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मािहती अिधकार अिधिनयम कलम ४ : सावजिनक ािधकरणांवरील आबध
ं ने :कलम ४(१) (ख) माणे :-

तावना :ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) हा एक धमदाय यास असनू सं थानचे शासन इतर कुठ याही
शासनापे ा पणू त: वेग या व पाचे आहे. सं थान या शासनामधील कामकाजाम ये असलेली िविवधता व ीकोन इतर
विचतच आढळतो. शासना या कामकाजाचा पाया हा मळ
े ावर आधारलेला
ु ातच ी साईचें भ ाचं ी सेवा या मख
ु उश
अस याने येथील शासनाची सरं चना व िनकष इतर शासक य, अशासक य, औ ोिगक, समाजसेवी व इतर कुठ याही े ातील
सं थे या शासनापे ा पणू त: िभ न आहे.
ी साईबाबा सं थानचे काय म शासन हे मा. यव थापन सिमती या कुशल व अ यंत सखोल मागदशनाखाली
िनि तच ी साईभ ां या सेवे या कसोटीस पूणत: पा ठरले आहे. सं थानचा िवकासाचा वेग पाहता सं थान उ म लौिककास
ा आहे व राहील, यात शंका नाही.
ी साईबाबा सं थान हे एक आंतररा ीय क त चे देव थान आहे. िशड ला देशातनू च न हे तर जगातून साईभ येतात.
साहिजकच इथं येणा-या येक भ ांची सं थानकडून उ म सेवेची अपे ा असते.
िशड येथे ी साईबाबां या दशनासाठी व ी साईबाबांचे चरणी ा समु न अपण कर यासाठी संपणू भारतातूनच न हे
तर जगभरातनू हजारो साईभ दररोज सतत िशड त ये जा करत असतात. कधीकधी हा आकडा लाखां या घरात जातो. या
भ ां या अपे ा सं थानला कायम ल ात ठे वा या लागतात. कारण काळानसु ार भ ां या अपे ा बदलत आहेत आिण या
पणू ही करणे गरजेचे आहे.
वीज ही आज या काळाची मह वाची गरज आहे. कारण सपं णु काश यव था, संपणु दळणवळण यं णा, टेलीि हजन
नेटवक, संगणक यं णा, पाणी यव था, णालयातील मिशनरी, वातानक
ु ु लीत यं णा या सपं ुणत: वीजेवर अवलंबनू आहेत.
वीजपरु वठा जर सरु ळीत चालू असेल तर इतर िवभागांचे कायालयातील कामकाज सरु ळीत चालते. सं थानची सव
कायालये, भ ांसाठी असले या सव इमारती, पाणीपरु वठा यं णा, णालये, कमचारी सं थान िनवास थाने, सादालय, दरू वनी
यं णा, आय. टी. यं णा वगैरे सव िठकाणी आज वीजपरु वठा उपल ध क न दे यात आलेला आहे. महारा रा य वीज िवतरण
कंपनीचा वीजेचा स लाय खंडीत झा यानंतर पयायी वीजपरु वठा हणनू जनरे टर दारे वीजपरु वठा क न वीजपरु वठा सरु ळीत व
अखडं ीत ठे वला जातो.
ी साईबाबा सं थानम ये ी साईभ ां या गरजा ल ात घेता ी साईभ ासं ाठी िनवास थाने, सादालय
या यित र व छ पाणीपरु वठा, परीसर व छता, वैदयक य सिु वधा, शालेय िश ण इ यादी उप म राबिव यात येतात. या सव
सिु वधा उपल ध क न दे यासाठी सवात अिनवाय घटक हणजे वीज ( Electricity ) हा आहे. सरु ळीत, सरु ि त व अिवरत
वीजपरु वठा करणे हे िव तु िवभागाचे येय आहे व यासाठी लागणा या कायवाहीचे िदघकालीन यश वी िनयोजन करणे व
याची अमं लबजावणी यो य काळात पणु क न अिवलबं िव तु परु वठा चालू करणे हे िव तु िवभागाचे वैिश ् य आहे व यासाठी
िव तु िवभागातील अिधकारी व कमचारीवृदं सव िमळून सतत कायरत आहेत.
महारा रा य वीज िवतरण कंपनीचा वीजेचा स लाय खंडीत झा यानंतर पयायी वीजपरु वठा हणनू जनरे टर दारे
वीजपरु वठा क न भ ाचं ी वीजेअभावी कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची सतत काळजी घेतली जाते.
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* ी साईबाबा सं थानचा िव तु िवभाग १९५५ साली अि त वात आला.*
सु वातीला या िवभागा दारे ी समाधी मंिदर, दारकामाई, चावडी, गु थान मंिदर यािठकाणी वीजपरु वठा कर याचे
येय होते. परंतू याकाळात महारा रा य िव तु मंडळाचा िव तु परु वठा येथे उपल ध नस याने या िठकाणी वीजपरु वठा करणे
अवघड होते. यासाठी सं थानने १९५५ साली पिहला जनरे टरसेट बसिवला. हा जनसेट फ सायंकाळी ०७.०० ते रा ौ ११.००
व पहाटे ०४.३० ते सकाळी ०७.०० वाजेपयतच चालिवला जात असे. या जनरे टरचा वीजपरु वठा हा फ ी समाधी मिं दर,
दारकामाई, चावडी, गु थान मंिदर या करीताच के ला जात असे,

