
�दारावती�दारावती�दारावती�दारावती भ	िनवासभ	िनवासभ	िनवासभ	िनवास  

ीीीी साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा सं�थानसं�थानसं�थानसं�थान िव��त�व�थािव��त�व�थािव��त�व�थािव��त�व�था.िशड�िशड�िशड�िशड�  
 

मािहती अिधकार अिधिनयम क कलम ४:- साव�जिनक 	ािधकरणांवरील आबंधन े:- 

 कलम ४ (१) (ख) 	माणे : मु�ा �. (एक)- रचना, काय� व कत�� याचा तपिशल :-  

�ी साईबाबा सं�थान िव��त�व�था, िशड� यानंी साईभ!ांना सोयी - सुिवधा उपल$ध 

क%न द'ेया(या द*ृीने +याच अिधप+याखाली िविवध िवभाग सु% केलले े आहते. +यापैक0 
1दारावती भ!िनवास इमारत 2द ०५/०३/२००९ रोजी भ!ांना सु% कर'यात आललेी असून 

इमारती संबंधी मािहती खालील	माणे :- 

अ.नं
. 

मािहती तपिशल 

 

०१) 
िवभागाच े

नाव 

�दारावती भ	िनवास ी साईबाबा सं�थान िव��त�व�था.िशड�  
 

०२) 
िवभागाची 
रचना, काय� 
व कत��कत��कत��कत��  

िवभागाची िवभागाची रचना ी �े� िशड� येथे येणा-या साईभ	ांच ेिनवासासाठी 
�दारावती भ	िनवास िवभागाम य े८० एसी व २३६ नॉन एसी अशा एकूण ३१६ 

खो#या आहते. �दारावती भ	िनवास िवभागाकडील वातानुकुिलत एसी $म ६४ व 

नॉन एसी $म १८९ अशा एकुण २५३ $म www.sai.org.in या संकेत�थळाव$न 

ऑनलाईन आरि�त करता येतात तसेच १६ एसी व ४६ नॉन एसी खो#या 
जनसंपक�  काया�लयाकडील मा*यवर तसेच +थम    येणा-या साईभ	ास first 

come first service या त,वावर रांगेतून द-ेयात येतात. 

 

०
३) 

िवभागाकडील एकुण खो#या व समािव. भ	 सं/या  

अ.नं
. 

माळा अ 

साईड 

बी 
साईड 

भ	 

वापर 

$म 

�टोअ
र 

$म 

एकुण 

$म 

+,येक 

$ममधील 

भ	सं/या 
एकुण 

भ	सं/या 
०
१ 

पिहला मजला नॉन 

एसी  
३८ ३८ ७६ ०२ ७८ ०६ ४५६ 

०
२ 

दसुरा मजला  नॉन 

एसी 
४० ४० ८० ०२ ८२ ०६ ४८० 

०
३ 

ितसरा मजला नॉन 

एसी 
४० ४० ८० ०२ ८२ ०६ ४८० 

०
४ 

चौथा मजला एसी ४० ४० ८० ०२ ८२ ०६ ४८० 

 एकुण $म सं/या १५८ १५८ ३१६ ०८ ३२४  १८९६ 

०
५ 

१.२,३, मजला मधील जनरल(इंिडयन 

टॉयलेट) $म 

१३२     

०
६ 

१.२,३, मजला मधील जनरल (वे�टन� 
टॉयलेट) $म 

१०४     

०
७ 

चौथा मजला एसी $म (वे�टन� टॉयलेट) 

$म 

८०     

० एकुण $म सं/या (भ	ांसाठी वापर) ३१६     



८ 

०
९ 

+,येक माळयावर २ �टोअर या+माण े

०४ माळयावरमाळयावरमाळयावरमाळयावर ०८०८०८०८ �टोअर�टोअर�टोअर�टोअर 

०८०८०८०८     

१
० 

एकुण इमारतीमधील $म सं/या  ३२४     

०४) ऑनलाईन खो4या आर6णाबाबत मािहती :- 
अ.नं. खोलीचा +कार काऊंटर 

द-ेयासाठी 
खो#याची 
सं/या 

ऑनलाईन दे-यात 

आले#या खो#याची 
सं/या 

िवभागातील 

एकुण खो#याची 
सं/या 

ऑनलाईन 

आर�ण (%) 

०१ जनरल (इंिडयन 

टॉयलेट) $म 

२६ १०६ १३२ नॉन एसी ८० 

% 

०२ जनरल (वे�टन� 
टॉयलेट) $म 

२१ ८३ १०४ 

०३ एसी %म (वे�टन� 
टॉयलेट) 

१६ ६४ ८०  एसी ८० % 

०४ एकुण खो4या ६३ २५३ ३१६ एसी,नॉन एसी 
८० % 

 ०५) 1दारावती भ!िनवास इमारतीमधील खो4याचा सेवाआकार :- 

अ.न
. 

इमारतीचे 
मजले 

$म 

सं/या 
�टोअर 

सं/या 
खोली सेवाआकार 5यादा गादी सेवाआकार 

०१ पिहला मजला ७६ ०२ ३ �	6करीता नॉन +,येक �	6स जादा गादी 
०२ दसुरा मजला ८० ०२ ३ �	6करीता नॉन +,येक �	6स जादा गादी 
०३ ितसरा मजला ८० ०२ ३ �	6करीता नॉन +,येक �	6स जादा गादी 
०४ चौथा मजला ८० ०२ ३ �!0करीता एसी +,येक �	6स जादा गादी 
 साईभ!ांच े9ाय1हरची %मची �व�था 9ाय1हर %मम;य े	+येक �!0स जादा गादी सेवा 
  उपरो! 	माणे दनैं2दन 	ित2दनी १८९६ साईभ!ांची 1दारावती भ!िनवास इमारतीम;य े

िनवासाची सोय केली जात आह.े 

पानं.०२ वर... 
  

पानं.०२ 

०६) वाहनतळ सुिवधा :- 1दारावती भ!िनवास इमारती(या पुव� बाजूकडील व पि=म बाजूकडील 

मोकळया जागेम;ये वाहन तळाची सुिवधा उपल$ध आह.े  

०७) चहा कॅ@टीन :- 1दारावती भ!िनवास इमारती(या तळमज4यावर साईभ!ांना चहा 
कॅ@टीनची सुिवधा असनू +याम;य े चहा दधु. कॉफ0. शु;द िप'याचे पाणी. िबि�कटे इ.२४ तास 

उपल$ध आहते. 

०८) सोलर :- 1दारावती भ!िनवास इमारतीम;ये वा�त�ासाठी असल4ेया साईभ!ानंा 
Eानासाठी सोलर िस�टीम1दारे गरमपाणी पहाटे ३ त ेसकाळी १२ पय�त 	+येक %मम;य ेउपल$ध 

क%न द'ेयात आलेल ेआह.े  



०९) 1हील चेअर :- 1दारावती भ!िनवास इमारतीम;ये वा�त�ास असलले ेअपंग, वृ;द व अंध 

�!0साठी %मवर  “ �ी ” चे दश�नासाठी अथवा हॉि�पटलम;य ेजाणे-येणेसाठी 1हील चेअरची २४ 

तास सेवा उपल$ध आह.े  

१०) बगीचा :- 1दारावती भ!िनवास इमारती(या समोरील बाजूस भ� 2द� अस ेमोठे गाड�न 

आह,े +याFठकाणी लहान मुलासंाठी खेळणी खलुी �ायामशाळा उपल$ध आह.े  

११) िप'यासाठी �व(छ पाणी :- 1दारावती भ!िनवास इमारती(या चारही मज4यावर RO Hलॅ@ट 
बसिवले असून, साईभ!ांना िप'यासाठी शु;द िप'याचे पा'याची सोय २४ तास उपल$ध आह.े  

१२) ना*ापाक0ट :- इमारती(या पि=म बाजूस �ी साईनाथ %Iणालयाजवळील सकाळी ७ त े०९ या 
वेळेत भ!ांनानाश्  ता पॅकेटची माफक दरात सुिवधा उपल$ध केललेी आह.े  

१३) जेवण :- 1दारावती भ!िनवास इमारतीचे तळमज4यावर पि=म बाजूस सकाळी १० त ेराJी 
०९ वाजेपयKत जेवणाची सोय मोफत दरात केलेली आह.े 

 १४) 1दारावती भ!िनवास इमारतीचे आगीपासुन सरं6ण होणेकरीता खालील	माणे सुर6ा आह.े  

अ.नं. इमारतीचे मजल े फायर फायटर 6मता 
०१ इलेLMीक पॅनलसाठी  सीओटी २ 2कलो 6मतेच े१७ नग
०२ इमारतीसाठी जनरल  ओबीसी ६ 2कलो 6मतचे े११ नग
1दारावती भ!िनवास इमारतीचे सुर6े(या द*ृीन े साईभ!ांची इमारतीचे 	वेश1दारावर 

डी.एफ.एम.डी.व सुर6ा गाड�चे सहाNयान ेसाईभ!ांचे सामानाची चेकOग केली जाते. इमारतीचे पुव� 
व पि=म बाजूकडील वाहन पाPकगचे Fठकाणी सुर6ा �व�था आह.े तसेच इमारतीचे 	+येक दोन 

मज4यावर १ या	माणे ४ मज4यावर 	+येक िशQटसाठी २ सरु6ा कम�चारी या	माणे ३ िशQटकरीता 
६ कम�चा-यांची िनयु!0 सरं6ण िवभागामाफ� त कर'यात येत.े  

• िवभागाची रचना :-  
 

                                    1दारावती भ!िनवास 

                                           अिध6क 

 

   उपअिध6क  

 

  

                  भांडारपालभांडारपालभांडारपालभांडारपाल किन�किन�किन�किन� पय�व
ेकपय�व
ेकपय�व
ेकपय�व
ेक                 भांडारपालभांडारपालभांडारपालभांडारपाल          

मॅनेजर  
 
 
                                                                                 

                            िलपीक टंकलेखक                          पय�व
ेकपय�व
ेकपय�व
ेकपय�व
ेक              मदतिनस            

सोलर मे@टेन@स       �व(छता कामगार  
 

 
 

         मदतिनस                 िशपाई                        %मबॉय 
 

 



पानं. न.ं ०३ वर... 
 

पानं. न.ं०३ 

कामे व कत��े :- (कामांचा आिण कत��ांचा तपिशल)  
०१ िवभागाच ेनाव �दारावती भ	िनवास 

०२ सपुण� प8ा - ी साईबाबा सं�थान िव��त�व�था, िशड� म.ु पो.:- िशड�,  
ता.राहाता   िजल्  हा :- अ.नगर, महारा:  िपन कोड :- ४२३ १०९ 

०३ काया�लय +मुख अिध�क 

०४ कोण,या खा,या;या अधीन�त 

ह ेकाया�लय आह?े 

ी साईबाबा सं�थान िव��त�व�था, िशड�  
०५ कामाचा अहवाल कोण,या 

काया�लयाकड ेसादर केला जातो
? 

मु/य काय�कारी अिधकारी, ी साईबाबा सं�थान िव��त�व�था, 
िशड� 

०६ काय�क�ा : भौगोिलक ी साईबाबा सं�थान िव��त�व�था. िशड� यांची िशड� प<रसर व 

इतर <ठकाणी असलेली मालम8ा 
०७ अगीकृत =त (MISION) साईभ	ांना सेवा – सुिवधा पुरिवणे. 
०८  येय / धोरण (VISON) साईभ	ांना अिधक चांग#या सेवा - सुिवधा पुरिवणेसाठी सात,याने 

+य>शील राहणे 
०९ काया�लयाची वेळ आिण 

दरु वनी व ?ंमा क 

काया�लयाची वेळ स.१० ते १.३० व २.०० ते ६.०० डयूटीची वेळ 

४ ते १२, १२ ते २० व २० ते ०४  

१०  साRाहीक सSुी रिववार  

 मु�ा �. (दोन) अिधकारी व कम�चारी यांचे अिधकार व कत��े :- 

अ.नं. अिधकार 

पद 

िव@मान 

पदसं/या 
सव�साधारण कत�� 

०१ अिध6क ०१ ०१) िवभागाच ेसपुण� कामाची जबाबदारी सांभाळण ेव िनयं�ण 

करणे, ०२) आऊटसोBसग प दतीने नेमेलेले पय�वे6क, िलपीक, 

मुकादम, मदतिनस, �व(छता कामगार यांचेवर दखेरेख ठेवणे. ०३) 

