जा. .एसएसएस/एसएसबीएच/ई.डी.पी./
िद. 30/08/2018.

/2018.

ित,
मािहती तं ान िवभाग मुख,
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड .
िवषय – ी साईबाबा सं थानचे वेबसाईटवर साईभ ांना पुरिवणेत येणा या सेवा-सिु वधांची मािहती कािशत
करणेबाबत...
संदभ – जा.न.ं एसएसएसटी/वशी-आयटी/1494/2018 िद. 21/08/2018 रोजीचे प रप क.
उपरो िवषयांिकत करणी, मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 04 सावजिनक ािधकरणांवरील आबंधनेनसु ार नतु नीकृ त
वेबसाईटवर मािहती वेबसाईटवर कािशत करणेकामी ी साईबाबा हॉि पटल ई.डी.पी. िवभागाची खालील नमदु मािहती सादर
कर यात येत आहे.
 रचना –
मा. यव थापन सिमती

मा. मु य कायकारी अिधकारी

मा. उप िज हािधकारी

मा. उप कायकारी अिधकारी

मा. शासक य अिधकारी

मा. वै क य सचं ालक

ई.डी.पी. िवभाग

 कलम 4 (1) (ख) (दोन) ी साईबाबा हॉि पटल ई.डी.पी. िवभागामधील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व
कत ये –
अ.नं

1.

2.

अिधकारी पद

किन संगणक यव थापक

तांि क सहा यक

िव मान
पदसं या

अिधकार व कत य

01

1) िवभागातील कमचा यांकडून संगणक व
सगं णक य सािह याबं ाबतची कामे क न घेण,े
2) डेटा बॅकअप घेण,े
4) णालयातील िवभागांचे मागणी माणे संगणक व
सगं णक य सािह य उपल ध क न देण,े
3) स हर संबंधीत कामकाज पाहणे,
5) नेटवक संबंधीत कामकाज पाहणे,
6) Network Connectivity बंद राहणार नाही
याची काळजी घेण,े
7) इटं रनेट सिु वधा उपल ध क न देण.े

01

1) िवभागातील कमचा यांकडून संगणक व
सगं णक य सािह याबं ाबतची कामे क न घेण,े
2) डेटा बॅकअप घेण,े
4) णालयातील िवभागांचे मागणी माणे संगणक व
सगं णक य सािह य उपल ध क न देण,े
3) स हर संबंधीत कामकाज पाहणे,
5) नेटवक संबंधीत कामकाज पाहणे,
6) Network Connectivity बंद राहणार नाही
याची काळजी घेण,े
7) इटं रनेट सिु वधा उपल ध क न देण.े

 कलम 4 (1) ख (तीन) िनणय घे या या ि येत अनुसर यात येणारी कायप दती, तसेच पयवे ण आिण
उ रदािय व णाली –
तािवत योजनाचा ताव तयार क न यात करा या लागणा या कामाचं ा तसेच येणा या अदं ाजे खचाचा समावेश
के ला जातो. सदर ताव मु य कायकारी अिधकारी याचं े मजं रु ी तव तसेच आव य े नसु ार मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर िनणया तव सादर के ला जातो.
 कलम 4 (1) (ख) (चार) काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके –
िनरंक

 कलम 4 (1) (ख) (पाच) या याकडे असलेले िकंवा यांचे िनयं णात असलेले िकंवा याची काय पार
पाड यासाठी या कमचारी वगाकडून वापर यात येणारे िनयम, िविनयम, सच
ु ना, िनयम पिु तका आिण अिभलेख
–
कामकाजाकरीता लागु असलेले िनयम/ अिधिनयम खालील माणे,
अ.न.ं

लागु असलेले िनयम/ अिधिनयम

1.

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम 2004

 कलम 4 (1) (ख) (सहा) ी साईबाबा हॉि पटल व शासनाकडे असले या यां या िनयं णाखाली द तऐवजां या
वगाचे िववरण –
ी साईबाबा हॉि पटल ई.डी.पी. िवभागाचे रे कॉड हे याच िवभागाकडील रे कॉड म म ये अ,ब,क,ड िवगतवारी क न
जतन कर यात आलेले आहे. अिभलेखांचे िववरण खालील माणे कर यात येत.े
अ.नं

अिभलेखाचा वग

जतन करावयाचा कालावधी

1.