*सन १९६४ साली महारा रा य िव ुत मंडळाचा वीजपुरवठा िशरडीसाठी सु झाला.*
यानंतर सं थानने महारा रा य िव तु मंडळाकडून वीजपरु वठा घेतला. हा वीजपरु वठा २४ तास उपल ध झा याने ी
समाधी मंिदर, दारकामाई, चावडी, गु थान मंिदर, हनुमान मंिदर, गणपती मंिदर, शनी मंिदर, कािनफनाथ मदं ीर यासोबतच
ट याट याने नतं र बांध यात आले या सेवाधाम इमारत, शांतीिनवास व भ िनवास, रोडलाईट, मंगल कायालय, साईऊ ान
वगैरे इमारत ना महारा रा य िव तु मंडळाचा वीजपरु वठा जोडून घे यात आला.
आता सव िठकाणी हणजेच मिं दर परीसर, ी साई सादालय, साईनगर / ी साईबाबा हॉ पीटल, ारावती ( ी
साईनाथ हॉि पटल ), भ िनवास थान, साठवण तलाव, साईआ म, साईधमशाळा, निवन टाफ वाटर ( सेवाधाम ) यािठकाणी
महारा रा य वीज िवतरण कंपनीकडून वीजपरु वठा घे यात आलेला आहे.
िदवसिदवस ी साईचा मिहमा वाढू लागला, तसतसा या भ ाचं ा दशनासाठी ये याचा ओढा वाढू लागला. या
भ ां या िनवासाकरीता सं थान परीसरात इमारती वाढू लाग या. याच माणे साद पी भोजनाची यव था हावी हणनू ी
साई सादालयही सु के ले. महारा रा य िव तु िवतरण कंपनीचा वीजपरु वठा खडं ीत झा यानतं र भ ाक
ं रीता असले या
जेवणा या हॉलम ये अधं ार होत असे व भ ामं ये चलिबचल सु होई. या सव अडचणीवर मात कर यासाठी िडझेलवर
चालणारा निवन जनरे टरसेट बसिव यात आला.
ी साईनाथ णालय १९६२ साली सु झा यानतं र हळूहळू यात सधु ारणा होत गे या. मिशनरी वाढत गे या
याच माणे णाचीही गद वाढत गेली. यानसु ार यािठकाणी महारा रा य वीज िवतरण कंपनीचा स लाय खडं ीत झा यानतं र
यािठकाणीही पयायी वीजपरु वठयासाठी जनरे टरसेट बसिव यात येऊन णां या सु षु ा कर यातील अडचणी दरू झा या.
िदवसिदवस पच
ं ोशीतील, इतर िज हा, रा य यािठकाण या लोकाचं ा णालयावरील िव ास वाढ याने णालयात िविवध
कार या उपचारांची व यासाठी िविवध उपकरणांची आव यकता िनमाण झाली. या सव गो ना वीजपरु वठा कर यासाठी पवू
बसिव यात आलेला जनसेट कमी पडू लागला. यानसु ार जा त मतेचा आवाज न होणारा जनसेट बसिव यात आला.
हळूहळू सं थानचे इतर परीसरात भ ांसाठी िनवास थाने व इतर कारणासाठी इमारती बांध या गे या. सं थान
अिधकारी, कमचारी यां याकरीता वेगवेग या परीसरातनू िनवास थाने बांधली गेली. या सव िठकाणी वीजपरु वठ्यासाठी
सब टेश स उभार यात येऊन व निवन जनरे टरसेट बसिव यात आले.
अशा कारे सं थानम ये असणा-या सव इमारत मधील लाईट ग यव था तसेच सव मिशनरी व इतर यं सामु ी तसेच
इतर इले ीक उपकरणे यव थीत चालू ठे व याचे काम िव तु िवभागामाफत तीनही पाळयांम ये अखंड चालते.
वरील माणे यव थीत र या िव तु परु वठा कर यासाठी व मे टेन स करणेसाठी सं थान या िविवध झोनमधील िठकाणी
कमचारी नेमनू याचे िनयोजन िव तु िवभागामाफत के ले जाते.
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सं थान या िविवध झो समधनू ( परीसरातनू ) महारा रा य वीज िवतरण कंपनीचा स लाय जोडून घे यासाठी एकुण
१० हाय हो टेज ( ११००० / ४३३ हो ट्स) सब टेश स उभारलेली आहेत.
महारा रा य वीज िवतरण कंपनीचा स लाय खिं डत झा यानतं र करावया या तातडी या वीजपरु वठ्यासाठी एकुण २५
जनसेट कायाि वत आहेत.
ी समाधी मिं दर, चावडी, ारकामाई, शांितिनवास मधील दशनलाईन हॉल, मंिदर परीसर, शांितिनवास मधील
कायालये, भ िनवासमधील दशनलाईन हॉल, भ िनवासमधील लेखाशाखा कायालय, साईिनवास अितथीगृह, साईउदयान,
सेवाधाम, शांितिनके तन, साई भ िनवास थान ( ५०० म ), शै िणक संकुल, साठवण तलाव, ी साईबाबा हॉ पीटल, ी
साईनाथ णालय, दारावती इमारत, ी साई सादालय, साई आ म व साई धमशाळा, सं थान अिधकारी िनवास थाने, सं थान
कमचारी िनवास थाने, िविवध िठकाणी ( गांवामधनू ) असलेले पालखी थांबे या सव िठकाणी साईभ ांकरीता साधारणत:
७००० नग िसल ग फॅ न, ए झॉ ट फॅ न, टॅ ड फॅ न व साधारणत: ९००० नग टयबु लाईट तसेच साधारणत: १२९५ ीट लाईट
िफट ज बसिवले या आहेत.
दशनासाठी येणा या व िनवास थानामधनू राहणा या भ ांसाठी तसेच कायालये व कमचारी / अिधकारी िनवास थाने
येथे कर यात येणा या पाणीपरु वठ्याकामी असले या यं णे या पंपसेट, आर. ओ. िफ टस वगैरे मिशनर ना अखंड वीजपरु वठा
करावा लागतो.
या सव उपकरणांचा २४ तास वापर चालू अस याने या उपकरणांचे साफसफाई व सि हिसगं करणेबाबत िनयोजन करावे
लागते. िव तु िवभागातील दैनिं दन मे टेन स कामे, निवन वायर ग, इले ीक त ार चे िनवारण करणे यासोबतच मिशनरी
साफसफाईची व सि हिसगं ची कामांचेही िनयोजन करावे लागते.
यासोबतच सं थान या सव मिशनर ना तसेच ी साईबाबा हॉि पटलमधील व ी साईनाथ णालयातील सव अ ावत
व अ याधिु नक मिशनरी, ी साईमिं दर परीसरातील १५० ए.सी. व ज, ी साईबाबा हॉि पटलमधील व साईनाथ णालयातील
िमळून स ल ए.सी. िस टीमसोबतच जवळपास २५० ए.सी. व ज, इतर सव परीसरातील इमारती व िनवास थांनामधनू
जवळपास ४०० ए.सी. या सव मिशनर ना अखडं वीजपरु वठा करावा लागतो.
उ सव काळाम ये िव तु िवभागामाफत लाईिटंग डेकोरे टस आणनू मु य मिं दर व मिं दर परीसर येथे िव तु रोषणाई
के ली जाते.
िशवाय नवनिवन बांध यात येणा या इमारत या िव तु िवषयक निवन होणा या कामावर दैनिं दन ल ठे वणे,
मिशनर ची उभारणी यवि थत क न घेण,े या सवासाठी लागणा या वीजपरु वठ्यासाठी महारा रा य वीज िवतरण कंपनीकडे
तसेच इतर शासक य यं णेकडे यो य या कागदप ाचं ी पतू ता क न परवान या ा क न उपल ध क न घेऊन वीजपरु वठा
जोडून घेणे वगैरे कामांचाही समावेश िव तु िवभागा या कामकाजात होतो.


मु ा . (एक) - रचना, काय व कत य याचा तपिशल :-

महारा शासनाने पनु घटीत के ले या ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) चे अिधिनयमात ``सिमतीची कत ये व
अिधकार`` या िशषकाखाली अिधिनयम नबं र १७ (२) मधील (ठ) म ये ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यांनी
साईभ ानं ा सोयी-सिु वधा उपल ध क न दे या या ीने याचं े अिधप याखाली िविवध िवभाग सु के लेले आहेत. यापैक
िव तु िवभाग हा एक िवभाग कायरत आहे. याची रचना, काय व कत ये याचं ा तपिशल खालील माणे आहे.
१) रचना :- ( आकृ तीबध
ं ानसु ार )
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ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )

िव तु िवभाग

उप कायकारी अिभयंता
( िव तु )
सहा यक अिभयतं ा
किन अिभयंता ( िव ुत )
कायालयीन कामकाज

किन अिभयंता ( िव तु )
लॅिनंग व निवन कामे

किन अिभयंता ( िव तु )
जनसेट व सब टेश स

किन अिभयंता ( िव ुत )
दु ती व देखभाल

िलपीक टंकलेखक १

शासक य आिण इतर

संगणक ऑपरे टर - १

ऑटो – कॅ ड ऑपरे टर - १

मंिदर परीसर जनसेट ऑपरे टर -३
येक िश टला–१

भ िनवास परीसर जनसेट ऑपरे टर -३
येक िश टला–१

टोअर िकपर - २

निवन कामे देखरे ख तारतं ी
-४

साईनगर परीसर जनसेट ऑपरे टर ३ येक िश टला–१

ारावती परीसर जनसेट ऑपरे टर -३
येक िश टला–१

िशपाई - १

िशपाई - १

मदतनीस - २

मदतनीस - २

िव तु पयवे क – ३
येक िश टला–१

प यवहार

साई सादालय परीसर जनसेट ऑपरेटर -३
येक िश टला–१

हे पर – इलेि कल – ६
येक िश टला – २

हे पर नॉन इलेि कल - ५
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िव तु पयवे क –
रली र - १

सेवाधाम टाफ वाटर जनसेट ऑपरे टर -३
येक िश टला–१

तारतं ी रली हर - ३

िव तु पयवे क
जनरल िश ट - ३
मंिदर परीसर - िश ट तारतं ी – ६
जनरल िश ट - २
एकुण - ८
साईनगर परीसर - िश ट तारतं ी – ६
जनरल िश ट - २
एकुण - ८
साई सादालय िश ट तारतं ी – ६
जनरल िश ट - २
एकुण - ८

हे पर – इलेि कल – ६
येक िश टला – २
तारतं ी आठवड्या सटु ् या व
रजा रली हर - ९

िव तु पयवे क –
रजा रली र - 2
भ िनवास परीसर - िश ट तारतं ी – ६
जनरल िश ट - १
एकुण - ७
ारावती परीसर - िश ट तारतं ी – ६
जनरल िश ट - १
एकुण - ७
साईबाबा हॉि पटल - िश ट तारतं ी – ३
जनरल िश ट - १
एकुण - ४
हे पर नॉन इलेि कल - ५

ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )
२).

िव तु िवभाग

कामांचा व कत यांचा तपिशल –
०१

िवभागाचे नांव

०२

पणु प ा

०३
०४

कायालय मख
ु
कोण या खा या या अिधन त कायालय आहे.
कामाचा अहवाल कोण या खा याकडे सादर के ला
जातो.

