
जा.न.ंएसएसएस/ फायर अॅ  ड से टी/       /२०१९ 
  िदनांक :- १९.०४.२०१९ 

ती, 
मा.मु  य कायकारी अिधकारी सो, 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  
यांचे सवेेशी, 
        िवषयः-माहीतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४(१) (ख)-१७ बाब वरील  
                                              माहीती अ यावत करणे बाबत. 
       संदभः-१.जा. .एसएसएस / सा शा/ माअ /५५८/२०१४, िद.१५ मे २०१४ रोजीच ेप .                        
                                        २.जा. .एसएसएसटी/ वशी .अ/ ६०/२०१९, िद.०५/०४/२०१९ रोजीचे प रप क. 
महोदय, 
 उपरो  त संदिभय िवषया  वये फायर अॅ  ड से टी िवभागाकडे फायर अॅ  ड से टी ऑफ सर ह ेपद र  त 
अस  यामुळे िवभागाच े काय शासक य अिधकारी यांचे मागदशनाखाली चालू आह.ेफायर िवभागाचे  वतं  
कामकाज िद.२३.०७.२०१४ रोजी पासून  वतं  झालेल ेआहे.फायर िवभागाची मािहती यापपुव  फायर जा.नं.१४३ 
िद.२५.०८.२०१८ रोजी  कळिवणेत आलेली होती. 
 वरील संदिभय िवषयानुसार फायर अॅ  ड से टी िवभागाची माहीती खािलल माणे आह.े 
मािहती अिधकार अिधिनयम कलम ४ : सावजिनक ािधकरणावंरील आबंधने 

 कलम ४ ( १ ) ( ख ) माणे – 

 मु ा ं  – ( एक ) – रचना , काय व कत  य याचा तपिशल –  
ी साईबाबा सं  थान िव  त  यव  था,िशड  यांनी साईभ  तानंा सोयी – सिुवधा उपल  ध क न दे  या  या  टीने 

 याचंे अिधप  याचखाली िविवध िवभाग सु  केलेल ेआहते.  यापैक  फायर अॅ  ड से टी िवभाग हा एक िवभाग 
कायरत आह.े  याची रचना  ,काय व कत  ये याचंा तपिशल खालील माणे आह.े 

रचना - फायर अॅ  ड से टी िवभागाचे कामकाज . फायर ऑफ सर यांचे िनयं णाखाली चालु आहे. 

                                                     फायर अॅ  ड से टी िवभाग  
     .फायर ऑफ सर  

  
िलपीक  

  
फायर मदतनीस(फायरमन)  

 १. कामांचा आिण कत  यांचा तपिशल -  
०१ िवभागाचे नाव फायर अॅ ड से टी िवभाग  
०२ संपुण प  ता  म.ुपो – िशड  ता.राहाता िज  हा – अहमदनगर 

(महारा   ) ४२३१०९ 



०३ कायालय मखु  .फायर ऑफ सर  
०४ कोण  या खा या  या अधीन  त हे 

कायालय आहे 
मु  य कायकारी अिधकारी  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड   
०५ कामांचा अहवाल कोण  या 

कायालयाकडे सादर केला जातो 
मु  य कायकारी अिधकारी सो.यांचे कायालय 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड . 
०६ कायक ा – भौगोिलक  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांची 

िशड  व मुंबई प रसरातील  थावर व जंगम मालम  ता 
०७ अंगीकृत त  आग िनयं ण व िजवसंर क उपाय योजना 
०८  येय/ धोरण  सं  थान मालम  तेचे आगीपासुन सरं ण व 

िजवसंर  ◌ाक उपाययोजना करणे   
०९ कायालयाची वेळ आिण दुर  वनी मांक  कायालयाची वेळ- १० ते १८, फायर कं ोल २४  7  

फायर ऑफ स मांक - ०२४२३ – २५८९८१ 
फायर  टेशन मांक -०२४२३ -२५८९८२ 
हे  पलाईन . - ०२४२३ – २५६६७५, 
बी.एस.एन एल इटंरकॉम # ६२५६, 
बी.एस.एन.एल.िशड शहर (११० )  

१० ऑफ स सा  तािहक सु ी रिववार 

 मु ा मांक   २ – अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत  ये 
अ.नं. अिधकार पद पदसं  या सवसाधारण कत  ये 

०१ फायर ऑफ सर  ०१ कायालयीन दैनिदन कामकाज पाहाण,ेिलपीक याचें कडुन कायालयीन 
कामकाज व प  यवहाराची पतुता क न व र  ठांना अहवाल/  ताव सादर 
करणे.मिंदर व मंिदर प रसर तसेच सं  थानचे सव प रसरात घडणा-या 
आप  कालीन घटनांबाबत द ता घेणे, शासक य कामकाज पहाणे. मंिदर , 
मंिदर प रसर , जनेु व निवन गसॅ टॅक प रसर, निवन भ िनवास  थान, साईनाथ 
गणालय, साईबाबा हॉ पीटल, साई साद िनवास  थान,े साई सादालय, व 

सं  थानची इतर मालम  तेचे आगीबाबत उपाययोजना करणे सव फायर 
कमचारी यानंा वेळोवेळी सचुना करणे. ी चे सव  उ  सव व गिदचे 
कालावधीत मंिदर प रसर व इतर सं  थानचे प रसराम  ये उपाय योजना व इतर 
कामे . 

०२ िलपीक ०१ कायालयीन दनैिदन कामकाज करणे.फायर िवभागाकडे आले  या प ांची 
वकशीटला न द घेवनु कायवाही करणे, व र  ठां या आदेशाच े पालन करणे, 
फायर कमचारी यां  या डयटुी लावणे, कमचा-याचंा मािसक खाडेत  ता तयार 
करणे, कमचा-याचंा लेटकमस व पंचीग डाटा रपोट तयार करणे, िवभागांशी 
सलं  न असललेे बीले तयार करणे, सं  थान प रसरात घडले  या आगीबाबत 
घटनचेी न द सं  थान न द रिज  टरला ठेवनु सदर घटनेचा अहवाल तयार 
करणे, कं ाटी कमचारी यांच ेमािसक बील खतिवणे व पढुील कायवाहीसाठी 
व र  ठांकडे पाठिवणे,कमचा-याचें रजा- सु या खतिवणे व  यांची न द 



रिज  टरला घेण,ेअज त व मेडीकल रजा कामगार िवभागाकडे न दवनु 
पाठिवणे,मंिदर , साई साद िनवास  थान व ी साई सादालय प रसरात 
बसिव  यात आलेले वॉटर हाय ंट िस टीमचे मािसक ा  यि क घेण े व 
 याचा अहवाल तयार करणे,सं  थान प रसरात बसिव  यात आललेे 

वेगवेगळया िसलडरची दनैिदन साफसफाई चिकग व दु  ती कं ाटी मदतनीस 
याचंेकडुन क न घेणे तसेच फायर िसलडरची वािषक रफ ल ग 
करणे,िवभागाकडे असले  या डेड टॉक नसुार सरु ा सािह  य बरोबर आहे 
िकंवा नाही  याची तपासणी करण,ेिनकाली झाले  या टपालाचंी फायिलंग 
करणे,सं  थानचे सव परीसरांत मािसक ितन िश टम  य ेमॉक ील घेणे तसचे 
आव  यकते  ताव मा  यतेने कायाि वत करण ेव इतर तदस्ंबंधीत कामेकरणे 

०३ फायर मदतनीस २१ सं  थानचे सवपरीसरातंील आग व िजवसंर क उपाययोजने करीता सदैव 
त  पर राहणे,आगीचे घटनेवळेी ता  काळ कायवाही क न  याचा अहवाल 
सादर करणे,डयुटीच ेवेळी डयटुीचे िठकाणावर हजर राहणे,वेळोवळेी वरी  ठांचे 
सचुनांचे / आदेशाचें  काटेकोरपणे पालन करण ेव इतर आव  यक ती कामे 
करणे.  

मु ा मांक ३ – िनणय घे  या  या ि येत अनुस न येणारी कायप  दती ,तसेच पयवे ण 
आिण उ  तरदािय  व णाली - 

       तावीत योजना अथवा क  पाबाबत िनणय घेतांना  ताव तयार क न  यात करा  या लागणा-या 
कामांचा तसेच येणा-या अंदाजे खचाचा समावेश केला जातो.सदर  ताव कायकारी अिधकारी यांची मंजरुी  तव 
तसेच आव  यकतेनसुार  यव  थापन सिमतीसभपेुढे िनणया  तव सादर केला जातो.मा  यतेनंतर सदर कामा  या िनिवदा, 
कोटेशन इ.बाबीची पतुता क न व िविहत िनयमांच े पालन क न सदरचे काम पुण कर  यात यतेे.तसेच मोठया 
 व पा  या क  पांसाठी सकं  पन, क  प  यव  थापन व पयवे ण यासाठी क  प  यव  थापन/ स  लागार यां  या 

सेवा घे  यात येतात. 
मु ा मांक  ४ - काय पार पाड  यासाठी ठरिव  यात आलेली मानके – 
 सं  थानचे िनयमास व काय णािलस अिधन राहन चिलत प  दतीनसुार मा  यतेने काय पार पाडली जातात. 
मु ा मांक ५ - कामासंबधी सवसामा  यपणे िनयम -  
कमचारी वगाकडुन वापर  यात येणारे िनयम, िविनयम,सचुना ,िनयम पु  तीका आिण अिभलेख - ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था िशड  अिधिनयम -२००४ अ  वय ेकाय पार पाड  यात यतेात. 
मु ा मांक ६ - िनयं णाखाली असले  या द  तऐवजां  या वगाचे िववरण –  

िविहत वगानसुार द  तऐवज वेळोवेळी अिभलेख क ाकडे जमा कर  यात यतेात. 
मु ा मांक ७ – धोरण तयार कर  या  या िकंवा  याची अमंलबजावणी कर  या  या 
संबधांत,लोकांशी िवचारिविनयम कर  यासाठी िकंवा लोकांकडुन िनवेदने केली जा  यासाठी 
अि तवात असले  या कोण  याही  यव  थेचा तपिशल –  

वतमानप  व सं  थानच ेसंकेत  थळावरील जािहराती  दारे / िनवेदना  दारे. 
मु ा मांक ८  – सं  थेचा एक भाग  हणुन िकंवा स  ला दे  या  या योजनासाठी घिटत 
केले  या दोन िकंवा अिधक  य  ती  या िमळुन बनले  या मंडळाचे,प रषदांचे सिम  यांचे आिण 



अ  य िनकायांचे िववरण,आिण  या मंडळा  या प रषदां  या सिम  यां  या आिण अ  य 
िनकायां  या बैठक  लोकांसाठी खु  या आहेत िकंवा कसे अशा बैठक ची कायवृ  ते जनतेला 
पहावयास िमळ  याजोगी आहे िकंवा  याबाबचे िववरण –  

       अितमह  वाच े िनणय वगळता इतर कायवृ  ते व र  ठां  या परवानगीने जनतेला पहावयास िमळ  याजोगी 
आहते,तसेच माहीती अिधकारानुसार आव  यक ती माहीती ा  त करता येते. 

 मु ा मांक  ९  – अिधका-यांची व कमचा-यांची िनदिशका-  
अ.नं अिधकार पद कमचारी नाव वग नोकरीवर जु झा  याचा िदनांक दुर  वनी मांक 

०१ .फायर ऑफ सर  ी तापराव संपतराव कोते  ३ ०४.१२.२००६ ७७०९५८७३७१ 
०२ मदतनीस (िलपीक) ी मोद सोपान बकरे ४ ०४.१२.२००६ ८४०८०८०८०२ 
०३ फायर मदतनीस ी भागवत नानासाहबे डांगे  ४ ०५.१२.२००६ ९६२३९०१५७२ 
०४ फायर मदतनीस ी सुिनल रायभान िशदं े ४ ०५.१२.२००६ ९७६२९१९६२८ 
०५ फायर मदतनीस ी भधुर यो  हान पठारे ४ ०५.१२.२००६ ९५५२७२५२४० 
०६ फायर मदतनीस ी सुरेश सोपान लाडंग े ४ ०५.१२.२००६ ९७६७१८१६२६ 
०७ फायर मदतनीस ी िमननाथ ं जा डांगे  ४ ०५.१२.२००६ ८८८८५३०९५३ 
०८ फायर मदतनीस ी श  बीर नरुमहमदं स यद ४ ०६.१२.२००६ ९८५०९२४११४ 
०९ फायर मदतनीस ी अिनल बाबासाहबे कोते ४ ०६.०८.२००४ ८३७९९०५१७० 
१० फायर मदतनीस ी नवनाथ गलुाब भारती ४ ०५.१२.२००६ ९६२३९००६४२ 
११ फायर मदतनीस ी शरद वेणनुाथ लावरे  ४ ०४.१२.२००६ ९८२२८१६९०३ 
१२ फायर मदतनीस ी िवजय बबन डांगे  ४ ०५.१२.२००६ ९१३०००२४२० 
१३ फायर मदतनीस ी सितष रामदास पवार ४ ०५.१२.२००६ ९९२१४६६८५४ 
१४ फायर मदतनीस ी वेणनुाथ भाऊसाहबे डांग े ४ २०.१०.२००३ ९१३०००१२२१ 
१५ फायर मदतनीस ी संतोष मंि छ नाथ लाडंगे ४ ०४.१२.२००६ ९८६०६१४७७८ 
१६ फायर मदतनीस ी बंडु एकनाथ सदाफळ ४ ०४.१२.२००६ ८८८८६०५८८८ 
१७ फायर मदतनीस ी अिवनाश साहबेराव चौधरी ४ ०५.१२.२००६ ९५११५६९५५५ 
१८ फायर मदतनीस ी िवनायक यो  हान जगताप ४ ०६.१२.२००६ ९६२३१७६५११ 
१९ फायर मदतनीस ी सुभाष माधव कालेकर ४ ०५.१२.२००६ ९९२२५३३५३६ 
२० फायर मदतनीस ी नवनाथ रावसाहबे दरंदल े ४ ०५.१२.२००६ ९०११३१६१११ 
२१ फायर मदतनीस ी गोर नाथ छबरुाव काकड ४ ०५.१२.२००६ ९६०४१०३८२६ 
२२ फायर मदतनीस ी सजंीव भाऊसाहबे िनळे  ४ ०६.१२.२००६ ९५५२३४९१४५ 
२३ फायर मदतनीस ी मधुकर  हस ुमोरे ४ ०५.१२.२००६ ९८८१०२६६६३ 

 

 मु ा मांक १० -अिधका-यांना व कमचा-यांना िमळणारे मािसक वेतन( माहे – एि ल २०१८) 
अ.नं नाव पद वेतन ेणी मुळ पगार ेड पे महागाई 

भ  ता 
घरभाडे 
भ  ता 

वास 
भ  ता 

िवशेष 
भ  ता 

एकुण 
र  कम 

०१ ी तापराव संपतराव कोते  .फायर ऑफ सर ५२००-२०२०० ६५८० १८०० ११९०० ८३८ -- -- २१११८ 

०२ ी वेणनुाथ भाऊसाहबे डांगे  मदतनीस ४४४०-७४४० ७७२० १६०० १३२३४ ९३२ ४०० --- २३८८६ 

०३ ी अिनल बाबासाहबे कोते मदतनीस ४४४०-७४४० ७२१० १६०० १२५१० ८८१ --- --- २२२०१ 

०४ ी बंडु एकनाथ सदाफळ मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 

०५ ी शरद वेणनुाथ लावरे  मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 



०६ ी संतोष मंि छ नाथ लाडंगे मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 

०७ ी मधकुर  हसु मोरे मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 

०८ ी िवनायक यो  हान जगताप मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 

०९ ी संजीव भाऊसाहबे िनळे मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 

१० ी गोर नाथ छबरुाव काकड मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 

११ ी श  बीर नरुमंहमद स यद मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 

१२ ी सुरेश सोपान लाडंगे मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 

१३ ी िवजय बबन डांगे मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 

१४ ी सितष रामदास पवार मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 

१५ ी भधुर यो  हान पठारे मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 

१६ ी भागवत नानासाहबे डागंे मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 

१७ ी नवनाथ गुलाब भारती मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 

१८ ी िमननाथ ं जा डांगे मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 

१९ ी अिवनाश साहबेराव चौधरी मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 

२० ी नवनाथ रावसाहबे दरंदले मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 

२१ ी सुिनल रायभान िशंद े मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 

२२ ी सुभाष माधव कालकेर  मदतनीस  ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 

२३ ी मोद सोपान बकरे मदतनीस ४४४०-७४४० ६२३० १३०० १०६९३ ७५३ ४०० -- १९३७६ 
 

 मु ा मांक – ११ – योजनांचा तपिशल,  तावीत खच,  येक अिभकरणाला नेमुन िदलेला 
अथसंक  प ,आिण सिंवत रत केले  या रकमांचा अहवाल.                             

वािषक अंदाजप क – २०१९  -  २०२० 
अ.नं. तपिशल मंजुर र  कम  
०१ फायर ऑडीट रपोट माण ेकरावयाची काम,े स  लागार मानधन,फायर अ  याधिुनक सािह  य 

पेअरपाटस,  तावीत अि नशमन वाहने व इतर उपाय योजना 
१०,००,००,०००/- 

०२ िकरकोळ खच  ५०,०००/- 
०३ वास खच १०,०००/- 
०४ कमचारी िश ण खच ५,००,०००/- 
०५ कं ाटी कमचारी पगार खच  २०,००,०००/- 

एकुण  १०,२५,६०,०००/- 

 मु ा मांक १२ – अथसाहा य काय मा  या अमंलबजावणी रत तसेच वाटप केले  या   
                            रकमा  आिण काय मां  या लाभािधका-यांचा तपिशल-   - िनरंक  

 मु ा मांक १३ – या  य  तीना सवलती,परवाने िकंवा ािधकारप े िदलेली आहेत अशा           
                            य  तीचा तपिशल -  िनरंक  

 मु ा मांक १४ – िवभागाकडे इले  ॉिन  स  व पात उपल  ध असलेली मािहती  -  
                                िवदयतु िवभागाचे अख  या रत आह.े 
 मु ा मांक १५-  मािहती िमळिव  यासाठी नाग रकांना उपल  ध असणा-या सिुवधांचा   



                                 तपिशल –  माहीती अिधकारा  दारे.  

 मु ा मांक १६ – जनमािहती अिधका-यांची नावे,पदनामे आिण इतर   तपिशल  
१. जन मािहती अिधकारी - 

अ.नं मािहती          
अिधका-यांचे नाव 

अिधकार 
पद 

मािहती अिधकारी 
 हणुन  याची 

कायक ा 

सपुंण प  ता 
/दुर  वनी 

मांक 

ई-मेल आयडी ( या 
कायदया पुरताच )  

अ पीलीय अिधकारी  

०१ सव शासक य / 
. शासक य 

अिधकारी 

शासक य 
अिधकारी 

सबंधंीत िवभागाचे 
काय े   

०२४२३-
२५८५०० 

saibaba@sai.org.in उप.म.ुकायकारी 
अिधकारी  

२ वैदयिकय संचालक वैदयिकय 
सचंालक 

दो ही  णालये  ०२४२३-
२५८६०० 

saibaba@sai.org.in उप.म.ुकायकारी 
अिधकारी 

२. सहा यक मािहती अिधकारी 
अ.नं मािहती अिधका-

यांचे नाव 
अिधकार पद मािहती 

अिधकारी 
 हणुन  याची 

कायक ा 

सपुंण प  ता 
/दुर  वनी नंबर 

ई-मेल आयडी ( या 
कायदया परुताच )  

अ पीलीय अिधकारी  

०१ अिध क 
/िवभाग मखु 
सव िवभाग  

अिध क 
/िवभाग मखु  

.िवभाग मखु  

संबंधीत 
िवभाग  

०२४२३-
२५८५०० 

saibaba@sai.org.in  उप.म.ुकायकारी 
अिधकारी  

३.अ पीलीय अिधकारी 
अ.नं अपीलीय ािधका-

यांचे नाव  
अिधकार पद अपीलीय 

ािधकारी   हणुन 
 याची कायक ा 

अहवाल देणारे 
मािहती 
अिधकारी  

ई-मेल आयडी ( या कायदया 
पुरताच )  

०१ ी रिवं  ठाकरे उप.म.ुकायकारी 
अिधकारी  

सं  थानचे सव िवभाग 
(  णालये सह ) 

शासक य 
अिधकारी / 
वैदयिकय सचंालक  

saibaba@sai.org.in 
०२४२३-२५८५०० 

 मु ा मांक १७ - िवहीत करणेत येईल अशी इतर मािहती  -  
       उपरो  त माहीती  यितरी  त अ  य माहीतीची मागणी झालेस  चिलत प  दती माणे माहीती दान  करणते यईेल. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



तसचे अि नशमन िवभागाकडे ०१ फोम टडर , ०१ मीनी टडर व ०१ फायर बाईके असे अि नशमन वाहने कायरत आह.े 

 
फोम टडर अि नशमन वाहन 

 
 

िमनी टडर अि नशमन वाहन 
 

 



 

 
 

िद १५ ऑग  ट २०१८ जास  ताक िदनािनमी  त देणगीदार साईभ  त ी अिपत सोनी यांचे कडुन फायर बाईक 
सं  थान सेवेत साई भ  तां  या सेवेसाठी दाखल. 
 

 
        
 
                                                                                                                                      ( ी ताप कोत े) 

                                                                                                                        .फायर ऑफ सर  
                                                                                              ी साईबाबा सं  थानिव  व  त  यव  था,िशड  


