचे कामाचे पय�वेQण करणे. 
५. वक� शॉप कामात  येणा-या अडचणीचें िनर:सण करणे. 
६. !शासकीय � तरावरील व टे5 नीकल कामा$ या 
सम� यांबाबत मुO य अिभयंता यांचेशी सम: वय साधने. 

३. एल. पी. गसॅ 
B ल:ॅ ट ऑपरेटर  

१. गसॅ B ल:ॅ ट ए5 सB लोझी� ह िवभागाचे िनयमानुसार 
ऑपरेटीगं करणे व लॉग बुक िलहीणे. 

२. वJर\ ठा$ या सH H यानुसार गसॅ B ल:ॅ ट, गसॅ पाईप लाईनचे 
मे: ट: नस काम करणे व मे: टेनं: स रिज� टर मे: टेन करणे.  

३. गसॅ टॅंकचे वािष�क सेCी � हॉH व टे� टीगं, हॉयडE ोिलक 
टे� टीगं व : युमटॅीक टे� टीगं ए5 सB लोझी� ह िवभागाचे 
िनयमानुसार व वरी\ ठां$ या सH H यानुसार करणे. 

४. आग व सुरिQततेसाठी जाग3क असणे.  
५. एल. पी. गसॅ टॅंकरमV ये आलेला गसॅ अनलोड क3न 
घेणे.   

६. िलकेज िडटे5 शन यं-णा फायर हडॅE : ट यं-णेचे ठरािवक 
कालावधीत मॉक िडE ल ठेवणे.  

४. आर. ओ. 
B ल:ॅ ट ऑपरेटर 

१. आर. ओ. B ल:ॅ ट ऑपरेटीगं करणे व लॉग बुक िलहीणे.  
२. आर. ओ. पाG याची गुणव* ता िटकिवणे.  
३. आर. ओ. B ल:ॅ ट िड� केलीगं, िफH टर बदलणे, शॉCनर 
बकॅ वॉश, केिमकल डोसीगं इ. कामे वरी\ ठां$ या 
सुचनेनुसार करणे.   

५. ए. सी. १. एसी पय�वेQक व वJर\ ठांनी सांिगतलेले एसीव 
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रेिhजरेशन 
मेकॅिनक  

रेिhजरेशनची दुi� ती करणे.  
२. एसी पय�वेQकां$ या सुaी व रजेचे वेळेस * यांची जबाबदारी 
संभाळणे.   

३. सतत ऑपरेट होणारे सMटE ल एसी ऑपरेट करणे व लॉग 
बुक िलहीणे.  

४. दैनंिदन मे: टे: नस करतांना काही अडचण अH यास ए.सी. 
पय�वेQक व अिस� टंट इंिजिनअर यांना कळिवणे.  

६. सMटE ल ए.सी 
ऑपरेटर  

१. एसी B लॅ: ट ऑपरेट करणे  व लॉगबुक िलहीणे.  
२. B लॅ: टचे मे: टे: नस  काम करणे.  
३. B ल: टचे काही मोठे दुi� तीचे काम िकवा काही अडचणी 
असेल तर एसी सुपरवाझारला ता* काळ कळिवणे.  

७. टन�र (कातारी)  १. टिन�गचे सव� कामे करणे.  
२. मिशनरी व फॅ=ीकेशन साठी लागणा-या हाड�वअर 
मटेJरयलचा � टॉक संभाळणे.  

८. िफटर 
(जोडारी)  

१. सहाgक  अिभयंता यांनी सांिगतले !माणे दुi� तीचे 
कामे करणे.  

२. दुi� ती$ या कामाचे लॉक बुक िलहीणे.  
३. मिशनरी  व इतर उपकरणांचा � टॉक संभाळणे.  

९. वेH डर 
(संधाता)  

१. सव� !कारचे वेH डीगं, =ेझीगं व गॅस कटीगं करणे.  
२. फॅ=ीकेशनचे सव� कामे करणे.  
३. वेH डीगं$ या सव� मिशनरी , उपकरणे, गॅस कटीगं सेट, 

वेH डीगं रॉड इ. � टॉक संभाळणे.  
१०. िलC 

मॅकेिनक  

१. सव� िलC$ या शासिकय परवा: यासाठी वJर\ ठांना मदत 
करणे.  

२. वJर\ ठां$ या सुचनेनुसार सव� !कारचे िलC चे दुi� तीचे 
कामे करणे.  

३. िलC दुi� तचे सव� कामाचे लॉग बुक िलिहणे.  
४. िलCची दjनिदन व िनयमीत  दुi� तीची तपासणी करणे.  
५. िलC दुi� तीसाठी लागणारे � टोअर पाट�ची यादी तयार 
करणे व � टॉक मV ये ठेवणे.  

६. िलC व िलCसाठी लागणारे उपकरणांचा � टॉक 
संभाळणे.  