०५
०६

कायक ा – भौगोिलक

०७

अगं ीकृ त त

०८

येय / धोरण

०९

कायालयाचा वेळ व दरु वनी माक
ं

१०

कायालयीन सा ािहक सु ी

िव तु िवभाग
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड ,
ता.राहाता,िज.अहमदनगर (महारा )-४२३१०९
उप कायकारी अिभयतं ा (िव तु )
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड
मा.मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा
सं थान िव त यव था, िशड
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड ची
मालक चा संपणू परीसर व या सव परीसरातील
इमारती व यासंबंधी अनषु ंिगक िव तु यव था
सं थान या सव इमारत ना व प रसराकरीता
अखंडीत िव तु परु वठा करणे.
साईभ ांना अखंडीत िव तु परु वठा यव था करणे,
उजा बचत करणे, िवना अपघात िव तु कामे करणे,
सरु ि तते या िनयमांचा अवलंब करणे, नवनवीन
तं ानाचा वापर करणे
कायालयीन कामकाज वेळ सकाळी १०.०० ते
१.३० ते व २.०० ते ६.०० पयत
दरू वनी मांक (०२४२३) २५८९८८, २५८९९८
रिववार

अ). अिधकारी कायकाल :अ. .

अिधका याचे नांव

पदनाम

िवभागातील

कालावधी

शेरा

१९५५ ते

३१-१२-१९८६

३१-१२-१९८६

रोजी िनवृ

थान
०१)

ी. वसतं शंकरराव कुलकण

िव तु िवभाग मख
ु

िव तु अिभयतं ा
०२)

ी. िवजय गणपतराव रोहमारे
उप कायकारी अिभयतं ा (िव तु )

०३)

ी. काश नाना अभगं

उप कायकारी अिभयतं ा (िव तु )
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खाते मख
ु
खाते मख
ु

खाते मख
ु

०१-०७-१९८६ ते
०६-०८-२००९

३०-०९-२०२१

०७-०८-२००९ ते

रोजी िनवृ

३०-०९-२०२१
खाते मख
ु

०१-१०-२०२१
पासनू पढु े

-

ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )

िव तु िवभाग

ब). सब टेश स व जनसेट िडटे स अ. .
०१)
०२)

िठकाण
ी साई मिं दर
ी साईबाबा हॉ पीटल + साईनगर प रसर

०३)

धमशाळा ( ी साईनाथ णालय + ारावती )

०४)
०५)
०६)
०७)
०८)
०९)
१०)
११)
१२)
१३)
१४)
१५)
१६)

भ िनवास ( ५०० स )
साईआ म ( लाईट ग व पॉवर लोड )
साईआ म ( लाईट ग व पॉवर लोड )
साईधमशाळा ( लाईट ग व पॉवर लोड )
ी साई सादालय
कनकुरी साठवण तलाव
सेवाधाम टाफ वाटर ( िनमगांव - िनघोज)
ी साईबाबा शै िणक सक
ं ु ल (िनमगांव)
रथ पालखी जनसेट
शांितिनके तन जनसेट
पेअर फॉर – रथ पालखी
बस थानक भ तिनवास
फायर अॅ ड से टी िवभाग

सब टेश स ( ा सफॉमर )
१००० के . ही.ए.
१००० के . ही.ए.
०५०० के . ही.ए.
०५०० के . ही.ए.
०५०० के . ही.ए.
०६३० के . ही.ए.
०६३० के . ही.ए.
०६३० के . ही.ए.
०६३० के . ही.ए.
एल.टी.स लाय - १०० के . ही.ए.
०२०० के . ही.ए.
०६३० के . ही.ए.
-

जनसेट - १
५०० के . ही.ए.
५०० के . ही.ए.

जनसेट -२
५०० के . ही.ए.
१०१० के . ही.ए.

२५० के . ही.ए.

२५० के . ही.ए.

५०० के . ही.ए.
५०० के . ही.ए.
३२० के . ही.ए.
५०० के . ही.ए.
५०० के . ही.ए.
२५० के . ही.ए.
३२० के . ही.ए.
१५ के . ही.ए.
१५ के . ही.ए.
१० के . ही.ए.
६२.५ के . ही.ए.
५० के . ही.ए.

१०० के . ही.ए.
५०० के . ही.ए.
३२० के . ही.ए.
५०० के . ही.ए.
२५० के . ही.ए.
१०० के . ही.ए.
३२० के . ही.ए.
-

क). यापवू िव तु िवभागा या थापनेपासनू िव ुत िवभागा या िनयं णाखाली असलेले उपिवभाग, परंतू आता निवन

पुण व पातील वतं िवभाग :- (निवन आकृतीबंधानस
ु ार)
०१) पाणीपरु वठा (०२) विन पे न व टेलीफोन (०३) मेकॅिनकल (वकशॉप,िल ट,सोलर िसि टम,एअर कंिडशिनगं ,स ल ए.सी.िसि टम)
०४) सीसीटी ही

ड). अपारंपारीक उजा - वीज िनिमती क प :- पवन च क ( िवंड मील )

अपारंपा रक ऊजअंतगत साईबाबा सं थानने मे.सझु लॉन एनज िल. यांचेमाफत भोयरे पठार ( सुपा ) या िठकाणी २.५ मेगावॅट पवनच क क प उभा न
िदनांक १४ ऑग ट २००७ रोजी दपु ारी १६:०० वाजता सदर क प चालू क न कायाि वत के लेला आहे. सदर क प उभारणीकरीता एकुण र कम पये
१५,३९,६४,८००/- इत या र कमेचा कायादेश दे यात आला होता. परंतु य ात र कम .१४,७८,६३,४२०/- खच झालेला आहे. तसेच या यित र
मे. महारा ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा), पणु े यांना स लागार फ (२%) र कम .२९,५७,२६८/- इतक व मे.िमटकॉन पणु े यांना स लागार फ (२.५
%+ टॅ सेस) र कम .४१,४३,४८३/- इतक आदा कर यात आलेली आहे. या पवनच क क पा दारे िनमाण झालेली वीज महारा रा य वीज िवतरण
कंपनीला दे यात येते. हा क प चालू झा यानतं र ( िद. १४-०८-२००७ पासनू ) उ प नाचा तपिशल पढु ील माणे आहे.
अ.न.ं
०१)
०२)
०३)
०४)
०५)
०६)
०७)
०८)
०९)
१०)
११)
१२)
१३)
१४)
१५)

कालावधी
र कम पये
िद.१४-०८-२००७ ते िद.३१-०३-२००८
. ६८,०४,६००/िद.०१-०४-२००८ ते िद.३१-०३-२००९
. १,८४,६६,५०८/िद.०१-०४-२००९ ते िद.३१-०३-२०१०
. १,८१,४३,०६८/िद.०१-०४-२०१० ते िद.३१-०३-२०११
. १,७०,०६,१६९/िद.०१-०४-२०११ ते िद.३१-०३-२०१२
. १,९४,४९,०७७/िद.०१-०४-२०१२ ते िद.३१-०३-२०१३
. २,०५,२७,३७१/िद.०१-०४-२०१३ ते िद.३१-०३-२०१४
. २,१८,०५,३१५/िद.०१-०४-२०१४ ते िद.३१-०३-२०१५
. २,००,१४,४९२/िद.०१-०४-२०१५ ते िद.३१-०३-२०१६
. २,०१,१२,०३१/िद.०१-०४-२०१६ ते िद.३१-०३-२०१७
. २,२१,०९,७८२/िद.०१-०४-२०१७ ते िद.३१-०३-२०१८
. २,०८,५२,९८३/िद.०१-०४-२०१८ ते िद.३१-०३-२०१९
. २,३९,९८,१६४/िद.०१-०४-२०१९ ते िद.३१-०३-२०२०
. २,४१,३६,३८९/िद.०१-०४-२०२० ते िद.३१-०३-२०२१
. १,३७,८४,२४०/िद.०१-०४-२०२१ ते िद.३१.०३.२०२२
.०,९९,३५,२२२/एकुण र कम पये :. २७,७१,४५,४११/पवनच क क पापासनू माहे ऑग ट-२००७ ते माहे माच-२०२२ पयत एकुण र कम पये :- . २७,७१,४५,४११/-
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ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )

िव तु िवभाग

इ). सौर उ णजल सयं ाकरीता के सरकार डून िमळिवलेले अनदु ान ( . १,५३,३०,०००/- )
( . एक कोटी ेप न लाख तीस हजार मा )
साईआ म व साईधमशाळा यािठकाणी िनवासाकरीता येणा-या साईभ ांना गरम पा याची यव था हावी हणनु
सं थानने दो ही इमारत या छतावर एकुण ३,९५,००० िल. ित िदन इत या मतेची सौर उ णजल यं णा बसिव यात
आलेली आहे. या यं णेचे त स लागार महारा उजा िवकास अिभकरण, पणु े या महारा शासना या अिं गकृ त
सं थेमाफत सं थानला सौर उ णजल यं णेवर अनदु ान िमळणेकरीता िव तु िवभागाने के ले या अथक प र माने
. १,५३,३०,०००/- मा ( . एक कोटी ेप न लाख तीस हजार मा ) इतके अनदु ान िमळिवलेले आहे. ( चेक नबं र
१७२८८९ िदनांक :-२३.०२.२०१६ )


मु ा . (दोन) - अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये –


अ.नं.

