
� विन�ेपण    व    टेिलफोन    िवभाग 

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

------------ 

िदनांक १३/०३/२०२३  
मािहती    अिधकार    अिधिनयम    कलम    ----    ०४    साव(जिनक    *ािधकरणांवरील    आबंधने:---- 

• कलम    ४    ((((१) () () () (ख) ) ) ) *माणे:---- 
 मु/ा    0.(.(.(.(एक) ) ) ) ----    रचना,काय(    व    कत(� य    यांचा    तपिशल    – 

�ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था ,िशड� यांनी �ी साईभ� तांना सोयी – सुिवधा उपल# ध क$न 
द&े या' या () टीन े + यांच े अिधप+ याखाली िविवध िवभाग सु$ केलले े आहते.+ यापैकी 3 विन4पेण व 
टिेलफोन िवभाग हा एक िवभाग काय8रत आह.े+ याची रचना ,काय8 व कत8� य े यांचा तपिशल 
खालील:माण ेआह.े  

• रचना    – 

 

 � विन�ेपण    व    टेिलफोन    िवभाग 

 

  

  

 

  

 

 

 
 

• कामाचा    व    कत(� यांचा    तपिशल- 
०१ िवभागाचे नांव 3 विन4ेपण व टेिलफोन िवभाग  
०२ पुण8 प+ ता  मु.पो.िशड�,ता.राहाता,िज.अहमदनगर,(महारा) ट= )            

िपन -४२३१०९  
०३ काया8लय :मुख  :.िवभाग :मुख  
०४ कोण+ या खा+ या' या 

अधीन� त काया8लय आहे 
�ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था ,िशड� 

०५ कामाचा अहवाल कोण+ या 
खा+ याकडे सादर केला 
जातो  

मुA य काय8कारी अिधकारी, �ी साईबाबा सं� थान 
िव� व� त� यव� था ,िशड� 

०६ काय8क4ा-भौगोिलक  �ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था ,िशड� 

इले� ट= ॉिन� स इंिजिनयर 
िवद्युत पय8वे4क दुर3 वनी पय8वे4क 

दुर3 वनी तंGH 

तारतंGी िलपीक 

दुर3 वनी चालक 

मदतिनस  मदतिनस 



यांची िशड� पIरसर व इतर िठकाणी असलेली 
मालम+ ता  

०७ अंगीकृत Mत  साईभ� तांना सेवा – सुिवधा पुरिवणे  
०८ 3 येय/धोरण  साईभ� तांना मंिदरातील आरती व इतर धािम8क 

काय8Oम ऐकव& यासाठी अिधकािधक चांगले 
3 विन4ेपण कर& यासाठी तसेच टेिलफोन यंGणा 
अ+ याधुिनक क$न दुर3 वनी � यव� था सुसQ ज 
ठेव& यासाठी सात+ याने :य+ नशील राR. 

०९ काया8लयाचा वेळ व 
दुर3 वनी Oमांक 

ऑफीस काया8लयाची वेळ सकाळी १०.०० ते 
०१.३० व ०२.०० ते ०६.०० (इतर ऑपरेटीगं 
कामकाज ४/१२, १२/२०, २०/०४, ६/१४, १४/२२, 

२२/०६ या िशUम3 ये 

चालते) दुर3 वनी Oमांक (०२४२३) 
२५८९२७,२५८९९०  

१० साV तािहक सुWी  काया8लयीन कामकाज - रिववार तसेच 
िशUमधील कम8चा-यांसाठी कामाचे सोयीनुसार  

 

 

 मु/ा    0.(.(.(.(दोन    ) ) ) ) –    अिधकारी    व    कम(चारी    यांचे    अिधकार    व    कत(� ये        – 

अ....नं.... अिधकारी    
पद     

िव4मा
न    
पदसं
5 या 

सव(साधारण    कत(� ये     

०१) इले� ट= ॉिन
� स 
इंिजिनयर   
(Iर� त)       
(:भारी 
पदभार)  

०१ 
(:+ य4 
कामकाज 
Q युिनयर 
ईडीपी 
मनेॅजर 
पाहत 
आहेत)   