११. िलपीक 
टंकलेखक 

१. वJर\ ठ िलपीक, सहाgक अिभयंता व िवभाग !मुख 
यांनी सांिगतलेले िटपणी संगणकात तयार करणे.  

२. संगणकातील सव� फाईH स व माहीती संभाळणे.  
३. वJर\ ठांनी सांिगतलेले दैनंिदन कामे करणे. 
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१२. िशपाई वJर\ ठांनी सांिगतलेले कामे करणे. 
 

⋅ मु�ा    �. (. (. (. (तीन))))     ----  िनण�य    घे% या' या    �ि�येत    अनुसर% यात    येणारी    
काय�प) दती, तसेच     

पय�वे+ण    उ- तरदािय- व    �णाली    ---- 
 

मेकॅिनकल िवभागाकडील दैनंिदन कामकाजाचे 
[\ टीने तसेच साईभ5 तांना पुरिवG यात येणा-या 
सेवेबाबत काही बदल, सुधारणा, अडचणी 
सोडिवG यासाठी िवभागाकडुन !� ताव मा. मुO य 
काय�कारी अिधकारी यांचे कडे मंजुरी� तव तसेच 
आव� यकतेनुसार मा. � यव� थापन सिमती सभेपुढे 
िनण�या� तव सादर केला जातो. 

 

⋅ मु�ा    �. (. (. (. (चार)))) ----  काय�    पार    पाड% यासाठी    ठरिव% यात    आलेली    मानके    
---- 
 

िलC, � टीम बॉयलर यांचे वािष�क स� ह�स 
कॉ: टE 5ॅ ट देऊन ते सदैव काया�: वीत ठेवणे, कम�चा-
यांना सुरQाबाबत वेळोवेळी टE िनंग देणे, सव� उपकरणे, 

मिशनरी द* यादीचें वेळोवेळी Preventive 

Maintenance क3न घेणे, िवना अपघात फॅ=ीकेशन 
काम पार पाडणे, सं� थानचे सव� भ5 त िनवास 
इमारतीनंा व सोलर हॉट वॉटर यं-णा चालु ठेवणे. 

 
 

⋅ मु�ा    �. (. (. (. (पाच)))) ----  कामांसंबंधी    सव�सामा0 यपणे    िनयम    ----  
 

कम�चारी वगा�कडुन वापरG यात येणारे िनयम, 

िविनयम, सुचना, िनयम पु� तीका आिण अिभलेख : �ी 
साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड� अिधिनयम 
२००४ अ: � ये काय̂ पार पाडG यात येतात. 

 
 

⋅ मु�ा    �. (. (. (. (सहा)))) ----  िनयं1णाखाली    असले3 या    द4 तएैवजा' या    �वगा�चे    
िविवरण    ---- 
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िवहीत !वगा�नुसार द� तऐवज वेळोवेळी अिभलेख 
कQाकड जमा करG यात येतात. 

 
 

⋅ मु�ा    �. (. (. (. (सात)))) ----  धोरण    तयार    कर% या' या    िकंवा    - यांची    
अंमलबजावणी    कर% या' या     

संबंधात, लोकांशी    िवचार    िविनमय    कर% यासाठी    
िकंवा    लोकांकडुन    िनवेदन    केली    जा% यासाठी    
अ78- वात    असले3 या    कोण- याही    9 यव4 थेचा    
तपिशल    -    “ िनरंक ” 

 
 

⋅ मु�ा    �. (. (. (. (आठ)))) ----  सं4 थेचा    एक    भाग    ; हणुन    िकंवा    स3 ला    दे% या' या    
�योजनासाठी     

घटीत    केले3 या    दोन    िकंवा    अिधक    9 य= ती'ं या    
िमळुन    बनिवले3 या     

मंडळाचे, प?रषदांचे    सिम- यांचे    आिण    अ0 य    
िनकषांचे    बैठकी     

लोकांसाठी    खु3 या    आहेत    िकंवा    कसे    िकंवा    अशा    
बैठकीचंी     

काय�त- वे    जनतेला    पहावयास    िमळ% याजोगी    आहे    
िकंवा    कसे     

याबाबतचे    िविवरण - “ िनरंक ” 

 
 
 
 
 
 
 

⋅ मु�ा    �. (. (. (. (नऊ))))  ----  अिधका----यांची    व    कम�चा----यांची    िनदBिशका    ----  
 

अ .नं.  अिधकारी     /कम�चारी    
नांव 

अिधकारी    पद नोकरीवर    Cजु    
तारीख 

१. �ी अतुल एकनाथ वाघ िवभाग !मुख ०१/०७/२०११ 
२. �ी अB पासाहेब 

तुळिशराम उपाV ये 

िलपीक 
टंकलेखक 

०५/१२/२००६ 

३. �ी रमाकांत हरी� चंm वेH डर २२/०२/१९८७ 
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पवार 
४. �ी शेखर नवनाथ 

