जनसपं क िवभाग
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------मािहती अिधकार अिधिनयम कलम ४ – सावजिनक ािधकरणांवरील आबंधने –
कलम ४ (१) (ख) माणे मु ा .(एक) – रचना, काय व कत य याचा तपिशल –
महारा शासनाचे पनु घटीत के ले या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) चे अिधिनयमात
सिमतीची कत ये व अिधकार या िशषकाखाली नंबर १७ (२) मधील (ठ) म ये ी साईबाबांचे जीवन, यांचे काय,
यांचा लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह य
ंथालय चालवील व याचा िव तार करील. तसेच (ड) म ये ी साईबाबां या भ तामं ये बंधभु ाव, एकता, दा
आिण समता या भावना वाढीस लावणारे उप म अथवा काय म आयोिजत करील िकंवा हाती घेईल अशी तरदतू
कर यात आलेली आहे. यानसु ार ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड ने साईभ तानं ा सोयी सिु वधा
उपल ध क न दे या या टीने यांचे अिधप याखाली िविवध िवभाग सु के लेले आहेत. यापैक जनसंपक िवभाग
हा एक िवभाग कायरत आहे.
ी साईबाबा समाधी या दशनासाठी येणा-या मह वा या/अितमह वा या य ती, राजक य य ती,
भारतीय ल करातील वरी ठ अिधकारी, शासक य सेवते ील उ चपद थ अिधकारी, देणगीदार साईभ त व सं थान या
िविवध िवभागानं ा सेवा देणा-या सं था/ य ती याचं ी सं थानचे िनयमीत चलीत प दती माणे दशन/आरती व
िनवासाची यव था जनसंपक िवभागामाफत कर यात येते.
रचना –
जनसंपक अिधकार
िलपीक

–

टं कलेखक

मदतनीस

िलपीक

–

टं कलेखक

िशपाई

कामांचा आिण कत याच
ं ा तपिशल –
०१ िवभागाचे नाव जनसंपक िवभाग
०२ सपं ण प ता ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड , ता.राहाता, िज हा–
अहमदनगर, महारा ४२३ १०९

०३ कायालय मख
ु
०४ कोण या खा या या अिधन त हे
कायालय आहे ?
०५ कामाचा अहवाल कोण या
कायालयाकडे सादर के ला जातो?
०६ कायक ा – भौगोिलक
०७
०८
०९

१०
११

जनसंपक अिधकारी
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड

मिं दर प रसर गेट न.ं ०१ या समोर जनसपं क कायालय व साईिनवास
अितथीगृहा या समोर पास िवतरण क .
अगं ीकृ त त (Mission)
साईभ तानं ा सेवा सिु वधा परु िवणे.
येय/धोरण (Vision)
साईभ तानं ा अिधकािधक चागं या सेवा-सिु वधा परु िव यासाठी सदैव
य निशल राहणे.
कायालयाची वेळ आिण दरु वनी कायालयाची वेळ –सकाळी १०.०० ते सायं.०६.०० पयत,
माक
पास िवतरण क – सकाळी ०६.०० ते दपु ारी ०२.०० पयत
ं
दपु ारी ०२.०० ते रा ौ १०.०० पयत
दरु वनी मांक –ऑफ स (०२४२३) २५८७७८, २५८७७५
पास िवतरण क - (०२४२३) २५८५००-७७७
फॅ स मांक (०२४२३) २५८७८०
सा तािहक सु ी
-िवभागामाफत चालणारे कामकाज १) या दशनासाठी येणा-या मह वा या/अितमह वा या य त ची
दशन/आरती यव था करणे.
२) मा. यव थापन सिमती या िनणयनसु ार पये २५०००/- िकंवा यापे ा
जा त देणगी देणा-या देणगीदार भ ताचं ी दशन/आरती यव था करणे
व यांना सं थानचे िविवध उप म दाखवणे.
३) या दशनासाठी येणा-या अिनवासी भारतीय व िवदेशी नागरीकानं ा
मागदशन करणे व यांची दशन/आरती यव था करणे.
४) सं थान या िविवध िवभागां या जािहराती मा. यव थापन सिमतीचे
िनणया वये शासक य दराने िस दीस देण.े यासंदभात ा त बीले
संबधं ीतांना आदा करणे.
५) सं थानचे ितनही उ सव, सं थानमाफत आयोिजत के ली जाणारी
िविवध िशबीरे व काय म आिदंना िस दी देण.े तसेच ी साईलीला
दैमािसकात सं थान या िविवध उप मांना िस दी देण.े
६) मह वा या/अितमह वा या य त चे िशड भेटीचे वृ त व भेटीची
णिच े वृ तप ां या ितिनध ना मेल/फॅ स दारे पाठिवणे.
७) मह वा या/अितमह वा या य त चे िशड भेटीचे वृ त व फुटेज
इले ॉिनक मा यमां या ितिनध ना देण.े
८) िविवध दरु िच वािह यां या ितिनध ना मिं दर व मिं दर प रसरा या
िचि करणास सं थान िनयमानसू ार परवानगी देणे व आव यकतेनसू ार
प कार प रषदेचे आयोजन करणे.

९) सं थान िवषयी वतमानप ात आले या बात याची का णे क न
मा.मु य कायकारी अिधकारी यांचेकडे अवलोकनाथ सादर करणे.
१०) हेिलकॉ टर कंप यां या मागणीनसु ार यांना सं थानचे हेिलपॅड
वापरास परवानगी देण.े (दर- पये ५०००/- ित लॅ ड ग, मु काम
२०००/- आिधक (CGST ९%) व (SGST ९%) , णवािहका
१५००/- ित तास, अि नशमन पिह या ३ तासासाठी पये ४०००/व पढु ील ित तासासाठी पये १०००/-)

 मु ा .(दोन) – अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये –
िव मान
अ.न.ं अिधकार पद
सवसाधारण कत ये
पदसं या
०१ जनसपं क अिधकारी ०१ १)
िवभाग मख
ु हणनू काम पहाणे.
२)
उपरो त अ.न.११ म ये दशिवले या सव कामकाजावर िनयं ण व
देखरे ख
३)
या यती र त व र ठांनी सचु ना िदलेली इतर कत ये.
०२ िलपीक टंकलेखक
०४ १) जनसंपक अिधकारी यांचे मागदशनानसु ार आले या मह वा या/
अितमह वा या य त ची दशन/आरतीची यव था करणे.
२) पास काऊंटरवर काम करणा-या कमचा-यावर िनयं ण ठे वणे.
३) दैनंिदन कायालयीन कामकाज करणे. सं थानचे िविवध िवभागा या जािहराती
िस दीसाठी देण.े
४) मा. यव थापन सिमती या िटप या/िवषय, िविवध प , हेिलकॉ टर लॅ ड ग
परवानगी देण,े यापोटी ा त र कम वेळोवेळी लेखाशाखेकडे जमा करणे.
५) सं थान या िविवध िवभागां या जािहराती शासक य दराने िस दीस देण.े
यासंदभात ा त बीले संबंधीतांना आदा करणे.
६) िस दी संदभातील कामे पहाणे.
०३ िशपाई
०२ शासनाने/िवभागीय व र ठ अिधकारी यांनी नेमनू िदलेली/िवहीत के लेली काम
करणे. कायालयीन कामकाजात सहा य करणे.
०४ मदतनीस
०२ िवभागीय व र ठ अिधकारी/ शासनाने नेमनू िदलेली/िवहीत के लेली कामे पणु
करणे.
 मु ा .(तीन) –िनणय घे या या ि येत अनस
ु र यात येणारी कायप दती, तसेच पयवे ण आिण
उ तरदािय व णाली –
तािवत योजना अथवा ठरावाबं ाबत िनणय घेतानं ा ताव तयार क न यात करा या लागणा-या कामाच
ं ा
तसेच येणा-या अदं ाजे खचाचा समावेश के ला जातो. सदर ताव मु य कायकारी अिधकारी यांचे मंजरु ी तव तसेच

आव यकतेनसु ार यव थापन सिमती सभेपूढे िनणया तव सादर के ला जातो. मा यतेनंतर सदर कामा या िनिवदा
कोटेशन इ. बाब ची पतु ता क न व िवहीत िनयमांचे पालन क न सदरचे काम पणु कर यात येत.े
 मु ा .(चार) काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके –
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे मा. यव थापन सिमती या येय, धोरण
िनणयानसु ारच जनसंपक िवभागाचे कामकाज चालते. या दशनासाठी आल◌े या मह वा या/अितमह वा या
य ती, सं थानला देणगी देणारे देणगीदार साईभ त, अिनवासी भारतीय तसेच िवदेशी नाग रक याचं ी सं थान या
चलीत प दतीनसु ार दशन/आरतीची यव था के ली जाते. तसेच जगभरातील साईभ तानं ा वेळेचे िनयोजन क न
लवकरात लवकर साई दशन िमळावे हणनू ऑनलाईन दशन/आरती तसेच िनवासासाठी म बुक गची सुिवधा
online.sai.org.in या संकेत थळावर उपल ध क न िदलेली आहे. तसेच िशड येथे मिं दर प रसरा या गेट न.ं ०१
या समोर व साईिनवास अितथीगृहा या समोर असले या पासेस क ात सव साईभ तांकरीता दशन पासेस खल
ु ी
ठे व यात आलेली आहे.
मा. यव थापन सिमती या िनणयानसु ार सं थान या िविवध िवभागा या जािहराती शासक य दराने
िस दीसाठी पाठिव या जातात.
 मु ा .(पाच) –कामांसबं धी सवसामा यपणे िनयम –
कमचारी वगाकडून वापर यात येणारे िनयम, िविनयम, सचु 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 सबं ध
ं ात, लोकाश
ं ी
िवचारिविनमय कर यासाठी िकंवा लोकांकडून िनवेदने के ली जा यासाठी अि त वात असले या
कोण याही यव थेचा तपशील वतमानप ातील व सं थानचे संकेत थळावरील जाहीराती दारे /िनवेदना दारे .
 मु ा .(आठ) –सं थेचा एक भाग हणून िकंवा स ला दे या या योजनासाठी घटीत के ले या दोन
िकंवा अिधक य त या िमळून बनले या मंडळाचे, प रषदेचे, 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 ते व र ठां या परवानगीने जनतेला पहावयास िमळ याजोगी आहेत.

 मु ा .(नऊ) – अिधका-यांची व कमचा-यांची िनदिशका –
अ.
अिधकार पद
अिधकारी वा कमचारी नांव
०१

जनसपं क अिधकारी

ी.मोहन जग नाथ यादव

०२

िलपीक – टंकलेखक

ी.राजाराम पांडुरंग थेटे

०३

िलपीक – टंकलेखक

ी.संतोष अरिवदं ढबरे

०४

िलपीक – टंकलेखक

ी.लहानु पजंु ा पठारे

०५

िलपीक – टंकलेखक

ी.बाळु भाऊसाहेब चौधरी

०६

कुपन िव े ता

ी.सोमनाथ सोपान डांगे

०७

मदतनीस

ी.सदु ाम आ पासाहेब डांगे

०८

मदतनीस

ी.जनादन कच पावडे

०९

मदतनीस

ी.िव वनाथ नामदेव पवार

१०

मदतनीस

ी.सिु नल िव णदू ास जाधव

११

मदतनीस

ी.अशोक िसताराम भोर

१२

मदतनीस

ी.बाळासाहेब नामदेव धरम

१३

मदतनीस

ी.आ पासाहेब रामचं तरु कणे

१४

मदतनीस

ी.सिु नल इं भान ग दकर

वग

नोकरीवर जू संपकासाठी
झा याचा
दुर वनी .
िदनांक
वग १ १०/१०/२००२ ०२४२३२५८७७८
वग ३ १०/०२/१९८७ ०२४२३२५८७७६
वग ३ ०३/१२/२००६ ०२४२३२५८७७६
वग ३ ०४/१२/२००६ ०२४२३२५८७७५
वग ३ ०४/१२/२००६ ०२४२३२५८७७५
वग ३ ०५/१२/२००६ ०२४२३२५८७७७
वग ४ ०६/०३/१९८९ ०२४२३२५८७७७
वग ४ ०६/०३/१९८९ ०२४२३२५८७७७
वग ४ ०५/१२/२००६ ०२४२३२५८७७७
वग ४ ०५/१२/२००६ ०२४२३२५८७७७
वग ४ ०४/१२/२००६ ०२४२३२५८७७७
वग ४ ०४/१२/२००६ ०२४२३२५८७७७
वग ४ ०४/१२/२००६ ०२४२३२५८७७७
वग ४ ०४/१२/२००६ ०२४२३२५८७७७

 मु ा .(दहा) –अिधका-यांला व कमचा-यांला िमळणारे मािसक वेतन– (माहे –स टेबर २०१९)
अ.न.ं
नांव
पद
मुळ
ेड पे महागाई घरभाडे वास िवशेष एकुण
पगार
भ ता भ ता भ ता भ ता र कम
०१ ी.मोहन जग नाथ यादव
जनसंपक ६९९०० ०० ८३८८ ००
०० ०० ७८२८८
अिधकारी
०२ ी.राजाराम पांडुरंग थेटे
िलपीक – ४७६०० ०० ५७१२ ३८०८ ०० ०० ५७१२०
टंकलेखक
०३ ी.संतोष अरिवदं ढबरे
िलपीक – २७६०० ०० ३३१२ ००
०० ०० ३०९१२
टंकलेखक
०४ ी.लहानु पंजु ा पठारे
िलपीक – २७६०० ०० ३३१२ २२०८ ४०० ०० ३३५२०
टंकलेखक
०५ ी.बाळु भाऊसाहेब चौधरी
िलपीक – २५२०० ०० ३०२४ २०१६ ४०० ०० ३०६४०
टंकलेखक
०६ ी.सोमनाथ सोपान डांगे
कुपन िव े ता २२१०० ०० २६५२ १८०० ४०० ७५ २७०२७
०७ ी.सदु ाम आ पासाहेब डागं े
मदतनीस ३१७०० ०० ३८०४ २५३६ ४०० ०० ३८४४०
०८ ी.जनादन कच पावडे
मदतनीस ३१७०० ०० ३८०४ २५३६ ४०० ०० ३८४४०
०९ ी.िव वनाथ नामदेव पवार
मदतनीस २०३०० ०० २४३६ १८०० ४०० ७५ २५०११
१० ी.सिु नल िव णदू ास जाधव
मदतनीस २०३०० ०० २४३६ १८०० ०० ७५ २४६११
११ ी.अशोक िसताराम भोर
मदतनीस २०३०० ०० २४३६ १८०० ४०० ७५ २५०११
१२ ी.बाळासाहेब नामदेव धरम
मदतनीस २०३०० ०० २४३६ १८०० ४०० ०० २४९३६
१३ ी.आ पासाहेब रामचं तरु कणे
मदतनीस २०३०० ०० २४३६ १८०० ४०० ७५ २५०११
१४ ी.सिु नल इं भान ग दकर
मदतनीस २०३०० ०० २४३६ १८०० ०० ७५ २४६११
 मु ा .(अकरा) –योजनांचा तपिशल, तािवत खच, येक अिभकरणाला नेमून िदलेला
अथसंक प, आिण संिवत रत के ले या रकमांचा तपिशल
वािषक अंदाजप क २०१९-२०२०
जनसपं क िवभाग
अ.न.ं
तपशील
मंजूर र कम
०१ जािहरात खच, वतमान प े िबले (हॉि पटल यित र त)
६५,००,०००/०२ कं ाटी कमचारी खच
३०,००,०००/०३ िनमं ण पि का खच
५०,०००/०४ िकरकोळ खच
३,००,०००/०५
वास खच
२५,०००/०६
लॅि टक फाईल
५,०००/-

०७

एकुण र कम ी साईबाबा हॉि पटल जािहरात खचाक रता

९८,८०,०००/२५,००,०००/-

 मु ा .(बारा) –अथसाहा य काय मा या अंमलबजावणीची रत तसेच वाटप के ले या रकमा आिण
काय मां या लाभािधका-यांचा तपिशल.
- ि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
ं ा तपशील.
१) जनसंपक िवभागामाफत िदले जाणारे दशन/आरती पासेस – ी साईबाबा समाधी या दशनासाठी आले या
मह वा या/अितमह वा या य ती, राजक य य ती, भारतीय ल करातील व र ठ अिधकारी, देणगीदार
साईभ त व सं थान या िविवध िवभागांना सेवा देणा-या सं था/ य ती यांची सं थानचे िनयमीत चलीत
प दती माणे दशन/आरती व िनवासाची यव था जनसंपक िवभागामाफत कर यात येत.े
२) ऑनलाईन दशन/आरती पासेस – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड ने जगभरातील साईभ तानं ा
वेळेचे िनयोजन क न लवकरात लवकर साई दशन िमळावे हणनू ऑनलाईन दशन/आरती तसेच िनवासासाठी
म बक
ु गची सिु वधा online.sai.org.in या सक
ं े त थळावर उपल ध क न िदलेली आहे. तसेच िशड येथे
मिं दर प रसरा या गेट न.ं ०१ या समोर व साईिनवास अितथीगृहा या समोर असले या पासेस क ात सव
साईभ ताक
ु ी ठे व यात आलेली आहे.
ं रीता दशन पासेस खल
 मु ा .(सोळा) – जन मािहती अिधका-यांची नावे, पदनामे आिण इतर तपशील.
सहा यक मािहती अिधकारी –
अ. . सहा यक मािहती अिधका-याचे नांव अिधकार पद
संपूण प ता/दुर वनी .
०१
ी. एल. पी. पठारे
िलपीक टंकलेखक ०२४२३-२५८५००
ी. बी. बी. चौधरी

जन मािहती अिधकारी –
अ. . जन मािहती अिधका-याचे नांव
०१
ी.एम.जे. यादव

अिधकार पद
जनसंपक अिधकारी

संपूण प ता/दुर वनी .
०२४२३-२५८५००

थम अिपलीय अिधकारी –
अ. . अिपलीय अिधका-याचे नांव
०१
ी. एस. ही. गमे

अिधकार पद
शासक य अिधकारी

सपं ण
ू प ता/दुर वनी .
०२४२३-२५८५००

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

(मोहन यादव)
जनसपं क अिधकारी

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

