पंपर िचंचवड महानगरपीिलका,
पंपर -411 018
मा हती व तं
(मँ युअल

ान वभाग
.4)

कामकाज पुतता कर यासाठ
िनकष

व हत केलेल

कामकाज पुत ता कर यासाठ

व हत केलेल िनकष

िवषय - कामकाज वाटपाबाबत.
आदेश,
मािहती तं ान िवभागातील उपल ध कमचारी सं या िवचारात घेव ू न कायालयीन कामकाजा या सोईचे ीने खालील माणे कामकाज
वाटप करणे आव यक आहे. यानु सार या आदेशा वये खालील तपशीलात नमू द के ले माणे कामकाज वाटप करणेत येत आहे.
अ. .

टेबल .

कमचा-यां चे नाव

कामकाज तपिशल

िनयं ि त
अिधकारी

१

१

ीम. चासकर एस. ए.
(िलिपक)







मािहती व तं ान िवभागाकडील आ थापना िवषयक सं पू ण कामकाज
पगारिबल िवषयक सं पू ण कामकाज
आयकर िवषयक सं पू ण कामकाज
अं दाजप क िवषयक सं पु ण कामकाज
लेखाप र ण िवषयक सं पू ण कामकाज

ी. घु ले एस
.एम. मु य
िलिपक

ीम. कां बळे एस.बी, िलिपक यां चे रजे या कालावधीत यां चे टेबलकडील
कामकाज पहाणे.
२

३

३
४

ी. ओं कारअभय
कहाणे (िलपीक)

ी. िटळे कर बी.बी.,
वायरलेस ऑपरे टर

 CTO िवषयक सं पु ण कामकाज.(City Transformation
Office/War room) िवषयक प यवहार ,CTO िमट ग ,पेपरबीले
व इतर अनु षं गीककामकाज( .
 मािहती तं ान िवभागातील सव कार या त ार चे िनराकरण करणे .
 नागरी सु िवधा क िवषयक कामकाज
 PG Portal ,आपले सरकार ,UD, Sarathi Helpline कडील
त ारी िवषयक सं पु ण कामकाज
 सारथी िवषयक कामकाज
 सारथी हे पलाईन न ती िवषयक सं पु ण कामकाज
 मािहती व तं ान िवभागातील वर ां चे आदेशानु सार वेळोवेळी
कामकाज करणे.
ी. गां गड िवशाल, िलिपक यां चे रजे या कालावधीतील कामकाज करणे










४

६

ी. पवार डी.पी.
कॉ यु टर ो ामर

Digital Signature Key िवषयक कामकाज
Scanning & Digitization िवषयक कामकाज
E-Mail, SMS व SSL Package Registration व renewal
िवषयक कामकाज
िविवध Advance िवषयक कामकाज
सं त गाडगेबाबा व राजीव गां धी शासक य गितमानता अिभयान
िवषयक कामकाज
सं गणक कज तां ि क अिभ ाय देणे िवषयक कामकाज
Time & Attendance System File िवषयक कामकाज व
मनपातील सव िवभागां ना OT & Monthly Attendance Report
तयार क न पाठिवणेबाबतचे कामकाज.
मािहती अिधकार िवषयक सं पू ण कामकाज

ी .थोरात एस. ही .सहा .भां डारपाल यां चे रजे या कालावधीत यां चे टेबलकडील
कामकाज पहाणे.
 मनपा या िविवध िवभागां या मागणी नु सार Software System व
िविवध Reports तयार करणे बाबतचे कामकाज
 Connectivity िवषयक कामकाज
 Networking िवषयक कामकाज
 Online Payment Gateway िवषयक कामकाज
 Security Policy िवषयक कामकाज
 Antivirus िवषयक कामकाज
 Presentation िवषयक कामकाज
 सारथी हे पलाईन िवषयक सं पु ण कामकाज
 Property Tax Management System ,

Document Management & File Tracking,

Personnel Management,

ीम.
कोटलवार
ी. बो डे
ी. पवार
मािहती व
तं ान
अिधकारी
ी. घु ले एस
.एम. मु य
िलिपक

ीम.
कोटलवार
ी. बो डे
ी. पवार
मािहती व
तं ान
अिधकारी
ी. घु ले एस
.एम. मु य
िलिपक

ीम.
कोटलवार
ी. बो डे
ी. पवार
मािहती व
तं ान
अिधकारी














Financial Accounting,
CFC, RTS
Police Patrolling,
E-tendering System,
Solid Waste Management,
Digital Dashboards - Phase II,
Octroi / LBT, /GST
Geo Tagging ,
RTI Online System
Water Tax Management System,
Public Auditorium Management,
e-Office Project,

इ.सं गणक णाली कामकाजावर सं बं िधतिवभागां शी व मे . ोिबटी यां चेशी
सम वय साधु न अं लबजावणी ,िनयं ण , ु टी व सु धारणा िवषयक कामकाज
ीम.गोडसे यु.डी., कॉ यु टर ो ामर यां चे रजे या कालावधीत यांचे टेबलकडील
कामकाज पहाणे.
५

७

ी. जाधव एस.जी.
कॉ यु टर ो ामर





















मनपा या िविवध िवभागां या मागणी नु सार Software System व
िविवध Reports तयार करणे बाबतचे कामकाज
सेवाथ /शालाथ ची अं मलबजावणी आव यकता भास यास करणे.
e-learning िवषयक कामकाज
व छ भारत व व छ महारा िवषयक तां ि क कामकाज
Scanning & Digitization िवषयक कामकाज
GISDA/GIS िवषयक सं पु ण कामकाज
IT Assets Management,
School Management,
ITI,
Project Prakash,
Sports Portal,
Disaster Management,
Veterinary Management,
Election Department,
Security Management,
Vehicle Workshop Management,
Fire Brigade,
Building Permission,
Town Planning Management,

ीम.
कोटलवार
ी. बो डे
ी. पवार
मािहती व
तं ान
अिधकारी

इ. सं गणक णाली कामकाजावर सं बं िधतिवभागां शी व मे ोिबटी
यां चेशी सम वय साधु न अं मलबजावणी, िनयं ण, ु टी व सु धारणा
िवषयक कामकाज
ी. पवार डी.पी., कॉ यु टर ो ामर यां चे रजे या कालावधीत यां चे
टेबलकडील कामकाज पहाणे.
६

८

ीमती गोडसे यु.डी.
कॉ यु टर ो ामर












मनपा या िविवध िवभागां या मागणी नु सार Software System व
िविवध Reports तयार करणे बाबतचे कामकाज
E-mail Management िवषयक कामकाज
Know Your Work
PET (Procurement dashboard)
YCMH PG Portal िवषयक कामकाज
e-Gov, m-Gov बाबत थािनक मानकां ची पु तता करणे.
अमृत योजना व हौिसं ग फॉर ऑल या योजनेिवषयक तां ि क कामकाज.
शासना या वेबपोटल या) GIGW/W3C) गाईडलाई स माणे
मनपा या वेबपोटलचे कामकाज करणे.
SMART CITY िवषयक तां ि क कामकाज
Municipal Secretariat Management,

ीम.
कोटलवार
ी. बो डे
ी. पवार
मािहती व
तं ान
अिधकारी






















Central Stores & Inventory,
Audit System,
Central Medical Stores & Inventory,
Public Library Management,
Birth & Death Management,
Electrical Department,
Slum Billing,
Legal Department,
BSUP (Nagarvasti, MahilaBalKalyaan),
Land and Estates Management,
Marriage Registration,
Sky Sign & Industrial Licenses,
Health Program Management,
Intranet,
Grievance Monitoring,,
Hawkers Management,
PCMC Services Portal,
Hospital Management,
Health Card,
Dhanvantari Yojna

इ. सं गणक णाली कामकाजावर सं बं िधतिवभागां शी व मे ोिबटी यां चेशी सम वय
साधु न अं मलबजावणी, िनयं ण, ु टी व सु धारणा िवषयक कामकाज

७

९

ी. हसे अ.बा..
सहा यक भां डारपाल

ी .जाधव एस.जी., कॉ यु टर ो ामर यां चे रजे या कालावधीत यां चे
टेबलकडील कामकाज पहाणे.
 हाडवेअर खरे दी िवषयक सं पु ण कामकाज
 Computer peripherals, Power conditioning, Computer
Stationary खरे दी व िनयं ण
 कोटेशन िवषयक कामकाज

जं गम मालम ा रिज टर िवषयक कामकाज
 अिभलेख क ाबाबतचे कामकाज
 जु ने ,कालबा सािह य व सं गणक यं णा नेह नगर गोडाऊन येथे जमा
करणेचे कामकाज
 Hardware न दी ,IT Asset िवषयक कामकाज
 सं गणक यं णा देखभाल व दु तीिवषयक सं पु ण कामकाज
 MS-CIT िवषयक कामकाज
 LCD Projector, Laptop यां चेवर िनयं ण

ीम.
कोटलवार
ी. बो डे
ी. पवार
मािहती व
तं ान
अिधकारी
ी. घु ले एस
.एम. मु य
िलिपक

ी .िटळे कर बी.बी., वायरलेस ऑपरे टर यां चे रजे या कालावधीतील कामकाज
८

Jnnurm ी. गां गड ही. आर.,
०३
िलिपक

९

११

ी. राणे एस. सी.
कॉ यु टर ऑपरे टर

 JnNURMबाबतचे कामकाज
 अमृत योजना िवषयक सं पु ण ) ोजे ट व रफॉ स ( कामकाज
 पं त धान / राजीव आवास योजना िवषयक सं पू ण कामकाज.
 िविवध योजनािवषयक क शासन ,रा यशासन
MMRDA,यां ना आव यक मािहती पु रिवणेचे कामकाज
 CSR िवषयक कामकाज
 ई-लिनग िवषयक कामकाज
 NUIS िवषयक कामकाज
 PPP िवषयक कामकाज
ी. कहाणे ओं कार, िलपीक यां चे रजे या कालावधीत यां चे टेबलकडील
कामकाज पहाणे.





निवन जु ,बदली व रटायर कमचा-यां चे e-Governance System चे
Login बं द अथवा चालु करणेबाबतचे कामकाज
M-Governance, Know Your Work
िवषयक कामकाज
Bulk SMS /IVR / USSD िवषयक कामकाज

ी.घु ले
एस.एम. मु य
िलिपक
ी. चौधरी. ए.
एन
लेखापाल

ीम.
कोटलवार
ी. बो डे
ी. पवार
मािहती व
तं ान

अिधकारी
PET (Procurent dashboard)
ध वं तरी योजना िवषयक कामकाज
Adhar Card Seeding / Integration व e-KYC िवषयक कामकाज
NMMP क पाचे व SLB िवषयक सं पु ण कामकाज











Solid Waste Management
Nagarvasti (BSUP) System
Land & Estate Management System
Octroi / LBT/GST
Election Department



e-Office Project






Project Prakash
Tenant Registration System
Disaster Management
Veterinary Management



e-tendering System
उपरो बाबतचा प यवहार व System कायाि वत करणेबाबतचे
कामकाज.
ी .रासकर, कॉ यु टर ऑपरे टर यां चे रजे या कालावधीत यां चे
टेबलकडील कामकाज पहाणे.

१०

१२

ी. रासकर.
कॉ यु टर ऑपरे टर



















११

५

ीम. कां बळे एस.बी.
(िलिपक)

Property Tax Management System िवषयक कामकाज
Personnel Management
Financial Accounting
Online Payment Gateway
RTI Online System
CFC, RTS
Water Tax Management System
Building Permission System
Town Planning Management
Networking
Antivirus
Wi-Fi व Connectivity िवषयक सं पु ण कामकाज
ISP कडु न मोफत Internet Connectivity
उपल ध क न घेणे
GISDA/GIS िवषयक सं पु ण कामकाज
Data Center / STPI िवषयक कामकाज
Smart City / City Backbone Project िवषयक तां ि क कामकाज
Attendance System िवषयक तां ि क कामकाज

उपरो बाबत प यवहार व System कायाि वत करणेबाबतचे
कामकाज.
ी .राणे, कॉ यु टर ऑपरे टर यां चे रजे या कालावधीत यां चे
टेबलकडील कामकाज पहाणे.
 वेबसाईटला सव कारची मािहती अपडेट करणेचे कामकाज ( टडर
कोटेशन. १७ मॅ यु अल व िवभागां कडु न वेळोवेळी ा होणारी मािहती
इ.)
 मािहती अिधकार अं तगत मािहती तं ान िवभागाचे 17 Mannual
अ यावत करणेचे कामकाज.
 कोपा/पासा िवषयक सं पू ण कामकाज
 CSI, CDIA िवषयक कामकाज
 IT-Day िवषयक सं पु ण कामकाज
 ISO िवषयक कामकाज
 कमचारी गणना िवषयक कामकाज
 लाय री व पु तक खरे दी कामकाज
 EASE of Doing Business Work िवषयक कामकाज.

ीम.
कोटलवार
ी. बो डे
ी. पवार
मािहती व
तं ान
अिधकारी

ी.घु ले
एस.एम. मु य
िलिपक
ी. चौधरी
आबासाहेब,
लेखापाल

१२

१५

१३

१६

ी जयेश खताळ
(िलपीक)

ी. सं केत िव णू
वाळं ज (िलपीक)

१४

ीम. कण डी. ही.
िलिपक

१५

ी साठे वाय.आर.
िलिपक

 इतर टपाल िवषयक कामकाज
 जु ने अिभलेख िवषयक इतर न ती कामकाज.

ीम. चासकर एस.ए .िलिपक यां चे रजे या कालावधीतील कामकाज करणे
 आवक-जावक) मािहती तं ान व माटिसटी (िवषयक कामकाज . ी.घु ले
एस.एम. मु य
आवक-जावक न ती िवषयक ताळमेळ
िलिपक
 कायिविवरण गोषवारा िवषयक कामकाज
 थायी अ ीमधन ,वाहन इं धन अ ीमधन िवषयक कामकाज
 RTI online Application Entry & distribution िवषयक
कामकाज.
 परदेशी िश मं डळ दौ-याबाबतचे कामकाज.
ी वाळं ज सं केत ,िलिपक यां चे रजे या कालावधीत कामकाज करणे.
 सारथी िवभागाकडील कमचारी रजे या कालावधीत सारथी िवषयक
सं पु ण कामकाज
 मािहती व तं ान िवभागातील व र ां चे आदेशानु सार वेळोवेळी
कामकाज करणे.
 कमचा-यां ना सं गणक य िश ण/ IT Seminar, यशदा व इतर
सं थेमाफत देणेबाबतचे कामकाज.
 मािहती तं ान िवभागातील E-mail िवषयक कामकाज
 व र ां चे आदेशानु सार इतर टपाल/प टाईप करणे व कायवाही करणे.
 ऑफ सर ऑफ द मं थ िवषयक कामकाज
 CTO िवषयक कामकाजास मदत करणे
ी.खताळ जयेश, िलिपक यां चे रजे या कालावधीतील कामकाज करणे
 माट िसटी िवषयक कामकाज



माट िसटी िवषयक कामकाज

ी.घु ले
एस.एम. मु य
िलिपक

ी घु ले
आर.एम. मु य
िलिपक
ी घु ले
आर.एम. मु य
िलिपक

ी. घु ले एस. एम., मु य िलिपक









सव कायालयीन शासक य कामकाजावर िनयं ण
CTO (City Transformation Office/War room) िवषयक कामकाजावर िनयं ण
EASE of Doing Business Work िवषयक कामकाजावर िनयं ण
CSR िवषयक कामकाज
JnNURM ,अमृत ,राजीव आवास योजना , व छ भारत िवषयक सं पू ण कामकाजावर िनयं ण
िवषयक कामकाज
नागरी सु िवधा क िवषयक सं पू ण कामकाज
आवक-जावक , न त चा ताळमेळ मा .आयु , अित .आयु यां चेकडील शेरां क त प /फाईल यां चा पाठपु रावा िवषयक कामकाज
क शासन ,रा यशासन ,MMRDA,MAHADA यां ना आव यक मािहती पु रिवणेचे कामकाज.
ी ,घु ले आर .एम.मु य िलिपक यां चे रजे या कालावधीतील कामकाज

ी. घु ले आर. एम., मु य िलिपक





मािहती अिधकार िवषयक सं पु ण कामकाज
लेखा प र ण िवषयक कामकाज
सव कायालयीन शासक य कामकाजावर िनयं ण
ITI िश णाथ िवषयक सव कामकाज






Time & Attendance System िवषयक कामकाज
Smart City िवषयक कामकाज.
सारथी िवषयक कामकाज
क शासन ,रा यशासन ,MMRDA,MAHADA यां ना आव यक मािहती पु रिवणेचे कामकाज.
ी ,चौधरी ए.एन .लेखापाल यां चे रजे या कालावधीतील कामकाज

ी. चौधरी आबासाहेब, लेखापाल


JnNURM बाबतचे कामकाज










लेखा िवषयक सं पु ण कामकाज
अं दाजप क िवषयक सं पु ण कामकाज
लेखा प र ण िवषयक सं पु ण कामकाज
Smart City िवषयक कामकाज
CTO िवषयक कामकाज
अमृत योजना िवषयक कामकाज
पं त धान आवास योजना , व छ भारत योजना कामकाज
क शासन ,रा यशासन ,MMRDA,MAHADA यां ना आव यक मािहती पु रिवणेचे कामकाज.

ीमती कोटलवार, मािहती व तं





















ान अिधकारी

िवभागाचे आहरण िवतरण अिधकारी हणु न कामकाज
ITI Trainee Project & Diary िवषयक कामकाज
वग ३ व वग ४ या कमचा-यां ची रजामं जु री
पगारिबल ,कायिववरण तपासणी
तां ि क पदे िनम ती ,िनयं ण इ यादी शासक य कामकाज
वाय.सी.एम.एच .व इतर णालयां चे सं गणक य कामकाज
आपले सरकार, PM Portal, UD तसेच मनपा कडील Grievance िवषयक कामकाज
e-Gov, m-Gov बाबत थािनक मानकां ची पु तता करणे
Web portal Updation तसेच आर ण करणे िवषयक सं पु ण कामकाज
YCMH PG Institute Portal िवषयक कामकाज
NMMP अं तगत सॉ टवेअर िवषयक कामकाज
Web Site Security Policy िवषयक कामकाज.
e-Mail, Bulk SMS, SSL िवषयक सं पु ण कामकाज
Adhar Card Seeding / Integration व e-KYC िवषयक कामकाज
अमृत योजना िवषयक तां ि क कामकाज
सं गणक िश ण व पु तक खरे दी िवषयक कामकाज
CSR Activity िवषयक तां ि क कामकाज
Know Your Work
PET (Procurent dashboard)
Water Billing System
Accounting System
ड ेि य कायालय ,ग ेि य कायालय व ह ेि य कायालय तसेच या अं तगत येणारे मनपाचे सव िवभािगय कायालये) उदा . भागां तगत
असणारे हॉि पटल ,दवाखाने ,करसं कलन कायालये ,आरो य कायालये ( इ .िठकाणी Software, Hardware, Networking &
Connectivity िवषयक तां ि क कामकाज पहाणे.
ी .पवार एस .एस .मािहती व तं ान अिधकारी यां चे रजे या कालावधीतील कामकाज पहाणे.

ी बो डे ही.डी., मािहती व तं















ान अिधकारी

Networking िवषयक सं पु ण कामकाज
Scanning & Digitization िवषयक कामकाज
Wi-Fi व Connectivity िवषयक सं पु ण कामकाज
सं गणक दु ती व देखभाल िवषयक सं पु ण कामकाज
Antivirus िवषयक सं पु ण कामकाज
GIS/GISDA िवषयक सं पु ण कामकाज
Dashboard System
Building Permission
BSUP (Nagarvasti, Mahila Bal Kalyaan)
Land and Estates Management
Town Planning Management
Tree Census िव षयक कामकाज
swatch Bharat & swatch Maharashtra अिभयान िवषयक तां ि क कामकाज
Smart City / City Infrastructure Backbone Project िवषयक तां ि क कामकाज



अ ेि य कायालय ,ब ेि य कायालय व फ ेि य कायालय तसेच या अं तगत येणारे मनपाचे सव िवभािगय कायालये) उदा . भागां तगत
असणारे हॉि पटल ,दवाखाने ,करसं कलन कायालये ,आरो य कायालये ( इ .िठकाणी Software, Hardware, Networking &
Connectivity िवषयक तां ि क कामकाज पहाणे.

ीम .कोटलवार मािहती व तं ान अिधकारीयां चे रजे या कालावधीतील कामकाज पहाणे
ी पवार एस.एस., मािहती व तं ान अिधकारी




नागरी सु िवधा क िवषयक कामकाज
सारथी हे पलाईन िवषयक कामकाज
RTS )सेवा हमी कायदा (िवषयक कामकाज

















Data Centre िवषयक कामकाज
Server Management व Server AMC िवषयक कामकाज
Data व Application Software Security व Backup िवषयक कामकाज
हाडवेअर खरे दी िवषयक कामकाज
Computer peripherals, Power conditioning, Computer Stationary खरे दी व िनयं ण
कोटेशन िवषयक कामकाज
Time & Attendance System िवषयक कामकाज
Personal System
Property Tax System
e-Tender System, Digital Key िवषयक कामकाज
Presentation िवषयक कामकाज
लेखाप र ण िवषयक कामकाज
अिभलेख िवषयक कामकाज
e-Learning िवषयक कामकाज
क ेि य कायालय , ई ेि य कायालय तसेच या अं तगत येणारे मनपाचे सव िवभािगय कायालये) उदा . भागां तगत असणारे हॉि पटल ,
दवाखाने ,करसं कलन कायालये ,आरो य कायालये ( इ .िठकाणी Software, Hardware, Networking & Connectivity िवषयक
तां ि क कामकाज पहाणे.
ी बो डे ही .डी .मािहती व तं ान अिधकारी यां चे रजे या कालावधीतील कामकाज पहाणे.

आदेशाम ये नमु द के ले माणे कमचा-यां नी कामकाज पार पाडावयाचे असू न याम ये हयगय, टाळाटाळ के लेचे िनदशनास आलेस सं बं िधत कमचायां िव द यो य ती शासक य कारवाई करणेत येईल याची न द घेणेत यावी.

त - सव सं बं िधत

सही/मु य मािहती व तं ान अिधकारी
िपं परी िचं चवड महानगरपािलका,
िपं परी ४११ ०१८