अिधकार पद

०१)

उप कायकारी
अिभयंता (िव तु )

मजं रु थायी िव मान
पदसं या पदसं या

०१

०१

सवसाधारण कत ये
१
२
३

४
५
६
७
८

९

१०
११

R.T.I. - ELECTRICAL DEPARTMENT 2021 Page No. 7

िव तु िवभागा या संपणु कामकाजाचे वयव
् थापन
करणे. कामकाजावर िनयं ण ठे वणे.
िव तु िवभागाचे सपं णु कामकाजावर िनयं ण ठे वणे.
िव तु िवभागा या पयवे क तसेच सव कमचा-यांचे
कामकाजाचे िनयं ण करणे, यांना कामकाज नेमनू देण,े
यांचेकडून कामे करवनू घेण.े यांचे कामावर िनयं ण
ठे वणे.
िव तु िवभागा या पयवे क तसेच सव कमचा-यांचे रजा मंजरु
करणे / सं थान या कामा या गरजेनसु ार आव यकता पड यास
नामजं रु करणे.

िव तु िवभागा या पयवे क तसेच सव कमचा-यांचे
गैरवतनासबं ंधी कायवाही करणे.
िव तु िवभागाकडे कायालयीन प यवहार पाहणे व
या माणे कायवाही करणे.
महारा रा य वीज िवतरण कंपनीकडून आलेली सव
बीले चेक क न पढु ील तजवीज करणे.
सं थान या तािवत निवन कामाचे क स टंट /
आिकटे ट यांचेकडून इि टमेट / ाई जं तयार करवनू
घेण.े
क स टंट / आिकटे ट याचं ेकडून आलेले निवन
कामाचे इि टमेट / ाई जं चेक करणे, आव यकता
भास यास यात सं थान या गरजेनसु ार लागणारे बदल
सचु वनू या माणे या इि टमेटम ये / इि टमेटम ये /
ाई ंजम ये क स टंट / आिकटे ट यांचेकडून या माणे
बदल करवनू घेण.े
शासक य अिधकारी तसेच महारा रा य वीज िवतरण
कंपनी याचं ेशी सपं कात राहन सं थानसाठी यो य ते
सहकाय िमळिवणे.
िव तु यं णा सरु ळीत चालू राहील यासाठी देखरे ख
करणे.

ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )

िव तु िवभाग

सं थानसाठी कं ाटदारामाफत चालू असले या निवन
कामांवर देखरे ख करणे व टडरनसु ार काम करवनू घेण.े
सं थान या सव झोनमधील कायाि वत असलेले ९
१३ उ चदाबाचे सब टेश स, २१ जनसेटस याचं े सव
कामकाज पाहणे, यांचे दु ती / देखभाल करवनू घेण.े
२४ तास x ३६५ िदवस सतत चालू असले या
सब टेशन व जनसेट या यं णेचे कामकाज िव तु
१४
पयवे क, तारतं ी व इतर कमचारी यांचेकडून करवनू
घेण.े
मा.उप कायकारी अिभयतं ा (िव तु ) यांचे िनयं णा
१
खाली कामकाज पाहणे.
िव तु िवभागाकडील कायालयीन प यवहार पाहणे व
२
यानसु ार कायवाही करणे.
३ निवन कामांचे इि टमेट तयार करणे.
४ टडरनसु ार झालेली कामे तपासणे.
िव तु परु वठा सरु ळीत चालू राहील याबाबत देखरेख
५
करणे.
६ िव तु िन र क कायालयाशी प यवहार करणे.
सं थानचे सव िठकाणचे सब टेशन व जनसेट
७
काया वीत राहील याची द ता घेण.े
१ व र ठांचे आदेशानसु ार कामांचे िनयोजन करणे.
२ सव पयवे क यांना कामाचे िनयोजन क न देण.े
चालू असले या कामाचं े िठकाणी जाऊन कामाचे
३ पयवे क करणे व टडरनसु ार कामे चालू असेलबाबत
खा ी क न घेण.े
िव तु िन र क यांचेशी सपं क साधनू सव िठकाणांचे
४
सब टेश सचे वािषक इ पे शन क न घेण.े
िव तु पयवे क यांना कामात आले या अडचण चे
५
िनवारण करणे.
६ ती ही िश टचे कामकाजावर िनयं ण ठे वणे.
पॅनल
े म ये दोष िनमाण झा यास दोष दु त क न
७
िव तु परु वठा चालू ठे वणे.
०४/१२, १२/०८, ०८/०४ या िश ट डयटू ीवरील िव तु
पयवे क यांची कामे :१ मंिदर परीसर (सं थान परीसर), ी साईबाबा हॉ पीटल
+ साईनगर, धमशाळा + ी साईनाथ णालय, ी साई
सादालय, साईबाबा भ िनवास थान (५०० म),
साईआ म, साईधमशाळा, शातं ीिनके तन, साईआ म ए
व बी, साठवण तलाव व किन महािव ालय,
शै िणक संकुले, आय.टी.आय., निवन टाफ वॉटर,
हेलीपॅड मधील सव जनरे टस व सव सब टेश स नेहमी
कायाि वत राहतील याची काळजी िश टवरील िव तु
पयवे क यांनी घेणे असनू यासाठी िश टवरील िव तु
१२

०२)

सहा यक अिभयंता
(िव तु )

०१

००

०३)

किन ठ अिभयतं ा
(िव तु )

०४

००

०४)

िव तु पयवे क

०९

०३
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ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )

िव तु िवभाग

२

३

४

५

६

७
८

९
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पयवे क यांनी राऊंड घेऊन पाहणी क न ही यं णा
सिु थतीत व यव थीत चालू राहील याची द ता घेण.े
सव जनरे टरसेटचे ए.एम.एफ.पॅनेल, मेन महारा रा य
वीज िवतरण कंपनी पॅनल
े तसेच िड ी यश
े
ु न पॅनल
याम ये दोष िनमाण झा यास वरीत दोष शोधनू तो
दु त क न वीजपरु वठा सरु ळीत ठे व याची जबाबदारी
िश टवरील िव तु पयवे क यां यावर आहे.
जनरे टरसेटसाठी लागणारे िडझेल, ऑईल, िड टील
वॉटर पे ोल पपं ाव न आणणे, याची रिज टरला न द
घेण,े वापरले या िडझेलवर व िश लक िडझेल तसेच
जनरे टर चाल याचा कालावधी याचा संपूण िहशोब
ठे व याची जबाबदारी िव तु पयवे क यां यावर आहे.
िडझेल रिज टरवर या या िश टवरील संबंधीत
पयवे क यांनी या या िश टम ये आणलेले व खच
पडले या िडझेल या रिज टरवर न द क न वा री
करणे. तसेच या या िश टवरील चाज देणा-या व चाज
घेणा-या कमचा-यां या स ा िडझेल रिज टरवर न द
घे याची जबाबदारी िश टवरील िव तु पयवे क याचं ी
आहे.
येक मिह याअखेर या या िश टम ये चालले या
जनरे टरचा कालावधी मिहनाभरात लागलेले िडझेल व
मिहनाअखेर िश लक िडझेल याचा ताळे बदं सादर
कर याची जबाबदारी िव तु पयवे क याचं ी आहे.
संबंधीत िश टम ये आले या त ार चे िनवारण या
या िश टवरील कमचा-यांकडून करवनू घेऊन यं णा
सरु ळीत चालू ठे व याची जबाबादारी िश टवरील िव तु
पयवे क यांची आहे.
उ सवा या कालावधीत या या िश टम ये िनघणारी
ऐनवेळची कामे पणू क न घे याची जबाबदारी
िश टवरील िव तु पयवे क यांची आहे.
संबंधीत िश टम ये आले या त ार चे िनवारण
करताना लागले या मटेरीअलचा िहशोब ठे व याची
तसेच िव तु िवभागा या सब टोअर कडे िश टम ये
एकुण वापरले या मटेरीअलचा िहशोब कळिव याची
जबाबदारी िश टवरील िव तु पयवे क यांची आहे.
सं थान या इतर िवभागाने आयोिजत के ले या मािसक
िमट गला जनरल डयटु ीवरील िव तु पयवे क यांनी
हजर राहन मागील िमट गम ये ठरले या कामा या
पतू तेचा अहवाल व येणा-या कामकाजाचे िवभाजन
जनरल डयटू ी वरील िव तु पयवे क यानं ी करावयाचे
आहे. ही खातेिनहाय कामे पणु वास ने याकरीता
जनरल डयटु ीवरील िव तु पयवे क यांना िश टवरील
िव तु पयवे क यांनी मदत करावयाची आहे.

ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )
अ.नं.

अिधकार पद

०४)

िव तु पयवे क

िव तु िवभाग

मंजरु थायी िव मान
पदसं या पदसं या

०९

०३
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सवसाधारण कत ये
(ब). जनरल डयूटीवरील िव तु पयवे क यांची कामे :१
िव तु िवभागाचा डेड टॉक सांभाळ याची व
सु यवि थत ठे व याची तसेच डेड टॉक रिज टर
अ ावत ठे व याची जबाबदारी सं थान परीसरात काम
करणा-या जनरल डयटू ीवरील िव तु पयवे क यांची
आहे.
२
कायालयीन कामकाजात उप कायकारी अिभयतं ा
(िव तु ) यांना मदत करणे तसेच खरे दीसाठी,
मे टेन ससाठी, बीले आदा कर यासाठी लागणारे
वेगवेगळे ताव तयार कर याची जबाबदारी जनरल
डयटु ीवरील िव तु पयवे क यांची आहे.
३
िव तु िवभागा या सब टोअरमधील मालाचे आवक
जावक, िहशोब ठे वणे, वेळोवेळी पडताळणी करणे,
मु य भांडार व खरे दी िवभागाशी सपं क ठे वनू
सब टोअर ठे वणे याची सपं णू जबाबदारी सं थान
परीसरात काम पाहणा-या जनरल डयटु ीवरील िव तु
पयवे क यांची आहे.
४
िव तु िवभागाचा खराब डेड टॉक मजं रु ी घेऊन रे कॉड
िवभागाकडे पाठिवणे, मजं रु ीनसु ार डेड टॉक
रिज टरमधनू न दी कमी करणे, डेड टॉकचा िहशोब
ठे वणे, वेळोवेळी आले या व रे कॉड िवभागाकडे
डेड टॉक या न दी संबंिधत िवभागाकडील
संगणकावर / डेड टॉक यादीवर घे याची संपणू
जबाबदारी सं थान परीसरात काम पाहणा-या जनरल
डयटु ीवरील िव तु पयवे क यांची आहे.
५
सं थान या अिधकृ त िनवास थानामधनू राहणा-या
कमचा-यांची दरमहा वीजवापराची बीले मीटर रड ग
घेऊन रिज टरला न दी घेऊन पगार बील िवभागाकडे
कळिव याची संपणू जबाबदारी सं थान परीसरात काम
पाहणा-या जनरल डयटु ीवरील िव तु पयवे क यांची
आहे.
६
मा. यव थापन सिमतीने मंजुर के ले या ठे केदाराकडून
िनिवदेतील वॉि टटी व वॉिलटी नसु ार देखरे ख ठे ऊन
काम उप कायकारी अिभयंता ( िव तु ) यांचे
मागदशनाखाली करवनू घे याची जबाबदारी
डयटु ीवरील िव तु पयवे क याचं ी आहे. तसेच
झाले या कामाची मेझरमट घेण,े मटेरीअल चेक करणे,
मेझरमे टनसु ार तयार के लेले बील ठे केदाराने सादर
के यानतं र चेक करणे व चेक के यानतं र वा -यांसह
पढु ील कायवाहीसाठी िव तु िवभाग कायालयात
सादर करणे, याची सपं णू जबाबदारी जनरल
डयटु ीवरील िव तु पयवे क यांची आहे.

ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )

िव तु िवभाग

७

८

९
१०
११
१२
०५)

तारतं ी

६०

४५
१

२

३

४

५
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सं थानचे िविवध िठकाणचे पालखी थां यावर
लाईट यव था सिु थतीत चालू राहील याची सपं णू
जबाबदारी जनरल डयटु ीवरील िव तु पयवे क याचं ी
आहे.
जनरल िश टम ये नेमले या कमचा-यांकडून दैनिं दन
कामे तसेच तातडीची िनघालेली कामे पणू क न घेऊन
तसा पतू ता अहवाल िव तु िवभाग कायालयात देणे
याची सपं णू जबाबदारी जनरल डयटु ीवरील िव तु
पयवे क यांची आहे.
सं थान अनु ा ी नतु नीकरण सबं ंधीची कायवाही.
िवंडमील काबन े डीट सबं ंधीत प यवहार.
िव तु िनरी क सबं ंधीत सव प यवहार
महारा रा य वीज िवतरण कंपनी संबंधीत
प यवहार
िश टम ये सं थान परीसर, साईनगर / ी साईबाबा
हॉ पीटल + दारावती भ िनवास इमारत + साईबाबा
भ िनवास थान + शै िणक सक
ं ु ल, ी साई सादालय
यािठकाणी डयटु ी त या माणे िश ट इ चाज हणनू
डयटु ी करणे.
िश टम ये सं थान परीसर, साईनगर + ी साईबाबा
हॉ पीटल, दारावती + ी साईनाथ हॉि पटल,
भ िनवास थान ( ५०० स + शै िणक संकुल), ी
साई सादालय, साईआ म, साईधमशाळा, साठवण
तलाव परीसरातील सव इमारती या वेळोवेळी फॅ न,
टयबु , िगझर व इतर उपकरणे बदं पड यास िकंवा
एखादया िठकाणचा स लाय अथ िलके ज, ओ हर
करंटमळ
ु े , फॉ ट मळ
ु े बंद पड यास याबाबत आले या
त ारीचे तातडीने िनवारण करणे. उपकरण दु त होत
अस यास वरीत दु त करणे अथवा उपकरण बदलणे,
एखादे िठकाणी ता परु ता स लाय जोडावयाचा अस यास
जोडणी करणे तसेच काम झालेवर काढून घेणे. भ ां या
आले या सव त ार चे िनवारण करणे.
सव िठकाणाचं ी दैनंिदन इले ीक कामे निवन कामे, व
एनवेळी िनघणारी कामे करणे. वेळेनसु ार एखादे
िवभागा या मागणीनसु ार वायर ग कामे क न देण,े
इले ीक उपकरणे (फॅ न, टयबू , िगझर इ.) दु त करणे.
निवन उपकरणे व र ाचं े आदेशा वये बसिवणे.
सं थान परीसर , साईनगर + ी साईबाबा हॉ पीटल,
दारावती + ी साईनाथ हॉि पटल, भ िनवास थान (
५०० स + शै िणक सक
ं ु ल, ी साई सादालय,
साईआ म, साईधमशाळा, साठवण तलाव येथील
सब टेशन व जनरेटर देखभाल करणे.
सं थान परीसर , साईनगर + ी साईबाबा हॉ पीटल,
दारावती + ी साईनाथ हॉि पटल, भ िनवास थान (
५०० स + शै िणक संकुल), ी साई सादालय,

ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )

िव तु िवभाग

६

७

०६)