सालकर 
वेH डर ०१/०६/२००१ 

५. �ी चंmभान पंुजा गोड̂ वेH डर ०४/१२/२००६ 

६. �ी िशवाजी यशवंत 

सातव 

वेH डर ०४/१२/२००६ 

७. �ी दnा-य नामदेव 

आरणे 

वेH डर ०४/१२/२००६ 

८ �ी संभाजी गंगाधर वाणी वेH डर ०४/१२/२००६ 

९ �ी नारायण महादेव 

जरांगे 

वेH डर ०४/१२/२००६ 

१० �ी वसंत िशवाजी चौधरी वेH डर ०४/१२/२००६ 

११ �ी भैरवनाथ िकसन 

बनकर 
वेH डर ०४/१२/२००६ 

१२ �ी िदलीप माधव 

काटकर  

टन�र ०४/१२/२००६ 

१३ �ी संतोष िशवाजी 
गंुजाळ 

िफटर ०४/१२/२००६ 

१४ �ी महेश मोहनीराज 

शेळके 

िफटर ०४/१२/२००६ 

१५ �ी गोकुळ रंगनाथ डांगे ए. सी. 
मेकॅिनकल 

०३/१२/२००६ 

१६ �ी मoुर गुलाबभाई 
शेख 

मदतनीस ०४/१२/२००६ 

 

⋅ मु�ा    �. (. (. (. (दहा)))) ----  अिधकारी    व    कम�चारी    यांना    िमळणारे    मािसक    
वेतन 

 

अ
....नं
.... 

कम�चा----यांचे    नाव पदनाम मुळवे
तन 

Dे
डपे 

महागा
ई    

भ- ता 

घर
भाडे    
भ- ता 

�वा
स    
भ- ता 

इत
र 

१. �ी अतुल एकनाथ 
वाघ 

िवभाग 

!मुख 
५४,६०
०/- 

०० १८,५६
४- 

४,९१
४/- 

१,३५०
/- 

 

२. �ी अB पासाहेब 

तुळिशराम उपाV ये 

िलपीक 
टंकलेखक 

२७,६०
०/- 

०० १०,४८
८/- 

२,४८
४/- 

१,३५०
/- 

०० 

३. �ी रमाकांत 

हरी� चंm पवार 
वेH डर ५०,५०

०/- 
०० १९,१९०

/- 
४,५४
५/- 

०० ०० 
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⋅ मु�ा    �. (. (. (. (अकरा))))  ---- योजनांचा    तपिशल, �4 तािवत    खच�, 
�- य+    खच�, �- य+     

अिभकरणाला    नेमुन    िदलेला    अथ�संक3 प, 

आिण    संिवत?रत     
केले3 या    रकमांचा    तपिशल. 

 

((((अंजदाजप1क    :    २०२३----२०२४)))) 
 

अ .नं.  तपिशल मंजुर    र= कम 

१. मटेरीअल खरेदी खच� ३०,००,०००/- 

४. �ी शेखर नवनाथ 

सालकर 
वेH डर ३८,६०

०/- 
०० १४,६६

८/- 
०० ०० ०० 

५. �ी चंmभान पंुजा 
गोड̂ 

वेH डर ३०,२००
/- 

०० ११,४७
६/- 

२,७१
८/- 

१,३५०
/- 

०० 

६. �ी िशवाजी यशवंत 

सातव 

वेH डर ३०,२००
/- 

०० ११,४७
६/- 

२,७१
८/- 

१,३५०
/- 

०० 

७. �ी दnा-य नामदेव 

आरणे 

वेH डर ३०,२००
/- 

०० ११,४७
६/- 

२,७१
८/- 

१३५०/
- 

०० 

८ �ी संभाजी गंगाधर 
वाणी 

वेH डर ३०,२००
/- 

०० ११,४७
६/- 

२,७१
८/- 

१,३५०
/- 

 

