मािहती अिधकार अिधिनयम कलम ४ सावजिनक ािधकरणांवरील आबध
ं ने
. कलम (४) (ख) माणे:तावना- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यानं ी साईभ तानं ा सोयी-सिु वधा उपल ध क न
दे या या टीने आप या अिधप याखाली िविवध िवभाग सु के लेले आहेत. यापैक काशने हा एक
िवभाग कायरत आहे. ीसाईबाबांशी संबंिधत मिु त तसेच क ा य मा यमातील सािह य कािशत क न ते
वाजवी दरात साईभ तापं यत पोचिवणे या उ श
े ाने या िवभागाची िनिमती कर यात आलेली आहे.
साईबाबां या िविवध कार या ितमा, (Photo) ीसाईबाबांची िशकवण व त व ानाचा उ ोष
करणारी िविवध भाषेतील पु तके , नवीन वष सु हो यापवू ीसाई दैनंिदनी व िदनदिशका याच ामणे
ीसाईबाबां या आर या, गु पाठाचे अभगं आद या सीडी.. अशा िविवध काशनाचं ी छपाई-तथा-िनिमती
क न हे सािह य या िवभागामाफत अ यंत वाजवी दरात साईभ तानं ा उपल ध क न िदले जाते.
या िवभागाची रचना, काय व कत ये यांचा तपशील खालील माणे आहे.

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

. काशने िवभाग.
ऑिफस

अिध क-१
उप अिध क-१
लपीक-३
शपाई-१

पु तक भांडार िवभाग
व र ठ िलपीक-१
िलपीक-१

बूक टॉल .१
बूक टॉल .२ बूक टॉल .३ बूक टॉल .४
बूक टॉल .५
बूक टॉल .६ बूक टॉल .७
(स यनारायण हॉलजवळ) ( यिु झयम जवळ) (गु थान जवळ) ( ीसाई कॉ ले स) ( सादालय प रसर) ( ारावती भ तिनवास) (साईआ म -१)

िलपीक-१
मदतनीस -२

िलपीक-१ िलपीक-१
मदतनीस-२ मदतनीस-१

िलपीक-१
मदतनीस-२

िलपीक-१
मदतनीस-२

िलपीक-१
मदतनीस-२

िलपीक-१
मदतनीस-२

*कामांचा आिण कत यांचा तपिशल
अ. .
मािहती
१. िवभागाचे नांव
२. पणू प ा
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

तपिशल
काशने िवभाग
म.ु पो.िशड ,
ता.
(महारा )४२३१०९
अिध क

िज हा-अहमदनगर

कायालय मख
ु
कोण या खा या या अधीन त ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
कायालय आहे?
कामाचा अहवाल कोण या मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान
कायालयाकडे सादर के ला जातो? िव व त यव था, िशड
कायक ा: भौगोिलक
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड याचं ी िशड
प रसरात काशने िव काऊंटर (बक
ू टॉल)
अिं गकृ त त .
साईभ तां ना सेवा- सिु वधा परु िवणे.
येय/धोरण
ी साईबाबाचं े जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यां या
िशकवणक
ु चा चार- सार करणे, साईभ तानं ा अिधक चांग या
सेवा सिु वधा परु विणेसाठी सात याने य नशील राहाणे.
कायालयाची वेळ आिण दरू वनी कायालयाची वेळ स.१०.०० ते १.३० व २.०० ते ६.००
दूर वनी माक
ं
मांक
अ.
.

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९
१०.

१०.

राहाता,

सा तािहक सु ी
िवभागा या
मािहती

तपिशल

अिध क
कायालय
टोअर
बूक टॉल नं.१(स यनारायण हॉल जवळ)
बूक टॉल नं.२(गु थान समोर)
बक
ू टॉल न.ं ३(साई कॉ ले स)
बूक टॉल नं.४ ( ारावती भ तिनवास)
बक
ू टॉल न.ं ५(साई आ म भ तिनवास)
बूक टॉल नं.६ ( ीसाई सादालय)
फोटो िव काऊंटर (देणगी काऊंटर-२ समोर)

(एसटीडी कोड
०२४२३)
२५८८०८
२५८८००
२५८८०१
२५८८०२
२५८८०६
२५८८०५
२५८८०७
२५९५०६
२५८८०४
२५८८०३

रिववार
कामकाजाबाबत १) सन २००४ चा महारा अिधिनयम . १४ नसु ार मा.
यव थापन सिमतीची कत ये व अिधकाराबाबत कलम नं.१७
(२) ठ म ये खालील माणे तरतदू आहे.
“ ी साईबाबाचं े जीवन, यांचे काय, यां या लीला व
यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा चार
व सार करील आिण ी सािह य थं ालय चालवील

व याचा िव तार करील”
उपरो त तरतदु ीनसु ार प.प.ू ी साईबाबां या लीला व
यांची िशकवण याबाबत चार- सार होणेसाठी ी
साईबाबा सं थान िव व तव था, िशड माफत सं थान
कािशत िविवध भाषामं धील साईच र े, पु तके , फोटो
व ऑडीओ/ हीडीओ सीडी चे पुनमु ण क न
साईभ तानं ा यांची माफक िकंमतीने िव के ली जाते.
२) ी े िशड येथे होणा-या साईभ तासं ाठी काशने
िवभागामाफत
ीसाईबाबांचे जीवनावर आधारीत
ीसाईस च रत १६ भाषेत , इतर ६६ पु तके , २७ कारचे
फोटो, साईलीला अक
ं मराठी, िह दी-इं जी भाषेत, ऑडीओ,
हीडीओ, सीडी ११ कारात तसेच पेन ाइ ह (य.ु एस.बी.)
व पात २ काशने कािशत कर यात आलेली आहेत. दरवष
ी साई दैनंिदनी २ कारात तसेच ी साई िदनदिशका ९
कारात कािशत कर यात येते.
३) िशड येणा-या साईभ तांसाठी मिं दर, भ तिनवास थान व
सादालय प रसरात काशनेिव काऊंटरवर चालू कर यात
आलेले आहेत. सव कार या काशनाचं ी िव तेथे कर यात
येते.
४) िशड हे आतं ररा ीय िकत चे देव थान अस याने या
िठकाणी नेहमीच मा. रा पती, मा. पंत धान, मा. मं ी,
लोकसभा, रा यसभा, िवधानसभा यांचे सद य तसेच
पररा ातील मा यवर, महामडं ळाचं े सद य, यायाधीश,
उ ोगपती, िसने े ातील कलाकार, खेळाडू, तसेच सं थाचं े
अिधकारी, पदािधकारी इ यादी उ चपद थ, िविश ट,
अितिविश ट य ती येत असतात. सदर य त चा स कार
ीसाईबाबांचे जीवनावरील ीसाईस च रत देवनू कर यात येतो.
५) देशा या कानाकोप-यात साईबाबांची मिं दरे वाढत आहेत. या
येक मिं दरात दशनासाठी आलेले साईभ त साईच र ाची
मागणी करतात.भ तानं ी मागणी के या माणे ा सपोट ारे िकंवा
पो टामाफत च र े/पु तके पाठिव यात येतात.
६) साईबाबांची महती सातासमु ापार पोहच याने आता
परदेशात अमे रका, इं लंड, ऑ ेिलया,मलेिशया या देशांम येही
साईबाबांची मिं दरे झालेली आहेत. या मिं दरात दशनासाठी
आलेले साईभ त साईच र ाची मागणी करतात. मागणी माणे
ा सपोट ारे िकंवा एअरमेल ारे च र े/ पु तके पाठिव यात
येतात.

१

२)

िवभागाकडील
कािशत
काशनांची एकूण सं या

अ. .

काशनाचं ा कार

सं
या
१.
ीसाईस च रत
१६
२.
इतर पु तके
६६
३.
फोटो
२७
४.
ऑडीओ/ हीडीओ सीडी
११
५
पेन ाई ह (य.ु एस.बी)
२
५.
साईलीला ैमािसक
२
६.
ी साई दैनंिदनी
२
७.
ी साई िदनदिशका
९
एकूण
१३५
सं थान कािशत पु तकांची प.प.ू ी साईबाबां या लीला व यांची िशकवण याबाबत चारभ तासं ाठी सवलतीचे दरात िव
सार होणेसाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
माफत सं थान कािशत साईच र े, पु तके , फोटो व
ऑडीओ/ हीडीओ सीडीचे पनु मु ण क न यांची साईभ तानं ा
माफक िकंमतीने िव के ली जाते.
िन नतम छपाई दर+िन नतम छपाई दरा या २०%
कमचारी पगार, िव ुत आकार वगैरे खच+साईभ तांना
िदला जाणारा २०% िड काऊंट या माणे िकंमत िनि त
कर यात येते.