	+येक माळयावरील तसचे पFरसरातील साफसफाई तसेच सरं6ण 

या बाबTवर दखेरेख ठेवणे. ०४) साई भ!ां(या तसेच कम�चा-यां(या 
कामात येणा-या िवUुत, ;विन6ेपण, आरोIय, बगीचा, सरं6ण, 

बांधकाम, इ. बाबत(या सम�या संबंधीत िवभागांशी संपक�  कVन 

सोडिवणे.०५) मा �व�थापन सिमतीचे सभेत िवभागासंबंधीचे 
खरेदी व इतर धोरण+मक कामाबाबतचे िवषय सादर करणे. ०६) 

पय�वे6क, काया�लयीन िलपीक, िशपाई, आऊटसोस� कडील कम�चा-
यांकडून काम कVन घेणे.०७) वFरX िलपीक. याचकड़ून काया�लयीन 

Fटप'या तयार कVन घेऊन मा@यतेसाठी पाठिवणे.०८) संगणक0य 

भर'यावर िनयJंण ठेवणे. ऑिडटबाबत काही Jटुी अस4यास +या 
अनुषंगाने बदल करणे. ०९) मेटन@स �व�था पाहणे, काया�लयीन 

पय�वे6ण करणे. १०) या �ितFर! वरीX अिधकारी सांगतील ती 
कामे करणे. ११) 	+येक मिह@यास दोन आर+यांचे पास पडताळणी 



करणे. 

१२) साईभ!ांना %मबाबत काही त�ार अस4यास +याचे िनवारण 

करणे. 

०२ िलपीक 

टंकलखेक 

(पय�वे6क0य 

कामे) 

०१ १) अिध6क व उप अिध6क यांचे िनदYशानुसार ऑ2फसचा 
पJ�वहार पहाणे. २) द%ु�ती, सुधारणा बाबतचा 	�ताव 

तयार क%न अिध6कामाफ� त 	शासन शाखेकड े पाठवणे. ३) 

	शासन शाखेकडुन आले4या सुचना, आदशे, पFरपJक यांची 
अिध6क यांचे सागणेनसुार अंमलबजावणी करणे. ४) कम�चा-
यांचा गैरवत�न Fरपाट� बाबतची पूत�ता कVन घेवुन त े	शासन 

शाखेकड ेसादर करणे. ५) मह+वाची बीले सादर करणे, वा\षक 

खचा�चे अंदाजपJक तयार करणे. ६) िशQट मधील िहशोब 

तपासणे Fरपाट�वर स^ा करणे, आऊटसोस� कम�चा-यांकडुन 

कामे कVन घेणे ७) जनसंपक�  काया�लयाकडुन आले4या 
मा@यवरांची िनवास�व�था करणे, भ! न_दणी कांऊटरवर 

िनयंJण ठेवणे. ८) िबनधनी व�त ुसापड4यास +याची िबनधनी 
रिजस्  Mला न_द घेऊन +या काया�लयाकड े जमा करणे व िशHट 
मधील कामाचा अहवाल वFरXाना सादर करणे. ९) िश* 

मधील वरीX िलपीक यांनी काया�लयीन संगणक0य कामकाज 

करणे. १०) या �ितFर! वरीX अिधकारी सागंतील ती काम े

करणे. ११) 	+येक मिह@यास दश�न पास पडताळणी करणे 

 

पान नं.०४ वर  
पान नं.०४ 

०३ िलपीक 

टंकलखेक 

 

०२ १) मदतिनस, िशपाई तसेच आऊटसोस� कम�चा-यां;या कामावर िनयं�ण 

दखेरेख ठेवणे.२) किनC कम�चा-यांच ेगैरिश�त वत�नाबाबतचे <रपोट� अिध�का 
माफ� त सादर करणे.३) दनैGदन Gकरकोळ �व$पाची दHु�ती, दखेभाल 

(Maintance) संबधीत िवभागामाफ� त क$न घेणे.४) काय�लयीन <टप-या तयार 

क$न अिध�क यांचेमाफ� त पुढील काय�वाहीसाठी दणेे.५) संगणक6य व मॅ*यूअल 

भर-यावर िनयं�ण ठेवण ेऑिडट बाबत �ुटी अस#यास ते दोष दHु�त करणे. ६) 

कम�चाKयां;या रजेच ेिनयोजन करण ेरजा मंजुरीसाठी िशफारस करणे, अिध�क 

यांच ेरजा / सुLया व ,यां;या अनुउपि�थतीत ,यांची काम ेकरणे. ७) डडे�टॉक 

संदभा�त �टोअर Gकपर यांच े कामकाजावर िनयं�ण ठेवण.े८) िशOट पय�वे�क 

यांनी ,यां;या Pुटी मधील बुQकग व पेड कांऊटरचे आRथक व्  यवहारच े<रपोट� 
तपास#यानंतर ,या <रपोट�ची फेर तपासणी करणे. ९) डडे �टॉकची मोजदाद 

करणे. तसेच किनC कम�चाKयांकडुन िनयोजनब द काम ेकHन घेणे. १०) इमारत 

दणेगीदार भ	ांच े पंधरा वषा� पयTतचे रेकॉड� �व�थीत तयार कHन दरमहा 
त	ा कHन घेणे व तो तपासणे. ११) वाष�क खचा�चे अंदाज प�क तयार करणे. 
१२) बील ेतपासुन पुढील काय�वाही कHन घेणे.१३) िवभागातील कांऊटर कॅश 

तपासणे.१४) किनC पय�वे�कांना ,यां;या िशOट मधील कामाच ेिनयोजन कHन 

दऊेन Hम मधील मे*टेन*सबाबत दर तीन मिह*यानंतर अहवाल सादर कर-याचे 



िनयोजन करणे. १५) किनC पय�वे�काकडुन $म देवाण घेवाण बाबतची काम े

क$न घेणे. १६) दनैंGदन भरणा तपासुन तपास#याची �वा�री करणे. १७) 

आऊटसोस� ने कम�चारी िशUट+माण ेहजर आहते का ते तपासणे. १८) हाऊस 

GकपVगची काम ेकरणारी कंपनी आदशेा मधील अटी शत� नुसार काम करतात 

Gकवा नाही ते पाहणे.,यानुसार दरमहा अहवाल सादर करणे.१९) िशUट 

सुपरवायझर चाज� दवेाण घेवाण रिज.र दररोज तपासुन ,यावर �वा�री करणे. 
२०) आऊटसोस� काम करणारी कंपनी आदशेनुसार �व;छता कामे आदशेात 