अ

कायम व पी

2.

ब

30 वष

3.

क

10 वष

4.

क–1

5 वष

5.

ड

1 वष िकंवा या वषाचे लेखाप र ण होईपयत

 कलम 4 (1) (ख) (सात) ी साईबाबा हॉि पटल व शासनाकडील धोरण तयार कर यासाठी िकंवा याची
अंमलबजावणी कर या या बधं ात, लोकांशी िवचारिविनमय कर यासाठी िकंवा लोकाक
ं डून िनिवदने के ली
जा यासाठी अि त वात असले या कोण याही यव थेचा तपिशल –
ई.डी.पी. िवभागाचे कायालयात सहा यक मािहती अिधकारी हणनू ई.डी.पी. मॅनजे र यानं ा तसेच मािहती अिधकारी
हणनू शासक य अिधकारी व अपीलीय अिधकारी हणनू मा. उप कायकारी अिधकारी यांची नेमणक
ू कर यात आलेली
असनू यांचे ारे िवभागातील कामांची/ योजनांची मािहती नागरीकांना दे यात येते.
 कलम 4 (1) (ख) (आठ) ी साईबाबा हॉि पटलकडील एक भाग हणून िकंवा स ला दे याचे योजनासाठी
घटीत के ले या दोन िकंवा अिधक य या िमळून बनले या मडं ळाचे, प रषदांचे, सिमत या आिण अ य
िनकायांचे िववरण, अिधक या मडं ळा या, प रषदां या सिम यां या आिण अ य िनकाया या बैठक लोकांसाठी
खु या आहेत िकंवा कसे? िकंवा अशा बैठक ची कायवृ े जनतेला पहा यास िमळ याजोगी आहेत िकंवा कसे ?
याबाबतचे िववरण –
मािहती व कायवृ े मािहतीचा अिधकार अिधिनयमानुसार तसेच वरी ांचे परवानगीने जनतेला पहावयास िमळ याजोगे
आहेत.
 कलम 4 (1) (ख) (नऊ) ी साईबाबा हॉि पटलकडील अिधका यांची आिण कमचा यांची िनदिशका –
ई.डी.पी. िवभागातील अिधका यांची नावे खालील माणे,

अ.नं

अिधका यांचे नावे

पदनाम

फोन नंबर

1.

ी. िवनोद गोवधन कोते

य.ु ई.डी.पी. मॅनेजर

02423- 258668

2.

ी. साई साद सरु े श जोरी

तांि क सहा यक

02423- 258668

ई.डी.पी. िवभागातील कं ाटी कमचा यांची नावे खालील माणे,
अ.नं

कं ाटी कमचा यांची नावे

पदनाम

फोन नंबर

1.

ी. ीकांत मि छं तेलोरे

लीपीक

02423- 258668

2.

ी. साई साद गोिवंद खांडरे

संगणक टेि नशीयन

02423- 258667

3.

ी. राहल सरु े श भोसले

संगणक टेि नशीयन

02423- 258669

4.

ी. अरिवदं द ा य बनकर

सगं णक टेि नशीयन

02423- 258667

5.

ी. िवनोद रमेश शेजवळ

मदतनीस

-

 कलम 4 (1) (ख) (सोळा) जनमािहती अिधका यांची नावे, पदनामे अिण इतर तपिशल सहा यक जनमािहती अिधकारी –
अ.नं

सहा.मािहती अिधका याचे नाव

अिधकारी पद

दुर वनी मांक

1.

ी. िवनोद गोवधन कोते

य.ु ई.डी.पी मॅनेजर

02423-258668

जनमािहती अिधकारी –
अ.नं

मािहती अिधका याचे नाव

अिधकारी पद

दुर वनी मांक

1.

ी. ए.आर. औटी

शासक य अिधकारी

02423-258849

थम अपीलीय अिधकारी –
अ.नं

थम अपीलीय अिधका याचे नाव

अिधकारी पद

दुर वनी माक
ं

1.

ी. बाबासाहेब घोरपडे

मु य लेखािधकारी तथा,
. उप कायकारी अिधकारी

02423-258717

( ी. औटी),
शासक य अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड .

