मािहती अिधकार अिधिनयम कलम ४ : सावजिनक ािधकरणांवरील आबंधने
• कलम ४ ( १ ) ( ख ) माणे –

 मुा ं – ( एक ) – रचना, काय व कतय याचा तपिशल –
ी साईबाबा सं"थान िव$"त%यव"था,िशड) यांनी साईभ+तांना सोयी – सिु वधा उपल0ध क1न दे3या4या
56टीने 8यांचे अिधप8याखाली िविवध िवभाग स1ु के लेले आहेत.8यापैक= फायर अॅ3ड से@टी िवभाग हा एक मह8वाचा
िवभाग कायरत आहे. िवभागाची रचना, काय व कत%ये याचं ा तपिशल खालील माणे आहे.
रचना - फायर अॅड से"टी िवभागाचे कामकाज (. फायर ऑफ+सर यांचे िनयं,णाखाली चालु आहे.
फायर अॅड से"टी िवभाग
(.फायर ऑफ+सर
↓
िलपीक
↓
फायर मदतनीस ( फायरमन )

• १. कामांचा आिण कतयांचा तपिशल ०१

िवभागाचे नाव

०२

सपं णु  प8ता

०३

कायालय मख
ु

०४ कोण8या खा8या4या अधीन"त हे कायालय आहे.
०५

कामाचं ा अहवाल कोण8या कायालयाकडे सादर
के ला जातो

०६

कायकMा भौगोिलक –

०७

अंगीकृ त Uत -

०८ Wयेयधोरण -

०९ कायालयाची वेळ आिण दरु Wवनी Yमांक
१०

ऑफ=स सा\तािहक स]ु ी
१. ी साईबाबा सं"थान िशड),
११
फायर ऑफ=स, िशड)

फायर अॅ3ड से@टी िवभाग
म.ु पो.िशड), ता.राहाता, िजDहा अहमदनगर िपन कोड – ४२३१०९
 फायर ऑफ=सर.
मा.मIु य कायकारी अिधकारी साहेब
ी साईबाबा सं"थान िवJव"त%यव"था,िशड)
मा.म.ु का.अ.महोदया यांचे कायालय
ी साईबाबा स"ं थान िवJव"त%यव"था,िशड).
ी साईबाबा सं"थान िवJव"त%यव"था, िशड)
याचं ी िशड) व मबंु ई पOरसरातील "थावर व
जंगम मालम8ता पOरसरात घडणाया-आप8का
लीन घटनावं र ता8काळ िनयंRण िमळवणे.
आग िनयंRण व िजवसंरMक उपाय योजना
साईभ+त व कमचारी यांचे आग व िजवसंरMण
करणे, सं"थान मालम8तेचे आगीपासनु संरMण
व िजवसंरXाक उपाययोजना करणे
कायालयाची वेळ १० ते १८
फायर कंZोल २४ × 7
फायर ऑफ=स Yमांक – ०२४२३ - २५८९८१
रिववार
मोबाईल व1न ०२४२३ :- २५८९८१
BSNL लॅ3डलाईन :- २५८९८१

२. ी साईबाबा सं"थान िशड)
फायर "टेशन ( ी साईनाथ 1bणालय जवळ )
३ . ी साईबाबा सं"थान िशड)
फायर िवभाग हेDपलाईन नंबर व शॉट कोड नं
४ .िशड) ते एअरपोट हेDपलाईन नंबर
५ .एअरपोट ते िशड) फायर कंZोल
६. िनमगावं -कोdहाळे ( स"ं थान ) हेलीपॅड

मोबाईल व1न ०२४२३ :- २५८९८२
BSNL लॅ3डलाईन :- २५८९८२
मोबाईल व1न ०२४२३ :- २५६६७५
BSNL लॅ3डलाईन :- २५६६७५
BSNL लॅ3डलाईन शॉटकोड - (११०)
मोबाईल व1न – ०२४२३ :BSNL लॅ3डलाईन व1न :मोबाईल व1न – ०२४२३ :BSNL लॅ3डलाईन व1न :९४२०९६०९१५

२४६२३३
२४६२३३
२५६४०५
२५६४०५

 मुा मांक २ – अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कतये
अ.नं.