नमुद के#या +माण ेकेिमक#स साही,य वापरत आह ेQकवा नाही यांची तपासणी 
वेळोवेळी करण.े २१) संगणक +णालीतुन ओ�हर �टे <रपोट� +माण े संबधीत 

िशOट पय�वे�क यांच ेकडुन ही कामे व्  यवि�थत होत आह.े Gकवा नाही ,यावर 

ल� ठेवणे, वेळ+संगी सबंधीत िशOट पय�वे�क  कामावर नसल्  यास ,या िशOटची 
रYम िनयिमत+माणे लेखाशाखेकडे , sync with  account  संगणक +णाली 
�दारे करणे  

 

०४ 

टोकन 

िलपीक 

(बुQकग 

काऊटर) 

०२ ०१) संगणक +णालीम ये भ	ांची नाव नZदणी झा#यानंतर टोकन काऊंटर 

व$न आले#या $म बुQकग फाम�वर $म नंबर टाकुन भक्  तांस ,या+माण े

सेवाआकारची पावती दऊेन पैसे ि�वकारणे.०२) काऊटर वर जमा होणा-या 
रYमेचा िहशोब ठेवणे.०३) िशOटम ये जमा होणारी रYम िशOट बदलते वेळी 
चाज� दवेाण घेवाण करण.े ितस-या िशOट मधील िलपीकाने एकुण Gदवसाचा 
भरणा रेकॉड� िलहीणा-या िलपीक टंकलेखक,यांचेकडे रYम जमा करण.े ०४) 

िशOट <रपोट� काढणे, पाव,या+माण े<रपोट� तपासणे चुका  अस#यास 

पय�वे�कां;या ल�ात आणुन दवेून ,यां;या परवानगीने दHु�ती क$न घेणे. ०५) 

<रपाट� +माण ेरोख रYम कमी अस#यास ,याची भरपाई 5या ,या िशOट  मधील 

िलपीक टंकलेखक कडुन वेळीच क$न घेणे. ०६) $म बुQकग पाव,या न चुकता 
कर-याची जबाबदारी 5या ,या िशOट मधील कम�चा-यांची राहील. (एक बुQकग 

काऊटर साठी +,येक िशOटसाठी १ या +माण े३ िशOट करीता एकुण ३ िलपीक 

टंकलेखक) 

बबबब) पेडपेडपेडपेड काऊटरकाऊटरकाऊटरकाऊटर िलपीकिलपीकिलपीकिलपीक :-०१) साईभ	ास मुदत वाढ पाहीज ेअस#यास व 

भ	ाजवळील पावतीवर तसा शेरा पय�वे�क यांचा अस#यास मुदतवाढ पावती 
कHन ,या+माण ेपैसे ि�वकारण.े ०२) काऊटरवर जमा होणा-या रYमेचा 
िहशोब ठेवण ेवेळोवळी िशOट +माण ेचाज� दवेाण घेवाण करण ेव ितस-या 
िशOटमधील िलपीकाने एकुण Gदवसाचा भरणा रYम रेकाड� िलहीणा-या 
िलपीक टंकलेखक यांचेकडे जमा करणे.. ०३) िशOट <रपोट� काढण ेपाव,या 
+माणे <रपोट� तपासणे काही  चुका अस#यास पय�वे�का;या िनदश�नास आणुन 

दऊेन ,या दHु�त करणे. ०४) <रपोट� +माणे रोख रYम कमी अस#यास ,याची 
भरपाई 5या ,या िशOटमधील कम�चा-यांची राहील. ०५) $म बुQकग पाव,या न 

चुकता कर-याची जबाबदारी 5या ,या िशOट मधील कम�चा-यांची राहील. ०६) 

कांऊटर वरील र\ होणा-या पाव,यावर पावती र\ कर-याच ेकारण ,यावर 

नमुद क$न िवभाग +मुखाचा रबरी �टॅ]प मा$न ,या <ठकाणी पय�वे�काने व 

कांऊटर िलपीकाने सही क$न िवभाग +मुखाची ,यावर �वा�री घेणे 
क) भ	नाव नZदणी कांऊटर (िलपीक टंकलेखक):-०१) +थम भ	 काऊटर वर 

$म घे-यासाठी आ#यानंतर ,यास नाव नZदणी फाम� दणेे. ०२) भ	ांनी भ$न 

Gदलेला फाम� नोदिव-यापुव� भ	ांस $म सेवा आकाराचा दर व $म चेक आऊट 

बाबत मािहती सांगणे.,यानंतर फॉम� वरील मािहती संगणक म ये नZदिवणे. 



०३) $म बाबत स\ि�थती वेळोवेळी भ	ांस सांगणे. नोदणी झाले#या Qकवा 
+ित�ा यादीची सं/या काया�लयास कळिवणे.०४) जनसंपक�  िवभागामाफ� त 

येणा-या साईभ	ांना नाव नZदणी फॉम� दवेुन ,यांची िनयमा+माण े

िनवास�व�था करणे.०५)  $म िनवास �व�थे बाबतची सांि/यक6 मािहती 
दरमहा काया�लयाकड ेसादर करणे( +,येक िशOटला एक िलपीक टंकलेखक या 
+माणे तीन िशOटसाठी तीन िलपीक-टंकलेखक) 

पान नं.०५ वर ... 
पान नं.०५ 

०५ मदतिनस १३ १) भ	ाशी सौज*याने वागून भ	ाना यो`य ते माग�दश�न करण.े २) 

काया�लयातील काम ेकरण े३) िलUट ऑपरेटीग �वत: करण ेभ	ास िलUट 

ऑपरेटVग कर-याची वेळ आली नाही पािहज े४) िलUट;या �मतेनुसार 

भ	ांची ने-आण करणे. ५) िलUटची दखेभाल वेळोवेळी संबंधीत िलUट 

द$ु�त करणा-या ठेकेदाराकडून कHन घेणे. ६) भ	ां;या मौ#यवान व�तु 
आगर रोख रYम िलUटम ये िमळून आ#यास ती <रतसर काया�लयात जमा 
कर-याच ेकत�� 5या ,या िलUटमधील कम�चा-याच ेरािहल. ७) भांडारपाल 

(िलपीक - टकलेखक) याना चल अचल सािह,य सांभाळ-यासाठी मदत 

करण.े ८) वषा� अखेरीस चल अचल �टॉक ची मोजदाद करण ेव लेखा 
शाखेकड ेआRथक वषा� अखेरीच ेडडे�टॉक या@ा अ@ावत क$न दणेे कामी 
भांडारपाल यांना मदत करणे. 