१) 3 विन4ेपण व टेिलफोन िवभागाचे :.िवभाग:मुख 
Y हणुन कामकाज पाहणे. 
२) 3 विन4ेपण व टेिलफोन िवभागातील िवद्युत 
पय8वे4कासह सव8 कायम व कंGाटी कम8चा-यांवर 
िनयंGण ठेवणे. 
३) साऊंड िस� टीम मिशनरी व टेिलफोन मिशनरी 
काया8[\त ठेवणेकामी िनयोजन करणे. 
४) काया8लयीन कामकाज पाहणे, मा.मुA य 
काय8कारी अिधकारी, मा.उप मुA य काय8कारी 
अिधकारी, मा.:शासकीय अिधकारी यांनी 
सांगीतलेली तसेच मा.तदथ8 सिमतीचे सभेतील 
िनण8या:माणे कामकाजाची काय8वाही करणे. 

०२) िवद्युत 
पय8वे4क  

०२ १) 3 विन4ेपण व टेिलफोन िवभाग:मुख यांचे 
अनुप[�थत िवभाग :मुख       
    Y हणुन ता+ पुर+ या � व$पात काम पाहणे.  
२) काया8लयीन कामकाज पाहणे, :. िवभाग:मुख  
यांनी सांगीतलेली कामे करणे, :. िवभाग:मुख यांना 
:� तािवत केले] या कामाचा अहवाल सादर करणे  व 
+ यांनी िदले] या सुचनांचे पालन करणे. 
३) Perform difficult technical work supervising and 



scheduling the maintenance and repair of a Sound & Telecom 

equipment . 
४) Plan and schedule projects, estimate time and materials, 

supervise subordinates, Maintain records and files and 

prepare reports. 

५) Plan and supervise the work of electricians. 

६) Plan and estimate regarding Sound & Telecom equipment 

related jobs. 

७) Maintain records of Sound & Telecom equipment and 

assign to appropriate personnel. 

८)  Maintain knowledge of Sound & Telecom equipment 

related materials. 

९) Determine procedures for maintenance, installation, 

modification and repair of Electrical assignments. 

१०) Examine Sound & Telecom equipment services for 

proper working procedures. 

०३ दुर3 वनी 
पय8वे4क 
(Iर� त)  

०१ १) िवभागातील टेिलफोन संदभा8तील कामकाज 
दुर3 वनी चालक यांचेकडुन     
     क$न घेणे.  
२) टेिलफोन � यव� था काया8[\त ठेवणे.  
३) काया8लयीन कामकाज पाहणे, :. िवभाग:मुख  
यांनी सांगीतलेली कामे करणे, :. िवभाग:मुख यांना 
:� तािवत केले] या कामाचा अहवाल सादर करणे  व 
+ यांनी िदले] या सुचनांचे पालन करणे. 

०४ िलपीक - 
टंकलेखक  

०२ १) िवभाग:मुख / :शासनाने िनहीत केलेले 
कामकाज पुण8 करणे. 
२) संगणिकय कामकाज करणे.कम8चारी टेिलफोन 
बीले व सं� थान वापराचे     
    बीले सादर करणे. 
३) कामकाजाचे () टीने आव� यक असणा-या सव8 
नोदंवहया अ_ाव ठेवणे /        
    कागदपGे सु[�थतीत ठेवणे व डेड� टॉक' या नोदंी 
घेणे. 
४) या � यितरी� त वIर) ठांनी सुचना िदलेली इतर 
कत8� ये. 
५) काया8लयीन कामकाज पाहणे, :. िवभाग:मुख  
यांनी सांगीतलेली कामे करणे, :. िवभाग:मुख यांना 
:� तािवत केले] या कामाचा अहवाल सादर करणे  व 
+ यांनी िदले] या सुचनांचे पालन करणे. 