९ �ी नारायण महादेव 

जरांगे 

वेH डर ३०,२००
/- 

०० ११,४७
६/- 

२,७१
८/- 

०० ०० 

१० �ी वसंत िशवाजी 
चौधरी 

वेH डर ३०,२००
/- 

०० ११,४७
६/- 

२,७१
८/- 

०० ०० 

११ �ी भैरवनाथ िकसन 

बनकर 
वेH डर २७६००

/- 
०० १०४८८

/- 
२४८४

/- 
१३५०/

- 
०० 

१
२ 
�ी िदलीप माधव 
काटकर  

टन�र २७,६०
०/- 

०० १०,४८
८/- 

२,४८
४/- 

०० ०० 

१३ �ी संतोष िशवाजी 
गंुजाळ 

िफटर ३०,२००
/- 

०० १०,२६
८/- 

२,७१
८/- 

१,३५०
/- 

०० 

१
४ 
�ी महेश 

मोहनीराज शेळके 

िफटर ३०,२००
/- 

०० १०,२६
८/- 

२,७१
८/- 

१,३५०
/- 

०० 

१
५ 
�ी गोकुळ रंगनाथ 

डांगे 

ए.सी. 
मेकॅिनक 

३०,२००
/- 

०० ११,४७
६/- 

२,७१
८/- 

१,३५०
/- 

०० 

१
६ 
�ी मoुर 
गुलाबभाई शेख 

मदतनी
स 

२२१००/
- 
०० ८३९८/- १९८९

/- 
६७५/

- 
०० 
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२. नवीन मिशनरी खरेदी खच� ९,६२,००,०००/- 
३. फिन�चर खरेदी खच� १०,०००/- 
४. � टेशनरी खच� ५,०००/- 
५. गॅस िबल खच� ७,००,००,०००/- 
६. कं-ाटी कम�चारी पगार खच� ८०,००,०००/- 
७. इमारत दु3� ती व देखभाल ६८,००,०००/- 
८. मिशनरी दु3� ती व देखभाल १,२०,००,०००/- 
९. िकरकोळ खच� ५०,०००/- 
१०. िशकाऊ उमेदवार मानधन खच� १०,००,०००/- 
११. !वास खच� १०,०००/- 

एकुण    र= कम    : १९,७०,७५,०००////---- 
 

⋅ मु�ा    �. (. (. (. (बारा)))) ----  अथ�सहा!    व    काय��मा' या    अंमलबजावणीची    ?रत    
तसेच    केले3 या     

र= कम    आिण    काय��मां' या    लाभािधका -यांचा    
तपिशल    “ िनरंक ”  

 

⋅ मु�ा    �. (. (. (. (तेरा))))  ----  M या    9 य= तीनंा    सवलती, परवाने    िकंवा    
�ािधकारप1े    िदलेली    आहेत    अशा     

9 य= तीचंा    तपिशल  - “ िनरंक ” 

 

⋅ मु�ा    �. (. (. (. (चौदा)))) ----  िवभागाकडे    इले= टO ॉिनक    4 वCपात    उपलQ ध    
असलेली    मािहती    ----     

सं� थानचे अिधकृत संकेत� थळावर खालील मािहती 
उपलp ध क3न देG यात  

आलेली आहे. 
१) �ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड� 
अिधिनयम 

२) �ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड� यांचा 
आकृतीबंध तसेच महारा\ टE  शासनाचे अिधकृत 
संकेत � थळावर �ी साईबाबा सं� थान 
िव� व� त� यव� था, िशड� अिधिनयम २००४ (मराठी व 
इंqजी !कािशत करणेत आलेला आहे.) 

 

⋅ मु�ा    �. (. (. (. (पंधरा)))) ----  मािहती    िमळिव% यासाठी    नाग?रकांना    उपलQ ध    
असणा----या सुिवधांचा     

तपिशल ---- 
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(सं� थान अिधकृत संकेत� थळ) www.sai.org.in 

 
 

⋅ मु�ा    �. (. (. (. (सोळा)))) ----  जनमािहती    अिधका----यांची    नावे, पदनामे    
आिण    इतर    तपिशल    ---- 

 

जनमािहती    अिधकारी 
 

अ .नं.  जनमािहती    अिधका----
याचे    नाव 

अिधकारी    पद     दुर) वनी    �.... 

१. �ी अतुल एकनाथ वाघ !. मेकॅिनकल 
िवभाग !मुख 

०२४२३ २५८८२५ 

 

सहा!क    जनमािहती    अिधकारी 
 

अ .नं.  सहा!क    जन    मािहती    
अिधका----याचे    नाव 

अिधकारी    
पद 

    दुर) वनी    �.... 

१. �ी आB पासाहेब तुळशीराम 
उपाV ये 

िलिपक 
टंकलेखक 

०२४२३ २५८८२४ 

 

�थम    अपीलीय    �ािधकारी 
 

अ .नं.  अपीलीय    मािहती    
अिधका----याचे    नाव 

अिधकारी    पद दुर) वनी    �.... 

१. �ी बी. डी. दाभाडे  काय�कारी 
अिभयंता 

०२४२३ २५८८९९ 

 

⋅ मु�ा    �. (. (. (. (सतरा)))) ----  िवहीत    कर% यात    येईल    अशी    मािहती    ----    “ 

िनरंक    ”  

 
 

 

       (अतुल वाघ) 
मेकॅिनकल    िवभाग    �मुख 

 
 

(बी. डी. दाभाडे) 

काय�कारी    अिभयंता 
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�ी साईबाबा सं� थान 
िव� व� त� यव� था, िशड� 

 
 
 
 
 
 

 


