
बगीचा    िवभाग 

	ी    साईबाबा    सं थान    िव� व त� यव था, िशड� 
                                                                                                                                           िदनांक    ----     १०/०३/२०२३ 

मािहती    अिधकार    अिधिनयम    कलम    ----    ०४    साव"जिनक    $ािधकरणावरील    आबंधने        ----     
•••• कलम    ४((((१) () () () (ख) ) ) ) $माणे    ----     
••••    मु+ा    ,. (. (. (. (एक) ) ) ) ----    रचना, काय"    व    कत"� य    यांचा    तपिशल    ----     
I)     रचना    ----         �ी 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 बगीचा िवभाग हा  एक िवभाग काय4रत आह.े त्  याची रचना, काय4 
व कत4� य ेयांचा तपिशल खालील7माण ेआह.े                                                                                                                                                                                                                                                                                          बगीचा    िवभाग     

     कृषी    अिधकारी        
 

िलपीक  (०२)    कृषी सहा<क (०२) 
  

िशपाई                                                                                                                                         माळी (०४)   
                                                                                                                                                   मुकादम (०५)  
                                                                                                                                               मदतनीस (२५) 
कामांचा    व    कत"� यांचा    तपिशल 

०१  िवभागाचे नाव  बगीचा िवभाग  
०२ पुण4 प+ ता  �ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था ,िशड�  

 मु.पो. िशड�, ता. राहाता, िज. अहमदनगर (महारा) टA )                   िपन नं. ४२३१०९ 

०३ काया4लय 7मुख  कृषी अिधकारी  
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 खा+ याकडे 

सादर केला जातो.  मुC य काय4कारी अिधकारी  
�ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड�  

०६ काय4कEा - भौगोिलक  �ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड� यांची िशड� पGरसर व 
इतर िठकाणी असलेली मालम+ ता  

०७ अंगीकृत Kत  साईभ� तांना सेवा सुिवधा पुरिवणे  
०८ M येय / धोरण  साईभ� तांना अिधक चांगN या सेवा - सुिवधा पुरिवणेसाठी सात+ याने 

7य+ निशल राOल बगीचा तसेच दु#� तीची कामे दजPदार � व#पात व 
कालमया4देत पूण4 करणे.  

०९ काया4लयाचा वेळ व दुरM वनी Rमांक  काया4लयाची वेळ स. १०.०० ते १३.३० व  १४.०० ते  १८.००   
दुरM वनी R. ०२४२३-२५८९२२  

१० साS तािहक सुTी  रिववार  
••••    मु+ा    ,. (. (. (. (दोन) ) ) ) ----    अिधकारी    व    कम"चारी    यांचे    अिधकार    व    कत"� ये    ----     
अ....नं.... अिधकारी    पद िव2मान    

पदसं3 या 
सव"साधारण    कत"� ये 

०१ कृषी    अिधकारी     ०१ १. कामाचे िनयोजन करणे, दैनंिदन करणेत येणारे काम � यवU�थत क#न 
घेणेसाठी सुचना देणे.  
२. कामांची िवभागणी करणे . 
३. खते व औषधे  वापरासंबंधी सुचना देणे, न� याने खते , औषधे, रोपे खरेदी 
करणेसंबंधी माग4दश4न करणे.  
४. काया4लयीन कामकाज करणे.  



५. वGर) टांनी िदलेN या सुचना व इतर कत4� ये  
०२ िलपीक     ०१ १. अिधEक व 7शासनाने िनहीत केलेले कामकाज पूण4 करणे.  

२. संगणकीय कामकाज पूण4 करणे.  
३.काया4लयीन कामकाज करणे.  
४. कामकाजा' या सोयी' या () टीने आव� यक असणा-या सव4 नोदं वहया 
ठेवणे / कागदपXे सुU�थतीत ठेवणे.  
५. या� यितGर� त वGर) ठांनी सुचना िदलेली इतर कत4� ये  

०३ माळी     ०१     १. बागेतील झाडांची लागवड करणे, निवन बागा बसिवणे. 
२. झाडांना खते औषधांची माXा देणे.  

०४ मदतनीस     ३० िवभागीय वGर) ठ अिधकारी / 7शासनाने नेमुन िदलेली  िवहीत केलेली काय4 
पूण4 करणे.  

••••    मु+ा    ,....((((तीन) ) ) ) ----िनण"य    घे8 या9 या    $ि,येत    अनुसर8 यात    येणारी    काय"प: दती, तसेच    पय"वे;ण    उ= तरदािय= व    $णाली    ----                  7� तािवत योजना अथवा 7कN पांबाबत िनण4य घेतांना 7� ताव तयार क#न + यात करा� या लागणा-या अंदाजे खचा4चा 
समावेश केला जातो. सदर 7� ताव काय4कारी अिधकारी यांचे मंजूरी� तव तसेच आव� यकतेनुसार � यव� थापन सिमती 
सभेपुढे िनण4या� तव सादर केला जातो. मा[ यतेनंतर सदर कामा' या िनिवदा / कोटेशन इ. बाबीचंी पूत4ता क#न व िवहीत 
िनयमांचे पालन क#न सदरचे काम पूण4 कर& यात येते.  
••••    मु+ा    ,. (. (. (. (चार        ) ) ) ) ----    काय"    पार    पाड8 यासाठी    ठरिव8 यात    आलेली    मानके    ----     

सव4 साधारणपणे बगीचा 7कN प व दु#� ती आिण देखभालीचे कामासाठी िवहीत कर& यात आलेली मानके 
अ नुसर& यात येताता. तथािप िवशेष � व#पाच्  या कामासाठी म. फुले कृषी िव]ापीठ यांचे सN N याने मानके ठरिव& यात येतात.  
••••    मु+ा    ,. (. (. (. (पाच    ) ) ) ) ----    कामांसंबंधी    सव"सामा? यपणे    िनयम    ----     

�ी साईबाबा सं� थान िव� व� त� यव� था, िशड� अिधिनयम - २००४ अ[ वये कायP पार पाड& यात येतात.... 
••••    मु+ा    ,. (. (. (. (सहा    ) ) ) ) ----    िनयं@णाखली    असलेA या    द तऐवजा9 या    $वगा"चे    िववरण    ----     
 िविहत 7वगा4नुसार द� तऐवज वेळोवेळी अिभलेख कEाकडे जमा कर& यात येतात.  
••••    मु+ा    ,. (. (. (. (सात) ) ) ) ----    धोरण    तयार    कर8 या9 या    िकंवा    = याची    अंमलबजावणी    कर8 या9 या    संबंधात,लोकांशी    िवचार    ----    
िविनमय    कर8 यासाठी    िकंवा    लोकांकडून    िनवेदन    केली    जा8 यासाठी    अDE= वात    असलेA या    कोण= याही    � यव थेचा    
तपिशल     
 वत4मानपXातील व सं� थानचे संकेत� थळावर जाहीराती_ारे / िनवेदना_ारे  
••••    मु+ा    ,. (. (. (. (आठ    ) ) ) ) ----    संथेचा    एक    भाग    F हणून    िकंवा    सA ला    दे8 या9 या    $योजनासाठी    घटीत    केलेA या    दोन    िकंवा    
अिधक    � यH ती9ं या    िमळून    बनिवलेA या    मंडळाचे, पIरषदांचे    सिम= यांचे    िकंवा    अ? य    िनकषांचे    बैठकी    लोकांसाठी    
खुA या    आहेत    िकंवा    कसे    िकंवा    अशा    बैठकीचंी    काय"त= वे        जनतेला    पहावयास    िमळ8 याजोगी    आहे    िकंवा    कसे    
याबाबतचे    िववरण    ----     
 अितमह+ वाचे िनण4य वगळता इतर काय4त+ वे वGर) ठां' या परवानगीने जनतेला पाहावयास िमळ& याजोगी आहेत.  
   ••••    मु+ा    ,. (. (. (. (नऊ    ) ) ) ) ----    अिधका----यांची    व    कम"चा----यांची    िनदLिशका     
अ....नं. . . .  अिधकारी    / / / / कम"चारी    नाव     अिधकारी    पद     नोकरीवर    Mजु    तारीख     
१ �ी अिनल बाळकृ) ण भणगे कृषी अिधकारी  ०१/१२/२००१ 
२ �ी 7काश रामनाथ लंुगाडे िलपीक - टंकलेखक  २८/०६/१९९३ 

३ �ी शXु` न गजानन सोमवंशी  मदतनीस  १६/०३/१९८२ 

४ �ी दशरथ जग[ नाथ थोरात मदतनीस  ०१/०९/१९८२ 

५ �ी िवलास नारायण डोखे माळी  ०४/१२/२००६ 

६ �ीमती िवमल खंडू सोनवणे   मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

७ �ीमती मंदा रावसाहेब वारकर   मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

८ �ीमती सुिमXा मधुकर भडांगे  मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

९ �ीमती जायदा चॉंद स<द  मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

१० �ीमती भागुबाई िभका जी िशंदे मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

११ �ी गौतम भा� कर िशरसाठ मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

१२ �ी द+ तु बाबाजी गोडP मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

१३ �ीमती सलमा शेरखान शेख मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

१४ �ी शांताराम गणपत कुरणे  मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

१५ �ी संजय वसंत मोिहते मदतनीस  ०४/१२/२००६ 



१६ �ी िकशोर रावसाहेब तरकसे मदतनीस  ०४/१२/२००६ 
१७ �ी सुिनल एकनाथ थेटे मदतनीस  ०४/१२/२००६ 
१८ �ी रंगनाथ िनवृ+ ती पवार  मदतनीस  ०४/१२/२००६ 
१९ �ी बाळासाहेब लb मण पोकळे  मदतनीस  ०४/१२/२००६ 
२० �ी बबन कच# तायडे मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

२१ �ी गोरEनाथ मUcंdनाथ मुरादे  मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

२२ �ी नवनाथ साहेबराव जाधव मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

२३ �ी भारत बाबासाहेब कोते मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

२४ �ी द+ ता सुय4भान पोकळे  मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

२५ �ी संतोष िभमराज सोनवणे  मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

२६ �ी नानासाहेब सावळेराम शेळके मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

२७ �ी सुिनल रामनाथ डांगे मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

२८ �ी द+ ताXय नानासाहेब ग� हाळे  मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

२९ �ी अिनल दामाधर डांगे मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

३० �ी िसताराम माधव जाधव मदतनीस  ०४/१२/२००६ 

३१ �ी िभका सुदाम ठाकरे  मदतनीस  ०५/१२/२००६ 

३२ �ीमती सुनंदा ता+ यासाहेब बावके मदतनीस  ०५/१२/२००६ 

३३ �ी िकरण 7काश कोते  मदतनीस  १६/०९/२०२२ 

 
 
 
 
 
 

••••    मु+ा    ,. (. (. (. (दहा    ) ) ) ) ----    अिधकारी    व    कम"चारी    यांना    िमळणारे    मािसक    वेतन    ((((जानेवारी    ----    २०२३) ) ) )  
अ....नं. . . .  कम"चा----यांची    नावे     पदनाम     मुळवेतन     महागाई    

भ= ता     घरभाडे    
भ= ता     $वास    

भ= ता     इतर     
१ �ी अिनल बाळकृ) ण भणगे कृषी अिधकारी  ५४६०० २०७४८ ---- ---- ---- 
२ �ी 7काश रामनाथ लंुगाडे िलपीक - 

टंकलेखक  ३९८०० १५१२४ ३५८२ १३५० ---- 
३ �ी शXु` न गजानन सोमवंशी  मदतनीस  ३७९०० १४४०२ ३४११ ---- ---- 
४ �ी दशरथ जग[ नाथ थोरात मदतनीस  ३५७०० १३५६६ ३२१३ ---- ---- 
५ �ी िवलास नारायण डोखे माळी  २५००० ९५०० २२५० १३५०  

६ �ीमती िवमल खंडू सोनवणे   मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ---- ---- 
७ �ीमती मंदा रावसाहेब वारकर   मदतनीस  २२१०० ८३९८ ---- ---- ---- 
८ �ीमती सुिमXा मधुकर भडांगे  मदतनीस  २२१०० ८३९८ ---- ---- ---- 
९ �ीमती जायदा चॉंद स<द  मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५  

१० �ीमती भागुबाई िभका जी िशंदे मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ---- ---- 
११ �ी गौतम भा� कर िशरसाठ मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५ ---- 
१२ �ी द+ तु बाबाजी गोडP मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५ ---- 
१३ �ीमती सलमा शेरखान शेख मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ---- ---- 
१४ �ी शांताराम गणपत कुरणे  मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५ ---- 
१५ �ी संजय वसंत मोिहते मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५ ---- 
१६ �ी िकशोर रावसाहेब तरकसे मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ २२५० ---- 
१७ �ी सुिनल एकनाथ थेटे मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५ ---- 
१८ �ी रंगनाथ िनवृ+ ती पवार  मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५ ---- 
१९ �ी बाळासाहेब लb मण पोकळे  मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५ ---- 
२० �ी बबन कच# तायडे मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५ ---- 
२१ �ी गोरEनाथ मUcंdनाथ मुराद े मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५ ---- 



२२ �ी नवनाथ साहेबराव जाधव मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ---- ---- 
२३ �ी भारत बाबासाहेब कोते मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ---- ---- 
२४ �ी द+ ता सुय4भान पोकळे  मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५ ---- 
२५ �ी संतोष िभमराज सोनवणे  मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५ ---- 
२६ �ी नानासाहेब सावळेराम शेळके मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५ ---- 
२७ �ी सुिनल रामनाथ डांगे मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५ ---- 
२८ �ी द+ ताXय नानासाहेब ग� हाळे  मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५ ---- 
२९ �ी अिनल दामाधर डांगे मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५ ---- 
३० �ी िसताराम माधव जाधव मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५ ---- 
३१ �ी िभका सुदाम ठाकरे  मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५ ---- 
३२ �ीमती सुनंदा ता+ यासाहेब बावके मदतनीस  २२१०० ८३९८ १९८९ ६७५ ---- 
३३ �ी िकरण 7काश कोते  मदतनीस  १५००० ---- ---- ---- ---- 
 

••••    मु+ा    ,. (. (. (. (अकरा    )  )  )  )  ----    योजनेचा    तपिशल, $ तािवत    खच", $= य;    खच", $= य;    अिभकरणाला    नेमून    िदलेला    अथ"    
संकA प                आिण    संिवतरीत    केलेA या    रकमांचा        तपिशल 

                                                                                                 वािष"क    अंदाजप@क    २०२२----२३ 

अ....नं.... तपिशल मंजूर    रH कम 

१ िनयोिजत गाड4न  ५,००,०००/- 
२ मिशनरी खरेदी  २,००,०००/- 
३ िवमा (वाहन)  ३,०००/- 
४ बगीचा िवकास खच4  २५,००,०००/- 
५ गोशाळा १,००,०००/- 
६ इंधन व वंगण खच4 २०,०००/- 
७ कंXाटी कामगार  ३५,००,०००/- 
८ मिशनरी दु#� ती व देखभाल खच4  ५०,०००/- 
९ उ+ सव खच4  १०,००,०००/- 
१० 7वास खच4  १०,०००/- 
 एकूण ७८,८३,०००////---- 
••••    मु+ा    ,. (. (. (. (बारा    )  )  )  )  ----    अथ"सहाT    व    काय",मा9 या    अंमलबजावणीची    Iरत    तसेच    केलेA या        रH कम    आिण    काय",मां9 या    
ला भािधका----यांचा    तपिशल         ----                    िनरंक  
••••    मु+ा    ,. (. (. (. (तेरा    )  )  )  )  ----    U या    � यH तीनंा    सवलती    , परवाने    िकंवा    $ािधकारप@े    िदलेली    आहेत    अशा    � यH तीचंा    तपिशल     
 िनरंक  
••••    मु+ा    ,. (. (. (. (चौदा)  )  )  )  ----    िवभागाकडे    इलेH टW ॉिनH स     वMपात    उपलY ध    असलेली    मािहती      ----                            िनरंक  
••••    मु+ा    ,. (. (. (. (पंधरा    )  )  )  )  ----    मािहती    िमळिव8 यासाठी    नागIरकांना    उपलY ध    असणा----या    सुिवधांचा    तपिशल        ----                िनरंक  
••••    मु+ा    ,. (. (. (. (सोळा    )  )  )  )  ----    जनमािहती    अिधका----यांची    नावे, पदनामे    आिण    इतर    तपिशल     
                                                                                  जनमािहती    अिधकारी     
अ....नं. . . .  जनमािहती    अिधका-यांचे    नावे     अिधकारी    पद     संपूण"    प= ता    / / / / दुर: वनी    ,मांक     
०१  �ी अिनल बाळकृ) ण भणगे  कृषी अिधकारी  ०२४२३- २५८९२२                                                                                                                                                                                                                                                                     सहाTक    जनमािहती    अिधकारी     
अ....नं. . . .  सहाTक    जनमािहती    अिधका-यांचे    नावे     अिधकारी    पद     संपूण"    प= ता    / / / / दुर: वनी    ,मांक     
०१  �ी 7काश रामनाथ लंुगाडे  िलपीक - टंकलेखक  ९८८१८५७५९१                                                                                                                                                                                                         $थम    अिपिलय    अिधकारी     
अ....नं. . . .  अिपलीय    मािहती    अिधका-यांचे    नावे     अिधकारी    पद     संपूण"    प= ता    / / / / दुर: वनी    ,मांक     
०१  �ी संजय मधुकर जोरी  7. 7शासकीय अिधकारी  ०२४२३ - २५८८९९ 

••••    मु+ा    ,. (. (. (. (सतरा    )  )  )  )  ----    िविहत    कर8 यात    येईल    अशी    मािहती     ----    िनरंक  
 

 



(अिनल भणगे) 
कृषी अिधकारी          

                       (संजय जोरी)                                             $. . . . $शासकीय    अिधकारी     