िलिपक-टंकलेखक

०१

०१

१
२

३

५

६

७

८
९
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साईआ म, साईधमशाळा, साठवण तलाव येथील
सब टेशनचे महारा रा य वीज िवतरण कंपनीचे रड ग
घेण.े
सं थान परीसर , साईनगर + ी साईबाबा हॉ पीटल,
दारावती + ी साईनाथ हॉि पटल, भ िनवास थान (
५०० स + शै िणक संकुल), ी साई सादालय,
साईआ म, साईधमशाळा येथील जनरेटरकरीता
आणले या िडझेल या न दी ठे वणे.
सं थान या सव इमारत मधनू आणलेले फॅ न स ह िसंग
करणे, खराब झाले या फॅ नचे रवायड ग करणे, मे टेन स
करणे, व फॅ न कायाि वत ठे वणे व व र ानं ी सािं गतलेली
सव कामे करणे.
िव तु िवभागा या कायालयात आलेले टपाल आवक
घेण,े वकिशटला न द घेणे व वगवारीनुसार टपालाची
कायवाही करणे.
संपणू फाई स, टपाल व इतर कागदप े यांना िस स
बंडलनुसार ठे व याची जबाबदारी िलपीक-टंकलेखक
यांची आहे.
आिथक वष सपं यानंतर वषातील सपं ूण फाई स,
टपाल व इतर कागदप े यांना िस स बंडलनसु ार ठे वणे
आिथक वष सपं यानंतर वषातील सपं ूण फाई स,
टपाल, व इतर कागदप े यांना पानां या तारखे या
मानसु ार लावनू न तीबंद क न यावर खाते मख
ु ,
शासक य अिधकारी यां या वा -या घेऊन मा.
मु य कायकारी अिधकारी यांची वा री घेऊन पढु ील
कायवाहीसाठी रे कॉड िवभागाकडे पाठिवणे.
सं थान िनवास थानातनू राहणा-या सं थान कमचायांचे वीजवापराची बीले तयार करणे, ती वेळेवर
सगं णकावर भ न यादया पगार बील िवभागाकडे
पाठिवणेची जबाबदारी िलपीक-टंकलेखक याचं ी आहे.
इतर यापारी / सं था यांना सं थान परवानगीनुसार
सं थान परीसरात िदले या वीजपरु वठया या
वीजवापराची बीले दरमहा ०५ तारखेपयत तयार करणे,
ती वेळेवर सबं ंिधतांना पाठिव याची जबाबदारी
िलपीक-टंकलेखक याचं ी आहे.
खरे दीकडून आले या डेड टॉक या मालाची न द
संगणक िवभागातील संगणकावर असले या डेड टॉक
यादीवर घेऊन डेड टॉक रिज टरवर न द घे याची
जबाबदारी िलपीक-टंकलेखक यांची आहे.
दरमहा येणारी महारा रा य वीज िवतरण कंपनी िल.,
ची बीले रिज टरला न दवनू व पढु ील यो य ती
कायवाही करणेची जबाबदारी िलपीक-टंकलेखक
यांची आहे.
िशकाऊ उमेदवार मािसक िव ावेतन बीले तयार क न

ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )

िव तु िवभाग

१०
०७)

कॉ यटु र ऑपरे टर
(ॲटो कॅ ड)

०१

००
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
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यावर व र ाचं ी वा री घेऊन बीले पढु ील
कायवाहीसाठी
लेखाशाखेकडे
पाठिव याची
जबाबदारी िलपीक-टंकलेखक यांची आहे.
कं ाटी कमचा-यांची मािसक पगार बीले कामगार
िवभागाकडून चेक क न यावर व र ाचं ी वा री
घेऊन बीले पढु ील कायवाहीसाठी लेखाशाखेकडे
पाठिव याची जबाबदारी िलपीक-टंकलेखक याच
ं ी
आहे.
खरे दीसाठी लागणारे िविवध ताव, इतर अनषु ंिगक
ताव व वेळोवेळी आव यक असणारी मह वाचे
ताव टाईप करणे.
िडझेल बीलाची िटपणी टाईप करणे व ि ंटआऊट
काढणे.
दररोज आलेले टंकलेखनाचे काम याच िदवशी पणु
करणे.
वािषक हजेरी अहवाल टाईप करणे व ि टं आऊट
काढणे. तसेच कमचारी डयटु ी त े टाईप करणे व
ि टं आऊट काढणे.
एल.टी.व एच.टी.बीले अदा करणेसाठी टाईप करणे व
ि ंटआऊट काढणे.
सं थान सेवकां यित र लाईट बीले सगं णकावर टाईप
करणे व ि टं आऊट काढणे.
िव तु िवभागामाफत के ले या इतर खा यां या
कायशाळे तील कामां या न दी डेड टॉकला घेणक
े ामी
प टाईप करणे व व ि ंटआऊट काढणे.
िनरंक अहवाल व खाडे त ा टाईप करणे व ि ंटआऊट
काढणे.
टॉक यादया टाईप करणे व ि टं आऊट काढणे.
िव तु िवभागामाफत करावया या मािसक कामाचे
रपोट टाईप करणे व ि टं आऊट काढणे.
ठराव कायवाही अहवाल टाईप करणे व ि ंटआऊट
काढणे.
वािषक स ह स कॉ ॅ टकामी मंजूरीसाठी िटप या
टाईप करणे व ि ंटआऊट काढणे.
दैनंिदन आव यक िटप या टाईप करणे व ि ंटआऊट
काढणे.
मा. यव थापन सिमतीपुढे ठे वावयाचे ताव टाईप
क न ि टं आऊट काढणे.
खरे दी या ा टाईप क न ि टं आऊट काढणे.
कं ाटी कमचा-यांची मािसक पगार बीले टाईप क न
ि ंटआऊट काढणे.

ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )
अ.नं.

अिधकार पद

०८)

भांडारपाल

०९)

इलेि कल हे पर

िव तु िवभाग

मंजरु थायी िव मान
पदसं या पदसं या

०१

००

००

१२
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सवसाधारण कत ये
िव तु िवभागाकरीता वेळोवेळी लागणारे मटेरीअल मु य
भांडारमधनू आणणे, याची रिज टरवर न द घेण,े िव तु
पयवे क याचं े मागणीनसु ार देण,े या या न दी घेण,े मु य
भांडार व िव तु भांडार यातील मालाबाबत सम वय
साधणे, प रि थतीनसु ार इ डे ट करणे, मु य भांडारम ये
िश लक नसले या तसेच सब टोअरला सपं ले या
मालाबाबत व र ानं ा क पना देण.े
२ िव तु िवभागाकडील सव मटेरीअलचे रिज टरला न द घेणे
व सव व तंचू ा िहशोब ठे वणे.
मु य भांडारमधनू आव यक ते लागणारे मटेरीयल
३
वेळोवेळी आणणे व याची न द ठवेण.े
सव िठकाणी असलेले सब टोअर या मटेरीअलची न द
४
ठे वणे.
५ इिं जन करीता लागणा-या ऑईलची न द ठे वणे.
दैनिं दन मे टेन सकरीता लागणारे मटेरीअल उपल ध क न
६
देण.े
िश लक नसलेले मटेरीअलची रिज टरलबाबत िव तु
७
पयवे क यांना क पना देण.े
सव डेड टॉक मटेरीअलची रिजटरला न द घेणे व िहशोब
८
ठे वणे व न द घेण.े
ता परु या कामासाठी िदलेले मटेरीअल यादी न द ठे वणे व
९
पु हा जमा क न घेण.े
१० वािषक खरे दी करणेकामी मटेरीअलची यादी तयार करणे.
अतं गत तपासणीस याचं ेकडून डेड टॉक व क यमु बे ल
११
मटेरीअल वेळोवेळी चेक क न घेण.े
तारतं ी कमचारी यांना मदत करणे, दररोज नेमनू िदले या
इमारत मधील फॅ न, टयबु मे टेन स करणे. ीट लाईटचे
१
कामाचे वेळी मदत करणे व व र ां या आदेशानसु ार
वेळोवेळी िनघणारी कामे करणे.
सं थान परीसरातील, धमशाळे कडील, णालयाकडील,
भ िनवासकडील, शै िणक सं थेकडील, व
२
ही.आय.पी.गे ट हाऊसकडील खराब झाले या फॅ नचे
रवाड गसाठी मदत करणे.
िश टम ये सं थान प रसर, साईनगर / ी साईबाबा
हॉि पटल, साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) व
शै िणक सक
ं ु ल, धमशाळा प रसरातील सव इमारती या
वेळोवेळी येणा-या फॅ न, टयबु , िगझर व इतर उपकरणे बंद
३ पड यास िकंवा एखादया िठकाणचा स लाय अथ िलके ज,
ओ हर करंटमळ
ु े , फो टमुळे बदं पड यास याबाबत
आले या त ार चे तातडीने िनवारण करणेकामी तारतं ी
यांना कामात मदत करणे.
१

ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )

िव तु िवभाग

४

५

६

७
१०)

११)

हे पर (नॉन
टेि नकल /
मदतनीस)