०६ हाऊसQकपीग 

मॅनेजर व 

मदतिनस 

०१ १) 5या भ	ांना $म Gदलेली आहते. अशा भ	ांची रिज�टरला नZदी 
�वि�थत करणे चेक आऊटची वेळ �वि�थत िनयमा+माण ेनमुद करणे. २) 

भ	ांस $म दतेांना ,या;यांशी सौज*याने वागावे. ३) भ	ाला $म देतांना 
$म मधील सािह,य दाखवून द-ेयाचे काम करणे. ४) $म खाली झा#यांनतर 

सािह,याची मोजदाद क$न घेणे, एखाद ेसािह,य कमी अस#यास Qकवा 
नुकसान झा#यास साई भ	ा ंसमवेत काया�लयात येवुन नुकसान भरपाई 

कHन घेणे व भ	ांस काया�लयातुन नुकसान भरपाई पावती दणेे, ५) 

भ	ां;या मौ#यवान व�तु अगर रोख रYम $म म ये िमळून आ#यास ,या 
व�तु <रतसर काया�लयात जमा कर-याच ेकत�� 5या ,या माbयावरील 

मदतिनसाचे रािहल. ६) भ	ाने $म खाली के#यानंतर पुGढल साईभ	ां;या 
िनवसासाठी $म चांगली �व;छ कHन ठेवणे. ७) $म मधील शौचालय, 

dानगृह व गॅलरीची साफसफाई तसेच चादर, बेडिशट चांगले �व;छ लावून 

ठेवण.े ८) भ	ां;या मौ#यवान व�तु अगर रोख रYम $मम य ेिमळून 

आ#यास ती <रतसर काया�लयात जमा कर-याच ेकत�� 5या ,या 
माbयावरील �व;छता कम�चा-याच ेरािहल. 

०७ हाऊसQकपीग 

�व;छता 
कामगार 

७५ $म बॉय (�व;छता मदतिनस) :- 

१) भ	ानी $म खाली के#यानतंर $मची साफसफाई क$न पलंगावरील 

गा@ा �वि�थत क$न घेणे ,यावर बेडिशट, चादर बदलणे $ममधील 

फRनचर व इतर साही,य �व;छता कHन ठेवणे. 
२) dानगृह व शौचालय केिमकलचा वापर क$न साफसफाई क$न घेणे. ३) 

ड�टबीन मधील कचरा काढणे, fायमोप व वेटमोप मारणे, आरसा, 
िखडgयां;या काचा साफ सफाई करणे, बेिसन म ये नॅफिथलीन बॉल टाकणे, 



Hम म ये hेशनर मारणे. ४) जनरल iी व पु$ष शौचालयाची दररोज 

वेळोवेळी साफसफाई क$न घेणे. ५) िवभागातील इमारतीचे प<रसराची 
�व;छता करणे. इमारती मधील िनघणारा कचरा एकि�त क$न इमारती 
बाहरे ठरवून Gदले#या जागेत नेऊन टाकणे. ६) लॉ*fीला िनघणारे कपडे 
सं�थानचे लॉ*fी िवभागात पोहोच करण ेव आणण े,याचा िहशोब संबंधीत 

पय�वे�कांकड ेसुपूत� करणे. ७) fनेेज लाईन खंिडत झा#यास ती �वि�थत 

क$न घे-याचे काम करणे.  
(तीन िशOटसाठी एकूण तीस मदतिनस) 

 म�ा �. (तीन) – िनण�य घे'या(या 	2�येत अनसुर'यात येणारी काय�प;दती, तसेच पय�वे6क 

आिण उaरदािय+व 	णाली  
	�तावीत कामाबाबत िनण�य घेताना 	�ताव तयार क%न +यात करा�ा लागणा-या कामांचा तसेच 

येणा-या अंदाजे खचा�चा समावेश केला जातो. सदर 	�ताव मुbय काय�कारी अिधकारी यांचे 
मंजुरी�तव तसेच आवcयकतेनसार �व�थापन सिमती सभेपुढ ेिनण�या�तव सादर केला जातो 
मा@यतनेतर सदर कामा(या िनिवदा / कोटेशन इ. बाबीची पुत�ता क%न व िविहत िनयमाच ेपालन 

क%न, सदरचे काम पुण� कर'यात येत े 

 मुामुामुामुा ����. (चारचारचारचार) - काय�काय�काय�काय� पारपारपारपार पाड�यासाठीपाड�यासाठीपाड�यासाठीपाड�यासाठी ठरिव�यातठरिव�यातठरिव�यातठरिव�यात आलेआलेआलेआलेलीलीलीली मानकेमानकेमानकेमानके - िनरंक   

  मुामुामुामुा ����. (पाचपाचपाचपाच) - कामासबधीकामासबधीकामासबधीकामासबधी सव�सामासव�सामासव�सामासव�सामा�यपणे�यपणे�यपणे�यपण ेिनयमिनयमिनयमिनयम - कम�चारीकम�चारीकम�चारीकम�चारी वगा�कडुनवगा�कडुनवगा�कडुनवगा�कडुन वापर�यातवापर�यातवापर�यातवापर�यात येणारेयेणारेयेणारेयेणारे 

िनयमिनयमिनयमिनयम, िविनयमिविनयमिविनयमिविनयम, सुचनासुचनासुचनासुचना,िनयमिनयमिनयमिनयम पुि�तकापुि�तकापुि�तकापुि�तका आिणआिणआिणआिण अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे -  

 �ी साईबाबा सं�थान िव��त�व�था. िशड� अिधिनयम २००४ अ@वये कायY पार पाड'यात 

येतात  

 मुामुामुामुा ����. (सहासहासहासहा)-िनयं�णाखालीिनयं�णाखालीिनयं�णाखालीिनयं�णाखाली असल!ेयाअसल!ेयाअसल!ेयाअसल!ेया द�तऐवजां%याद�तऐवजां%याद�तऐवजां%याद�तऐवजां%या &वगा�चे&वगा�चे&वगा�चे&वगा�चे िववरणिववरणिववरणिववरण -  

िविहत 	वगा�नुसार द�तऐवज वेळोवेळी अिभलखे भाड ेजमा कर'यात यतेात.  

