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श्रीसाईबाबा संस् थान विश् िस् तव् यिस् था, शिडी 
भाांडार विभाग 

 
माहिती अधिकारअधिनियम कलम ४: सािवजनिक प्राधिकरणाांिरील आबांििे- 

 

➢ कलम ४(१)(ख) प्रमाणे:- 
➢ मुद्दा क्रमांक-(एक)रचिा कायव ि कतवव् ये याांचा तपशिल- 

 

श्री साईबाबा संस् थान विश् िस् तव् यिस् था, शिडी यांनी साईभक तांना सोयी-सुविधा उपलब् ध करुन 
देण् याच् या दृष् टीने त यांचे अधधपत याखाली विविध विभाग सुरु केलेले आहेत. त यापैकी भांडार विभाग हा 
एक विभाग काययरत आहे. त यांची रचना, कायय ि कतयव् ये यांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. 

 
➢ रचिा- (मांजुर आकृतीबांिािुसार) 

भाांडार विभाग 
 

 

 

आकृतीबांिािुसारभाांडारविभागातकामकरणारेएकूणकायमिकां त्राटीकमवचा-याांचीसांख् या खालीलप्रमाणे. 
 

अ.िां.  पदिाम मांजुरपदे भरलेलीपदे ररक् तपदे 

स् थायी कां त्राटी एकुण स् थायी कां त्राटी एकुण स् थायी कां त्राटी एकुण 

०१ अधिक्षक ०१ -  ०१ -  -  -   ०१ -  ०१ 

०२ उपअधिक्षक ०१ -  ०१ -  -  -  ०१ -  ०१ 

०३ शलपीक-टांकलेखक ०५ -  ०५ ०२ ०३ ०५ ०३ -  ०३ 

०४ मदतिीस ०७ - ०७ ०६ ०२ ०८ ०१ -  ०१ 

एकुण-  १४ - १४ ०८ ०५ १३ ०६ -  ०६ 

अधधक्षक (१)

उप अधधक्षक (१)

शलपीक-टंकलेखक (५)

मदतनीस (७)
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कलम ४ (१) (ख) (१) :- 
शिडी येथील श्री साईबाबा संस् थान विश् िस् तव् यिस् था, शिडी, या साियजननक प्राधधकरणाच् या कामाचंा ि 
कतयव् याचा तपशिल. 
 

०१ विभागाचे िाांि भांडार विभाग 

०२ सांपुणव पत् ता साईननिास अनतथीगहृ तळमजला, मु.पो. शिडी, ता. 
राहाता, जजल् हा-अहमदनगर (महाराष् र) ४२३ १०९ 

०३ कायावलय प्रमुख अधधक्षक 

०४ कोणत् या खात् याच् या अधििस् त िे 
कायावलय आिे. 

श्रीसाईबाबा संस् थान विश् िस् तव् यिसथा, शिडी 

०५ कामाचा अििाल कोणत् या 
कायावलयाकडे सादर केला जातो. 

मुख् य काययकारी अधधकारी,श्रीसाईबाबासंस् थान 
विश् िस् तव् यिस् था, शिडी 

०६ कायवकक्षा: भौगोशलक श्री साईबाबा संस् थान विश् िस् तव् यिस् था शिडी, भांडार 
विभाग कायायलय ि पानमळा गोडािून पररसर या 
ठिकाणी असलेली मालमत ता. 

०७ अांगीकृत ितृ (Mission) साईभक तानंा सेिा-सुविधा पुरविणे. 
०८ ध् येय/ िोरण (Vision) साईभक तानंा सेिा- सुविधा पुरविणे. 
०९ कायावलयाची िेळ आणण दरुध् ििी 

क्रमाांक 
कायायलयाची िेळ स. १०.०० ते द.ु१.३० ि द.ु०२.०० ते 
सायं.०६.००,  दरुध् िनी क्रमांक- (०२४२३) २५८७९९, २५८७९७ 

१० साप् ताहिक सुट्टी कमयचा-यांना Alternate सुट्टट्टया ठदल् या जातात. 
साईभक ताचं् या सेिेसािी श्री साई प्रसादालय, कॅन् टीन ि 
लाडू ि बंुदी प्रसाद सेिा दररोज सुरु असल् यामुळे 
भांडार विभाग अव् याहत चालू असतो. 