मु ा . (दोन) अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये:अ.
िव मान
अिधकार पद
सवसाधारण कत य
.
पदसं या
१. अिध क
०१
१) साठा सपं त आले या सं थान कािशत पु तके ,
फोटोची छपाई ि या सु करणे,
२) कायालयीन कामकाज,
३) आदेश प रप क अनपु ालन,
४) िवभागातील सव कामकाजावर िनयं ण ठे वणे,
५)
काशने िवभागामाफत चालिव या जाणा-या
बूक टॉल वर िनयं ण ठे वणे
६) बंगलोर, चे नई, िसकंदराबाद येथे असले या
मािहतीक ामाफत होणा-या काशने िव वर
िनयं ण ठे वणे
७) व र ठां या आदेशा वये कामकाज करणे

२.

व र ठ िलपीक

०१

१) काशने टोअरम ये असले या टॉकवर िनयं ण
ठे वणे
२) ेसमधनू छपाई होऊन आले या काशनांचा टॉक
बीलानसु ार तपासनू ता यात घेणे
३) पु तक िव काऊंटरवर आव यकतेनसु ार काशनाच
ं ा
परु वठा करणे
४) उ सव, पारायण-स सगं , पादक
ु ा दशन सोहळा आदी
संगी व र ठांचे आदेशानसु ार व मागदशनाखाली
पु तक िव टॉलची उभारणी करणे
५) ऑफ स यित र त सव कमचा-यां या ड्यटु ीचे
िनयोजन करणे
६) आदेश प रप काबाबत कमचा-यांना समज देवनू
यानसु ार काम क न घेणे
७) पेटी कॅ श िबलांची पतू ता करणे
८) हजेरी रिज टर, कायम तसेच कं ाटी कमचा-यां या
रजा-सु ् यांसंबंधी कामकाज, िनयोिजत वेळेत
खाडेत ता तयार क न संबंिधत कायालयात सादर
करणे
९) कं ाटी कमचा-यां या पगारबीलासंबंधीचे कामकाज
१०) पु तक िव काऊंटरवर सव कारची काशने
िव साठी उपल ध आहेत याची खा ी करणे. उपल ध
नसलेली काशने वरीत व र ठानं ा कळिवणे
११) दरमहा पु तके टॉक त ता तयार करणे व पढु ील
चार मिह यात संपणा-या पु तकांची मािहती व यादी
तयार क न काशने कायालयात सादर करणे
१२) बूक टॉल मधील डेड टॉक (फिनचर, कॉं यटु र
आदी) ची जागा बदल यास तसे कायालयात लेखी
कळवनू यांची टॉक रिज टर व संगणकावर न दी घेण.े
१३)
येक बूक टॉल वरील काशने िव चा दैनंिदन
भरणा िनयोिजत वेळेत लेखाशाखा िवभागात होईल
याची द ता घेणे
१४) व र ठांचे आदेशा वये कायवाही करणे

३.

कायालयीन
िलपीक-१

०२

१) परु वठादारां या देयकासंबंधीची पतू ता क न देयक
अदायगीसाठी लेखाशाखा िवभागाकडे पाठिवणे
२) संपत आले या काशनां या छपाईकामा या

िनिवदासं बं धं ी कामकाज, ई-िनिवदा ि येची सपं णू
कायवाही क न कायादेश देणे
३) साईलीला व साई अपण सेवा अक
ं छपाईकामी
व र ठांचे सचु ने माणे ई-िनिवदा, दरप के मागणी करणे
व पढु ील कायवाही क न कायादेश देणे
४) िमिटंगसाठी ताव तसेच कायालयीन िट प या तयार
करणे
५) ेसधारकाचं े पु तके ि िं टंग सदं भात तसेच बील
अदायगी संदभात ई-मेल पडताळणी करणे तसेच दैनंिदन
ई-मेल पाठवणे
६) कायकारी संपादक-साईलीला तसेच िवशेष काय
अिधकारी साई अपण सेवा यां या मानधना या तसेच
वास भ ता अदायगीचे कामकाज करणे
७) डायरी-कॅ लडर आद या छपाईसंबंधीचे कामकाज
पाहाणे
८) ी-बीड, टेि नकल बीड, कमिशयल बीड आदी
िमिटंगना उपि थत राहन कामकाज करणे
९) ेसधारकाक
ं डून आले या प ांना उ रे देवनू यां या
शक
ं ांचे िनरसन क न यांना प ाने अथवा मेलने
कळिवणे
१०) मजं रू ेसधारकाक
ं डून पु तक छपाई सदं भात
करारनामे तयार क न घेणे व या माणे कायवाही करणे
११) नमु याबरहकूम पु तकाचे फ
ु रिडंग करणे
१२) व र ठांचे आदेशा वये कायवाही करणे
िलपीक-२

१) पु तकासंबंधी ताव पाठवणा-या लेखकांशी
प यवहार
२) बगं लोर, िसकंदराबाद, चे नई मािहती क यां या
मािसक काशने िव चे त ते तयार करणे
३) वरील मािहतीक यांची पेटीकॅ श िबले व र ठां या
मा यतेने अदायगीसाठी लेखाशाखा िवभागाकडे
पाठिवणे.
४) मािहतीक े तसेच मबंु ई कायालय यांना मागणीनसु ार
काशने सािह य पाठिवणे
५) मा यवरांना मोफत दे यात आले या काशने
सािह यास व र ठांची मजं रू ी घेऊन याचे द तर ठे वणे

६) भ तां या मागणी माणे पु तके -फोटो पाठिवणे
७) िवभागांशी प यवहार करणे
८) यादी नसु ार डेड टॉक सांभाळणे
९) िट प या तयार करणे
१०) आिथक वष सपं यानतं र लेखाशाखा िवभागा या
प रप कानुसार मोफत दे यात आले या काशने
सािह याची तसेच मािहतीक ातील टॉकची मािहती
देणे
११) यव थापन सिमती या सभेत मोफत िदले या
काशनानं ा आिथक वष पणू झा यावर मा यता घेणे
१२) नवीन आिथक वषात वाहतूकदार तसेच हमाली
कामासंबंधीचे यनू तम दर मागवनू १ वषासाठी सेवा
परु वठादार िनि त करणे, यांना कायादेश देणे
१३) िकरकोळ खरे दी साठी अ ीम र कम मजं रू करवनू
घेऊन लेखाशाखेत बील सादर क न अ ीम जमा नावे
कर याची कायवाही करणे
१४) साईलीला व साई अपण सेवा या मै ािसकाच
ं े
कामकाज पाहाणे
१५)
काशने िवभागामाफत नवीन पु तका या
काशनाबाबत कामकाज
१६) अदं ाजप क तयार करणे
१७) व र ठांचे आदेशा वये कायवाही करणे
४.

०१

५.

काऊंटरवरील
िलपीक
कायालयीन िशपाई

६.

मदतनीस

८

७.

मदतनीस

०१

८.

मािहती
क , ०२ (ऑफ स
िसकंदराबाद ऑिफस सहायकसहा यक-१ (कुशल कुशल कं ाटी
कमचारी -१
कं ाटी कमचारी)
अकुशल

०१

कं ाटी
कमचारी-१)

काऊंटरवर काशनांची िव करणे, काशनांचा टॉक िव साठी
घेण,े भ तानं ा िव व काशने सबं धं ी मागदशन करणे
कायालयाची साफसफाई करणे, कायालयीन प यवहार ने-आण
करणे
काऊंटरवर काशने पु तके /फोटो भ तास दाखिवणे, िलपीकास
काशने िव कामी मदत करणे, भ तास काशने संबंधी मागदशन
करणे
भ तानं ी प ा ारे मागणी के लेली काशने ा सपोट ारे , एअरमेल
ारे , पो टा ारे पाठिव याकामी िलिपकास मदत करणे
िशड कायालय येथे दरमहा िव के ले या काशनांचा तपशील दर
मिह याला देण.े पेटी कॅ श िबलाचं ा िहशोब ठे वणे, पेटी कॅ श िबले
िशड कायालयाकडे मंजरु ी साठी पाठवणे, मािहती क येथे असलेला
डेड टॉक संभाळणे. काऊंटरवर काशनांची िव करणे, काशने
टॉकचा िहशोब ठे वणे. संपत आले या काशने सािह याचा अदं ाज

अकुशल
कं ाटी १
कमचारी-१

९.

मािहती क , चे नई ०१
कायालय मख
ु

१०.

मािहती
क , ०१
बंगलोर कायालय
मख
ु

घेऊन िशड कायालयाकडे काशनांचे मागणीप पाठवणे.
काशने पु तके /फोटो भ तास दाखिवणे, ऑिफस सहायकास
काशने िव कामी मदत करणे, भ तास काशने संबंधी मागदशन
करणे
िशड कायालय येथे दरमहा िव के ले या काशनाचं ा तपशील दर
मिह याला देण.े पेटी कॅ श िबलांचा िहशोब ठे वणे, पेटी कॅ श िबले
िशड कायालयाकडे मंजरु ी साठी पाठवणे, मािहती क येथे असलेला
डेड टॉक सभं ाळणे. काऊंटरवर काशनाचं ी िव करणे. भ तानं ा
मागदश करणे. काशने टॉकचा िहशोब ठे वणे. संपत आले या
काशने सािह याचा अदं ाज घेऊन िशड कायालयाकडे काशनांचे
मागणीप पाठवणे.
िशड कायालय येथे दरमहा िव के ले या काशनांचा तपशील दर
मिह याला देण.े पेटी कॅ श िबलांचा िहशोब ठे वणे, पेटी कॅ श िबले
िशड कायालयाकडे मंजरु ीसाठी पाठवणे, मािहती क येथे असलेला
डेड टॉक संभाळणे. काऊंटरवर काशनांची िव करणे. भ तानं ा
मागदश करणे. काशने टॉकचा िहशोब ठे वणे. सपं त आले या
काशने सािह याचा अदं ाज घेऊन िशड कायालयाकडे काशनांचे
मागणीप पाठवणे.

मु ा . (तीन) िनणय घे या या ि येत अनुसर यात येणारी कायप ती, तसेच पयवे ण आिण
उ रदािय व णाली
सं थान कािशत काशनांची छपाई करताना ताव तयार क न तसेच येणा-या अदं ाजे खचाचा
समावेश के ला जातो. सदर ताव मु य कायकारी अिधकारी यांचे मजं रु ी तव तसेच आव यकतेनसु ार
यव थापन सिमती सभेपढु े िनणया तव सादर के ला जातो. मा यतेनतं र सदर कामा या िनिवदा/कोटेशन इ.
बाब ची पतू ता क न व िविहत िनयमांचे पालन क न, सदरचे काम पणू कर यात येते.
मु ा .(चार) काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके :- िनरंक
मु ा .(पाच) कामासंबंधी सवसामा य िनयम:-कमचारी वगाकडून वापर यात येणारे िनयम, िविनयम,
सचू ना, िनयम पिु तका आिण अिभलेख :- ी साईबाबा सं थान िव 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 ाकडे जमा कर यात येतात.
मु ा .(सात) धोरण तयार कर या या िकंवा याची अंमलबजावणी कर या या संबंधात,
लोकाश
ं ी िवचार-िविनमय कर यासाठी िकंवा लोकाक
ं डून िनवेदन के ली जा यासाठी अि त वात
असले या कोण याही यव थेचा तपशील
-वतमानप ातील व सं थानचे संकेत थळावरील जािहराती ारे /िनवेदना ारे
मु ा .(आठ) सं थेचा एक भाग हणनू िकंवा स ला दे या या योजनासाठी घटीत के ले या दोन
िकंवा अिधक य त या िमळून बनिवले या मंडळाचे, प रषदांचे, सिम यांचे आिण अ य िनकषांचे

बैठक लोकांसाठी खु या आहेत िकंवा कसे िकंवा अशा बैठक ची कायत वे जनतेला पहावयास
िमळ याजोगी आहे िकंवा कसे याबाबतचे िववरण
-अितमह वाचे िनणय वगळता इतर कायवृ े व र ठां या परवानगीने जनतेला पहावयास
िमळ याजोगी आहेत.
मु ा .(नऊ) अिधका-यांची व कमचा-यांची िनदिशकाअ. .
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
अ.
.
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२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.

अिधकारी/कमचारी नावं
ी. रमेश नारायण चौधरी
ी. गोरख तुकाराम कुमावत
ी. बाळासाहेब द ता य तुरकणे
ी.नवदु साईदास मराठे
ी. राज सपं त कोळगे
ी. काश सयाजी शेजवळ
ी.बाळु नाथा शेजवळ
ी. नानासाहेब दामु को गे
ी. साद िव णु ग दकर
ी. सागर भीमिसंग परदेशी
ी. अिनल रायभान आ े
ी.अशोक कच तुपे
ी. भाकर िभमराज सोनवणे
ी.अंकुश रघनु ाथ थोरात
ी.दीपक कै लास गायकवाड

अिधकार पद
.अिध क
िलपीक-टंकलेखक
िलपीक-टंकलेखक
िलपीक-टंकलेखक
िलपीक-टंकलेखक
िशपाई
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस

नोकरीवर जू
तारीख
१२.०६.१९८९
०७.०८.१९८४
०५.०८.२००४
०४.१२.२००६
०४.१२.२००६
०६.०३.१९८९
०१.११.१९८३
०६.०३.१९८९
१९.०३.२००२
२४.०८.२००४
०४.१२.२००६
०४.१२.२००६
०४.१२.२००६
०४.१२.२००६
०४.०२.२००९

मु ा .(दहा) अिधकारी व कमचारी यानं ा िमळणारे मािसक वेतन
कमचा-यांची नांवे

पदनाम

मुळवेतन

ेड पे

ी. रमेश नारायण चौधरी
ी. गोरख तक
ु ाराम कुमावत
ी. बाळासाहेब द ता य तुरकणे
ी.नवदु साईदास मराठे
ी. राज संपत कोळगे
ी. काश सयाजी शेजवळ
ी.बाळु नाथा शेजवळ
ी. नानासाहेब दामु को गे
ी. साद िव णु ग दकर
ी. सागर भीमिसगं परदेशी
ी. अिनल रायभान आ े
ी.अशोक कच तपु े
ी. भाकर िभमराज सोनवणे
ी.अक
ं ु श रघुनाथ थोरात
ी.दीपक कै लास गायकवाड

.अिध क
िलपीक-टंकलेखक
िलपीक-टंकलेखक
िलपीक-टंकलेखक
िलपीक-टंकलेखक
िशपाई
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस
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महागाई
भ ा
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घरभाडे
भ ा
१८१६/९२६/१०१३/१०१३/११८४/१२२०/११८४/९६०/८८१/७५३/७५३/७५३/७०९/-

वासभ ा
४००/४००/४००/४००/-

इतर
-

मु ा .(अकरा) योजनांचा तपिशल, तािवत खच,
अथसंक प आिण संिवत रत के ले या रकमांचा अहवाल
अ. .
०१.
०२.
०३.
०४.
०५.
०६.

येक अिभकरणाला नेमून िदलेला

तपशील
वाचनालय देखभाल खच
पु तके / फोटो/दैनंिदनी/ िदनदिशका छपाई खच
साईलीला खच
कं ाटी कामगार खच
ऑडीओ-तथा- हीडीओ खच
वास

मज
ं ूर र कम
४००,०००/९०,०००,०००/३०,००,०००/४५,००,०००/२५,००,०००/१५,०००/-

मु ा .(बारा) अथसहा य व काय मा या अमं लबजावणीची रीत तसेच वाटप के ले या रकमा
आिण काय मां या लाभािधका-यांचा तपशील:- िनरंक
मु ा .(तेरा) या य त ना सवलती, परवाने, िकंवा ािधकारप े िदलेली आहेत अशा य त चा
तपशील:- िनरंक
मु ा .(चौदा) िवभागाकडे इले ॉिन स व पात उपल ध असलेली मािहती:-िनरंक
मु ा .(पध
ं रा) मािहती िमळिव यासाठी नाग रकांना उपल ध असणा-या सिु वधाच
ं ा तपिशल
सं थान अिधकृ त सक
ं े त थळ www.sai.org.in
मु ा .(सोळा) जनमािहती अिधका-यांची नांवे, पदनामे, आिण इतर तपशील:सहायक जन मािहती अिधकारीअ. .
०१.

सहा यक जन मािहती अिधका-याचे नांव
ी. आर.एन.चौधरी

अिधकार पद
.अिध क

दूर वनी मांक
०२४२३-२५८८००

अ. .
०१.

जन मािहती अिधका-याचे नांव
ी. सयू भान गमे

अिधकार पद
शासक य अिधकारी

दूर वनी मांक
०२४२३-२५८७०४

जन मािहती अिधकारी-

थम अिपलीय अिधकारीअ. .
०१.

थम अिपलीय अिधका-याचे नांव
ी.बाबासाहेब घोरपडे

अिधकार पद
दूर वनी मांक
मु य लेखािधकारी-तथा-उप ०२४२३-२५८७०२
कायकारी अिधकारी

मु ा .(सतरा)-िवहीत कर यात येईल अशी इतर मािहती-िनरंक
(रमेश चौधरी)

.अिध क,
काशने िवभाग

(स.ू िव.गमे)
शासक य अिधकारी
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड

