मािहती तं ान िवभाग
ी साईबाबा सं थान िववतयवथा, िशड.
िदनांकः- १५ नोहबर,२०१८
मािहती अिधकार अिधिनयम कलम - ०४ साव$जिनक &ािधकरणांवरील आबध
ं नेी साईबाबा संथान िववतयवथा, िशड" यांनी साईभ$तांना सव% सोयी-सिु वधा उपल+ध क,न दे.या/या 01टीने
3यांचे अिधप3याखाली िविवध िवभाग स,ु के लेले आहेत. 3यानुसार मािहती तं;<ान िवभागाची िनिम%ती कर.यात आलेली
असनू 3याची रचना, काय% व कत%य यांचा तपिशल खालील>माणे• कलम ४(१)(ख) &माणे• मु/ा 0. (एक)- रचना, काय$ व कत$य यांचा तपिशलI) रचना-

I.T.Manager

System Administrator
Detabase Administrator
Network Engineer

Hardware Engineer

Software Programmer

Tech. Assistance(Software)

Tech. Assistance (Hardware)

Senior Clerk

Clerk Typist

Peon

Web Admin. Programmer

Website Operator

II)
०१
०२
०३
०४
०५
०६

कामांचा व कत$यांचा तपिशलःिवभागाचे नाव
पुण$ पUता
काया$लय &मुख
कोणUया खाUयाWया अधीनत
काया$लय आहे
कामाचा अहवाल कोणUया
खाUयाकडे सादर के ला जातो.
काय$कYा –भौगोिलक

०७

अंगीकृत ]त

०८

^येय/धोरण

०९

काया$लयाचा वेळ व दुर^वनी 0मांक

१०

साaताहीक सbु ी

माहीती तं;<ान िवभाग
म.ु पो.िशड". ता. राहाता, िज. अहमदनगर (महारा1B)-४२३१०९.
ी ए. के . िशंद,े >. िवभाग >मख
ु , मािहती तं;<ान िवभाग.
ी साईबाबा सं थान िववतयवथा, िशड".
मा. मHु य काय%कारी अिधकारी,
ी साईबाबा संथान िववतयवथा , िशड".
ी साईबाबा संथान िववतयवथा, िशड" यांची िशड" व इतर
शहरात असलेली काया%लये.
काया%लयीन कामकाजात गती व सल
ु भता येणसे ाठी संगणकMकरण करणे.
साईभ$तांना अिधक चांगNया >कारे सेवा- सिु वधा परु िवणे.
अ3याधिु नक तं;<ानाचा वापर क,न संगणक >णाली अदयावत करणे.
साईभ$तांना संथानमाफ% त परु िवणेत येणा-या सोयी सुिवधांचा लाभ
अिधक सल
ु भतेने घेता यावा याकरीता सात3याने >य3नशील राहणे.
काया%लयाची वेळ स.१०.०० ते १३.३० व १४.०० ते १८.००
साईभ$त व कम%चा-यांकरीता हेNपडेक पणु व% ेळ काय%रत असते.
दरु Rवनी Sमाक
ं - (०२४२३) २५८९५५, २५८९५३, २५८९५९
रिववार

• मु/ा 0ं. (दोन) अिधकारी व कम$चारी यांचे अिधकार व कत$येःअ.नं
०१

अिधकारी पद
आयटीमॅनेजर
(>. िवभाग >मख
ु )

िवcमान
पदसdं या
०१

सव$साधारण कत$ये
• मा. यवथापन सिमतीचे >ताव तपासनु सादर करणे.
• परु वठादार याचं ी मािसक बीले तपासनु पढु ील काय%वाही करीता
पाठिवणे.
• परु वठादाराचं े करारनाVयाबं ाबत काय%वाही करणे.
• थायी/ कं;ाटी पदावरील कम%चा-यांचे कामांवर िनयं;ण ठे वणे व
3यांना कामकाजासंबधं ी सचु ना देण.े
• वािष%क अदं ाजप;क, छपाई, ई-टडर, टेशनरी इ. बाबत काय%वाही
करणे.
• काया%लयीन कामा/या िटप.या तपासनु मंजरु ीसाठी सादर करणे, व
3या>माणे पढु ील काय%वाही करणे.
• ऑडीटसंबधं ी कामाची पतु %ता करणे.
• वािष%क दरप;के संबधं ी िनयोजन करणे.