 
➢ मुद्दा क्रमांक- (दोन)- अधिकारी ि कमवचारी याांच ेअधिकार ि कतवव् ये– 

 

अ.िां. अधिकार पद विद्यमाि पदसांख् या सिवसािारण कतवव् ये 

०१ अधधक्षक ०१ १) विभागाचे दैनंठदनकामकाजािर ननयंत्रण िेिणे. 
२) मा.व् यिस् थापन सशमतीच े ननणययांची अमंलबजािणी 

करणे ि कामाची उधचत पतुयता करणे. 
३) मा.मुख् य काययकारी अधधकारी, उप मुख् य काययकारी 

अधधकारी, प्रिासकीय अधधकारी यांचे आदेिाप्रमाणे 
कामकाज करणे. 

४) संस् थानच ेविविध पुरििादाराचंे ककराणा ि इतर मालाच े 
बबल ेतपासणी, त यािर अशभप्राय देणे. 

५) विभागाच् या डेडस् टॉक सबंंधीत कामे पहाणे. 
६) विभागातील मालाची आिक-जािक बाबतची कामे करुन 

घेणे. 
७) भांडार विभागाकडील गोडािनूमध् ये गरजनेुसार धुरीकरण 

करुन घेणे. 
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८) माठहती अधधकार, कायायलयीन पत्रव् यिहार ि इतर 
कायायलयीन काम ेकरणे. 

०२ शलपीक- 
टंकलेखक 

०२ १) सिय विभागांची मालासंदभायत आलेली मागणीपत्रके 
जस्िकारणे,आिक-जािक झाललेा माल व् यिजस्थत तपासुन 
घेणे. भाडंार मधील शिल् लक माल स् टॉक रजजस् टरप्रमाणे 
तपासणे,आलेला माल मदतनीसादं्िारे योग् य त याठिकाणी 
लािून घेणे ि दोन् ही गोडािनूची साफ-सफाई करुन घेणे. 
प्रसादालय, कॅन् टीन,मंदीर ि लाडू ननमीती विभागाची 
मंथली मागणी एकबत्रत करुन प्रिासकीय मान् यता घिेून 
खरेदी विभागास कळविणे. प्रकािने विभागाकडील 
संस् थान प्रकाशित पसु् तके, फोटो, सीडी इत यादीचंा जमा 
खचय तपासणे. दैनदंीन साईभक ताकंडुन आलेला ककराणा 
दरमहा अखेरीस देणगी पािती पसु् तक ि रजजस् टरिरील 
नोंदी तपासणे. अधधक्षकांच् या रजा/ सुट्टटया सोडविणे. 
कायायलयीन पत्रव् यिहाराची पतुयता करणे. कायम कमयचा-
यांचे रजा/ सुट्टटयांच् या नोंदी रजा रजजस् टर मध् ये 
खतविणे. कायायलयातील डडेस् टॉक ि इतर ककरकोळ 
िस् तुच् या रजजस् टरला नोंदी घेणे. दरिर्षी प्रसादालय 
ककराणा मालासदंभायत हमाली कामाचे दरपत्रकाबाबत 
काययिाही करणे. आदेि-पररपत्रकाची काययिाही करणे ि 
पेटीकॅि संबंधीत कामे पाहणे, िुद्ध तपु ि तेलाची 
तपासणी संबंधीत उधचत पतुयता करणे. अधधक्षक सांगतील 
ती सिय कामे करणे. 

२) पाणीपुरििा, विद्यतु, आरोग् य, ननिासस् थानेइ. ससं् थानच े
सिय विभागानंा लागणारा हाडयिेअर, इलेक रीक, सफाई 
साठहत य, कापड, फननयचर, केमीकल, कलर, स् टील इ. 
साठहत याची खरेदी विभागामाफय त झालेल् या पोहोच पािती 
नुसार मोजमाप करुन ताब् यात घेणे. भांडारमध् येरॅकिर 
अथिा इतर ठिकाणी मदतनीस यांच ेमाफय त माल लािनू 
घेणे. संबधंधत विभागाचे मागणीनुसार िेळोिेळी सदरच े
मटेररयल विभागास देणे. आिक पािती नुसार साठहत याच े
नोंद आिक रजज.मध् ये घेणे. त यािेळी त या मालास योग् य 
ते कोडींग करणे, या साठहत याचे आलेल् या बीलािंर 
अशभप्राय देणे, अधधक्षक यांचमेाफय त बील तपासून 
संबंधधत विभागास पािविणे, आिक झालेला माल स् टॉक 
रजज.मध् ये नोंदविणे ि ठदलेल् या मालाचे माल 
मागणीपत्रक स् टॉक रजजस् टर मध् ये खतविणे. देणगी 
साठहत याची आिक रजज. तसेच स् टॉक रजज.मध् ये नोंद 
घेणे ि नोंदी बाबत माठहती लेखािाखेच् या यादीमध् ये देणे. 
ज् या विभागानंा देणगी साठहत याची गरज असेल 
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त याचंेकडून मागणीपत्रक घिेून त यानंा सदरच े साठहत य 
देणे. इतर शलपीकांच् या रजा/ सुट्टटीच् या बदली काम 
करणे, अधधक्षक सांगतील ती सिय कामे करणे. 

०३ शलपीक-
टंकलखेक 

०३ १) प्रसादालय विभागासािी आलेल् या सिय ककराणा मालाची 
खरेदी विभागाकडुन आलेल् या मालाच् या पोहोच प्रमाणे 
माल बघनु व् यिजस्थत लािनू घेणे. या मालाची आिक 
घेउन सबंंधीत स् टॉक रजजस् टरला खतविणे. तसेच गहू, 
तादंळु ि हरभरा याचंे िळेोिळेी गरजनेुसार िखार 
महामंडळ, कोपरगाि, यांचकेडून धुरीकरण करुन घेणे. 
आलेला सिय ककराणा मालाची बबल े तपासणी करुन 
रजजस् टरमध् ये नोंद घेउन िररष् िांकड े स् िाक्षरीसािी 
पािविणे.साईभक ताकंडुन दैनदंीन आलेल् या देणगी ककराणा 
मालाचे िजन घेऊन साईभक तानंा देणगी पािती ि उदी 
प्रसाद देणे. दरमहा भांडारकडे जमा देणगी मालाची 
एकत्रीत पािती लेखािाखेमाफय त करुन संबधंीत मालाची 
नोंद आिक ि स् टॉक रजजस् टरला घेणे. दरमहा आिक 
ककराणा माल ि विविध विभागांस ठदलेला ककराणा माल 
जमा-खचय रजजस् टरला नोंदी घेणे. दरिर्षी िजन काटा 
परिाना नतुनीकरण करुन घेणे.भांडार विभागात जमा 
होणारी बाजरी, ज् िारी ि  इतर िापर न होणारेधान् य 
विहीत मंजुरी घेउन स् टॅाक रजजस् टर नोंदीप्रमाणे राहाता 
कृर्षी उत पन बाजार सशमती येथे विक्री करुन प्राप् त 
रकमेचा चके लेखािाखेत जमा करणे ि विक्री झालेल् या 
मालाची नोंद स् टॉक रजजस् टर मधुन कमी करणे. 
प्रजासत ताक ठदन ि स् िातंत्र्य ठदनाननमीत त प्रिासन 
िाखेच् या आदेिानुसार शिडी पररसरातील िाळेंना खाउ 
िाटप करणे. दसरा उत सि, शभक्षा झोळी काययक्रमाच े
ननयोजन करणे ि आलले् या ककराणा मालाची रजजस् टरला 
नोद घेणे. इतर शलपीकांच् या रजा/ सुट्टटीच् या बदली काम 
करणे, अधधक्षक सांगतील ती सिय कामे करणे. 