अिधकार पद

पदस5ं या

०१

फायर ऑफ+सर

०१

०२

िलपीक

०१

०३

फायर मदतनीस

२१

सवसाधारण कतये
कायालयीन दैनिदन कामकाज पाहाणे, िलपीक यांचे कडुन कायालयीन
कामकाज व पR%यवहाराची पतु त ा क1न वOर6ठांना अहवाल सादर करणे ,
मिं दर पOरसर, जुने व निवन गॅस टॅक पOरसर, निवन भfिनवास"थान, साईनाथ
1bणालय, साईबाबा हॉ"पीटल, साईसाद िनवास"थाने, साईसादालय, व
सं"थानचे इतर मालम8तेचे आगीबाबत उपाययोजना करणे सव फायर
कमचारी यांना वेळोवेळी सचु ना करणे.
कायालयीन दैनिदन कामकाज करणे.फायर िवभागाकडे आलेDया पRाचं ी
वक शीटला नhद घेवनु कायवाही करणे, वOर6ठां4या आदेशाचे पालन करणे,
फायर कमचारी या4ं या डयटु ी लावणे, कमचा-याचं ा मािसक खाडेत+ता तयार
करणे, कमचा-यांचा लेटकमस व पंचीग डाटा Oरपोट तयार करणे, िवभागांशी
सलंbन असलेले बीले तयार करणे, सं"थान पOरसरात घडलेDया आगीबाबत
घटनेची नhद सं"थान नhद रिज"टरला ठे वनु सदर घटनेचा अहवाल तयार करणे,
कंRाटी कमचारी याचं े मािसक बील खतिवणे व पढु ील कायवाहीसाठी
वOर6ठांकडे पाठिवणे,कमचा-यांचे रजा- स]ु या खतिवणे व 8याचं ी नhद
रिज"टरला घेणे,अज)त व मेडीकल रजा कामगार िवभागाकडे नhदवनु
पाठिवणे,मंिदर , साईसाद िनवास"थान व ी साईसादालय पOरसरात
बसिव3यात आलेले वॉटर हायjंट िस"टीमचे मािसक ा8यिMक घेणे व 8याचा
अहवाल तयार करणे,ससं थान
पOरसरात बसिव3यात आलेले वेगवेगळया
्
िसलlडरची दैनिदन साफसफाई चlिकग व द1ु "ती कंRाटी मदतनीस यांचेकडुन
क1न घेणे तसेच फायर िसलlडरची वािषक Oरफ=लnग करणे,िवभागाकडे
असलेDया डेड"टॉक नसु ार सरु Mा सािह8य बरोबर आहे िकंवा नाही याची
तपासणी करणे,िनकाली झालेDया टपालाचं ी फायिलंग करणे,स"ं थानचे सव
परीसरांत मािसक ितन िश@टमWये मॉकjील घेणे तसेच आवJयकते "ताव
माpयतेने कायािpवत करणे व इतर तदस् ंबधं ीत कामे करणे.
सं"थानचे सवपरीसरांतील आग व िजवसरं Mक उपाययोजने करीता सदैव त8पर
राहणे,आगीचे घटनेवेळी ता8काळ कायवाही क1न 8याचा अहवाल सादर
करणे,डयटु ीचे वेळी डयटु ीचे िठकाणावर हजर राहणे,वेळोवेळी वरी6ठाचं े
सचु नाचं े / आदेशाचं े काटेकोरपणे पालन करणे व इतर आवJयक ती कामे करणे

मुा मांक ३ :- िनणय घेया:या (ियेत अनुस;न येणारी कायप<दती ,तसेच पयवे=ण

आिण उ?तरदािय?व (णाली :"तावीत योजना अथवा कDपाबाबत िनणय घेतांना "ताव तयार क1न 8यात करा%या लागणा-या कामांचा तसेच
येणा-या अंदाजे खचाचा समावेश के ला जातो. सदर "ताव मा.मIु य कायकारी अिधकारी महोदया यांची मजं रु ी"तव तसेच
आवJयकतेनसु ार %यव"थापन सिमतीसभेपढु े िनणया"तव सादर के ला जातो. माpयतेनतं र सदर कामा4या िनिवदा, कोटेशन
इ.बाबीची पतु त ा क1न व िविहत िनयमाचं े पालन क1न सदरचे काम पणु  कर3यात येत.े तसेच मोठया "व1पा4या कDपासं ाठी
संकDप , कDप %यव"थापन व पयवM
े ण यासाठी कDप %यव"थापन/ सDलागार यां4या सेवा घे3यात येतात.

मुा मांक ४ - काय पार पाडयासाठी ठरिवयात आलेली मानके –
सं"थानचे िनयमास व कायणािलस अिधन राहrन चिलत पWदतीनसु ार माpयतेने कायs पार पाडली जातात.

मुा मांक ५ - कामासबं धी सवसामाDयपणे िनयम कमचारी वगाकडुन वापर3यात येणारे िनयम, िविनयम,सचु ना ,िनयम प"ु तीका आिण अिभलेख - ी साईबाबा
सं"थान िवJव"त%यव"था िशड) अिधिनयम -२००४ अpवये कायs पार पाड3यात येतात.

मुा मांक ६ - िनयं,णाखाली असलेFया दGतऐवजां:या (वगाचे िववरण –
िविहत वगानसु ार द"तऐवज वेळोवेळी अिभलेख कMाकडे जमा कर3यात येतात.

मुा मांक ७ – धोरण तयार कर3या4या िकंवा 8याची अमंलबजावणी कर3या4या सबं धांत,लोकाशं ी िवचारिविनयम
कर3यासाठी िकंवा लोकांकडुन िनवेदने के ली जा3यासाठी अि"तवात असलेDया कोण8याही %यव"थेचा तपिशल – वतमानपR व
सं"थानचे संकेत"थळावरील जािहराती%दारे / िनवेदनाuारे .
मुा मांक ८ – सं"थेचा एक भाग vहणनु िकंवा सDला दे3या4या योजनासाठी घिटत के लेDया दोन िकंवा अिधक
%य+ती4या िमळुन बनलेDया मडं ळाचे, पOरषदाचं े सिम8याचं े आिण अpय िनयकांचे िववरण, आिण 8या मडं ळा4या पOरषदा4ं या
सिम8यां4या आिण अpय िनयका4ं या बैठक= लोकासं ाठी खDु या आहेत िकंवा कसे अशा बैठक=ची कायव8ृ ते जनतेला पहावयास
िमळ3याजोगी आहे िकंवा याबाबतचे िववरण – अितमह8वाचे िनणय वगळता इतर कायव8ृ ते वOर6ठां4या परवानगीने जनतेला
पहावयास िमळ3याजोगी आहेत, तसेच माहीती अिधकारानसु ार आवJयक ती माहीती ा\त करता येत.े

 मुा मांक ९ – अिधका-यांची व कमचा-यांची िनदLिशकाअन.ं
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०

अिधकार पद
 फायर ऑफ=सर.
मदतनीस (िलपीक)
फायर मदतनीस
फायर मदतनीस
फायर मदतनीस
फायर मदतनीस
फायर मदतनीस
फायर मदतनीस
फायर मदतनीस
फायर मदतनीस

कमचारी नाव
ी तापराव सपं तराव कोते
ी मोद सोपान बकरे
ी भागवत नानासाहेब डांगे
ी सिु नल रायभान िशदं े
ी भधु र यो%हान पठारे
ी सरु े श सोपान लांडगे
ी िमननाथ 1ंजा डांगे
ी श0बीर नरु महमदं सwयद
ी अिनल बाबासाहेब कोते
ी नवनाथ गल
ु ाब भारती

वग
३
४
४
४
४
४
४
४
४
४

नोकरीवर ;जु झाFयाचा िदनांक
०४.१२.२००६

०४.१२.२००६
०५.१२.२००६
०५.१२.२००६
०५.१२.२००६
०५.१२.२००६
०५.१२.२००६
०६.१२.२००६
०६.०८.२००४
०५.१२.२००६

दुर<वनी मांक
७७०९५८७३७१
८४०८०८०८०२
९६२३९०१५७२
९७६२९१९६२८
९५५२७२५२४०
९७६७१८१६२६
८८८८५३०९५३
९८५०९२४११४
८३७९९०५१७०
९६२३९००६४२

११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३


अन.ं

फायर मदतनीस
फायर मदतनीस
फायर मदतनीस
फायर मदतनीस
फायर मदतनीस
फायर मदतनीस
फायर मदतनीस
फायर मदतनीस
फायर मदतनीस
फायर मदतनीस
फायर मदतनीस
फायर मदतनीस
फायर मदतनीस

ी शरद वेणनु ाथ लावरे
ी िवजय बबन डांगे
ी सितष रामदास पवार
ी वेणनु ाथ भाऊसाहेब डांगे
ी संतोष मिं 4छzनाथ लांडगे
ी बंडु एकनाथ सदाफळ
ी अिवनाश साहेबराव चौधरी
ी िवनायक यो%हान जगताप
ी सभु ाष माधव कालेकर
ी नवनाथ रावसाहेब दरंदले
ी गोरMनाथ छबरु ाव काकड
ी सजं ीव भाऊसाहेब िनळे
ी मधक
ु र vहसु मोरे

नाव

पद

ी तापराव संपतराव कोते

(फायर ऑफ+सर.

०२

ी मोद सोपान बकरे

मदतनीस (िलपीक)

०३

ी वेणनु ाथ भाऊसाहेब डांगे

मदतनीस

०४

ी अिनल बाबासाहेब कोते

मदतनीस

०५

ी बडं ु एकनाथ सदाफळ

मदतनीस

०६

ी शरद वेणनु ाथ लावरे

मदतनीस

०७

ी संतोष मंि4छzनाथ
लाडं गे

मदतनीस

०८

ी मधक
ु र vहसु मोरे

मदतनीस

०९

ी िवनायक यो%हान
जगताप

मदतनीस

११

०४.१२.२००६
०५.१२.२००६
०५.१२.२००६
२०.१०.२००३
०४.१२.२००६
०४.१२.२००६
०५.१२.२००६
०६.१२.२००६
०५.१२.२००६
०५.१२.२००६
०५.१२.२००६
०६.१२.२००६
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मुा मांक १० -अिधका-यांना व कमचा-यांना िमळणारे मािसक वेतन( माहे – फे Pवृ ारी २०२२ )

०१

१०

४
४
४
४
४
४
४
४
४
४
४
४
४

ी संजीव भाऊसाहेब िनळे
ी गोरMनाथ छबरु ाव
काकड

मदतनीस
मदतनीस

१२

ी श0बीर नुरमंहमद सwयद

मदतनीस

१३

ी सुरेश सोपान लाडं गे

मदतनीस

१४

ी िवजय बबन डांगे

मदतनीस

१५

ी सितष रामदास पवार

मदतनीस

वेतनRेणी
S- 5 (18000 56900 )
S-1 (1500047600)
S-3 (16600 52400 )
S-3 (16600 52400 )
S-1(1500047600)
S-1(1500047600)
S-1(1500047600)
S-1(1500047600)
S-1(1500047600)
S-1(1500047600)
S-1(1500047600)
S-1(1500047600)
S-1(1500047600)
S-1(1500047600)
S-1(1500047600)

मुळ पगार

महागाई
भ?ता

घरभाडे
भ?ता

(वास
भ?ता

िवशेष
भ?ता

एकुण
रUकम

23500

6580

2115

--

--

32195

21500

6020

1935

--

--

29455

27400

7672

2466

400

--

37938

24300

6804

2187

--

--

33291

21500

6020

1935

400

--

29855

21500

6020

1935

400

--

29855

21500

6020

1935

400

--

29855

21500

6020

1935

400

--

29855

21500

6020

1935

400

--

29855

21500

6020

1935

400

--

29855

21500

6020

1935

400

--

29855

21500

6020

1935

400

--

29855

21500

6020

1935

400

--

29855

21500

6020

1935

400

--

29855

21500

6020

1935

400

--

29855

१६

ी भधु र यो%हान पठारे

मदतनीस

१७

ी भागवत नानासाहेब डागं े

मदतनीस

१८

ी नवनाथ गल
ु ाब भारती

मदतनीस

१९

ी िमननाथ 1ंजा डांगे

मदतनीस

२०

ी अिवनाश साहेबराव
चौधरी

मदतनीस

२१

ी नवनाथ रावसाहेब दरंदले

मदतनीस

२२

ी सुिनल रायभान िशंदे

मदतनीस

२३

ी सभु ाष माधव कालेकर

मदतनीस

S-1(1500047600)
S-1(1500047600)
S-1(1500047600)
S-1(1500047600)
S-1(1500047600)
S-1(1500047600)
S-1(1500047600)
S-1(1500047600)

21500

6020

1935

400

--

29855

21500

6020

1935

400

--

29855

21500

6020

1935

400

--

29855

21500

6020

1935

400

--

29855

21500

6020

1935

400

--

29855

21500

6020

1935

400

--

29855

21500

6020

1935

400

--

29855

21500

6020

1935

400

--

29855

 मुा मांक – ११ – योजनांचा तपिशल,(Gतावीत खच,(?येक अिभकरणाला नेमुन िदलेला
अथसक
ं Fप ,आिण सिं वतbरत के लेFया रकमांचा अहवाल.
वािषक अंदाजप,क – २०२२ - २०२३
अ.नं.
तपिशल
मंजुर रUकम
०१
०२
०३
०४
०५
०६

फायर ऑडीट Oरपोट माणे करावयाची कामे , सDलागार मानधन , फायर अ8याधिु नक
सािह8य , "पेअरपाटस , "तािवत अिbनशमन वाहने व इतर उपाय योजना
कंRाटी कमचारी पगार खच
िकरकोळ खच
कायम कमचारी वेतन
कमचारी िशMण खच
वास खच
एकुण

१०,००,००,०००-/
५०,००,०००-/
५०,०००-/
१,४५,८२,०००-/
५,००,०००-/
१०,०००-/
१२,०१,४२,०००-/

 मुा मांक १२ – अथ साहाdय कायमा:या अमंलबजावणी bरत तसेच वाटप केलेFया
रकमा आिण कायमां:या लाभािधका-यांचा तपिशल- - िनरंक
 मुा मांक १३ – eया यUतीना सवलती, परवाने िकंवा (ािधकारप,े िदलेली आहेत अशा
यUतीचा तपिशल - िनरंक

 मुा मांक १४ – िवभागाकडे इलेUgॉिनUस Gव;पात उपलiध असलेली मािहती िवदयुत िवभागाचे अख8याOरत आहे.
 मुा मांक १५- मािहती िमळिवयासाठी नागbरकांना उपलiध असणा-या सिु वधांचा तपिशल
माहीती अिधकारा%दारे .

 मुा मांक १६ – जनमािहती अिधका-यांची नावे,पदनामे आिण इतर तपिशल

१. जन मािहती अिधकारी –
अन.ं

मािहती
मािहती
अिधकार
सपण प?ता /
अिधकारी jहणुन ं ु
दुर<वनी मांक
अिधका याचे नांवपद
?याची कायक=ा

०१

ी तापराव
संपतराव कोते

(.फायर संबधं ीत िवभागाचे
ऑफ+सर कायMेR

ई मेल आय डी
कायkा पुरताच

अपीलीय अिधकारी

०२४२३ -२५८५०० saibaba@sa
शासक=य अिधकारी
२५८९८१
i.org.in

३.अपीलीय अिधकारी
अिपलीय (ािधका-याचे
अन.ं
नांव
०१

डॉ आकाश िकसवे.

अिधकार
पद

अपीलीय
(ािधकारी jहणुन
?याची कायक=ा

अहवाल देणारे
मािहती अिधकारी

ई मेल आय डी
कायkापुरताच

शासक=य
अिधकारी

फायर अॅ3ड से@टी

शासक=य अिधकारी

saibaba@sai.org.in
०२४२३ -२५८५००

 मुा मांक १७ - िवहीत करणेत येईल अशी इतर मािहती उपरो+त माहीती %यितरी+त अpय माहीतीची मागणी झालेस चिलत पWदतीमाणे माहीती दान करणेत येईल.

तसेच फायर अॅ3ड से@टी िवभागाकडे ०१ वॉटर बाऊझर , ०१ फोम टlडर , ०१ मीनी टlडर व ०१ फायर बाईके
असे ०४ अिbनशमन वाहने कायरत आहे.

फोम टlडर अिmनशमन वाहन

वॉटर बाऊझर अिmनशमन वाहन

िमनी टl डर अिmनशमन वाहन

फायर बाईक

( ी तापराव कोते )
.फायर ऑफ=सर
ी साईबाबा स"ं थान िवJव"थ%यव"था ,िशड)