 मुामुामुामुा ����. (सातसातसातसात) - धोरणधोरणधोरणधोरण तयारतयारतयारतयार कर�या%याकर�या%याकर�या%याकर�या%या 'कवा'कवा'कवा'कवा (याची(याची(याची(याची अमंलबजावणीअमंलबजावणीअमंलबजावणीअमंलबजावणी कर�या%याकर�या%याकर�या%याकर�या%या संबधंातसंबधंातसंबधंातसंबधंात. 

लोकांशीलोकांशीलोकांशीलोकांशी िवचारिविनमयिवचारिविनमयिवचारिविनमयिवचारिविनमय कर�यासाठीकर�यासाठीकर�यासाठीकर�यासाठी 'कवा'कवा'कवा'कवा लोकांकडूनलोकांकडूनलोकांकडूनलोकांकडून िनवदेनेिनवदेनेिनवदेनेिनवदेने केलीकेलीकेलीकेली जा�यासाठीजा�यासाठीजा�यासाठीजा�यासाठी अि�त(वातअि�त(वातअि�त(वातअि�त(वात 

असल!ेयाअसल!ेयाअसल!ेयाअसल!ेया कोण(याहीकोण(याहीकोण(याहीकोण(याही +व�थचेा+व�थचेा+व�थचेा+व�थचेा तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल - 

वत�मानपJातील व सं�थानच ेसंकेत�थळावरील जािहराती1दारे िनवेदना1दारे  
 मुामुामुामुा ����. (आठआठआठआठ) - स�ंथेचा एक भाग eहणून fकवा स4ला द'ेया(या 	योजनासाठी घFटत केल4ेया 

दोन fकवा अिधक �!0(या िमळून बनले4या मडंळाचे, पFरषदाचे, सिम+यांचे आिण अ@य 

िनकषां(या बैठक0 लोकासंाठी ख4ुया आहते fकवा कस ेअशा बैठकOची काय�वृaे जनतेला पहावयास 

िमळ'याजोगी आह ेfकवा कस ेयाबाबतचे िववरण अितमह+वाचे िनण�य वगळता इतर काय�वृaे 

वFरXां(या परवानगीने जनतेला पहावयास िमळ'याजोगी आहते.  
पान नं.०६ वर ... 

पान नं.०६ 

 मु\ा ?. (नऊ)- अिधका-यांची व कम�चा-यांची िनदkिशका –  

अ.नं. अिधकारी पद अिधकारी नाव वग� नोकरीवर $जू 
झा#याची Gदनांक 

सपका�साठी 
दरु वनी ?ं. 

०१ +भारी 
अिध�क 

ी कृlणा ता,याबा 
बांगर 

वग� 
२ 

०६ माच� १९८९ ९४२१५८४८७५ 

०२ िलपीक 

टंकलेखक 

ी समाधान चोखा 
गवई 

वग� 
३ 

०४ िडसेबंर २००६ ९८३४९१४२३३ 

०३ कुपन िव?ेता ी राजु जगmाथ वग� ०४ िडसेबंर २००६ ९८५०२१६४२१ 



पाडसवान ३ 

०४ कुपन िव?ेता ी सुिनल बाबासाहबे 

डांगे 
वग� 
३ 

०५ िडसेबंर २००६ ७७२००७७३८५ 

०५ मदतिनस ी ीधर गंगाधर 

कुलकण�  
वग� 
४ 

०४ िडसेबंर २००६ ९८५०१५७५७४ 

०६ मदतिनस ी बाबासाहबे पाराजी 
काटकर 

वग� 
४ 

०४ िडसेबंर २००६ ७०५७३१०६४४ 

०७ मदतिनस ी बाळसाहबे नामदवे 

धरम 

वग� 
४ 

०४ िडसेबंर २००६ ९७६३८७९०४१ 

०८ मदतिनस ी आGदनाथ िहलाल 

ब;छे 

वग� 
४ 

०४ िडसेबंर २००६ ९९२२५९३४१६ 

०९ मदतिनस ी सुिनल इंoभान 

गZदकर 

वग� 
४ 

०४ िडसेबंर २००६ ९०२८०२४४४४ 

१० मदतिनस ी रोहन बाळासाहबे 

मुHमकर 

वग� 
४ 

०४ िडसेबंर २००६ ७९७२९५३५४४ 

११ मदतिनस ी िवश्  वनाथ नामदवे 

पवार 

वग� 
४ 

०५ िडसेबंर २००६ ९९६०४३२१३२ 

१२ मदतिनस ी राजpo िवष्  ण ु

दाभाड े 

वग� 
४ 

०५ िडसेबंर २००६ ९०११५४४२६४ 

१३ मदतिनस ी सुरेश रमेश 

घायतडकर 

वग� 
४ 

०५ िडसेबंर २००६ ८८८८२१९२६४ 

१४ मदतिनस ी रमेश सखाहारी 
डांगे  

वग� 
४ 

०५ िडसेबंर २००६ ९५५२४१९०२९ 

१५ मदतिनस ी अिनल एकनाथ 

पगारे 

वग� 
४ 

०५ िडसेबंर २००६ ८३०८४७४७५५ 

१६ मदतिनस ी बाळासाहबे बबन 

काळे 

वग� 
४ 

०५ िडसेबंर २००६ ९६५७४८६०१४ 

१७ मदतिनस ी िशवाजी नारायण 

वहाडणे 
वग� 
४ 

०५ िडसेबंर २००६ ९६०४१७२१४० 

 मुामुामुामुा �ं�ं�ं�ं. ( दहादहादहादहा) :- अिधकाअिधकाअिधकाअिधका-यांलायांलायांलायांला वववव कम�चाकम�चाकम�चाकम�चा-यांलायांलायांलायांला िमळणारेिमळणारेिमळणारेिमळणारे मािसकमािसकमािसकमािसक वतेनवतेनवतेनवतेन ( माहेमाहेमाहेमाह ेएि&लएि&लएि&लएि&ल २०२१२०२१२०२१२०२१) 

अ.

