
साई    धम�शाळा 
	ी    साईबाबा    सं थान        िव� व त� यव था,    िशडी.... 

 

                                                     िदनांक -- ०४/०३/२०२३ 

 

मािहती    अिधकार    अिधिनयम    कलम    ४    : साव�जिनक    �ािधकरणांवरील    
आबंधने    ◌ः ---- 

 

• कलम    ४    ((((१) () () () (ख) ) ) ) �माणे    ◌ः ---- 
• मु(ा    ). (. (. (. (एक) ) ) ) –    रचना,    काय�    व    कत�� य    याचा    त पिशल        ◌ः ---- 

�ी 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 साई धम4शाळा िवभाग काय4रत आह.े  साई धम4शाळेम7 य े एकुण सहा (६) 
इमारती असुन + याम7 य ेएकुण १९२ हॉल आहते.  + यापैकी दोन (सी व डी) इमारती �ी 
साईबाबा सं� थान संचिलत, किन) ठ व वरी) ठ महािव@ालयास द&े यात आलAे या आहते.  
इमारती' या B+ यके मजA यावर ८ हॉल असुन एका इमारतीत एकुण ३२ हॉल आहते. अस े
चार (४) इमारतीम7 य े३२ हॉलBमाण ेएकुण १२८ हॉल असुन + याम7 य ेअंध/अंपग यांची 
िनवास� यव� था मा. � यव� थापन सिमतीच ेमाE यतने ेमोफत कर& यात यते आह.े तसचे साई 
पालखी पदयाGी, िव@ाथ�' यां सहली व Hुपन े यणेा-या साईभ� तांकडुन $.२०/- माG 
Bितडोई शुA क आका$न िनवास� यव� था कर& यात यते आह.े + यांची रचना, काय4 व 
कत4� य ेयांचा तपिशल खालील Bमाण ेआह.े 
• रचना    ◌ः ---- 

        साई    धम�शाळा 
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आऊट    सोिस1ग    
कम�चारी 
मॅनेजर 



                                                    आ� थापन कंGाटी कम4चारी       कंGाटी कम4चारी            कांऊटर िलपीक         
पय4वेJक/मुकादम     � टोअ र िकपर     कांऊटर मदतिनस   

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

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

------------------------------- 
       सुतार           जनरेटर                  िवजतंGी                K लंबर                         
मदतिनस                 � व' छता कामगार    
                     व पॅनल ऑपरेटर                                                               
                                                                              (सुतार, िवजतंGी, K लंबर, 
एस.टी.पी. K लॅांट, लॉ& डO ी इ.) 

 

पानं. . . . नं. . . . ०२    वर.... 
 

 

पानं. . . . नं. . . . ०२ 

• कामांचा    आिण    कत�� यांचा    तपिशल    ◌ः ---- 
०१ िवभागाचे नाव साई धम4शाळा 
०२ संपुण4 प+ ता मु.पो.िनमगांव को-हाळे, ता. राहाता, 

िज.अहमदनगर (महारा) टO ) ४२३१०९ 
०३ काया4लय Bमुख B.अिधJक 
०४ कोण+ या खा+ या' या 

अिधन� त हे काया4लय 
आहे ? 

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

०५ कामाचा अहवाल कोण+ या 
काया4लयाकडे सादर 
केला जातो ? 

मा. मुQ य काय4कारी अिधकारी, �ी साईबाबा 
सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड�. 

०६ काय4कJा - भौगोिलक �ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड� यांची 
िशड� पSरसर व इतर िठकाणी असलेली मालम+ ता. 

०७ अंगीकृत Vत (Mission) साईभ� तांना सेवा- सुिवधा पुरिवणे. 
०८ 7 येय/धोरण (Vision) साईभ� तांना अिधक चागA या सेवा – सुिवधा 

पुरिवणेसाठी सातत्  याने Bय+ नशील राहणे. 
०९ काया4लयाची वेळ आिण  

 

दुर7 वनी Xमांक 

काया4लयाची वेळ स. १० ते १.३० ते व २.०० ते 
६.०० 

डयुटीची वेळ -०४ ते १२ , १२ ते २०, २० ते ०४ 
तसेच १०.०० ते १८.०० 

दुर7 वनी Xमांक ०२४२३- २५९६०१, २५९६०५, 



२५९६०६ 
१० साK तािहक सुYी रिववार. 
 

• मु(ा    ). (. (. (. (दोन) ) ) ) ----    अिधकारी    व    कम�चारी    यांचे    अिधकार    व    कत�� ये    ◌ः ---- 
अ....नं.... अिधकार    

पद 

िव7मान    
पदसं8 या 

सव�साधारण    कत�� ये 

०१ B.अिधJक ०१ १. िवभागाची संपुण4 जाबाबदारी संभाळणे, व 
िनयंGण करणे. 

२. आऊट सोिसZगने नेमलेले पय4वेJक, 
िलपीक, मुकादम, मदतिनस, � व' छता 
कामगार यांचेवर देखरेख ठेवणे. 

३. 

B+ येक मा[ावरील तसेच पSरसरातील 
साफसफाई, तसेच संरJण   याबाबीवंर 
देखरेख ठेवणे. 

४. 

ई भ� तां' या तसेच कम4चा-यां' या कामात 
येणा-या िवद्युत, 7 विनJेपण, आरो\ य 
बगीचा, संरJण, बांधकाम इ. बाबत' या 
सम� या संबंधीत िवभागाशी संपक4  क$न 
सोडवणे. 

५. 

.� यव� थापन सिमतीचे सभेत 
िवभागासंबंधीचे खरेदी व इतर धोरणा+ मक 
कामाबाबतचे िवषय सादर करणे. 

६. 

या4लयीन िलपीक ,िशपाई, आऊटसोस4 
कडील कम4चा-याकडुन काम क$न घेणे. 

७. 

िलपीक टंकलेखक यांचे कडुन काया4लयीन 
िटप& या/B� ताव तयार क$न Bशासकीय 
अिधकारी यांचे माफ4 त पुढील काय4वाही 
करणे. 

८. 

गणकीय भर& यावर िनयGण ठेवणे ऑिडट 
बाबत काही Gुटी असA यास + या अनुषंगाने 
बदल करणे व दु$� ती करणे. 

९. 

टेनE स � यव� था पहाणे, काया4लयीन 



पय4वेJण करणे. वरी) ठ अिधकारी 
सांगतील ते तसेच + यांचे माग4दश4नानुसार 
कामे करणे. 

पानं नं. ०३ वर. 
 

 

 

पानं    नं. . . . ०३ 
 

अ....नं.... अिधकार    
पद 

िव7मान    
पदसं8 या 

सव�साधारण    कत�� ये 

०२ िलपीक 
टंकलेखक 

(पय4वेJकीय 
कामे) 

०१ १. काऊटरवरील कम4चा-यांकडुन बुकीगंची कामे 
क$न घेणे, इमारतीिनहाय साफसफाईची काम 
संबधीत कम4चा-यांकडुन क$न घेणे 
िनवास� यव� थेबाबत भ� तांना येणा-या तXारीचे 
िनवारण करणे िश`नुसार चाज4 देवाण घेवाण 
क$न काऊंटरवरील कम4चा-यांची रककम 
िश`नुसार चाज4 देवाण घेवाण करणे. 

२. दुस-या िश` पय4वेJकाने हॉल बुकीगंची जमा 
झालेली र� कम लेखाशाखेत भरणा करणे 
पSरसर व इमारतीम7 ये रांऊड घेवून 
साफसफाईची कामे क$न घेणे. अिधJक यांचे 
िनदcशानुसार ऑिफसचा पG� यवहार पाहणे, 
खरेदी, दु$� ती सुधारणा बाबतचा B� ताव तयार 
क$न अिधJकामाफ4 त मंजुरीसाठी मुQ य 
काया4यालयाकडे सादर करणे. 

३. Bशासन शाखेकडुन आलेA या सुचना, आदेश, 
पSरपGक यांची अिधJका-यांचे सांगणेनुसार 
अंमलबजावणी करणे, 

४. िबनधनी नोदं रिज� टर ठेवणे. 
५. इमारतीम7 ये रांऊड घेऊन साफसफाईची कामे 
क$न घेणे. कांऊटर िलपीकांवर िनयंGण ठेवून 
िश`मधील िह शोब तपासणे. Sरपोट4वर सdा 
करणे. आऊटसोस4 कम4चा-यांकडुन कामे 
क$न घेणे. 

   ६.     भ� त नोदंणी काऊंटरवर िनयGंण ठेवणे 
िबनधनी व� तू सापडA यास  

         + यांची नोदं घेऊन + या संरJण काया4लयाकडे 
जमा करणे व िश`मधील  



         कामाचा अहवाल वSर) ठांना सादर करणे इ. 
तसेच वSर) ठ अिधकारी   

         सांगतील ते कामे करणे. 
०३ िलपीक 

टंकलेखक 
०१ १.   अिधJक यांचे िनदcशानुसार ऑिफसचा 

पG� यवहार पहाणे. 
२.   काया4लयीन कामकाज करणे, व पG� यवहार 
पहाणे. 

३.   वेगवेगळया िवषयाचे मा.� यव� थापन सिमतीचे 
B� ताव तयार  करणे.     
      मंजुर ठराव/िनण4याबाबत झालेA या काय4वाहीचा 
अहवाल सादर करणे.   
      काया4लयीन Bशासकीय िटप& या तयार करणे. 

४.   िनिवदासुचना बाबत टeडर BिXया पुण4 क$न 
वक4 ऑड4र तयार  करणे.   
      मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ नुसार 
मािगतलेली मािहती  
      तयार करणे इ. अिधJका माफ4 त Bशासनाकडे 
पाठिवणे. 
५.   Bशासनाकडुन आलेA या सुचना, आदेश, 
पSरपGक, आदेशाची    
      अमंलबजावणी क$न पुत4ता अहवाल सादर 
करणे. 
६.   वािष4क खचा4चे सुधारीत अंदाजपGक तयार 
करणे, मा.काय4कारी  व  
      मा.उपकाय4कारी अिधकारी साहेबांनी समJ 
राऊंड घेतA यावर िदलेA या  
      िनदcशानुसार पुत4ता अहवाल सादर करणे. 
७.  मेटेनE स बाबत िवभागांना पG� यवहार करणे, 
बीले तपासणे,  
८.  खाडे त� ता तयार क$न कामगार िवभागास 
पाठिवणे व मह+ वाची बील  
     तपासणी क$न सादर करणे. 
९.  वSर) ठांचे िनदcशानुसार काम करणे. 

पानं नं. ०४ वर. 
 

 

 

पानं    नं. . . . ०४ 

अ....नं.... अिधकार    िव7मान    सव�साधारण    कत�� ये 



पद पदसं8 या 
०४ िलपीक 

टंकलेखक 

(आऊट 
सोिसZग 
प7 दतीने) 

 

०१ १.  अ िधJक यांचे िनदcशानुसार ऑिफसचा 
पG� यवहार पहाणे. 

२. काया4लयीन िलपीकाचे कामकाज करणे,  
३. आवक जावक नोदंी घेऊन बीले बजेट रिज� टर 
म7 ये नोदंवुन लेखाशाखेकडे सादर करणे. 

४. काया4लयीन िटपणी सादर करणे. 
५. िवभागाकडे असलेA या चल व अचल मालम+ ता 
संबंधी व� तू ता# यात ठेवणे  
     + यांचा अ@यावत िहशोब ठेवणे देवाण घेवाण' या 
नोदंी ठेवणे. 
  ६. आव� यक असलेA या सािह+ य खरेदी संबंधी 
B� ताव सादर करणे. वापरात  

     नसलेA या िजण4 फाटलेA या व� तु � टॉक मधुन 
कमी करणे व B� ताव सादर  
     करणे. 
७.  आवक जावक िवभागाकडुन आलेले टपाल 
fgकारणे, वक4 िशटला  

  नोदं घेणे. 
 ८. साK तािहक वक4 िशट अहवाल तयार क$न 

Bशासिकय अ िधकारी  
यां' या माफ4 त मुQ य काया4लयास सादर करणे. 

 ९. वरी) ठ अ िधकारी सांगतील ते तसेच + यांचे सA याने 
कामे करणे. 

०५ आ� थापना 
कंGाटी 
कम4चारी 

०२           १.  साई भ� तांचे आयडी Bुफ बघुन + यांचे � कॅनीगं 
करणे.  
२.  कांऊटरवर टोकन फॉम4 देवुन ते भ$न घेणे. हॉल 
अलॉटमeट  करणे,     
     हॉल खाली झालेA या पाव+ या पेड क$न + या 
फाईलला लावणे.       
३.  देणगी कांऊटरवर हॉल अलॉटमeट नुसार देणगी 
पावती करणे.  
४. जनरल देणगी कांऊटरवर जमा झालेA या रकमेचा 
Sरपोट4 तयार क$न      
       लेखाशाखेत भरणा करणे.  
५. साईभ� तांना हॉल सदभा4त यो\ य ती मािहती 
सुिवधा देणे. 
६. ऑफ लाईन व ऑन लॉईन आलेA या भ� तांना 
कॉट देणे. 



७.  साईभ� तांची Bितडोई २०/- Bमाणे जनरल 
डोनेशन घेवून + यांची नोदं  

     रिज� टर म7 ये क$न िनवास� यव� था करणे. तसेच 
अ ंध व अ ंपग यांची मोफत  

     िनवास� यव� था कर& यात येत आहे.  
८. बुिकंग काऊटवर जमा होणा-या र� कमेचा (सेवा 
आकार) िहशोब  
       रिज� टरवर नोदंी घेणे. 

०६ िलपीक 
(कंGाटी) 

 

४ कांऊटरवरील    िलपीकांचे    ०३    िश:म; ये    कामकाज    
चालते 

१. साई भ� तांचे आयडी Bुफ बघुन + यांचे � कॅनीगं 
करणे.  
२.   कांऊटरवर टोकन फॉम4 देवुन ते भ$न घेणे. 

हॉल अलॉटमeट  
         करणे, हॉल खाली झालेA या पाव+ या पेड क$न 
+ या फाईलला लावणे.      
३.   देणगी कांऊटरवर हॉल अलॉटमeट नुसार देणगी 
पावती करणे.  
४. जनरल देणगी कांऊटरवर जमा झालेA या रकमेचा 
Sरपोट4 तयार क$न लेखाशाखेत  

    भरणा करणे.  
५.   साईभ� तांना हॉल सदभा4त यो\ य ती मािहती 
सुिवधा देणे. 
   ६. ऑफ लाईन व ऑन लॉईन आलेA या भ� तांना 
कॉट देणे. 
   ७. साईभ� तांची Bितडोई २०/- Bमाणे जनरल 
डोनेशन घेवून + यांची नोदं रिज� टर म7 ये   
       क$न िनवास� यव� था करणे. तसेच अ ंध व अ ंपग 
यांची मोफत िनवास� यव� था    
       कर& यात येत आहे.  
   ८. बुिकंग काऊटवर जमा होणा-या र� कमेचा(सेवा 
आकार) िहशोब रिज� टरवर नोदंी  
        घेणे. 

 

पानं    नं. . . . ०५    वर.... 
पानं    नं. . . . ०५ 

 

• मु(ा    ). (. (. (. (तीन) ) ) ) –    िनण�य    घे> या? या    �ि)येत    अनुसर> यात    येणारी    काय�प; दती,    
तसेच    पय�वे-क    आिण    उA तरदाियA व    �णाली    – 



                        B� तावीत कामाबाबत िनण4य घेतांना B� ताव तयार क$न + यात करा� या लागणा-
या कामांचा तसेच येणा-या अंदाजे खचा4चे समावेश केला जातो. सदर B� ताव मुQ य 
काय4कारी अिधकारी यांचे मंजुरी� तव तसेच आव� यकतेनुसार मा.� यव� थापन सिमती 
सभेपूढे िनण4या� तव सादर केला जातो. माE यतेनंतर सदर कामा' या िनिवदा / कोटेशन 
इ. बाबीचंी पुत4ता क$न व िविहत िनयमांचे पालन क$न, सदरचे काम पूण4 कर& यात 
येते. 

 

• मु(ा    ). (. (. (. (चार) ) ) ) –    काय�    पार    पाड> यासाठी    ठरिव> यात    आलेली    मानके    ◌ः ---- 
              िनरंक - 
 

• मु(ा    ). (. (. (. (पाच) ) ) ) –    कामांसबंधी    सव�सामाC यपणे    िनयम    ◌ः ----    �ी साईबाबा सं� थान 
िव� व� त� यव� था, िशड� अिधिनयम – २००४ अE वये कायc पार पाड& यात येतात. 
 

• मु(ा    ). (. (. (. (सहा) ) ) ) –    िनयंDणाखाली    असलेE या    द तऐवजां? या    �वगा�चे    िववरण    ◌ः ---- 
                        िवहीत Bवगा4नुसार द� तऐवज वेळोवेळी अिभलेख कJाकडे जमा कर& यात 
येतात. 
  

• मु(ा    ). (. (. (. (सात) ) ) ) –    धोरण    तयार    कर> या? या    िकंवा    A याची    अंमलबजावणी    
कर> या? या    संबंधात,    लोकांशी    िवचारिविनमय    कर> यासाठी    िकंवा    लोकांकडुन    
िनवेदने    केली    जा> यासाठी    अGHA वात    असलेE या    कोणA याही    � यव थेचा    
तपशील.... 
                                                        वत4मानपGातील व सं� थानचे संकेत� थळावरील जािहराती� दारे / 
िनवेदना� दारे.  

 

• मु(ा    ). (. (. (. (आठ) ) ) ) –    सं थेचा    एक    भाग    J हणुन    िकंवा    सE ला    दे> या? या    
�योजनासाठी    घटीत    केलेE या    दोन    िकंवा    अिधक    � यK ती?ं या    िमळुन    बनलेE या    
मंडळाचे,    पLरषदांचे,    सिमA यांचे    आिण    अC य    िनकायांचे    िववरण,    आिण    A या    
मंडळा? या,    पLरषदां? या,    सिमA यां? या    आिण    अC य    िनकायां? या    बैठकी    
लोकांसाठी    खुE या    आहेत    िकंवा    कसे    अशा    बैठकीचंी    काय�तA वे    जनतेला    
पहावयास    िमळ> याजोगी    आहे    िकंवा    कसे    याबाबतचे    िववरण.... 

- अितमह+ वाचे िनण4य वगळता इतर काय4वृ+ ते वSर) ठां' या परवानगीने जनतेला 
पहावयास िमळ& याजोगी आहेत. 
 

• मु(ा    ). (. (. (. (नऊ    ) ) ) ) –    अिधका----यांची    व    कम�चा----यांची    िनदOिशका    ◌ः ----      
 

अ
....
)ं
.... 

अिधकार    
पद 

अिधकारी    व    कम�चारी    
नांव 

वग� नोकरीवर    
Pजू    

झाE याचा    
िदनांक 

संपका�साठी    
दुर; वनी    ).... 



१ B.अिधJक �ी राजाराम पांडुरंग थेटे वग4 
३ 

१८/०२/१९८७ ०२४२३-
२५९६०५ 

२ िलपीक 
टंकलेखक 

�ी गणेश मधुकर टाक वग4 
३ 

०४/१२/२००६ ०२४२३-
२५९६०१ 

३ िलपीक 
टंकलेखक 

�ी राजाराम अंबू साळवे वग4 
३ 

२८/०६/१९९३ ०२४२३-
२५९६०१ 

 

पानं नं. ०६ वर. 
 

 

 

 

 

पानं    नं. . . . ०६ 

 

• मु(ा    ). (. (. (. (दहा    ) ) ) ) –    अिधका----याला    व    कम�चा-याला    िमळणारे    मािसक    वेतन.... 
 
 

अ....नं नांव पदनाम मुळ    
पगार 

Tेड    
पे 

महागाई    
भA ता 

घरभाडे    
भA ता 

�वास    
भK ता 

िवशेष    
भA ता 

एकुण    
रK कम 

१ �ी राजाराम 
पांडुरंग थेटे 
S-
13(35400-
112400) 

B.अिधJक ५२००० ०० १९७६० ४६८० ०० ०० ७६४४० 

२ �ी गणेश 
मधुकर टाक 
S-
6(19900-
63200) 

िलपीक 
टंकलेखक 

२९३०० ०० ९०८३ २६३७ २००० ०० ४३०२० 

३ राजाराम अंबू 
साळवे 
S-
8(25500-
81100) 

िलपीक 
टंकलेखक 

३८६०० ०० १४६६८ ३४७४ १३५० ०० ५८०९२ 

• मु(ा    ). (. (. (. (अकरा    ) ) ) ) –    योजनांचा    तपिशल,    � तािवत    खच�,    �A य-    खच�,    �A य-    
अिभकरणाला    नेमून    िदलेला    अथ�संकE प,    आिण    संिवतLरत    केलेE या    रकमांचा    
अहवाल.... 
 

वािष�क    अंदाजपDक    २०२२----२०२३     
साई    धम�शाळा    िवभाग     



अ....नं तपशील मंजुर    रK कम 

१ फिन4चर खच4 ६,००० 
२ � टेशनरी खच4 १०,००० 
३ लॉ& डO ी खच4 ५,००,००० 
४ ऑफीस व इतर खच4 ६,००० 
५ िकटकनाशक फवारणी  ३,५०,००० 
६ बेडिशट उशीक� हर खरेदी १५,००,००० 
७ आऊटसोिसZग प7 दतीने हाऊसिकपीगं खच4 ५,५०,००,००० 
८ पेटO ोल खच4 (इंधन खच4) १५,००० 
९ कंGाटी कम4चारी खच4 १८,५०,००० 
१० कायम कम4चारी वेतन ७४,५०,००० 
११ िकरकोळ खच4 १,७५,००० 
१२ Bवास खच4 ५,००० 
 एकुण    रK कम ६,६८,६७,००० 

 

• मु(ा    ). (. (. (. (बारा) ) ) ) –    अ थ�सहाW    काय�)मा? या    अंमलबजावणीची    Lरत    तसेच    वाटप    
केलेE या    रK कम    आिण    काय�)मां? या    लाभािधका----यांचा    तपशील....     
               िनरंक – 

• मु(ा    ). (. (. (. (तेरा) ) ) ) –    X या    � यK तीनंा    सवलती,    परवाने    िकंवा    �ािधकारपDे    िदलेली    
आहेत    अशा    � यK तीचंा    तपशील                    ◌ः ----                                                            िनरंक – 

• मु(ा    ). (. (. (. (चौदा) ) ) ) –    िवभागाकडे    इलेK ट[ ॅ ािनक     वPपात    उपल\ ध    असलेली    
मािहती    ◌ः ---- 
                                                                            िनरंक – 

पानं नं. ०७ वर. 
 

 

 

पानं    नं. . . . ०७     
 

• मु(ा    ). (. (. (. (पंधरा) ) ) ) –    मािहती    िमळिव> यासाठी    नागLरकांना    उपल\ ध    असणा----या    
सुिवधांचा    तपिशल    ◌ः ---- 
                                                            िनरंक – 
 

• मु(ा    ). (. (. (. (सोळा) ) ) ) –    जनमािहती    अिधका----यांची    नावे,    पदनामे    आिण    इतर    
तपशील    ◌ः ----     
जनमािहती    अिधकारी    – 

अ....).... जन    मािहती    अिधका----यांचे    नांव अिधकार    पद संपूण�    पA ता    / / / / 
दुर; वनी    ).... 

०१ �ी. राजाराम पांडुरंग थेटे B.अिधJक ०२४२३ - २५९६०५ 



सहाWक    जन    मािहती    अिधकारी    – 

अ....).... सहाWक    जन    मािहती    
अिधका----यांचे    नांव 

अिधकार    पद संपूण�    पA ता    / / / / 
दुर; वनी    ).... 

०१ �ी गणेश मधुकर टाक िलपीक 
टंकलेखक 

०२४२३ - २५९६०१ 

�थम    अपीलीय    �ािधकारी    ◌ः ---- 
अ....).... �थम    अपीलीय    अिधका----यांचे    

नांव 

अिधकार    पद संपूण�    पA ता    / / / / 
दुर; वनी    ).... 

०१ �ी िदलीप iंबक उगले Bशासकीय 
अिधकारी 

०२४२३ – २५८७०७ 

 

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

 
 

 
 
  
 

      (राजाराम थेटे) 
B.अिधJक, साई धम4शाळा          
                                                                                         

                                                                                        ( िदलीप 
उगले)   

                                                                                             
Bशासकीय अिधकारी,   

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