०२

System
Administrator

०३

Detabase
०१
Administrator
Network
०१
Administrator
Hardware
०१
Administrator
Software
०१
Programmer
Web Administrator
०१
cum Programmer
Technical Assistance ०४ पैकM

०४
०५
०६
०७
०८

०१

• दश%नरांग यवथापन (बायोमॅBीक मोफत दश%नपास) >णाली
संदभा%तील कामकाज पाहणे.
• व[र1ठ सागं तील 3या>माणे कामाची पतु %ता करणे.
माहीती अिधकार याबाबत >ा\त झालेNया प;ांची काय%वाही क,न
पतु %ता करणे.
काया%लयीन कामा/या 01टीने इतर िवभागासं सपं क% साधनु सम^वय
साधणे.
थायी पदावरील कम%चारी यांचे गोपनीय अहवालाबाबत पतु %ता
करणे.
• मोफत दश%न पास काऊंटरवर व वाय-फाय सिु वधांवर िनयं;ण व
देखरे ख ठे वणे.
• सं थानचे अिधकृ त सक
ं े तथळावर >शासिकय मा^यतेने मािहती
>काशीत करणे.
• िविवध िवभागांनी काया%लयीन कामकाजासाठी मागणी के ले>माणे
सगं णक व सगं णकMय साही3य परु वठा करणेबाबत कामाची पतु %ता
संबधं ीत कम%चा-यांकडुन पणु % करवनू घेण.े
• िविवध िवभागां/या मागणी नसु ार संगणिकय >णालीमRये आवयक
सधु ारणा तथा निवन >णाली िवकसीत क,न काया%^वीत
करणेकामीची कायवा%ही संबधं ीत कम%चा-यांकडून पणु % करवनू घेण.े
• Windows 2003/08/12 सह%र बाबतचे कामकाज व यवथापन.
• द,ु ती देखभाल कu िनय;ं ण ठे वणे, 3यानं ा येणा-या अडचणी
सोडिवणे.
• बॅकअप संदभा%तील कामकाज.
• यजु स% यवथापन सदं भा%तील कामकाज.
• मा. िवभाग>मख
ु वेळोवेळी सांगतील ती कामे करणे.
[र$त
[र$त
[र$त
[र$त
[र$त
१. संथानकडील सव% संगणकMय संच, यपु ीएस, ि>ट
ं स% व नेटवक%

Hardware

०१ काय%रत
व ०३ [र$त
२.

३.
४.
५.
६.
७.
८.

०९
१०
११

तािं ;क सहायक
सॉटवेअर
व[र1ठ िलपीक
िलपीक –टंकलेखक

०२ पैकM
०१ [र$त
०१
०१

•
•
•
•

•
•
•
•

सबं धं ीचे सािह3यांची >3यu मोजदाद क,न 3यावर िनयं;ण
ठे वणे.
सगं णकMय सािह3याचं ी द,ु ती व देखभाल करणे.
आवयकतेनसु ार संगणकMय सािह3य खरे दीचे >ताव तयार
करणे. नाद,ु त झालेNया संगणकMय सािह3यांची Sॅ प व िवSM
बाबतची >िSया पार पाडणे.
निवन संगणकMय साही3य गरजेनसु ार वापरास घेणे व 3यावर
संपणु त% ः िनयं;ण ठे वणे.
कम%चारी आगमन िनग%मनासाठी वापर.यात येणारे Time
Track >णालीचे व अनषु ंिगक सािह3याची देखरे ख करणे.
Anti-Virus Server वेळोवेळी Update करणे व अावत
ठे वणे.
संथानचे दैनंिदन कामाकाजासाठी Outsource पRदतीने
काया%^वीत असलेNया Printer चे िनयं;ण दरमहा बील अदा
करणेची काय%वाही करणे.
संथान डेडटॉकचे ि>ट
ं रसाठी आवयक Consumable
सािह3य खरे दी करणे व आवयकते >माणे वापर करणे.
साईटेक >कNपाबाबत 3यांचेवर सोपिव.यात आलेली कामे
करणे वेबसाईटकuावर िनयं;ण ठे वणे व 3यासंबधं ी अनषु गं ीक
कामे पार पाडणे व >. िवभाग>मख
ु वेळोवेळी सांगतील ती
कामे करणे.
१. काया%^वीत असलेNया संगणक >णालीबाबत
[र$त
दररोज आलेNया टपालांची वक% िशटला नद घेऊन मा.
िवभाग>मख
ु ांचे सचु नेनसु ार पतु %ता करणे.
कायम कम%चा-याचं े रजा/सु ी अजा/या नदी रिज1टर व
संगणकामRये ठे वणे.
मािसक खाडे त$ता दर मिह^यास >शासन शाखेस सादर करणे
व त3सबं धं ी कामाची पतु %ता करणे.
व[र1ठ/अिधuक/िवभाग>मख
ु सांगतील 3या>माणे काया%लयीन
िटप.या संगणकावर टाईप क,न 3यांची पतु %ता क,न,
व[र1ठाक
ं डे मजं रु ीसाठी पाठवनु पाठपरु ावा करणे.
वेळोवेळी डेडटॉकला नदी घेऊन जमा नांवे करणे व त3संबधं ी
कामे करणे.
कायम कम%चा-या/ं या सगं णकात डयट
ु या लावणे.
परु वठादारांना काया%लयीन सचु ना-प; देण.े
काया%लयीन टंकलेखनाची कामे करणे.

• दररोज िविवध िवभागांना कामासंदभा%त ावया/या डी.पी.
तयार करणे.
• अिधuक व व[र1ठ अिधकारी वेळोवेळी सागं तील 3या>माणे
काया%लयीन कामकाज करणे.
• कायम कम%चा-यांना आथापना िवभागाकडून आलेले आदेश,
प[रप;के याचं ी अमं लबजावणी क,न पढु ील काय%वाही करणे.
• कायम/कं;ाटी कम%चा-यांचे शैuिणक शNु क परतायासंबधं ी
काय%वाही करणे.
• लेबर कॉ^Bॅ$टरची बीले व अीम रकमा यां/या बजेट
रिजटरला नदी घेऊन पतु %तेसाठी लेखाशाखेकडे
अदागयीसाठी पाठिवणे.
• डेडटॉक/या नदी घेऊन जमा नावे करणे.
• िशकाऊ उमेदवार मािसक िवावेतन बीले तयार क,न 3यावर
वरी1ठांची वाuरी घेऊन, बीले पतु %तेसाठी लेखाशाखेकडे
पाठिवणे.
• कं;ाटी कम%चा-यांची मािसक पगार बीले कामगार
िवभागाकडून चेक क,न 3यावर वरी1ठांकडून वाuरी घेऊन
बीले पढु ील काय%वाहीसाठी लेखाशाखेकडे पाठिवणे.
१२ Website Operator
०२
[र$त
१३ िशपाई
०१
१. िविवध िवभागाचे टपाल देण.े
२. काया%लयातील साफसफाई करणे.
३. झेरॉ$स काढुन आणणे.
४. कागदप;ांची फाईलग करणे.
५. व[र1ठानं ी वेळोवेळी सचु िवलेली काया%लयीन कामे करणे.
• मु/ा 0ं. (तीन)िनण$य घेfयाWया &ि0येत अनुसरfयात येणारी काय$प^दती, तसेच पय$वेYण
उUतरदाियUव &णालीः >थािवत योजना अथवा >कNपाबं ाबत िनण%य घेतानं ा >ताव तयार क,न 3यात कराया
लागणा-या कामांचा तसेच येणा-या अदं ाजे खचा%चा समावेश के ला जातो. सदर >ताव मHु य
काय%कारी अिधकारी यांचे मंजरु ीतव तसेच आवयकतेनसु ार मा. यवथापन सिमती सभेपढु े
िनण%यातव सादर के ला जातो. मा^यतेनंतर सदर कामा/या िनिवदा/ कोटेशन इ. बाबची पतु %ता
क,न व िवहीत िनयमांचे पालन क,न सदरचे काम पणु % कर.यात येते.
• मु/ा 0ं. (चार) काय$ पार पाडfयासाठी ठरिवणयात
् आलेली मानके ः सव%साधारणपणे साईभ$तांना /या ऑनलाईन दश%न सिु वधेचा लाभ घेणक
े ामी सुिवधा खंडीत
होणार नाही याची काळजी घेण.े चे ऑनलाईन दश%नपास व ,म बक
ु ग तसेच ऑनलाईन
देणगी यासारHया साईभ$तासं ाठी/या सिु वधा अखडं ीत स,ु राहतील याची काळजी घेण.े
• म/ु ा 0ं. (पाच) कामांसबं ध
ं ी सव$सामाjयपणे िनयमः-

• मु/ा 0ं. (सहा) • मु/ा 0ं. (सात) -

• मु/ा 0ं. (आठ) -

• मु/ा 0ं. (नऊ) -

 कम%चारी वगा%कडून वापरणेत येणारे िनयम, िविनयम, सचु ना, िनयम पु तीका आिण अिभलेख ी
साईबाबा संथान िववतयवथा, िशड" अिधिनयम २००४ अ^वये काय% पार पाडतात.
िनयं णाखाली असलेkया दतएै
वजाWया &वगा$चे िववरणः िवहीत >वगा%नसु ार दतएैवजी वेळोवेळी अिभलेख कuाकडे जमा कर.यात येतात.
धोरण तयार करfयाWया िकंवा Uयाची अंमलबजावणी करfयाWया सबं ध
ं ात, लोकांशी
िवचार-िविनमय करfयासाठी िकंवा लोकांकडून िनवेदन के ली जाfयासाठी अितUवात
असलेkया कोणUयाही यवथेचा तपिशलः वत%मानप;ातील व संथानचे संकेतथळावरील जाहीरातीदारे / िनवेदनादारे .
सं थेचा एक भाग nहणून िकंवा सkला देfयाWया &योजनासाठी घटीत के लेkया दोन
िकंवा अिधक यpतqWया िमळुन बनिवलेkया मंडळाचे, पrरषदांचे सिमUयांचे आिण
अjय िनकषांचे बै
ठकt लोकांसाठी खkु या आहेत िकंवा कसे िकंवा अशा बै
ठकqची
काय$तUवे जनतेला पहावयास िमळfयाजोगी आहे िकंवा कसे याबाबतचे िववरणः अितमह3वाचे िनण%य वगळता इतर काय%तते व[र1ठां/या परवानगीने जनतेला पहावयास
िमळ.याजोगी आहेत.
अिधका-यांची व कम$चा-यांची िनदvिशकाःअ.नं
०१
०२
०३
०४
०५
०६

• मु/ा 0ं. (दहा) -

अिधकारी /कम$चारी नांव
अिधकारी पद
ी अिनल के शवराव िशंदे
>. िवभाग >मख
ु
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