२) भांडारविभागामाफय त इतर विभागानंा िेळोिेळी देण् यात 
येणारी पत्रे, प्रिासकीय मान् यतसे् ति सादर कराियाच् या 
ठटपण् या, मा.व् यिस् थापन सशमतीच े सभेपढुील विर्षय 
तयार करणे,तसेच िेगिेगळे आदेि/ परीपत्रके यानुसार 
दयाियाची माठहती तयार करणे.भांडार विभागाकडे आिक 
झालेला माल संगणकीय प्रोगॅ्रम मध् ये फीड करणे. तसचे 
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ठदलले् या मालाची जमा-खचायची मागणीपत्रके FoxPro 
संगणकीय प्रोगॅ्रममध् ये फीड करणे. प्रत येक आधथयक  िर्षय 
पुणय झालेनतंर लेखापररक्षण करणेकरीता आिश् यक 
असलेल् या शिल् लक साठहत याची ककंमतीसह यादी, 
विभागिर शिल् लक साठहत याची यादी, इतर विभागांच े
शिल् लक असलेल् या डेडस् टॉक साठहत याची यादीची वप्रटं 
घेणे ि सदरची यादी िरीष् िांकडून तपासून घेणे ि 
अंतगयत  लेखापररक्षण तसेच लेखािाखा विभागास देणे. 
िैधाननक लेखापररक्षक यांच े मागणीनुसार या यादीमध् ये 
िेळोिेळी आिश् यक ती दरुुस् ती करुन देणे. िकय शिट 
संबंधीत कामकाज करणे.इतर शलपीकांच् या रजा/ 
सुट्टटीच् या बदली काम करणे, अधधक्षक सांगतील ती सिय 
कामे करणे. 

३) प्रकािन ेविभागामाफय त विक्री करणेत येणारी पसु् तके/डाय-
या/ कॅलेंडरची साठहत याच े प्रकािने विभागामाफय त 
झालेल् या खरेदीनुसार आलेला प्रत येक माल मोजनू 
ताब् यात घेणे ि मुख् य भांडार ककंिा पानमळा गोडािनू 
येथील इमारतीमध् ये योग् य त या ठिकाणी हमालांमाफय त 
लािून घेणे ि प्रकािन े विभागाचे मागणीनुसार सदरच े
मटेररयल िेळोिेळी त या विभागास देणे. प्रकािने 
विभागामाफय त खरेदी करण् यात आलले् या पसु् तके/ डाय-या/ 
कॅलेंडर/ कॅसेटची नोंद आिक रजज.मध् ये घेणे. त यािेळी 
त यास योग् य त े कोडींग करणे. या साठहत याचे आलेल् या 
बीलािंर अशभप्राय देणे, अधधक्षक यांचेमाफय त बीले 
तपासून संबंधधत विभागास पािविणे. आिक 
झालेल् यापुस् तके/ डाय-या/ कॅलेंडर/ कॅसेट स् टॉक रजज.मध् ये 
नोंदविणे ठदलले् या मालाच े माल मागणीपत्रक स् टॉक 
रजज.मध् येखतविणे, शिल् लक मालाची माठहती िळेोिळेी 
विभागांना देणे. श्री साईबाबा संस् थानचे विविध विभागात 
िापरणेत येणारी स् टेिनरी/ छपाई इ.ची खरेदी 
विभागांमाफय त झालेल् याआिक पाितीनुसार आलेले प्रत येक 
साठहत य मोजून ताब् यात घणेे ि भांडार विभागाकडील 
रॅकिर योग् यत या ठिकाणी मदतनीसांमाफय त लािनूघेणे ि 
सिय विभागांचे मागणीनुसार सदरची स् टेिनरी िेळोिळेी 
विभागांस देणे. खरेदी विभागाकडील आिक पाितीनुसार 
स् टेिनरीची नोंद आिक रजज.मध् ये घेणे त यािळेी त यास 
योग् य त ेकोडींग करणे या स् टेिनरीच् या आलेल् या बीलांिर 
अशभप्राय देणे, अधधक्षक यांचमेाफय त बील तपासून 
संबंधधत विभागांस पािविणे. आिक झालेल् या स् टेिनरी 
स् टॉक रजज.मध् ये नोंदविणे ठदलले् या स् टेिनरीचे माल 
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अ.िां. अधिकार पद विद्यमाि पदसांख् या सिवसािारण कतवव् ये 

मागणीपत्रक स् टॉक रजज.मध् ये खतविणे. शिल् लक मालाची 
माठहती िळेोिळेी विभागास देणे. कायम कमयचारी याचंे 
खाडे तक त याबाबत तसेच कंत्राटी कमयचा-यांच े बीलांबाबत 
काययिाही करणे.ससं् थानच ेसाईटेक प्रकल् प ि ERP बाबत 
काययिाही करणे. इतर शलपीकांचे रजेच् या बदली काम 
करणे. कायम कमयचा-यांची पंचींगच ेसदंभायत सॉफ्टिअेर 
विर्षयी कामकाज पहाणे,इतर शलपीकांच् या रजा/ सुट्टटीच् या 
बदली काम करणे, अधधक्षक सांगतील ती सिय काम े
करणे. 

(शलपीक टंकलेखकाचे ररक त पदी कंत्राटी शलपीक काययरत आहेत.) 
०३ मदतनीस ०६ भांडार मधील माल व् यिजस्थत लािणे, मालाची देखरेख 

करणे, कायायलय, भांडार साफ-सफाई करणे, 
नेमुन ठदलेली/ विहीत केलेली कामे पुणय करणे. 
प्रसंगानुरुप िररष् ि सांगतील ती सिय कामे करणे. 

०४ संस् थान कंत्राटी 
कमयचारी 

०१ 

०५ अकुिल कंत्राटी 
कमयचारी 

०१ 

 

➢ मुददा क्रमांक(तीन)- निणवय घेण् याच् या प्रक्रक्रयेत अिुसरण् यात येणारी कायवपध् दती तसेच पयविेक्षण 
आणण उत् तरदानयत् ि प्रणाली:- 
 

 प्रस् ताि तयार करुन त यात कराव् या लागणा-या कामांचा तसेच येणा-या अदंाजे खचायचा समािेि 
केला जातो. सदर प्रस् ताि मा. मुख् य काययकारी अधधकारी यांचे मंजुरीस् ति तसेच आिश् यकतेनुसार 
मा.व् यिस् थापन सशमतीचे सभेपुढे ननणययास् ति सादर केला जातो. मान् यतेनंतर सदर कामाच् या ननविदा/ 
कोटेिन इ. बाबींची पुतयता करुन ि विहीत ननयमांच े पालन करुन सदरचे काम पुणय करण् यात येते. 
कामकाजा सद्ंरभ्ात प्रसंगी मा. प्रिासकीय अधधकारी, मा. उप मुख् य काययकारी अधधकारी, मा. मुख् य 
काययकारी अधधकारी यांचे मागयदियन घेण् यात येते. 
 

➢ मुददा क्रमाकं (चार)- कायव पार पाडण् यासाठी ठरविण् यात आलेली मािके:- 
साठहत य/माल खरेदीच ेकाम खरेदी विभागाकडून होते. मागणीपत्रके जस्िकारणे ि उपलब् ध साठहत य/ 
माल संबंधीतांना िाटप करणेचे काम प्रामुख् याने भांडार विभागाकडून होते. 

 

➢ मुददा क्रमांक (पाच)- कामासांबांिी सिव सामान् यपणे नियम:- 
 श्री साईबाबा संस् थान विश् िस् तव् यिस् था, शिडीचे व् यिस् थापनासािी महाराष् र िासनाचे अधधननयम-
२००४ अन् िये संस् थानची काये पार पाडण् यात येतात.  
 

➢ मुददा क्रमांक. (सहा)- नियांत्रणाखाली असलले् या दस् तऐिजाांच् या प्रिगावचे वििरण:- 
विहीत प्रिगायनुसार दस् तऐेिज िेळोिेळी िगयिारी करुन अशभलेख कक्षाकडे जमा करण् यात येतात. 

 

➢ मुददा क्रमांक (सात)- िोरण तयार करण् याच् या क्रकां िा त् याची अांमलबजािणी करण् याच् या सांबांिात, 
लोकािी विचार-विननमय करण् यासािी ककंिा लोकांकडून ननिेदने केली जाण् यासािी अजस्तत िात 
असलेल् या कोणत याही व् यिस् थेचा तपिील- 
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धोरण तयार करणेकामी अगर कामाकाजासंदभायत संदभायत नागररक संस् थानला लेखी पत्राच् या 
माध् यमातुन सूचना/ ननविदेने करु िकतात. अिी सुचना/ननविदेने स् िीकारणेसािी ससं् थानच् या 
सामान् य प्रिासनातील आिक जािक विभाग काययरत आहे. 
  

➢ मुददा क्रमांक (आि)- सांस् थािचा एक भाग म् िणूि क्रकां िा सल् ला देण् याच् या प्रयोजिासाठी घहटत 
केलेल् यादोि क्रकां िा अधिक व् यक् तीांच् या शमळूि बिलेल् या मांडळाचे, पररषदाांचे, सशमत् याांचे आणण अन् य 
निकायाांचे वििरण,आणण त् या मांडळाच् या, पररषदाांच् या,सशमत् याच् या अन् य निकायाांच् या बैठकी 
लोकाांसाठी खलु् याआिेत क्रकां िा कसे क्रकां िा अिा बैठकीांची कायवितृ् ते जितेला पिाियास शमळण् याजोगी 
आिे क्रकां िा कसे याबाबतचे वििरण. 

 

संस् थानच् या मा. व् यिस् थापन सशमतीच् या अगर मा. तदथय सशमतीच् या झालेल् या सभांची इतीितृ त 
पीडीएफ फॉरमॅटमध् ये सिय जनतेसािी ससं् थानच ेसंकेतस् थळािर उपलब् ध आहेत. इतर कागदपत्र ेमाठहती 
अधधकार कायद्याअंतगयत विठहत केलेल् या दराप्रमाणे विठहत पद्ध् तीने माठहती शमळाणेकामी अजय केल् यास 
ि विठहत िुल् क भरल् यास कागदपत्रे उपलब् ध करुन ठदली जातात. 

 
➢ मुददा क्रमांक (नऊ)- अधिका-याांची ि कमवचा-याांची निदेशिका- 

 

अ.क्रां . अधिकार पद अधिकारी िा कमवचारी िाांि िगव  िोकरीिर रुजू 
हदिाांक 

सांपकावसाठी 
भ्रमणध् ििी क्रां . 

०१ अधधक्षक श्री. अविनाि विनायक कुलकणी िगय-३ १८/०५/१९८९ ७७२००७७२६४ 
०२ शलपीक-टंकलेखक श्री निनाथ बठहरु चौधरी िगय-३ ०७/०८/१९८४ ९८८१९८०८९० 
०३ शलपीक-टंकलेखक श्री ठदपक सदाशिि थोरात िगय-३ ०४/१२/२००६ ८४५९५३३०९५ 
०४ शलपीक-टंकलेखक पदे ररक त-३  िगय-३ - - 
०५ मदतनीस श्री राजाराम मजच्छंद्र कालकेर िगय-४ ०४/१२/२००६ ७७५६८२७०६५ 
०६ मदतनीस श्री सठंदप भानदुास हारदास िगय-४ ०४/१२/२००६ ९७६५५१५६९५ 
०७ मदतनीस श्री सुधाकर आनदंा गायकिाड िगय-४ ०४/१२/२००६ ८४५९९१४१२६ 
०८ मदतनीस श्री विठ्िल सुययभान िाघ िगय-४ ०४/१२/२००६ ९७३०१९३३६४ 
०९ मदतनीस श्री विठ्िल यादि गायकिाड िगय-४ ०४/१२/२००६ ९६८९०६९५११ 
१० मदतनीस श्री आण् णा बत्रबंक लोंढे िगय-४ ०४/१२/२००६ ९७६७०७०२०० 

 
➢ मुददा क्रमांक (दहा)- अधिका-याला ि कमवचा-याला शमळणारे माशसक िेति (जूि- २०२०) 

 

अां.िां. िाांि पद मुळ 
पगार 

मिागाई 
भत् ता 

घरभाडे 
भत् ता 

िाितुक 
भत् ता एकूण रक् कम 

०१ श्री अ.वि. कुलकणी प्र.अधधक्षक 
(अनतररक त 
काययभार) 

४९,००० ८,३३०   ५७,३३० 

०२ श्री न.ब. चौधरी शलपीक ४७,६०० ८,०९२ ३,८०८ - ५९,५०० 
०३ श्री ठद.स. थोरात शलपीक २७,६०० ४,६९२ - - ३२,२९२ 
०४ श्री रा.म. कालेकर मदतनीस २०,३०० ३,४५१ १,८०० ४०० २५,९५१ 
०५ श्री सं.भा. हारदास मदतनीस २०,३०० ३,४५१ १,८०० ४०० २५,९५१ 
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अां.िां. िाांि पद मुळ 
पगार 

मिागाई 
भत् ता 

घरभाडे 
भत् ता 

िाितुक 
भत् ता एकूण रक् कम 

०६ श्री सु.आ. गायकिाड मदतनीस २०,३०० ३,४५१ १,८०० ४०० २५,९५१ 
०७ श्री वि.सु. िाघ मदतनीस २०,३०० ३,४५१ १,८०० ४०० २५,९५१ 
०८ श्री वि.या. गायकिाड मदतनीस २०,३०० ३,४५१ १,८०० ४०० २५,९५१ 
०९ श्री आ.बत्र.ं लोंढे मदतनीस २०,३०० ३,४५१ १,८०० ४०० २५,९५१ 

 
भांडार विभागाकडे असणारे ररक त पदी काम करणारे ससं् थान कंत्राटी ि कुिल-अकुिल कंत्राटी 

कमयचारी यांना ककमान िेतन दरानुसार िेतन आदा केले जाते. 
 

➢ मुददा क्रमांक (अकरा)- योजिाांचा तपशिल, प्रस् तावित खचव, प्रत् येक अशभकरणाला िेमुि हदेलेला 
अथवसांकल् प, आणण सांवितरीत केलेल् या रकमाांचा अििाल. 

 
सुिाररत अांदाजपत्रक- २०१९-२०२० 

 
अ.िां. तपशिल मांजुर रक् कम 
०१ स् टेिनरी खचय ३६,५०,०००.०० 
०२ छपाई खचय ९३,७५,०००.०० 
०३ कंत्राटी कमयचारी खचय १४,००,०००.०० 
०४ हमाली/ धुरीकरण खचय ५,००,०००.०० 
०५ ककरकोळ खचय १५,०००.०० 
०६ गािरान तुप ि ककराणा माल नमुने तपासणी खचय ६,००,०००.०० 
०७ प्रिास खचय २०,०००.०० 
 एकूण- १,५५,६०,०००.०० 

 
मुळ अांदाजपत्रक- २०२०-२०२१ 

 
अ.िां. तपशिल मांजुर रक् कम 
०१ स् टेिनरी खचय ४५,६३,०००.०० 
०२ छपाई खचय १,१७,१९,०००.०० 
०३ कंत्राटी कमयचारी खचय १६,८०,०००.०० 
०४ हमाली/ धुरीकरण खचय ५,००,०००.०० 
०५ ककरकोळ खचय १५,०००.०० 
०६ गािरान तुप ि ककराणा माल नमुने तपासणी खचय ७,२०,०००.०० 
०७ प्रिास खचय २५,०००.०० 
 एकूण- १,९२,२२,०००.०० 
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➢ मुददा क्रमांक (बारा)-अथवसिाय्य कायवक्रमाच् या अांमलबजािणीची ररत तसचे िाटप केलेल् या रकमा 
आणण कायवक्रमाांच् या लाभाधिका-याांचा तपशिल. 

- ननरंक 
 
➢ मुददा क्र. (तेरा)-ज् या व् यक् तीांिा सिलती, परिािे, क्रकां िा प्राधिकारपते्र हदलेली आिेत अिा व् यक् तीांचा तपिील- 
- ननरंक 
 
➢ मुददा क्रमांक (चौदा)- विभागाकडे इलेक् रॉनिक् स स् िरुपात उपलब् ि असलेली माहिती- 
- विभागाचे कामकाज ERP नुसार करण् याचे प्रयत न चालू आहेत. त यानुसार कामकाज सुरु 
झालेनंतर ही माठहती इलेक रीकल स् िरुपात माठहती ि तंत्रज्ञान विभागामाफय त उपलब् ध होईल. 
 

➢ मुददा क्रमांक (पधंरा)- माहिती शमळविण् यासाठी िागररकाांिा उपलब् ि असणा-या सुवििाांचा तपिील- 
- संस् थान संकेतस् थळ तसेच माठहती अधधकार कायद्याअतंगयत विठहत पद्धतीने मागणी केल् यास 
अिलोकनाथय अगर विठहत पैसे भरल् यास झेरॉक स प्रती उपलब् ध करुन ठदल् या जातात. 
 

➢ मुददा क्रमांक (सोळा)- जि माहिती अधिका-याांची िाांिे, पदिामे आणण इतर तपिील- 
जि माहिती अधिकारी- 
 
 
 

अ.िां. जि माहिती अधिका-याचे िाांि अधिकार पद सांपणव पत् ता / दरुध् ििी क्रां . 
०१ श्री.अविनाि विनायक कुलकणी प्र.अधधक्षक भांडार विभाग कायायलय,  

साई ननिास अनतधथगहृ इमारत तळ मजला, 
जुने प्रसादालय पररसर, 
मु.पो. शिडी- ४२३ १०९ 
ता. राहाता, जजल् हा- अहमदनगर 
दरुध् िनी क्र. (०२४२३) २५८७९७ 
मो.नं. ७७२००७७२६४ 

 
 

 
सहाय्यक जन माठहती अधधकारी- 
 

अ.िां. सिाय्यक जि माहिती  
अधिका-याचे िाांि अधिकार पद सांपूणव पत् ता/ दरुध् ििी क्रां . 

०१ श्री.निनाथ बठहरु चौधरी शलपीक-
टंकलेखक 

भांडार विभाग कायायलय,  
साई ननिास अनतधथगहृ इमारत तळ मजला, 
जुने प्रसादालय पररसर, 
मु.पो. शिडी- ४२३ १०९ 
ता. राहाता, जजल् हा- अहमदनगर 
दरुध् िनी क्र. (०२४२३) २५८७९९ 
मो.नं. ९८८१९८०८९० 
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प्रथम अपीलीय अधधकारी-  
 

अ.िां. प्रथम अपीलीय 
अधिका-याचे िाांि अधिकार पद सांपूणव पत् ता /दरुध् ििी क्रां . 

०१ डॉ.श्री. आकाि ककसि े प्रिासककय अधधकारी प्रिासकीय कायायलय, िांतीननिास इमारत 
दसुरा मजला, श्री साईबाबा मंठदर पररसर, 
शिडी- ४२३ १०९, ता.राहाता, जजल् हा- अ.नगर 
दरुध् िनी क्र. ०२४२३- २५८७०९ 
मो.नं. ७७२००७७२०८ 

 
➢ मुददा क्रमांक (सतरा)- वििीत करण् यात येईल अिी माहिती- 
- ननरंक 
 
 
 
 
(अविनाि कुलकणी) 
प्र.अधिक्षक- भाांडार विभाग 
 

(डॉ. आकाि ककसि)े 
प्रिासक्रकय अधिकारी 

श्री साईबाबा संस् थान विश् िस् तव् यिस् था,शिडी 