०५ तारतंGी  १० १) सकाळी भुपाळया,साई भजने,िदवसभर साई मंG 
िकंवा साई चIरG लावणे. 
२) आर+ यां' या वेळेत आर+ यांसाठी माईक � यव� था 
करणे ,मंिदर व मंिदर      
    पIरसरातील काय8Oमां' या वेळेस साऊंड िस� टीम 
� यव� था करणे. 
३) �ी साईबाबा भ� तिनवास� थान येथे गाड8नम3 ये 



कारंजा ऑपरेट करणे.  
४) साऊंड िस� टीम करीता इले� ट= ीक वायरीगं कामे 
करणे. 
५) 3 विन4ेपण यंGणा ऑपरेटीगं करणे. 
६) या � यितरी� त वIर) ठांनी सुचना िदलेली इतर 
कत8� ये. 

०६ दुर3 वनी 
तंGH 
(Iर� त)  

०१ १) दुर3 वनी पय8वे4क यांचे अनुप[�थतीत ता+ पुर+ या 
� व$पात कामकाज पाहणे.िवभागातील टेिलफोन 
संदभा8तील कामकाज दुर3 वनी चालक यांचेकडुन 
क$न घेणे.  
२) टेिलफोन � यव� था काया8[\त ठेवणे व टेिलफोन
तOारीचें िनवारण करणे.   
३) काया8लयीन कामकाज पाहणे, :. िवभाग:मुख  
यांनी सांगीतलेली कामे करणे, :. िवभाग:मुख यांना 
:� तािवत केले] या कामाचा अहवाल सादर करणे  व 
+ यांनी िदले] या सुचनांचे पालन करणे. 

०७ दुर3 वनी 
चालक  

१२ १)  सं� थानला येणारे सव8 फोन कॉ] स मागणी:माणे 
जोडून देणे. 
२) िविवध िवभागांचे मागणी:माणे बाहेरील फोन  
जोडून देणे. 
३) दुर3 वनी दु$� ती व देखभालीचे कामकाज करणे. 
४) वIर) ठांनी वेळोवेळी िदले] या सुचने :माणे िमटीगं 
संदभा8तील मािहती /  
     िनरोप संबधीतांना दुर3 वनी � दारे कळिवणे.   

०८ मदतिनस  १० १) साईभ� तां' या हरिवले] या व� तु ,� य[aंबाबत 
अनाऊंb समcट करणे. 
२) मंिदरातील माईक � यव� था करणे,निवन 
साई:सादालय अनाऊंb समcट करणे  
    व सुचनांची सीडी लावणे. 
३) सं� थान परीसरातील काय8Oमाकरीता माईक 
� यव� था करणे.  
४) टेिलफोन क4ातील दुर3 वनी चालक यांना मदत 
करणे.  

 

,,((((िटप----    िट� ही    मेकॅिनक    व    सीसीटी� ही    ऑपरेटर    ही    पदे    *8 य�ात    सीसीटी� ही    कंट9 ोल    सेल    िवभागाचे    
िनयं:णाखाली    आहे. ). ). ). ) 
 मु/ा    0.(.(.(.(ितन    ) ) ) ) –    िनण(य    घे< या= या    *ि0येत    अ नुसर< यात    येणारी    काय(प� दती,तसेच    पय(वे�ण    उ8 तरदािय8 व    
*णाली    – 

:� तािवत योजनांबाबत िनण8य घेतांना :� ताव तयार क$न + यात करा� या लागणा-या कामांचा तसेच 
येणा-या अंदाजे खचा8चा समावेश केला जातो. सदर :� ताव मा. मुA य काय8कारी अिधकारी यांचे माb यते� तव 
तसेच आव� यकतेनुसार तदथ8 सिमती सभेपुढे िनण8या� तव सादर केला जातो. सदरचा :� ताव माb यतेनंतर 



सदर कामा' या िनिवदा / कोटेशन इ. बा बीचंी पुत8ता क$न व सं� थानचे िवहीत िनयमांचे पालन क$न, 

सदरचे काम पुण8 कर& यात येते .  
 मु/ा    0.(.(.(.(चार    ) ) ) ) –    काय(    पार    पाड< यासाठी    ठरिव< यात    आलेली    मानके    –     
०१. मंिदरातील आर+ या व सं� थान � यव� थापनामाफ8 त वेळोवेळी आयोिजत करणेत येणारे िविवध काय8Oमांना 
3 विन4ेपण � यव� था करणे.         
०२. सं� थानला येणारे सव8 फोन कॉ] स मागणी:माणे इंटरकॉमला जोडून देणे. िविवध िवभागाचे मागणी :माणे 
बाहेरील  फोन जोडुन 

       देणे.दु$� ती व देखभालीचे काम करणे.  
 

 मु/ा    0.(.(.(.(पाच    ) ) ) ) –    कामासंबधी    सव(    सामा@ यपणे    िनयम        ----        कम8चारी वगा8कडून वापर& यात येणारे िनयम, 

िविनयम , सुचना , िनयम      
     पु[eका    आिण अिभलेख:- 

�ी साईबाबा सं� थान िव� व� त � यव� था, िशड� अिधिनयम -- २००४ अb वये काय8 पार पाड& यात येतात.  
 

 मु/ा    0.(.(.(.(सहा    ) ) ) ) –    िनयं:णाखाली    असलेA या        द� तऐवजा= या    *वगा(चे    िववरण        ----     
 िविहत :वगा8नुसार द� तऐवज वेळोवेळी अिभलेख क4ाकडे जमा कर& यात येतात. 
 

 मु/ा    0.(.(.(.(सात    ) ) ) ) –    धोरण    तयार    कर< या= या    िकंवा    8 याची    अमंलबजावणी    कर< या= या    संबधात,लोकांशी    
िवचार    िनिनमय                                                                                                             
        कर< यासाठी    िकंवा    लोकांकडून    िनवेदन    केली    जा< यासाठी    अDE8 वात    असलेA या    कोण8 याही    
� यव� थेचा    तपिशल    ----                                                                                                    

    वत8मान पGातील व सं� थानचे संकेत� थळावरील जािहराती� दारे / िनवेदना� दारे .  
 मु/ा    0.(.(.(.(आठ    ) ) ) ) –    सं� थेचा    एक    भाग    F हणुन    िकवा    सA ला    दे< या= या    *योजनासाठी    घटीत    केलेA या    दोन    

िकंवा    अिधक    � यG ती=ं या    िमळुन    बनलेA या    मंडळाचे, पIरषदांचे    , सिम8 यांचे    आिण    अ@ य    िनकायांचे    
िववरण, आिण    8 या    मंडळा= या, पIरषदां= या    , सिम8 यां= या    , आिण    अ@ य    िनकयां= या    बैठकी    लोकांसाठी    
खुले    आहेत    िकंवा    अशा    बैठकीची    काय(वृ8 ते    जनतेला    पहावयास    िमळ< याजोगे    आहे    िकंवा    कसे    
याबाबतच    िववरण. . . . – 

अितमह+ वाचे िनण8य वगळता इतर काय8वृ+ ते वIर) ठां' या परवानगीने जनतेला पहावयास िमळ& याजोगी आहेत.  
 

 मु/ा    0.(.(.(.(नऊ    ) ) ) ) –    अिधका----यांची    व    कम(चा----यांची    िनदNिशका    ---- 

अ....नं
.... 
अिधकारी    ////    कम(चारी    नांव         अिधकार    पद     नोकरीवर    Oजु    

तारीख 

०१) �ी.िकशोर साहेबराव गवळी  :.िवभाग :मुख  ०६/१२/२००६  
०२) �ी.सुभाष म] हारी बंदावणे  िवद्युत पय8वे4क ०२/०५/१९८९ 
०३) �ी.आणासाहेब बाळासाहेब जाधव िलपीक –टंकलेखक  ०४/१२/२००६ 
०४) �ी.पोपट भा� कर कोते  तारतंGी  १६/०७/१९९३ 
०५) �ी.रामदास अनाजी होन  तारतंGी ०४/१२/२००६ 
०६
) 

�ी.परसराम हIरभाऊ जाधव  तारतंGी ०४/१२/२००६ 

०७
) 

�ी.अिवनाश जनाद8न सुलाखे  तारतंGी ०४/१२/२००६ 

०८) �ी.अिनल शिशकांत कुलकण�  तारतंGी ०४/१२/२००६ 
०९) �ी.सोमनाथ नारायण वाणी  दुर3 वनी चालक ०४/१२/२००६ 



१०) �ी.सोमनाथ एकनाथ आसने  दुर3 वनी चालक ०९/१२/२००० 
११) �ी.सुरेश महादेव खराडे  दुर3 वनी चालक ०४/१२/२००६ 
१२) �ी.बापूसाहेब कारभारी बागल  दुर3 वनी चालक ०४/१२/२००६ 
१३) �ी.वा] मीक बापुसाहेब धरम   मदतिनस  ०४/१२/२००६ 

 

 

 मु/ा    0.(.(.(.(दहा    ) ) ) ) –    अिधकारी    व    कम(चारी    यांना    िमळणारे    मासीक    वेतन    –    ((((माहे----    माच(    --    २०२३)  )  )  )   
अ....नं.... कम(चा----यांची----यांची    नावे     पदनाम  मुळ    

वेतन 

महागा
ई 

भ8 ता 

घरभा
डे 

भ8 ता 

*वा
स    
भ8 ता 

इतर 

०१) �ी.िकशोर साहेबराव 
गवळी  

:.िवभाग 
:मुख  

५५२०० २०९७६  ४९६८  १३५०  -- 

०२) �ी.सुभाष म] हारी 
बंदावणे  

िव. पय8वे4क ६९९०० २६५६२  -- -- -- 

०३) �ी आ& णासाहेब 
बाळासाहेब जाधव 

िलपीक 
टंकलेखक 

३०२०० ११४७६  २७१८  १३५०  -- 

०४) �ी.पोपट भा� कर कोते  तारतंGी  ४९०००  १८६२० ४४१०  -- -- 
०५) �ी.रामदास अनाजी होन  तारतंGी ३०२०० ११४७६  २७१८  १३५०  -- 
०६) �ी.अ िवनाश जनाद8न 

सुलाखे  
तारतंGी ३०२०० ११४७६  २७१८  १३५०  -- 

०७) �ी.परसराम हIरभाऊ 
जाधव  

तारतंGी ३०२०० ११४७६  २७१८  १३५०  -- 

०८) �ी.अ िनल शिशकांत 
कुलकण�  

तारतंGी २७६००  १०४८८  २४८४   ---- -- 

०९) �ी.सोमनाथ एकनाथ 
आसने  

दुर3 वनी 
चालक 

३११००  ११८१८  २७९९   ----  -- 

१०) �ी.सोमनाथ नारायण 
वाणी  

दुर3 वनी 
चालक 

३०२००  ११४७६  २७१८  १३५०  -- 

११) �ी.बापूसाहेब कारभारी 
बागल  

दुर3 वनी 
चालक 

२९३००  १११३४  २६३७   ---- -- 

१२) �ी.सुरेश महादेव खराडे  दुर3 वनी 
चालक 

२९३००  १११३४  २६३७  १३५०  -- 

१३) �ी.वा] मीक बापुसाहेब 
धरम   

मदतिनस  २२१००  ८३९८  १९८९  ६७५  -- 

 

 मु/ा    0.(.(.(.(अकरा    ) ) ) ) –    योजनांचा    तपिशल, *� तािवत    खच(, *8 य�    खच(, *8 य�    अिभकरणाला        
नेमुन    िदलेला    अथ(संकA प    संिवतIरत    केलेA या    रकमांचा    तपिशल. . . .  
 

 � विन�ेपण    क�ाकडील    वािष(क    अंदाजप:क    सन    २०२२----२३. . . .  
अ....नं.... तपिशल मंजुर    रG कम 

१) 3 विन4ेपण सािह+ य खरेदी  २,००,००,०००/-  
२) :वास खच8  ५,०००/-  
३) मिशनरी दु$� ती व देखभाल  व भाडेत+ वावर 

सांऊड िस� टीम घेणेकरीता  
२,००,०००/-  

४) कंGाटी कम8चारी पगार  ८०,००,०००/-  
५) िकरकोळ खच8  २,००,०००/-  
६) कायम कम8चारी वेतन (3 वनी4ेपण व टेिलफोन) १,५१,५०,०००/- 
सन    २०२२----२०२३    साठी    अंदाजप:काची    एकूण    मंजुर        ४,३५,५५,०००////----     



रG कम    Oपये     
 

 

टेिलफोन        क�ाकडील    वािष(क    अंदाजप:क    सन    २०२२----२३. . . .  
अ....नं.... तपिशल मंजुर    रG कम 

१) दुर3 वनी िबले  ८,००,०००/-  
२) दुर3 वनी यंGणा वािष8क दुर� ती व देखभाल खच8  ५,००,०००/-  
३) टेिलफोन िव� तारीकरण खच8  व नवीन अ_ावत 

यंGणा खच8 
१०,००,०००/-  

४) दुर3 वनी सािह+ य व िकरकोळ  खरेदी खच8  ३,००,०००/-  
५)  तािGक स] लागार नेमणुक खच8 ७५,०००/- 
सन    २०२२----२०२३    साठी    अंदाजप:काची    एकूण    मंजुर        
रG कम    Oपये     

२६,७५,०००////----     

 

 मु/ा    0.(.(.(.(बारा) ) ) ) –    अथ(सहाV    व    काय(0मा= या    अंमलबजावणीची    Iरत    तसेच    केलेA या    रG कम    आिण    
काय(0मां= या                                             

                                                    लाभािधका----    यांचा    तपिशल    .... 
          िनरंक 

  
 मु/ा    0.(.(.(.(तेरा) ) ) ) –    W या    � यG तीनंा    सवलती, परवाने    िकंवा    *ािधकारप:े    िदलेली    आहेत    अशा    � यG तीचंा    तपिशल. . . .  

          िनरंक 

 

 मु/ा    0.(.(.(.(चौदा    ) ) ) ) –िवभागाकडे    इलेG ट9 ॉिनक    � वOपात    उपलZ ध    असलेली    मािहती.... 
          िनरंक 

 

 मु/ा    0.(.(.(.(पंधरा    ) ) ) ) –        मािहती    िमळिव< यासाठी    नागरीकांना    उपलZ ध    असणा----या    सुिवधांचा    तपशील.... 
          िनरंक 

 

 मु/ा    0.(.(.(.(सोळा    ) ) ) ) –        जनमािहती    अिधका----यांची    नावे, पदनामे    आिण    इतर    तपिशल    .... 
 

                    जनमािहती    अिधकारी 

अ.नं
. 

जनमािहती अिधका-यांचे 
नावे  

अिधकारी पद  संपुण8 प+ ता / दुर3 वनी 
O. 

०१) �ी िकशोर साहेबराव 
गवळी 

:. 3 वनी4ेपण व टेलीफोन 
िवभाग :मुख 

०२४२३-२५८९२५ 

 

                    सहाVक    जनमािहती    अिधकारी 

अ.नं
. 

सहाgक जनमािहती अिधका-
यांचे नावे  

अिधकारी पद  संपुण8 प+ ता / दुर3 वनी 
O. 

०१) �ी आ& णासाहेब बाळासाहेब 
जाधव 

िलपीक टंकलेखक ०२४२३-२५८९९० 

 

                    *थम    अपीलीय    *ािधकारी 

अ.नं
. 

अपीलीय मािहती अिधका-
यांचे नावे  

अिधकारी पद  संपुण8 प+ ता / दुर3 वनी 
O. 



०१) �ी.बी.डी.दाभाडे  काय8कारी अिभयंता, 
बांधकाम  

०२४२३-२५८७०५  

  

 मु/ा    0.(.(.(.(सतरा    ) ) ) ) –        िविहत    कर< यात    येईल    अशी    मािहती.... 
         िनरंक 

     
 

                                                                                                ((((�ी....गवळी) ) ) )  
       :.3 विन4ेपण व टेिलफोन िवभाग :मुख     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (बी.डी.दाभाडे )  
काय(कारी    अिभयंता,    बांधकाम     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         �ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था,िशड�. 

 


