मािहती तं ान िवभाग
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .
िदनांकः- १५ नो हबर,२०१८
मािहती अिधकार अिधिनयम कलम - ०४ सावजिनक ािधकरणांवरील आबंधनेी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांनी साईभ तांना सव सोयी-सुिवधा उपल ध क न दे या या टीने
यांचे अिधप याखाली िविवध िवभाग सु के लेले आहेत. यानुसार मािहती तं ान िवभागाची िनिमती कर यात आलेली
असनू याची रचना, काय व कत य यांचा तपिशल खालील माणे कलम ४(१)(ख) माणे मु ा . (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
०७
०८
०९
१०

कामांचा व कत यांचा तपिशलःिवभागाचे नाव
माहीती तं ान िवभाग
पुण प ता
म.ु पो.िशड . ता. राहाता, िज. अहमदनगर (महारा )-४२३१०९.
कायालय मुख
ी ए. के . िशदं ,े . िवभाग मख
ु , मािहती तं ान िवभाग.
कोण या खा या या अधीन त ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .
कायालय आहे
कामाचा
अहवाल
कोण या मा. मु य कायकारी अिधकारी,
खा याकडे सादर के ला जातो.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था , िशड .
कायक ा –भौगोिलक
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड याचं ी िशड व इतर
शहरात असलेली कायालये.
अंगीकृत त
कायालयीन कामकाजात गती व सल
ु भता येणसे ाठी संगणक करण करणे.
साईभ तानं ा अिधक चांग या कारे सेवा- सुिवधा परु िवणे.
येय/धोरण
अ याधिु नक तं ानाचा वापर क न सगं णक णाली अदयावत करणे.
साईभ तानं ा सं थानमाफत परु िवणेत येणा-या सोयी सुिवधाचं ा लाभ
अिधक सल
ु भतेने घेता यावा याकरीता सात याने य नशील राहणे.
कायालयाचा वेळ व दुर वनी मांक कायालयाची वेळ स.१०.०० ते १३.३० व १४.०० ते १८.००
साईभ त व कमचा-यांकरीता हे पडे क पणु वेळ कायरत असते.
दरु वनी माक
ं - (०२४२३) २५८९५५, २५८९५३, २५८९५९
सा ताहीक सु ी
रिववार

 मु ा ं . (दोन) अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत येःअ.नं
०१

अिधकारी पद
आयटी मॅनेजर
( . िवभाग मख
ु )

िव मान
पदसं या
०१

सवसाधारण कत ये
 मा. यव थापन सिमतीचे ताव तपासनु सादर करणे.
 परु वठादार याचं ी मािसक बीले तपासनु पुढील कायवाही करीता
पाठिवणे.
 परु वठादाराचं े करारना यांबाबत कायवाही करणे.
 थायी/ कं ाटी पदावरील कमचा-यांचे कामांवर िनयं ण ठे वणे व
यांना कामकाजासंबंधी सुचना देण.े
 वािषक अदं ाजप क, छपाई, ई-टडर, टेशनरी इ. बाबत कायवाही
करणे.
 कायालयीन कामा या िटप या तपासनु मंजुरीसाठी सादर करणे, व
या माणे पढु ील कायवाही करणे.
 ऑडीटसंबंधी कामाची पतु ता करणे.
 वािषक दरप के सबं ंधी ि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 पैक

०४
०५
०६
०७
०८

०१

 दशनरांग यवथापन (बायोमॅ ीक मोफत दशनपास) णाली
संदभातील कामकाज पाहणे.
 व र ठ सागं तील या माणे कामाची पतु ता करणे.
माहीती अिधकार याबाबत ा त झाले या प ांची कायवाही क न
पतु ता करणे.
कायालयीन कामा या टीने इतर िवभागासं सपं क साधनु सम वय
साधणे.
थायी पदावरील कमचारी यांचे गोपनीय अहवालाबाबत पतु ता
करणे.
 मोफत दशन पास काऊंटरवर व वाय-फाय सिु वधावं र िनयं ण व
देखरे ख ठे वणे.
 सं थानचे अिधकृ त सक
ं े त थळावर शासिकय मा यतेने मािहती
काशीत करणे.
 िविवध िवभागांनी कायालयीन कामकाजासाठी मागणी के ले माणे
सगं णक व सगं णक य साही य परु वठा करणेबाबत कामाची पतु ता
संबंधीत कमचा-यांकडुन पणु करवनू घेण.े
 िविवध िवभागां या मागणी नुसार सगं णिकय णालीम ये आव यक
सधु ारणा तथा निवन णाली िवकसीत क न काया वीत
करणेकामीची कायवाही संबंधीत कमचा-यांकडून पणु करवनू घेणे.
 Windows 2003/08/12 स हर बाबतचे कामकाज व यव थापन.
 दु ती देखभाल क िनयं ण ठे वणे, यांना येणा-या अडचणी
सोडिवणे.
 बॅकअप संदभातील कामकाज.
 यजु स यव थापन सदं भातील कामकाज.
 मा. िवभाग मख
ु वेळोवेळी सांगतील ती कामे करणे.
रत
रत
रत
रत
रत
१. सं थानकडील सव संगणक य संच, यपु ीएस, ि ंटस व नेटवक

Hardware

०१ कायरत
व ०३ र त

२.

३.
४.
५.
६.
७.
८.

०९
१०
११

तांि क सहा यक
सॉ टवेअर
व र ठ िलपीक
िलपीक –टंकलेखक

०२ पैक
०१ र त
०१
०१











संबंधीचे सािह यांची य मोजदाद क न यावर िनयं ण
ठे वणे.
सगं णक य सािह यांची दु ती व देखभाल करणे.
आव यकतेनसु ार संगणक य सािह य खरे दीचे ताव तयार
करणे. नादु त झाले या सगं णक य सािह यांची ॅ प व िव
बाबतची ि या पार पाडणे.
निवन संगणक य साही य गरजेनसु ार वापरास घेणे व यावर
संपणु तः िनयं ण ठे वणे.
कमचारी आगमन िनगमनासाठी वापर यात येणारे Time
Track णालीचे व अनषु िं गक सािह याची देखरे ख करणे.
Anti-Virus Server वेळोवेळी Update करणे व अ ावत
ठे वणे.
सं थानचे दैनंिदन कामाकाजासाठी Outsource प दतीने
काया वीत असले या Printer चे िनयं ण दरमहा बील अदा
करणेची कायवाही करणे.
सं थान डेड टॉकचे ि ंटरसाठी आव यक Consumable
सािह य खरे दी करणे व आव यकते माणे वापर करणे.
साईटेक क पाबाबत यांचेवर सोपिव यात आलेली कामे
करणे वेबसाईट क ावर िनयं ण ठे वणे व यासंबंधी अनषु गं ीक
कामे पार पाडणे व . िवभाग मख
ु वेळोवेळी सांगतील ती
कामे करणे.
१. काया वीत असले या संगणक णालीबाबत
रत
दररोज आले या टपालांची वकिशटला न द घेऊन मा.
िवभाग मख
ु ाचं े सचु नेनसु ार पतु ता करणे.
कायम कमचा-याच
ं े रजा/सु ी अजा या न दी रिज टर व
संगणकाम ये ठे वणे.
मािसक खाडे त ता दर मिह यास शासन शाखेस सादर करणे
व त सबं धं ी कामाची पतु ता करणे.
व र ठ/अिध क/िवभाग मख
ु सांगतील या माणे कायालयीन
िटप या संगणकावर टाईप क न यांची पतु ता क न,
व र ठाक
ं डे मजं रु ीसाठी पाठवनु पाठपरु ावा करणे.
वेळोवेळी डेड टॉकला न दी घेऊन जमा नावं े करणे व त सबं ंधी
कामे करणे.
कायम कमचा-यां या सगं णकात डयटु या लावणे.
परु वठादारांना कायालयीन सचु ना-प देण.े
कायालयीन टंकलेखनाची कामे करणे.

१२
१३

 मु

 मु

 मु

 दररोज िविवध िवभागांना कामासंदभात ावया या डी.पी.
तयार करणे.
 अिध क व व र ठ अिधकारी वेळोवेळी सागं तील या माणे
कायालयीन कामकाज करणे.
 कायम कमचा-यांना आ थापना िवभागाकडून आलेले आदेश,
प रप के याच
ं ी अमं लबजावणी क न पढु ील कायवाही करणे.
 कायम/कं ाटी कमचा-यांचे शै िणक शु क परता यासंबंधी
कायवाही करणे.
 लेबर कॉ ॅ टरची बीले व अ ीम रकमा यां या बजेट
रिज टरला न दी घेऊन पतु तेसाठी लेखाशाखेकडे
अदागयीसाठी पाठिवणे.
 डेड टॉक या न दी घेऊन जमा नावे करणे.
 िशकाऊ उमेदवार मािसक िव ावेतन बीले तयार क न यावर
वरी ठाचं ी वा री घेऊन, बीले पतु तेसाठी लेखाशाखेकडे
पाठिवणे.
 कं ाटी कमचा-यांची मािसक पगार बीले कामगार
िवभागाकडून चेक क न यावर वरी ठाक
ं डून वा री घेऊन
बीले पढु ील कायवाहीसाठी लेखाशाखेकडे पाठिवणे.
Website Operator
०२
रत
िशपाई
०१
१. िविवध िवभागाचे टपाल देण.े
२. कायालयातील साफसफाई करणे.
३. झेरॉ स काढुन आणणे.
४. कागदप ांची फाईल ग करणे.
५. व र ठानं ी वेळोवेळी सचु िवलेली कायालयीन कामे करणे.
ा ं . (तीन)िनणय घे या या ि येत अनुसर यात येणारी कायप दती, तसेच पयवे ण
उ तरदािय व णालीः थािवत योजना अथवा क पांबाबत िनणय घेतांना ताव तयार क न यात करा या
लागणा-या कामांचा तसेच येणा-या अदं ाजे खचाचा समावेश के ला जातो. सदर ताव मु य
कायकारी अिधकारी यांचे मंजुरी तव तसेच आव यकतेनसु ार मा. यव थापन सिमती सभेपढु े
िनणया तव सादर के ला जातो. मा यतेनंतर सदर कामा या िनिवदा/ कोटेशन इ. बाब ची पतु ता
क न व िवहीत िनयमांचे पालन क न सदरचे काम पणु कर यात येते.
ा ं . (चार) काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके ः सवसाधारणपणे साईभ तानं ा या ऑनलाईन दशन सिु वधेचा लाभ घेणक
े ामी सुिवधा खंडीत
होणार नाही याची काळजी घेण.े चे ऑनलाईन दशनपास व म बक
ु ग तसेच ऑनलाईन
देणगी यासार या साईभ तासं ाठी या सिु वधा अखडं ीत सु राहतील याची काळजी घेण.े
ा ं . (पाच) कामांसबं ध
ं ी सवसामा यपणे िनयमः-

 मु ा ं . (सहा)  मु ा ं . (सात) -

 मु ा ं . (आठ) -

 मु ा ं . (नऊ) -

 कमचारी वगाकडून वापरणेत येणारे िनयम, िविनयम, सचु ना, िनयम पु तीका आिण अिभलेख ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ अ वये काय पार पाडतात.
िनयं णाखाली असले या द तएैवजा या वगाचे िववरणः िवहीत वगानसु ार द तएैवजी वेळोवेळी अिभलेख क ाकडे जमा कर यात येतात.
धोरण तयार कर या या िकंवा याची अंमलबजावणी कर या या संबंधात, लोकांशी
िवचार-िविनमय कर यासाठी िकंवा लोकांकडून िनवेदन के ली जा यासाठी अि त वात
असले या कोण याही यव थेचा तपिशलः वतमानप ातील व सं थानचे संकेत थळावरील जाहीराती दारे / िनवेदना दारे .
सं थेचा एक भाग हणून िकंवा स ला दे या या योजनासाठी घटीत के ले या दोन
िकंवा अिधक य त या िमळुन बनिवले या मंडळाचे, प रषदांचे सिम यांचे आिण
अ य िनकषाच
ं े बैठक लोकांसाठी खु या आहेत िकंवा कसे िकंवा अशा बैठक ची
कायत वे जनतेला पहावयास िमळ याजोगी आहे िकंवा कसे याबाबतचे िववरणः अितमह वाचे िनणय वगळता इतर कायत ते व र ठां या परवानगीने जनतेला पहावयास
िमळ याजोगी आहेत.
अिधका-यांची व कमचा-यांची िनदिशकाःअ.नं
०१
०२
०३
०४
०५
०६

 मु ा ं . (दहा) -

अिधकारी /कमचारी नांव
अिधकारी पद
ी अिनल के शवराव िशंदे
. िवभाग मख
ु
ी राहल वामन गलाडं े
िसि टम अॅडिमनी ेटर
ी रमेश चांगदेव पजु ारी
तांि क सहा यक (हाडवेअर)
ी साई साद सरु े श जोरी
तािं क सहा यक (सॉ टवेअर)
ी पोपट िनवृ ती फरगडे
िलपीक टंकलेखक
ी राजेश िव णु जाधव
िशपाई

अिधकारी व कमचारी यांना िमळणारे मािसक वेतनः-

अ.नं

कमचा-यांची नावे

पदनाम

मुळवेतन

ेडपे

०१
०२
०३
०४
०५
०६

ी अिनल के शवराव िशदं े
ी राहल वामन गलांडे
ी रमेश चांगदेव पजु ारी
ी साई साद सरु े श जोरी
ी पोपट िनवृ ती फरगडे
ी राजेश िव णु जाधव

. िवभाग मख
ु
िसि टम अॅडिमनी ेटर
तांि क सहा यक (हाडवेअर)
तांि क सहा यक (सॉ टवेअर)
िलपीक टंकलेखक
िशपाई

१२,९२०
१९,७६०
१२,९२०
१०,९६०
७,३६०
६,२३०

४,२००
४,६००
४,२००
२,४००
१,९००
१,३००

 मु ा ं . (अकरा)-

नोकरीवर जु तारीख
िद. ०२.०८.२००४
िद. २७.१२.२००१
िद. ०२.०८.२००४
िद.०६.०८.२००४
िद. ०४.१२.२००६
िद. ०४.१२.२००६

महागाई घरभाडे
भ ा
भ ा
२४,३१०
३४,६९१
२४,३१०
१८,९७१
१३,१४९
१०,६९३

१,७१२
-१,७१२
१,३३६
९२६
--

वास
भ ा

एकूण
र कम

----४००
--

४३,१४२
५८,९५१
४३,१४२
३३,६६७
२३,७९५
१८,२२३

योजनांचा तपिशल, तािवत खच, य खच, य अिभकरणाला नेमुन िदलेला
अथसक
ं प, आिण सिं वत रत के ले या रकमांचा तपिशल.

वािषक अंदाजप क सन २०१८-१९
अ.नं
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९



मु ा ं . (बारा)-



मु ा ं . (तेरा)-



मु ा ं . (चौदा)-



मु ा ं . (पधं रा)-



मु ा ं . (सोळा)-

तपिशल

मंजुर र कम
साईटेक क प
१५,००,००,०००/टेिलफोन खच (Internet and Broadband)
२५,००,०००/मिशनरी दु ती व देखभाल
३,००,०००/िकरकोळ खच
१०,००,०००/कं ाटी कमचारी खच
३०,००,०००/सक
१०,००,०००/ं े त थळ (Website) क प
वास खच
१,००,०००/िशकाऊ उमेदवार िव ावेतन
२,००,०००/संगणक िश ण
२,००,०००/वािषक अंदाजप क , एकूण र कम पये - १५,८३,००,०००/अथसहा य व काय मा या अंमलबजावणीची रत तसेच के ले या र कम आिण
काय मां या लाभािधका-यांचा तपिशलः- िनरंक
या य त ना सवलती, परवाने िकंवा ािधकाप े िदलेली आहेत अशा य त चा
तपिशलः- िनरंक
िवभागाकडे इले ॉिनक व पात उपल ध असलेली माहीतीःwww.sai.org.in व online.sai.org.in िह वेबसाईट
मािहती िमळिव यासाठी नाग रकांना उपल ध असणा-या सिु वधांचा तपिशलःवेबसाईट
जनमाहीती अिधका-यांची नावे, पदनामे आिण इतर तपिशलःजनमािहती अिधकारी

अ.नं जनमािहती अिधका-यांचे नावे
०१ डॉ. आकाश िकसवे

अिधकारी पद
शासक य अिधकारी

सपं ुण प ता / दुर वनी ं
०२४२३-२५८७०९

सहा यक जनमािहती अिधकारी
अ.नं
०१



सहा यक जनमािहती अिधका-यांचे नावे
अिधकारी पद
ी. ए. के . िशंदे
. िवभाग मख
ु
थम अपीलीय ािधकारी
अ.नं अिपलीय मािहती अिधका-यांचे नावे
अिधकारी पद
०१ ी. बी. बी. घोरपडे
. उपकायकारी अिधकारी
मु ा ं .(सतरा)िविहत कर यात येईल अशी मािहतीः- िनरंक

(अिनल िशदं े)
. मािहती तं ान िवभाग मख
ु

सपं ण
ु प ता / दुर वनी ं
०२४२३-२५८९५५
सपं ुण प ता / दुर वनी ं
०२४२३-२५८६००

(डॉ. आकाश िकसवे)
शासक य अिधकारी
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड .

