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लाडु �साद िनिम�ती िवभाग 
�ी साईबाबा स�ं थान िव� व� त� यव� था, िशड�. 

 

िदनांक – २२/१०/२०१९ 
 

मािहती अिधकार अिधिनयम २००५, कलम ०४ (०१) साव�जिनक �ािधकरणांवरील आबधंने– 

� कलम ४ (१) (ख) �माणे – 
� मु1ा 2. (एक) – रचना, काय� व कत�� य यांचा तपिशल – 

�ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड� यांनी साईभ� तांना सव  सोयी सिुवधा उपल' ध क(न द*े या+ या 
,- टीन े / यांचे अिधप/ याखाली िविवध िवभाग स(ु केलेले आहते, / यापैक7 लाडु व बफ� 9साद िनिम ती िवभाग हा जा. 
=.एसएसएस/वशी/आ� था/३३०३/२०१४, िद.०३/०१/२०१४ अA वये, िद.०३/०१/२०१४ रोजीपासनु �ी साई 9सादालय 
िवभागापासनु वेगळा कर* यात आलेला आह.े  / याची रचना, काय  व कत � ये खालील9माण े– 
I) रचना - 

लाडु व बफ	 
साद िनिम�ती िवभाग 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II) कामांचा व कत�� यांचा तपिशल - 
 

०१ िवभागाचे नाव लाडू व बफ� �साद िनिम�ती िवभाग 

०२ पणु  प/ ता 
म.ुपो.िशड�. ता.राहाता, िजE हा- अहमदनगर (महारा- H) - 
४२३१०९ 

०३ काया लय 9मखु �ी पी.के.शेकडे, 9.अिधJक, लाडू 9साद िन िम ती िवभाग. 

०४ कोण/ या खा/ या+ या अधीन� त काया लय आह े �ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड�. 

०५ 
कामाचा अहवाल कोण/ या खा/ याकडे सादर केला 
जातो. 

मा.मMु य काय कारी अिधकारी,  
�ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड�. 

०६ काय कJा- भौगोिलक 
�ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड� यांची िशड�+ या 
प रीसरात. 

०७ अगंीकत Qत 

सन २००४ चा महारा- H अिधिनयम =मांक १४ (भाग-४) मधील 
महारा- H िवधान मंडळाच ेअिधिनयम व राR यपालांनी 9� तािवत 
केलेले अS यादशे व केलेले िविनयममधील २१ (१) ( घ) नसुार 
भ� तांना जेवण परुिवण ेआिण अA नछV चालिवण ेव साईभ� तांना 
अिधक चांगE या सेवा-सिुवधा (9साद) परुिवण.े  

अिध:क 

उप अिधJक 

िलिपक टंकलेखक 

वWर- ठ िलिपक 

कुपन िव=ेता 

मदतिनस 
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०८ S येय/धोरण 

अिधिनयम २००४ मधील तरतदु- २१ (१) (घ) चे तरतुदीस 
अिधन राहZन साईभ� तांना अिधक चांगE या सेवा-सिुवधा (9साद)  
परुिवणसेाठी सात/ याने 9य/ नशील राहZन मोतीचरु लाडू व बुंदी 
9सादाची गणुव/ ता व दजा   याकडे कटाJान ेलJ दणे.े 

०९ काया लयाचा वेळ व दरुS वनी =मांक 

काया लयाची वेळ स.१०.००  ते संS या.१८.००  
9साद िवतरणा+ या वेळा - ०६ ते १४ व १४ ते २२ 
                                   ०४ ते १२, १२ ते २० व २० ते ०४ 
दरुS वनी =मांक – (०२४२३) २५८८५३, २५८८४८, २५८८७३ 

१० सा[ तािहक स\ुी 9/ येक सात िदवसानतंर. 
 

� मु1ा 2. (दोन) अिधकारी व कम�चारी यांचे अिधकार व कत�� ये - 
 

अ.नं पदनाम िव<मान पदस=ं या सव�साधारण कत�� ये 

०१ 9.अिधJक ०१ 

१. लाडु व बफ� 9साद िनिम ती िवभागाचे अख/ यारीत कामांचे िनयोजन 
करण,े उप अिधJक व कम चारी यांचेकडुन िवभागासंदभा त सव  कामे 
क(न घणे.े 

२. लाडु व बफ� 9साद िनिम ती िवभागासंबंधीत शासक7य (अA न व 
औषधे 9शासन, ISO, शासन संदभ ) पV� यवहार, आदशे, Vटुb+ या 
संबंधीत कामकाज पहाण ेव पतु ता करण.े 

३. लाडु व बफ� 9साद िनिम ती  िवभागांसंबंधीत मािहती अिधकार 
अजा ची मािहती संकलीत करण ेव  अज दारास मागणीनसुार परीपणु  
मािहती पो� टान ेसादर करण/ेपाठिवण.े 

४. लेखाप रीJणाकामी लेखाप रीJक यांना िवभागासंबंधीत द� ताऐवज 
उपल' ध कdन दणे,े व लेखापरीJकांनी िनदeिशत केलेE या Vटुbचे 
िनरसन करण/ेअहवाल सादर करण.े 

५. लाडू िकचन िवभागाकडे राऊंड घवेनू ठेकेदारांनाकामाचे माग दश न 
करण.े 

६. मा. � यव� थापन सिमती+ या िटप* या तपासनु सादर करण.े 
७. लाडू व ठेकेदार यांची मािसक बीले तपासनु पढुील काय वाही कWरता 

पाठिवण.े 
८. लाडू व ठेकेदार यांची मािसक बीले तपासनु पढुील काय वाही कWरता 

पाठिवण.े 
९. ठेकेदारांच ेकरारनाh यांबाबत काय वाही करण.े 
१०. � थायी/कंVाटी पदावरील कम चा-यांचे कामांवर िनयंVण  ठेवण े

व / यांना कामकाजासंबंधी सचुना दणे.े 
११. काया लयीन कामा+ या िटप* या तपासनुमंजरुीसाठी सादर करण,े 

व / या9माण ेपढुील काय वाही करण.े 
१२. गद�चा अदंाज घवेनु साईभ� तांना वाटप कर* यात येणा-या मोफत बुदंी 

9साद व िव=7 लाडू 9साद इ.बाबत िनयोजन करण.े 
१३. वेळोवेळी वWर- ट सांगितल / या9माण ेकामाची पतु ता करण.े 
१४. काया लयीन कामा+ या ,- टीने इतर िवभागांस संपक  साधनु समA वय 

साधण.े 
१५. � थायी पदावरील कम चारी यांच ेगोपणीयअहवालाबाबाद पतु ता करण.े 
१६. लाडु िकचनमधील कायम कम चारी मदतनीस यांचेकडून दनैंिदन 

कामाचा अहवाल घणे ेव / यांना कामाचे िनदeश दणे.े 
१७.  साईटेक 9णाली अतंग त चालणा-या कामाची पतु ता िलिपक- 

टंकलेखक यांचेकडून कdन घणे.े 
१८. मा.अS यJ साहबे, उपाS यJ साहबे, मा.िव� व� त मंडळ, 

मा.मMु यकाय कारी अिधकारी, उपिजE हािधकारी साहबेव उपकाय कारी 
अिधकारी साहबे यांना दनैंिदन कामकाजासंबंधी अहवाल ई-मेल� दारे 
कळिवण.े 

१९. लाडु िव=7 काऊंटरवर िनयंVण व दखेरेख ठेवण.े  
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२०. लाडु व बुदंी 9सादासाठी वापर* यात येणारा क+ चा माल (साखर, 
तुप, हरभरा दाळ, काज,ु िखसिमस व िह.िवलायची इ.) नमAु या9माण े
बरोबर आह ेिकंवा नाही याची तपासणी करण.े  

२१. उ/ कृ- ट कामाबाबत िवभागातील कामगारांना 9ो/ साहन दणेसेाठी  
परु� कारासाठी िशफारस करण.े  

०२ उप अिधJक  ०१ (री� तपद) 

१. अिधJक यांचे सचुनेनसुार लाडु व बफ� 9साद िनिम ती िवभागाच े
अख/ यारीत सव  कामांचे िनयोजन करण े व कम चारी यांचेकडुन 
िवभागासंदभा त सव  कामे क(न घणे.े 

२. वािष क अदंाजपVक, छपाई, ई-टkडर, � टेशनरी इ.बाबत काय वाही 
करण.े 

३. माहीती अिधकार याबाबत 9ा[ त झालेE या पVांची काय वाही क(न 
पतु ता करण.े 

४. मMु य भांडाराकडील िशE लक माल व मागणी यावर िनयंVण ठेवण.े 
५. ऑडीटसंबंधी कामाची पतु ता करण.े 
६. वािष क िकराणा माल व लाडूसंबंधी क+ चा माल यांचे िनयोजन 

करण.े 
 

०३ 
 

िलिपक टंकलेखक 
०३ 

१. दररोज आलेE या टपालांची वक िशटला नnद घऊेन अिधJकांच े
सचुनेनसुार पतु ता करण.े 

२. अिधJक/उपअिधJक यांच े सचुनेनसुार लाडु व बफ� 9साद 
िनिम ती िवभागासंबंधीत शासक7य (अA न व औषधे 9शासन, ISO, 
शासन संदभ ) पV� यवहार, आदशे, Vटुb+ या संबंधीत कामकाज 
पहाण ेव पतु ता करण.े 

३. अिधJक/उपअिधJक यांच े सचुनेनसुार लाडु व बफ� 9साद 
िनिम ती  िवभागांसंबंधीत मािहती अिधकार अजा ची मािहती 
संकलीत करण ेव  अज दारास मागणीनसुार परीपणु  मािहती पो� टान े
सादर करण/ेपाठिवण.े 

४. अिधJक/उपअिधJक यांचे सचुनेनसुार लेखाप रीJणाकामी 
लेखाप रीJक यांना िवभागासंबंधीत द� ताऐवज उपल' ध कdन दणे,े 
व लेखापरीJकांनी िनदeिशत केलेE या Vटुbच ेिनरसन करण/ेअहवाल 
सादर करण.े 

५. कायम कम चा-यांच े रजा/स\ुी अजाo+ या नnदी रिज- टरमS ये व 
संगणकात ठेवण.े 

६. मािसक खाडे त� ता दर महीA यास 9शासन शाखेस सादर करण ेव 
त/ संबंधी कामांची पतु ता करण.े 

७. वWर- ठ/अिधJक सांगतील / या9माण े काया लयीन िटप* या 
संगणकावर टाईप क(न / यांची पतु ता क(न वWर- ठांकडे मंजरूीसाठी 
पाठवनू पाठपरुावा करण.े 

८. वेळोवेळी डेड� टॉक+ या नnदी घऊेन जमा नांवे करण े व त/ संबंधी 
कामे करण.े 

९. कायम कम चा-यां+ या संगणकात डयटुया लावण.े 
१०. ठेकेदारांना काया लयीन सचुनापV दणे.े 
११. काया लयीन टंकलेखनाची कामे करण.े 
१२. दररोज िविवध िवभागांना कामांसंदभा त qावया+ या डी.पी.तयार 

करण.े 
१३. अिधJक व वWर- ठ अिधकारी वेळोवेळी सांगतील / या9माण े

काया लयीन कामकाज करण.े 
१४. कायम कम चा-यांना आ� थापना िवभागाकडून आलेले आदशे, 

पWरपVके यांची अमंलबजावणी क(न पढुील काय वाही करण.े 
१५. कायम/कंVाटी कम चा-यांचे शैJिणक शEु क परता� यासंबंधी 

काय वाही करण.े 
१६. लेबर कॉA Hॅ� टरची िबले, लाडु व बुंदी ठेकेदारांची िबले व अsीम 

रकमा यां+ या बजेट रिज� टरला नnदी घऊेन पतु तेसाठी 
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लेखाशाखेकडे अदायगीसाठी पाठिवण.े 
१७. लाडू व बुंदी पािकटांचा दर महीA यांस होणारा खच  तसेच होणारे 

एकूण उ/ पादन यांचे मािसक त� ते टाईप क(न लेखाशाखेकडे सादर 
करण.े 

१८. डेड� टॉक+ या नnदी घवेनु जमा नावे करण.े 

०४ कुपन िव=ेता ०१ 

१. लाडू व मोफत बुंदी 9सादाचे रेकॉड  संभाळण.े 
२. िविवध लाडु िवतरण काऊंटस वरील दनैंिदन लाडू 9सादाचा भरणा 

घणे.े 
३. पावती प�ु तक, लाडू व बुदंी 9सादाचे नोद ं रिज� टर, अिभ9ाय 

रिज� टर, गेटपास इ. च ेरेकॉड  संभाळण.े 
४.  पावती प�ु तक, लाडू व बुंदी 9सादांचे नnद रिज� टर, अिभ9ाय 

रिज� टर, गेट पास इ. ऑडीटस  यांच ेमागणी9माण ेसादर कdन चेक 
कdन घणे.े 

५. मंिदरात साईभ� तांना वाटप केलेले मोफत बुंदी पािकटे व दनैंिदन 
िव=7 पािकटे यांची नnद ठेवण ेव लेखापWरJणाचे वेळी सादर करण.े 

६. मािसक लाडू व बुंदी यांची नnद घवेनु सदर लाडू व बुंदी 9सादाचा 
खच  9सादालय अA नदान खाती टाकणसे िटपणी क(न 
लेखाशाखेकडे सादर करण.े 

०५ 

 
 
 
 
 
 
 

मदतनीस  
(काया लय) 

 
०२ 

१. लाडू िकचनमधील तयार माल व क+ चा माल यांचा आढावा घऊेन 
लाडू ठेकेदार यांना आव� यकतेनसुार क+ चा माल परुिवण े. 

२. मंिदरात साईभ� तांना वाटप केलेले मोफत लाडू पािकटे व िव=7 
पािकटे यांची दररोज नnद घऊेन वWर- ठांना / यांचा 
अहवालकळिवण.े 

३. 9 ती लाडू नगाची िकंमत काढण,े लाडू व बुंदी ठेकेदारांचे मािसक 
कामाच ेिबल तयार क(न पढुील पतु तेसाठी सादर करण.े 

४. लाडू व बदुी यांचे मािसक त� / यांचा ताळमेळ बसिवण.े 
५. लाडू व स\ुी बुंदी यांचे कामकाजावर िनयंVण ठेवण.े 
६. अतंग त व वैधािनक लेखाWरJक यांना लागणारे लाडु व बुंदीच े

रिज� टस  अqावत ठेवण,े लेखापWरJणाच ेवेळी उपि�थत राहtन सव  
पतु ता क(न दणे.े  

७. उप भांडारातील कामकाजावर व तेथील मालावर दखेरेख ठेवण.े 
८. काया लयीन टपालाची न ेआण-आण करण.े 
९. अिधJक यांनी कॉA Hu � टर यांना िदलेE या सचुनांचे कॉA H� टर पालन 

करतात क7 नाही यांवर िनयंVण ठेवण ेव पाठपरुावा क(न लाडू व 
बुंदी 9सादाचा दजा  खालावणार नाही याची दJता घणे.े 

१०. िगरणीवर तयार होणारे बेसन पीठाचा परुवठा कॉA Hॅ� टरला दररोज 
गद�चे अदंाजानसुार व योv य / या 9माणानसुार करण.े 

०६ 
कंVाटी िलिपक 
टंकलेखक 
(उपभांडार) 

 
०१ 

१. मMु य भांडारमधनू साखर, हरभरा दाळ, तुप,काज,ूिहरवी 
िवलायची,िखसमीस इ.लाडू संबंधी लागणारे क+ च े मटेरीयल 
यां+ या नnदी ठेवणकेामी उपभांडारमधील िलपीकास मदत करण.े 

२. िगरणीवरील कम चा-यांनी � टॉक केलेले बेसनपीठ यावर िनयंVण 
ठेवण.े आव� यकतेनसुार कमी अिधक 9माणात बेसनपीठ तयार 
क(न घणे.े 

३. उप भांडारमधील माल दवेाण घवेाण यांवर लJ ठेवनू कॉA Hॅ� टरला 
क+ च ेमालाचा परुवठा करण,े  

४. वेळोवेळी िगरणीवर पहाणी क(न सव  िगर* या स(ु आहते क7 नाही 
याची खाVी क(न घणे ेकाही तांिVक िबघाड झाE यास काया लय व 
मॅकेिनकल िवभाग यांचशेी संपक  साधनू वेळीच िगर* या पवु वत 
क(न घणे.े 

५. िगरणी मकुादमाचे कामकाज करण.े 

०७ 
मदतनीस 

उपभांडार (०२ िशwट) 
०८ 

१. दररोज सकाळी दाळ वाळत घालण,े डाळीतE या काडया,खडे, घाण 
िनवडून दाळ साफ करण.े 

२. उA हात वाळवलेली दाळ िगरणीमधनू दळुन / याचे बेसनपीठ तयार 
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करण.े  
३. तयार  झालेले बेसनाचे 9ती गोणी ४० िकलो या9माण ेवजन क(न 

� टॉक क(न ठेवण.े 

०८ 
मदतनीस 
(मकुादम) 

(िशwटवाईज) 
०८ 

१. लाडु पॅकbग हॉलमधील कम चारी व साफ-सफाईवर िनयंVण ठेवण.े 
२. लाडु 9साद पाक7टे िव=7 करणसेाठी १०० पाक7टे 9ती कॅरेटमS ये 

मोजनु ता' यात दणे ेव पाक7टे ता' यात िमळालेबाबत � वाJरी घवेनु 
गेटपास दणे.े 

३. पॅकbग करणा-या � Vी कम चारी व लाडु वळणारे कम चारी यांच े
दनैंिदन लाडु व बुंदी पाक7टांची वजने पाहण े(५० sॅम 9ती लाडु नग 
व ५० sॅम 9ती बुंदी पाक7ट) रिज� टरमS ये / याची नnद ठेवण.े  

४. मोतीचरु बुदंी िकचनकडील मालावर व कम चा-यावर िनयंVण ठेवण.े  
५. मोतीचरु बुदंी िकचनमS ये द*े यात येणारे रॉ-मटेरीयल पणु  Jमतेन े

वापरले जाते िकंवा नाही याकडे लJ दणे.े  
६. लाडु 9साद िनिम ती िवभागाकडील सािह/ य/उपकरण े नाद(ु� त 

झाE यास संबंिधत िवभागास कळवनु / यांची द(ु� ती क(न घणे.े 
सरुJीत जातो क7 नाही ह ेपहाण.े 

७. बुंदी िकचनमधील कम चारी व साफ-सफाईवर िनयंVण ठेवण.े 
८. मंिदरामS ये मोफत बुंदी 9साद वाटप करणसेाठी कॅA टीन िवभागास 

कॅरेटमS ये पाक7टे मोजनु ता' यात दणे े व ता' यात िमळालेबाबत 
� वाJरी घणे.े गेटपास दणे.े  

९. पॅकbगसाठी असणा-या  � Vी कम चारी यांच ेदनैिंदन बुंदी पाक7टांची 
वजने पाहण ेव रिज� टरमS ये / याची नnद ठेवण.े  

१०. िकचनमS ये आचारी व इतर कम चारी मोतीचरू बुंदी व स\ुी बुंदी 
� यव� थीत तळतात कbवा नाही याकडे लJ ठेवण.े 

११. िकचनमS ये आचारी व इतर कम चारी मोतीचरू बुंदी व स\ुी बुंदी 
करीता क+ च ेमटेरीयल ठरवनू िदलेE या 9माणात वापरतात क7 नाही 
ह ेपहाण.े 

१२. िकचनमS ये साफसफाई वेळेवर क(न घणे,े तयार होणारा माल प ॅिकंग 
कJात � यव� थीत सरुJीत जातो क7 नाही ह ेपहाण.े 

१३. लाडू िव=7 व मोफत 9साद वाटप करणा-या कम चा-यांवर िनयंVण 
ठेवण.े 

१४. लाडू िवतरण काऊंटस वर लाडू वाहतुक7ची कामे कdन घणे.े 
१५. बाहरेील लाडू िवतरण काऊंटस चा भरणा मMु य काऊंटस  घवेणु येण.े  

०९ 
मदतनीस  

(िशwटवाईज) 
२४ 

१. �ी साईनाथ मंगल काया लय, साई कॉh [ ले� स, साई9सादालय, साई 
आ�म, ५०० (म, नाट्यगहृ, � दारावती भ� तिनवास, इ. िठकाण+ या 
काऊंटस वर लाडु 9साद पाक7टांची िव=7 करण.े 

२. मंिदर दश न रांगमेS ये दश न घऊेन बाहरे पडणा-या साईभ� तांना मोफत 
बुंदी 9सादाचे वाटप करण.े 

३. लाडू व बुंदी 9सादाची गरजेनसुार वाहतुक करण.े 
 

� मु1ा 2.(तीन)- िनण�य घे? या@ या �ि2येत अनुसर? यात येणारी काय�पAती, तसेच पय�वे:ण उC तरदाियC व �णाली 
- 

9� थािपत योजना अथवा 9कE पाबाबत िनण य घतेांना 9� ताव तयार कdन / यात करा� या लागणा-या कामांचा 
तसेच येणा-या अदंाजे खचा चा समावेश केला जातो. सदर 9� ताव मMु य काय कारी अिधकारी यांचे मंजरुी� तव तसेच 
आव� यकतेनसुार � यव� थानप सिमती सभपेढु ेिनण या� तव सादर केला जातो. माA यतेनंतर सदर कामा+ या िनिवदा/कोटेशन इ 
बाबbची पतु ता कdन व िविहत िनयमांचे पालन कdन सदरचे काम पण  कर* यात येते.  

� मु1ा 2. (चार)- काय� पार पाड? यासाठी ठरिव? यात आलेली मानके- 
सव  साधारणपण ेगद�चे अदंाजानसुार लाडू बनिवणारे लाडू ठेकेदारांना क+चे मटेWरयल परुवनू लाडू तयार कdन 

घतेले जातात. साईभ� तांना �b+या 9सादाचा लाभ घतेा यावा यासाठी लाडू िवतरण काऊटस ला मंिदर दश न रांगेमS ये लाडू 
9साद व मोफत बुंदी 9साद पािकटे परुवली जातात. तसेच लाडू िव=7 (िवतरण)करतांना तीन लाडूच े पािकट Wरतसरपण े
कम चा-या+ या ता' यात दऊेन िव=7 केली जाते. 

� मु1ा 2.(पाच) - कामांसबंधंी सव� सामाE यपणे िनयम-  
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कम चारी वगा कडून वापरणते येणारे िनयम , िविनयम, सचुना, िनयम प�ु तीका आिण अिभलेख- �ी साईबाबा सं� थान 
िव� व� त� यव� था, िशड� अिधिनयम २००४ अA वये काय  पार पाड* यात येतात.  
� मु1ा 2. (सहा) - िनयंFणाखाली असलेG या द� तएवैजा@ या �वगा�चे िव वरण- 

िविहत 9वगा नसुार द� तएैवजी वेळोवेळी अिभलेखकJाकडे जमा कर* यात येतात. 
� मु1ा 2. (सात)- धोरण तयार कर? या@ या िकंवा C याची अंमलबजावणी कर? या@ या सबंधंात, लोकांशी िवचार 

िविनमय कर? यासाठी िकंवा लोकांकडून िनवेदन केली जा? यासाठी अि�तC वात असलेG या कोणC याही 
� यव� थेचा तपिशल. 

वत मानपVातील व सं� थानचे संकेत� थळावरील जाहीरातीyारे/िनवेदनाyारे. 
� मु1ा   2.(आठ)- स�ं थेचा एक भाग I हणुन िकंवासG ला दे? या@ या �योजनासाठी घटीत केलेG या दोन िकंवा 

अिधक � यK तL@ या िमळुन बनिवलेलया मंडळाचे, पNरषदांचे सिमC याचे आिण अE य िनकायांचे बैठकP 
लोकांसाठी खुG या आहेत. िकंवा असे िकंवा अशा बैठकLची काय�वC ते जनतेला पहावयास िमळ? याजोगी आहे 
िकंवा कसे याबाबतचे िव वरण. 

अितमह/ वाच ेिनण य वगळता इतर काय व/ ते वWर- ठां+ या परवानगीन ेजनतेला पहावयास िमळ* याजोगी आहते. 
� मु1ा 2. (नऊ)- अिधका-यांची व कम�चा-यांची िनदRिशका- 

 

अ.नं अिधकारी/ कम�चारी नांव अिधकारी पद नोकरीवर Tजु तारीख- 

०१ �ी पंढरीनाथ िकसनराव शेकडे �.अिध:क ०४/०८/१९८६ 
०२ �ी िवलास सोपान कोते िलिपक टंकलेखक ०६/१०/१९८३ 
०३ �ी िवलास धनराज सोनवण े िलिपक टंकलेखक ०४/१२/२००६ 
०४ �ीमती. वैशाली िवलास कोते कुपन िव=ेता १७/०६/२००८ 
०५ �ी साहबेराव सोपान वदक मदतनीस २६/०८/१९९३ 
०६ �ी जयराम साहबेराव कांदळकर मदतनीस ०४/१२/२००६ 
०७ �ी सयु भान कारभारी सोनवण े मदतनीस ०४/१२/२००६ 
०८ �ी रायभान  आ* णासो  डांग े मदतनीस ०४/१२/२००६ 
०९ �ी मंगेश एकनाथ आसण े मदतनीस ०४/१२/२००६ 
१० �ी अशोक अबंादास बारहाते मदतनीस ०४/१२/२००६ 
११ �ी 9ताप साहबेराव गडुघ े मदतनीस ०४/१२/२००६ 
१२ �ी 9काश बंडू कोठाळे मदतनीस ०४/१२/२००६ 
१३ �ी संजय मा(ती  शेटे मदतनीस ०४/१२/२००६ 
१४ �ी नवनाथ शंकर फाटे मदतनीस ०४/१२/२००६ 
१५ �ी रघनुाथ शकंर जाधव मदतनीस ०६/०३/१९८९ 
१६ �ी बाळासाहबे कारभारी जाधव मदतनीस ०७/०८/१९८४ 
१७ �ी सदुाम भानदुास वाणी मदतनीस ०६/०३/१९८९ 
१८ �ी राजkz कुमार हWरभाऊ धरम मदतनीस ०४/१२/२००६ 
१९ �ी ल{ मण गगंाधर आसण े मदतनीस ०६/०३/१९८९ 
२० �ी संजय रामदास राऊत मदतनीस ०४/१२/२००६ 
२१ �ी राजेz िवठठल साबळे मदतनीस ०४/१२/२००६ 
२२ �ी दादासाहबे मनोहर भालेराव मदतनीस ०४/१२/२००६ 
२३ �ी िकसन पाराजी काटकर मदतनीस १०/०६/१९९३ 
२४ �ी तुषार िवलासराव िगरम े मदतनीस ०४/१२/२००६ 
२५ �ी िवजय नारायण चोळके मदतनीस ०४/१२/२००६ 
२६ �ी रमेश रावसाहबे नेह ेपाटील मदतनीस ०४/१२/२००६ 
२७ �ी सिचन अशोक िगते मदतनीस ०४/१२/२००६ 
२८ �ी सभुाष िव� वनाथ स|दर मदतनीस ०४/१२/२००६ 
२९ �ी अ[ पा रामभाऊ कुमावत मदतनीस ०४/१२/२००६ 
३० �ी सितश िवठठल आहरे मदतनीस ०४/१२/२००६ 
३१ �ी जलीलखॉ बनेखॉ ंपठाण मदतनीस ०४/१२/२००६ 
३२ �ी संजय िशवाजी कदम मदतनीस ०४/१२/२००६ 
३३ �ी नवनाथ िसताराम डांग े मदतनीस ०१/०७/१९९३ 
३४ �ी िजजा सजeराव h ह� के मदतनीस ०४/१२/२००६ 
३५ �ी ल{ मण िभमराव िपगंळे मदतनीस ०४/१२/२००६ 
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� मु1ा 2.१० अिधकारी व कम�चारी यांना िमळणारे मािसक वेतन (माह-ेस[ टkबर २०१९) 
 

अ.न कम�चा-यांची नावे पदनाम मुळ वेतन 
महागाई 
भC ता 

घरभाडे 
भC ता 

�वास 
भC ता 

०१ �ी पंढरीनाथ िकसनराव शेकडे 9.अिधJक ५२००० ६२४० ४१६० ० 
०२ �ी िवलास सोपान कोते िलिपक ३५३०० ४२३६ २८२४ ० 
०३ �ी िवलास धनराज सोनवण े िलिपक  २५२०० ३०२४ २०११ ४०० 
०४ �ीमती. वैशाली िवलास कोते कुपन िव=ेता २२१०० २६५२ १८०० ४०० 
०५ �ी साहबेराव सोपान वदक मदतनीस २९००० ३४८० २३२० ० 
०६ �ी जयराम साहबेराव कांदळकर मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ० 
०७ �ी सयु भान कारभारी सोनवण े मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० 
०८ �ी रायभान  आ* णासो  डांग े मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ० 
०९ �ी मंगेश एकनाथ आसण े मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ० 
१० �ी अशोक अबंादास बारहाते मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० 
११ �ी 9ताप साहबेराव गडुघ े मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० 
१२ �ी 9काश बंडू कोठाळे मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० 
१३ �ी संजय मा(ती  शेटे मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० 
१४ �ी नवनाथ शंकर फाटे मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० 
१५ �ी रघनुाथ शकंर जाधव मदतनीस ३१७०० ३८०४ २५३६ ० 
१६ �ी बाबासो कारभारी जाधव मदतनीस २९००० ३४८० २३२० ४०० 
१७ �ी सदुाम भानदुास वाणी मदतनीस ३१७०० ३८०४ २५३६ ४०० 
१८ �ी राजkz कुमार हWरभाऊ धरम मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० 
१९ �ी ल{ मण गगंाधर आसण े मदतनीस ३१७०० ३८०४ २५३६ ० 
२० �ी संजय रामदास राऊत मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० 
२१ �ी राजेz िवठठल साबळे मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ० 
२२ �ी दादासाहबे मनोहर भालेराव मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० 
२३ �ी िकसन पाराजी काटकर मदतनीस २९००० ३४८० २३२० ० 
२४ �ी तुषार िवलासराव िगरम े मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० 
२५ �ी िवजय नारायण चोळके मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ० 
२६ �ी रमेश रावसाहबे नेह ेपाटील मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० 
२७ �ी सिचन अशोक िगते मदतनीस १९७०० २३६४ १८०० ० 
२८ �ी सभुाष िव� वनाथ स|दर मदतनीस २९००० ३४८० २३२० ४०० 
२९ �ी अ[ पा रामभाऊ कुमावत मदतनीस २०३०० २४३६ ० ० 
३० �ी सितश िवठठल आहरे मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० 
३१ �ी जलीलखॉ बनेखॉ ंपठाण मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ० 
३२ �ी संजय िशवाजी कदम मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ० 
३३ �ी नवनाथ िसताराम डांग े मदतनीस २९००० ३४८० २३२० ४०० 
३४ �ी िजजा सजeराव h ह� के मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ० 
३५ �ी ल{ मण िभमराव िपगंळे मदतनीस २०३०० २४३६ १८०० ४०० 

 

� मु1ा 2. (अकरा)- योजनांचा तपिशल, �� तािवत खच�, �C य: खच�, �C य: अिभकरणाला नेमुन  
िदलेला अथ�सकंG प, आिण सिंवतNरत केलेG या रकमांचा तपिशल. 
 

सन २०१९-२० 

अ.नं तपिशल मंजुर रK कम 

०१ 9सादालय खच (िकराणा माल व इतर खच ) २७,००,००,००० 

०२ अA नदान खाते खच  १८,००,००,००० 

०३ ठेकेदार मजरुी २,५०,००,००० 

०४ उ/ सव खच  १२,००,००० 

०५ 9वास खच  २४,००० 
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०६ िकरकोळ खच  ५,००,००० 

०७ कंVाटी कामगार खच  १,५०,००,००० 

०८ निवन फिन चर खरेदी खच  १०,००,००० 

०९ गॅस खच   २,४०,००,००० 

१० निवन भांडी खरेदी २४,००,००० 

 

� मु1ा 2. (बारा) अथ�सहाXय व काय�2मा@ या अंमलबजावणीची Nरत तसेच केलेG या रK कम आिणकाय�2मां@ या 
लाभािधका-यांचा तपिशल- 

� िनरंक  
� मु1ा 2. (तेरा) - Y या � यK तLना सवलती, परवाने िकंवा �ािधकारपFे िदलेली आहेत अशा � यK तLचा त पिशल- 

� िनरंक 
� मु1ा 2. (चौदा) - िवभागाकडे इलेK टॉिनक � व]पात उपल^ ध असलेली मािहती- 

� िनरंक 
� मु1ा 2.(पधंरा) - मािहती िमळिव? यासाठी नागNरकांना उपल^ ध असणा-या सिुवधांचा तपिशल- 

� लाडू 9साद िनिम ती व िवतरण 9=7या 
� मु1ा 2.(सोळा) - जनमािहती अिधका-यांची नावे, पदनामे आिण इतर तपिशल- 

 
सहाXयक जनमािहती अिधकारी 

अ.नं 
सहाXयक जनमािहती अिधका-

यांचे नावे 
अिधकारी पद सपंुण� पC ता/दुर_ वनी 2. 

०१ �ी � ही.एस.कोते िलिपक टंकलेखक ०२४२३-२५८८५३ 

 
जनमािहती अिधकारी 

अ.नं जनमािहती अिधका-यांचे नावे अिधकारी पद सपंुण� पC ता/दुर_ वनी 2. 

०१ �ी पी.के.शेकडे 9.अिधJक ०२४२३-२५८८५३ 

 
�थम अपीलीय �ािधकारी 

अ.नं 
अपीलीय मािहती 
अिधका-यांचे नावे 

अिधकारी पद सपंुण� पC ता/दुर_ वनी 2. 

०१ �ी.ए.आर.औटी 9शासक7य अिधकारी ०२४२३- २५८८३३ 

 

� मु1ा 2. (सतरा) - िविहत कर? यात येईल अशी मािहती-     

� िनरंक 
 
 
 

(पी.के.शेकडे)  
 �.अिध:क 

                                                                                 (ए.आर.औटी) 
                     �शासकPय अिधकारी 

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