०४

िशपाई

०१

 मु ा . (तीन) –

०२

१

००

२
३
१

सं थान प रसर, साईनगर / ी साईबाबा हॉि पटल,
साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) व शै िणक संकुल,
धमशाळा यािठकाणचा महारा रा य वीज िवतरण
कंपनीचा वीजपरु वठा खडं ीत झा यास जिन सचं ाचा
परु वठा वयचं िलत चालू झाला िकंवा नाही यासाठी तारतं ी
यांना मदत करणे.
साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) व शै िणक सक
ं ुल
परीसरातील दैनिं दन इलेि क कामे, निवन कामे व ऐनवेळी
िनघणारी कामे करणे, वेळेनसु ार एखादे िवभागा या
मागणीनसु ार वायर ग काम क न देण,े पॉईटं काढून देण,े
स लाय जोडून देण,े अनाव यक वायर ग काढून घेण,े
इले ीक उपकरणे ( फॅ न, टयबु ,िगझर इ.) दु त करणेकामी
तारतं ी यांचे कामाम ये मदत करणे.
तारतं ी यांनी िव तु िवभागाकरीता सांिगतलेली वेळोवेळी
लागणारे मटेरीअल मु य भांडारमधनू आणणे.
सं थान परीसरातील, धमशाळे कडील, णालयाकडील,
भ िनवासकडील, शै िणक सं थेकडील, व हीआयपी
गेट हाऊसकडील फॅ न सि हिसगं करणे, खराब झाले या
फॅ नचे रवायड ग करणे, मे टेन स करणे व फॅ न कायाि वत
ठे वणेकामी तारतं ी यांना कामात मदत करणे.
तारतं ी यानं ा मे टेन सकरीता लागणा-या मटेरीअलची
ने-आण करणे.
जनरे टरकरीता लागणारे िडझेल पपं ाव न आणणे.
के बल चेस व पॅनेल म साफ करणे.
कायालयीन िशपायाची सव कामे करणे. (साफसफाई,
टपाल, पॅड ने-आण वगैरे)

िनणय घे या या ि येत अनस
ु र यात येणारी कायप दती, तसेच
पयवे ण उ रदािय व णाली –
िव तु िवभागाकडील दैनिं दन कामकाजाचे ीने तसेच साईभ ानं ा परु िव यात येणा-या
सेवेबाबत काही बदल, सधु ारणा, अडचणी सोडिव यासाठी िव तु िवभागाकडून ताव
मा.मु य कायकारी अिधकारी याचं ेकडे मजं रु ी तव तसेच आव यकतेनसु ार मा. यव थापन
सिमती सभेपढु े िनणया तव सादर के ला जातो.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानसु ार सदर तावाची कायवाही, अमं लबजावणी िव तु
िवभागाकडून कर यात येते.

 मु ा . (चार) –

काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके –
जनरे टरसेट, एअर सक ट ेकर यांचे वािषक स ह स कॉ ॅ ट देऊन ते सदैव काया वीत
ठे वणे, कमचा-यांना िव तु सरु ा बाबत वेळोवेळी ेिनगं देण,े सव िव तु उपकरणे, सव
कं ोल पॅनेल व मिशनरी इ यािदचं े वेळोवेळी Preventive Maintenance क न घेण,े
िवना अपघात िव तु कामे पार पाडणे, सं थानचे सव इमारत ना व परीसराकरीता अखडं ीत
िव तु परु वठा चालू ठे वणे.
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ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )

 मु ा . (पाच) –

िव तु िवभाग

कामासंबंधी सव सामा यपणे िनयम –
कमचारी वगाकडून वापर यात येणारे िनयम, िविनयम, सचु ना, िनयम पु तीका आिण
अिभलेख :- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम-२००४ अ वये काय
पार पाड यात येतात.

 मु ा . (सहा) –

िनयं णाखाली असले या द तऐवजां या वगाचे िववरण–
िवहीत वगानसु ार द तऐवज वेळोवेळी अिभलेख क ाकड जमा कर यात येतात.

 मु ा . (सात) –

धोरण तयार कर या या िकंवा याची अंमलबजावणी कर या या
सबं ंधात, लोकाश
ं ी िवचारिविनमय कर यासाठी िकंवा लोकांकडून
िनवेदने के ली जा यासाठी अि त वात असले या कोण याही यव थेचा
तपिशल– िनरंक

 मु ा . (आठ) –

सं थेचा एक भाग हणनू िकंवा स ला दे या या योजनासाठी घिटत
के ले या दोन िकंवा अिधक य या िमळून बनले या मंडळाचे ,
प रषदांचे सिम यांचे आिण अ य िनकायांचे िववरण, आिण या
मंडळा या, प रषदां या सिम यां या आिण अ य िनकायां या बैठक
लोकांसाठी खु या आहेत िकंवा कसे िकंवा अशा बैठक ची कायवृ े
जनतेला पहावयास िमळ याजोगी आहे िकंवा कसे याबाबतचे िववरण.–
िनरंक
अिधका-यांची व कमचा-यांची िनदिशका –

 मु ा . (नऊ) –
अ. .
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

अिधकारी / कमचारी नाव
ी. काश नाना अभंग
ी.वसतं दामोदर गाडेकर
ी.बाळासाहेब के शव सावतं
ी.नामदेव रामचं जाधव
ी.पांडुरंग एकनाथ बकरे
ी.रामनाथ ल मण वाकचौरे
ी.िसताराम आ पा देवकर
ी.बाबासाहेब मािणकराव िशंदे
ी.महेश िव ल ग दकर
ी.भानदु ास दादा बावके
ी.अिनल नामदेव वाणी
ी.िकशोर एकनाथ महाले
ी.िवलास भागनु ाथ जेजरु कर
ी.उमाकांत सदु ाम तुपे
ी.सजं य वसतं पगारे
ी.सधु ाकर शालमु न च हाण
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अिधकारी पद
उप कायकारी अिभयतं ा (िव तु )
िव तु पयवे क
िव तु पयवे क
िव तु पयवे क
िलिपक-टंकलेखक
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी

नोकरीवर ज तारीख
०४-१२-२००६
०३-०५-१९८९
०४-०५-१९८९
०९-०५-१९८९
०४-१२-२००६
१६-०७-१९९३
१६-०७-१९९३
०३-०३-२००३
०६-०८-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६

ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९

ी.राजू शक
ं र िशंदे
ी.िदपक मि छं देवकर
ी.गोर नाथ आ पा काळे
ी.रामदास भागवत नानेकर
ी.नासेरहसेन राजमहमं द शेख
ी.संजू भा कर भदे
ी.रिवं आ पा सरु ळे
ी.िवरे श चागं देव भ गळे
ी.सभु ाष पजंु ा खडागं ळे
ी.द ा य िशवराम ठ बरे
ी.मि छं सभु ाष औताडे
ी.आ पासाहेब चं भान रहाणे
ी.महादू बापू कांदळकर
ी.िवनोद िभमराज कांदळकर
ी.सिु नल पडंु िलक वाघ
ी.अमर िव ल औताडे
ी.संतोष चं भान देवकर
ी. हाद बाबरु ाव मुंगसे
ी.संतोष मरु लीधर गायकवाड
ी.सिचन नामदेव िनकम
ी. मोद शक
ं रराव िचने
ी.सितष बबनराव धनवटे
ी. शांत रामचं काळे
ी.द ा य बाबासाहेब वाघे
ी.द ा य चं कांत हजारे
ी.सख
ु देव नाना कदम
ी.राज मोहनराव बोठे
ी.साईनाथ परशराम आ हाळे

ी.सोमनाथ साहेबराव पाचोरे
ी.चांगदेव हाद गोड
ी.िवलास रघनु ाथ भावसार
ी.सिु नल सोपानराव पवार
ी.नवनाथ सोपान आंबेडकर
ी.राज साहेबराव डांगे
ी.िदलीप चांगदेव कोते
ी.िदपक हाद शेळके
ी.बाळू कृ णराव कुलकण
ी.पाराजी चांगदेव वाणी
ी.मा ती िशवराम कांदळकर
ी.कै लास नामदेव गडु घे
ी.सिु नल कािशनाथ धरम
ी.राहल रामचं इगं वले
ी. मोद रमेश थोरात
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िव तु िवभाग

तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं
तारतं

ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी
ी

०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
२२-०२-२००३
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६

तारतं ी

०४-१२-२००६

तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस

०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०५-१२-२००६
०४-१२-२००६
०५-१२-२००६
०४-१२-२००६
०७-०८-१९८४
०३-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६

ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )
६०
६१
६२
६३
६४

िव तु िवभाग

ी.संजय बाळासाहेब बनसोडे
ी.सजं यकुमार एकनाथराव हारणे
ी.घन: याम रिवशक
ं र िम ा
ी.भाऊसाहेब नाना दरे कर
ी. ाने र बाजीराव धमु से

मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस

०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
०४-१२-२००६
१६-०३-१९८२
०४-१२-२००६

 मु ा . (दहा) – अिधकारी व कमचारी यांना िमळणारे मािसक वेतन –
अ.न.ं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८

कमचा-यांची नांवे
ी. काश नाना अभंग
ी.वसंत दामोदर गाडेकर
ी.बाळासाहेब के शव सावंत
ी.नामदेव रामचं जाधव
ी.पांडुरंग एकनाथ बकरे
ी.रामनाथ ल मण वाकचौरे
ी.िसताराम आ पा देवकर
ी.बाबासाहेब मािणकराव िशंदे
ी.महेश िव ल ग दकर
ी.भानदु ास दादा बावके
ी.अिनल नामदेव वाणी
ी.िकशोर एकनाथ महाले
ी.िवलास भागनु ाथ जेजरु कर
ी.उमाकांत सुदाम तुपे
ी.सजं य वसंत पगारे
ी.सुधाकर शालुमन च हाण
ी.राजू शक
ं र िशदं े
ी.िदपक मि छं देवकर
ी.गोर नाथ आ पा काळे
ी.रामदास भागवत नानेकर
ी.नासेरहसेन राजमहमं द शेख
ी.सजं ू भा कर भदे
ी.रिवं आ पा सुरळे
ी.िवरे श चांगदेव भ गळे
ी.सभु ाष पजंु ा खडांगळे
ी.द ा य िशवराम ठ बरे
ी.मि छं सभु ाष औताडे
ी.आ पासाहेब चं भान रहाणे
ी.महादू बापू कांदळकर
ी.िवनोद िभमराज कादं ळकर
ी.सिु नल पंडु िलक वाघ
ी.अमर िव ल औताडे
ी.संतोष चं भान देवकर
ी. हाद बाबुराव मंगु से
ी.सतं ोष मरु लीधर गायकवाड
ी.सिचन नामदेव िनकम
ी. मोद शक
ं रराव िचने
ी.सितष बबनराव धनवटे

पदनाम
.किन ठ अिभयंता (िव ुत)
िव ुत पयवे क
िव ुत पयवे क
िव तु पयवे क
िलिपक-टंकलेखक
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
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मळ
ु वेतन
२९३००/६७९००/६७९००/६७९००/२९३००/४७६००/४७६००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२९३००/२८४००/-

ेड पे
-

महागाई भ ा
९०८३/२१०४९/
२१०४९/
२१०४९/९०८३/१४७५६/१४७५६/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/९०८३/८८०४/-

घरभाडे भ ा
२६३७/६१११/६१११/२६३७/४२८४/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२६३७/२५५६/-

वास भ ा
१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/-

इतर

ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )
अ.न.ं
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४



कमचा-यांची नावं े
ी. शांत रामचं काळे
ी.द ा य बाबासाहेब वाघे
ी.द ा य चं कांत हजारे
ी.सुखदेव नाना कदम
ी.राज मोहनराव बोठे
ी.साईनाथ परशराम आ हाळे
ी.सोमनाथ साहेबराव पाचोरे
ी.चांगदेव हाद गोड
ी.िवलास रघनु ाथ भावसार
ी.सिु नल सोपानराव पवार
ी.नवनाथ सोपान आबं ेडकर
ी.राज साहेबराव डांगे
ी.िदलीप चांगदेव कोते
ी.िदपक हाद शेळके
ी.बाळू कृ णराव कुलकण
ी.पाराजी चांगदेव वाणी
ी.मा ती िशवराम कांदळकर
ी.कै लास नामदेव गुडघे
ी.सिु नल कािशनाथ धरम
ी.राहल रामचं इगं वले
ी. मोद रमेश थोरात
ी.सजं य बाळासाहेब बनसोडे
ी.संजयकुमार एकनाथराव हारणे
ी.घन: याम रिवशक
ं र िम ा
ी.भाऊसाहेब नाना दरे कर
ी. ाने वर बाजीराव धमु से

िव तु िवभाग
पदनाम
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
तारतं ी
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस

मळ
ु वेतन
२८४००/२८४००/२८४००/२६८००/२६८००/२६८००/२६८००/२६८००/२६८००/२६८००/२६८००/२६८००/३४७००/२१५००/२१५००/२१५००/२१५००/२१५००/२१५००/२१५००/२१५००/२१५००/२१५००/२१५००/३६८००/२१५००/-

ेड पे
-

महागाई भ ा
८८०४/८८०४/८८०४/८३०८/८३०८/८३०८/८३०८/८३०८/८३०८/८३०८/८३०८/८३०८/१०७५७/६६६५/६६६५/६६६५/६६६५/६६६५/६६६५/६६६५/६६६५/६६६५/६६६५/६६६५/११४०८/६६६५/-

घरभाडे भ ा
२५५६/२४१२/२४१२/२४१२/२४१२/२४१२/२४१२/२४१२/२४१२/२४१२/३१२३/१९३५/१९३५/१९३५/१९३५/१९३५/१९३५/१९३५/१९३५/१९३५/१९३५/३३१२/१९३५/-

वास भ ा
१३५०/२७००/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/१३५०/६७५/६७५/६७५/६७५/६७५/६७५/६७५/६७५/१३५०/६७५/-

मु ा . (अकरा) – योजनांचा तपिशल, तािवत खच, य खच, य अिभकरणाला नेमनू िदलेला
अथसक
ं प, आिण सिं वत रत के ले या रकमांचा तपिशल –
वािषक अंदाजप क :- २०२२-२०२३
अ.नं.
तपिशल
मंजुर र कम
. १,००,००,०००/१
िव तु िवभाग मटेरीयल खच
. १,००,००,०००/२
मिशनरी दु ती व देखभाल खच
. १७,५०,००,०००/३
सं थान, निवन भ िनवास, सादालय, व धमशाळा-वीज बील
णालय व साईनगर प रसर ( णालय बजेट)-वीज बील
. ३,००,००,०००/४
५
आय.टी.आय.-वीज बील
. ७०,०००/६
वास खच
. २०,०००/.
२५,००,०००/७
उ सव खच
. ९०,००,०००/८
कं ाटी कामगार खच
९
िश ण िव ाथ मानधन
. ७,००,०००/. १,००,००,०००/१०
इधं न वगं न खच
११
मा. यव थापन सिमती ठराव
. १४,८४,०००/-

 मु ा . (बारा) – अथसहा य व काय मा या अंमलबजावणीची रत तसेच के ले या र कम
आिण काय मां या लाभािधका-यांचा तपिशल – िनरंक
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इतर

ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )

 मु ा . (तेरा) –
 मु ा . (चौदा) –

 मु ा . (पध
ं रा) –
 मु ा . (सोळा) –
अ.नं.
०१)

िव तु िवभाग

या य ना सवलती, परवाने िकंवा ािधकारप े िदलेली आहेत अशा
य चा तपशील – िनरंक
िवभागाकडे इले ॉिनक व पात उपल ध असलेली मािहती –
सं थानचे अिधकृ त संकेत थळावर खालील मािहती उपल ध क न दे यात आलेली आहे.
०१).
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम
०२).
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड याचा आकृ तीबंध तसेच महारा
शासनाचे अिधकृ त संकेत थळावर ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड
अिधिनयम २००४ (मराठी व इं जी कािशत करणेत आलेला आहे.

मािहती िमळिव यासाठी नाग रकानं ा उपल ध असणा-या सिु वधाच
ं ा
तपिशल –
(सं थान अिधकृत सक
ं े त थळ) www.sai.org.in
जनमािहती अिधका-यांची नांवे, पदनामे आिण इतर तपिशल –
जनमािहती अिधकारी

जनमािहती अिधका-यांचे नांव
ी. काश नाना अभंग

अिधकारी पद
उपकायकारी अिभयंता (िव तु )

संपणु प ा / दरु वनी .
०२४२३-२५८९८९

अ.नं.
०१)

सहा यक जनमािहती अिधकारी
सहा यक जनमािहती अिधका-यांचे नांव
अिधकारी पद
ी.पांडुरंग एकनाथ बकरे
िलिपक-टंकलेखक

संपणु प ा / दरु वनी .
०२४२३-२५८९८८

अ.नं.
०१)

थम अपीलीय ािधकारी
अपीलीय मािहती अिधका-यांचे नावे
अिधकारी पद
ी.संजय मधक
.कायकारी अिभयंता
ु र जोरी

संपणु प ा / दरु वनी .
०२४२३-२५८८९९

 मु ा . (सतरा) – िविहत कर यात येईल अशी मािहती – िनरंक
(पांडुरंग बकरे )
िलपीक-टंकलेखक

(वसतं गाडेकर)
िव तु पयवे क

( काश अभगं )
.उपकायकारी अिभयंता (िव तु )
(संजय जोरी)
.कायकारी अिभयंता
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड
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