नं. 
अिधका
री पद 

अिधकारी नाव मुळ 

पगार 
�े
ड 

पे 

महागा
ई भ�ा 

घर
भाड े

�वा
स 

भ
�ा 

िवशे
ष 

भ�ा 
एकुण 

र	म 

०१  �भारी 
अिध�क  

�ी कृ�णा ता�याबा बांगर ( S - 08) 

(25500 – 81100) 
३९८०
० 

० १५१२
४ 

३५८
२ 

०० ०० ५८५
०६ ०२ िलपीक टंकलेखक 

�ी समाधान चोखा गवई ( S - 06) 

(19900 – 63200 ) 
३०२०
० 

० ११४७
६ 

२७१
८ 

१३
५० 

०० ४५७
४४ ०३ कुपन 

िव�ेता 
�ी राजु जग�ाथ पाडसवान( S - 
05)(18000 – 56900 ) 

२४२०
० 

० ९१९६ २१७
८ 

०० ०० ३५५
७४ ०४ कुपन 

िव�ेता 
�ी सुिनल बाबासाहबे डांग े( S - 
05)(18000 – 56900 ) 

२४२०
० 

० ९१९६ २१७
८ 

१३
५० 

०० ३६९
२४ ०५ मदतिन �ी �ीधर गंगाधर कुलकण� ( S - 01)( २२१० ० ८३९८ १९८ ६७ ०० ३३१



स 15000 – 47600) ० ९ ५ ६२ 

०६ मदतिन
स 

�ी बाबासाहबे पाराजी काटकर(S - 

01)(15000 – 47600) 
२२१०
० 

० ८३९८ १९८
९ 

०० ०० ३२४
८७ ०७ मदतिन

स 

�ी बाळासाहबे नामदेव धरम (S - 01)( 

15000 – 47600) 
२२१०
० 

० ८३९८ १९८
९ 

६७
५ 

०० ३३१
६२ ०८ मदतिन

स 

�ी आ�दनाथ िहलाल ब�छे (S - 01)( 

15000 – 47600) 
२२१०
० 

० ८३९८ १९८
९ 

०० ०० ३२४
८७ ०९ मदतिन

स 

�ी सुिनल इं�भान ग�दकर (S - 01) ( 

15000 – 47600) 
२२१०
० 

० ८३९८ १९८
९ 

०० ०० ३२४
८७ १० मदतिन

स 

�ी रोहन बाळासाहबे मु�मकर (S - 

01)(15000 – 47600) 
२२१०
० 

० ८३९८ ०० २२
५० 

०० ३२७
४८ ११ मदतिन

स 

�ी िवश्  वनाथ नामदेव पवार ( S - 01)( 

15000 – 47600) 
२२१०
० 

० ८३९८ १९८
९ 

६७
५ 

०० ३३१
६२ १२ मदतिन

स 

�ी राजे�ं िवष्  णु दाभाडे ( S - 01) ( 

15000 – 47600 ) 
२२१०
० 

० ८३९८ १९८
९ 

६७
५ 

०० ३३१
६२ १३ मदतिन

स 

�ी सुरेश रमेश घायतडकर ( S - 01) ( 

15000 – 47600 ) 
२२१०
० 

० ८३९८ १९८
९ 

६७
५ 

०० ३३१
६२ १४ मदतिन

स 

�ी रमेश सखाहारी डांग े( S - 01) ( 
15000 – 47600 ) 

२२१०
० 

० ८३९८ १९८
९ 

६७
५ 

०० ३३१
६२ १५ मदतिन

स 

 �ी अिनल एकनाथ पगारे ( S - 01) ( 

15000 – 47600 ) 
२२१०
० 

० ८३९८ १९८
९ 

६७
५ 

०० ३३१
६२ १६ मदतिन

स 

�ी बाळासाहबे बबन काळे( S - 01)( 
15000 – 47600 ) 

२२१०
० 

० ८३९८ १९८
९ 

६७
५ 

०० ३३१
६२ १७ मदतिन

स 

�ी िशवाजी नारायण वहाडणे( S - 

01)(15000 – 47600) 
२२१०
० 

० ८३९८ १९८
९ 

६७
५ 

०० ३३१
६२ 

 

पान नं.०७ वर ... 
पान नं.०७ 

 

कम�चारी मािसक वेतन :- %पये-६,०५,१४५/- ( अ6री %पय े - सहा लाख, पाच हजार, एकशे, 
पंचेचाळीस %पये माJ) 



.दरावती.दरावती.दरावती.दरावती भ0िनवासमधीलभ0िनवासमधीलभ0िनवासमधीलभ0िनवासमधील कम�चारीकम�चारीकम�चारीकम�चारी सं2यासं2यासं2यासं2या – 

    �दारावती िवभागाकडील कायम 

कम�चारी मंजुर 

 आकृतीबंधानुसार पद 

+,य�ात काय�रत असलेले कम�चारी 

अ.नं. पद े सं
/या 

अ.नं. पदनामपदनामपदनामपदनाम �थायी 
कम�चारी 

कायम 

कं�ाटी 
कं�ाटी 
कम�चारी 

एकु
ण 

०१ अिध�क   ०१ ०१ 
भारी
भारी
भारी
भारी अिध�कअिध�कअिध�कअिध�क ०१०१०१०१ ०००००००० ०००००००० ०१०१०१०१ 

०२ उपअिध�क ०१ ०२ उपअिध�कउपअिध�कउपअिध�कउपअिध�क ०००००००० ०००००००० ०००००००० ०००००००० 

०३ किनC पय�वे�क ०४ ०३०३०३०३ कककक.पय�वे�कपय�वे�कपय�वे�कपय�वे�क ०००००००० ०००००००० ०००००००० ०००००००० 

०४ िलपीक टंकलेखक १४ ०४०४०४०४ िलपीकिलपीकिलपीकिलपीक 

टंकलेखकटंकलेखकटंकलेखकटंकलेखक 

०१०१०१०१ ०२०२०२०२ ०४०४०४०४ ०७०७०७०७ 

०५ भांडारपाल ०१ ०५०५०५०५ भांडारपालभांडारपालभांडारपालभांडारपाल ०००००००० ०००००००० ०००००००० ०००००००० 

०६ $मबॉय ५४ ०६०६०६०६ �मबॉय�मबॉय�मबॉय�मबॉय ०००००००० ०००००००० ०००००००० ०००००००० 

०७ िशपाई ०१ ०७०७०७०७ िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई  ०००००००० ०००००००० ०००००००० ०००००००० 

०८ मदतिनस ०८ ०८०८०८०८ मदतिनसमदतिनसमदतिनसमदतिनस १३१३१३१३ ०३०३०३०३ ०२०२०२०२ १८१८१८१८ 

   ०९०९०९०९ कुपनकुपनकुपनकुपन िव�ेतािव�ेतािव�ेतािव�ेता ०२०२०२०२ ०००००००० ०००००००० ०२०२०२०२ 

 एकुण कम�चारी 
सं/या 

८४ एकुण कम�चारी सं/या १७१७१७१७ ०५०५०५०५ ०६०६०६०६ २८२८२८२८ 

 कायम कम�चारी 
सं/या 

 कायम कम�चारी सं/या ०००००००० ०००००००० ०००००००० १७१७१७१७ 

 कायम कं�ाटी  कायम कं�ाटी ०००००००० ०५०५०५०५ ०००००००० ०५०५०५०५ 

 कं�ाटी कम�चारी 
सं/या 

 कं�ाटी कम�चारी 
सं/या 

०००००००० ०००००००० ०६०६०६०६ ०६०६०६०६ 

   एकुण कम�चारी सं/या १७१७१७१७ ०५०५०५०५ ०६०६०६०६ २८२८२८२८ 

 

�दारावती भ	िनवास इमारतीमधील हाऊसGकपVग कम�चारी सं/या व ,यांच ेमािसक वेतन 

 

अ.नं. पदनाम कम�चारी सं/या 
०१ अिध�क ०१ 

०२ िशUट सुपरवायझर ०३ 

कंJाटी कम�चारी मािसक वेतन %पये -   ७१,०४२/-  ( अ6री %पय े - एक्  काहत्  तर हजार बेळीस 

%पये माJ ) 

कुशल व अकुशल कंJाटी कम�चारी मािसक वेतन %पये - १,७०,५००/- ( अ6री %पय े - एक 

लाख,सत्  तर हजार, पाचशे %पये माJ) 

1दारावती िवभागाकडील एकण डडे�टॉक-

2करकोळ डडे�टॉक - कॉट, लोखंडी पलंग, 

gॉयर फोम गादी, उशी, बेडिशट,उशीक1हर, 
फ\नचर, इ+यादी 

2करकोळ डडे�टॉक %पय-े ३५,६२,८२१.४१ 

डडे�टॉक %पये - १,३३,४२,३९९.९७ 

एकुण डडे�टॉक %पये- १,६९,०५,२२१.३८ 

इ+यादी  
( अ6री %पये – एक कोटी एकोणसaर लाख पाच 

हजार दोनशे एकिवस   

माJ ) 



०३ मदतिनस २४ 

०४ भांडार िलपीक ०१ 

०५ सोलर मे*टेन*स ०१ 

०६ �व;छता कामगार ४६ 

०७ एकुण कम�चारी सं/या ७६ 

1दारावती भ!िनवास इमारतीचे हाऊस2कपTग कामाचे मािसक वेतन %पये – 

१०,९६,७५९/- 

 ( अ6री %पये :- दहा लाख शहाण्  णव हजार सातश ेएकोणसाठ %पये ) 
 

पान नं.०८ वर... 
 

पान नं.०८ 

 
 

 मु�ा �. (अकरा)- योजनांचा तपिशल, 	�तािवत खच�, 	+येक अिभकरणाला नेमून 2दललेा 
अथ�सकं4प, आिण संिवतFरत केल4ेया  

रiमांचा अहवाल - वा\षक अंदाजपJक २०२२ - २०२३ (1दारावती भ!िनवास)  

अ.नं. तपिशल मंजुर रiम 

०१ आऊटसोjसग प;दतीने हाऊस2कपTगची कामे  १,७६,००,०००/- 

०२ �टेशनरी छपाई  १०,०००/- 

०३ कंJाटी कामगार खच�  ३४,१०,०००/- 

०४ 	वास खच� ६,०००/- 

०५ 2करकोळ खच�  ६,०००/- 

०६ लॉ'9ी खच�  २,२०,००० 

०७ फ\नचर, बेडिशट, प्  लाि�टक सािहत्  य व इतर 

खच�   
४,००,०००/- 

०८ 2कटकनाशक फवारणी  ६,००,००० 

एकुण रiम:- २,२२,५२,०००/-  

  

 मु�ा �ं. (बारा) :- अथ�सहाNय काय��मा(या अंमलबजावणीची Fरत तसेच वाटप केल4ेया 
रiमा आिण काय��मां(या लाभािधका-यांचा  तपिशल :- िनरंक 

 मु�ा �ं. (तेरा) :- kया �!Oना सवलती, परवाने fकवा 	ािधकारपJ े2दलेली आहते अशा 
�!Oचा तपिशल :- िनरंक  

 मु�ा �ं. (चौदा) :- िवभागाकड ेइलेLMॉिनLस �व%पात उपल$ध असलेली मािहती :- 
िनरंक 

  मु�ा �ं. (पंधरा) :- मािहती िमळिव'यासाठी नागFरकांना उपल$ध असणा या सुिवधांचा 
तपिशल :- िनरंक 

  मु�ा �ं.(सोळा) :- जन मािहती अिधका-यांची नावे पदनाम आिण इतर तपिशल :- 

जनजनजनजन मािहतीमािहतीमािहतीमािहती अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी  
अ.नं. जन मािहती अिधका-यांचे नाव अिधकारी पद संपुण� पaा / दरु;वनी 



०१ �ी कृlणा ता+यांबा बांगर 	भारी अिध6क ०२४२३     २५९१८० 
सहा3यकसहा3यकसहा3यकसहा3यक जनजनजनजन मािहतीमािहतीमािहतीमािहती अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी  

अ.नं. सहाNयक जन मािहती अिधका- अिधकारी पद संपुण� पaा / दरु;वनी ०१ �ी समाधान चोखा गवई िलपीक टंकलखेक ०२४२३     २५९१८१ 
&थम&थम&थम&थम अिपलीयअिपलीयअिपलीयअिपलीय &ािधकारी&ािधकारी&ािधकारी&ािधकारी 

अ.नं. 	थम अिपलीय अिधका-यांचे अिधकारी पद संपुण� पaा / दरु;वनी ०१ मा.�ी 2दलीप mयंबक उगल े 	शास2कय ०२४२३      
 मु�ा �. (सतरा) - िविहत कर'यात 

येईल अशी इतर मािहती :- िनरंक  
 
 
 

         (कृष्  णा बांगर) 

  	.अिध6क, 

     1दारावती भ!िनवास 
 

(2दलीप उगल)े 

	शास2कय अिधकारी, 
�ी साईबाबा सं�थान िव��त�व�था, िशड� 


