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मा�हतीचा आिधकार अिधिनयम २००५ मधील कलम ४ अन्वये स्वािधकार /
स्वयं�ेरणेने (Sou Moto Disclosoure ) - २०१६

िनयम ४ (१) (ख) (एक)
कायार्लयाचे नाव

: �व�ापीठ संगणक�य क��.

प�ा

: खोली �. ९, तळ मजला, दरू व मु� अध्ययन संस्था, मुंबई
�व�ापीठ, कािलना प�रसर, सांता�ुझ (पूव)र् , मुंबई - ९८.

कायार्लय �मुख

: �ी. �ीरं ग तुकाराम पाट�ल. िसस्टम अन्ड नेटवकर् मेनेजर.

शासक�य �वभागाचे नाव

: मुंबई �व�ापीठ, मुंबई.

कोणत्या मं�ालयातील खात्याच्या
अिधनस्त

: उच्च व तं� िशक्षण �वभाग, महारा� शासन.

कायर्क्षे�

: मुंबई �व�ापीठ, मुंबई.

भ�गोलीक

: कािलना,फोटर् ,र�ािगर�,ठाणे,सर जेज़े. कॉलेज , इत्याद� �व�ापीठ
प�रसर.

�विश� कायर् / धोरण

:

मुंबई �व�ा�पठ्तील �व�वध �वभागांना डे टास�टरमधील सु�वधा
पुरवणे . या �वभागांना डे टास�टरच्या सवर्सर् मधून व्हच्यूअ
र् ल
सवर्सर् बनवून दे णे जेणेकरून त्यांना नवीन मशीन घेण्याच्या
�ोिसजर आ�ण त्यातील �वलंब यांना सामोरे जावे लागत नाह�.
या व्हच्यूअ
र् ल मशीन सेवेची उपलब्धता वाढवण्यासाठ�
डे टास�टरमधील मधून स्टोरे ज आ�ण �रसोस�स नजीकच्या
काळात वाढवून घेण्याच यु. सी .सी �य�न करत आहे .
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िनयम ४ (१) (ख) (दोन)
सवर् सबंिधत कमर्चार� : (पर�िश� 'अ' पहावे)

पर�िश� 'अ'
�व�ापीठ संगन्क�य क��ाशी सबंिधत सवर् कमर्चाऱ्याची नावे व पद
अ. �.
१

२.

कमर्चाऱ्याची नावे

पद

�ी. चेतन कृ ष्णास्वामी कमलल्लु

सहायक कुलसिचव

�ी. �ीरं ग तुकाराम पाट�ल

िसस्टम एन्ड नेटवकर् मेनेजर

कामाचे �वस्ततर् स्वरूप मुंबई �व�ापीठातील सवर् �वभागांचे संगणक व संगणक उपकरणे दरु स्ती बघणे. नवीन संगणक व संगणक
उपकरणे �ांची माननीय कुलगुरूची मान्यता असल्यास 'टे �क्नकल किमट�' माफर्त नवीन संगणक व
संगणक उपकरणे खरे द� करणे. मुंबई �व�ापीठातील सवर् �वभागांचे इं टरनेट जोडणी, दरु स्ती व अ�वत
करणे. तसेच मुंबई �व�ापीठातील सवर् कामस्वरूपी कमर्चाया�ची बायोमे��क उप�स्थती �रकॉडर् ठे वणे व
अ�वत करणे. मुबई �व�ापीठाचे 'वेबपेज' (www.mu.ac.in) दे खरे ख ठे वणे व अ�वत करणे. मुंबई
�व�ापीठातील 'डाटा स�टर' दे खरे ख ठे वणे व अ�वत करणे. BIOHRM, MAIL, STATISTICAL, DJMS, ESUVIDHA
इत्याद� सॉफ्टवेयर दे खरे ख ठे वणे व अ�वत करणे. कािलना कॅम्पस फोटर् कॅम्पस आ�ण इतर कॅम्पसेससाठ�
नेटवकर् आ�ण WIFI ची साधने अ�वत करणे .�वभागात �ा� होणाऱ्या प�ावर कायर्वाह� करणे.
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सामान स्वरूप / मालम�ेचा तपशील :
अनु. �.
१

टे बल

४

कपाटे

२

५
६

सा�हत्य

३

संख्या

खुच्यार्

३८

संगणक

१८

७

पंखे

१६

इमारती व जागेचा तपशील : खोली �. ९, तळ मजला, दरू व मु� अध्ययन संस्था, मुंबई �व�ापीठ,
कािलना प�रसर, सांता�ुझ (पूव)र् , मुंबई - ९८.
उपलब्ध सेवा : वर�ल �माणे.
संस्थेच्या संरचनात्मक तक्त्यामध्ये

कायर्क्षे�ाचे �त्येक स्तरावरचे तपशील :

कायार्लयीन दरू ध्वनी �मांक व वेळा : २२६५४३११७, २२६५४३२५४, २२६५४३२१९
वेळ - १०:२० ते संध्या ६:००.
सा�ा�हक सुट्ट� : म�हन्यातील दस
ु रा व चौथा शिनवार व सवर् र�ववार आ�ण सावर्जिनक सुट्या.

िनयम ४ (१) (ख) (तीन)
संस्थेच्या �ारूप त�ा : �व�ापीठ संगणक�य क��

कुलगुरू
�-कुलगुरू
कुलसिचव
िसस्टम अन्ड नेटवकर् मनेजर
सहायक कुलसिचव
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िनयम ४ (१) (ख) (चार)
मुंबई �व�ापीठ येथील ' �व�ापीठ संगणक�य क�� ' मधे अिधकार� व कमर्चार� यांच्या अिधकाराचा तपशील.

अनु. �.

पदनाम

अिधकार / कतर्व्य
�शासक�य

१

िसस्टम एन्ड

�शासक�य �मुख

२

सहायक कुलसिचव

नेटवकर् मेनेजर

-----

कोणत्या कायदा
/ िनयम /

अिभ�ाय

शासन / िनणर्य

/ प�रप�कानुसार

�माण

सं�हता

-----

अिधिनयम १९८४
�माण सं�हता

-----

अिधिनयम १९८४

�व�ापीठ संगणक�य क��
अनु.
�.

�वभागाकडू न / कायार्लयाकडू न
पुरवली जाणार� सेवा

आवश्यक

सेवा पुर�वणारा

सेवा �व�हत

केल्यानंतर �कती

कमर्चार�

न गेल्यास

कागदप�ाची पूतत
र् ा
कालावधीत सेवा

अिधकार� /

पुरवली जाईल.

१

अिधकार� व त्याचा
िसस्टम एन्ड

झालेल्या अजार्ना �व�हत मुदतीत

खोली �. ९, तळ

च्या

अंतगर्त

दाखल

नेटवकर् मेनेजर,

उ�र दे णे. दाखल झालेल्या �थम

मजला, दरू व मु�

अपील

मुंबई �व�ापीठ,

अ�पलाची सुनावणी लावून सदर
िनकाली

काढणे. तसेच

राज्य मा�हती आयोगाकडू न �ा�

झालेल्या

सुनावणी
करणे.

व

�व्दतीय

अपील

राज्य

मा�हती

साठ�

उ�र

तयार

आयोगाकडू न आलेल्या आदे शाचे

ज्याच्याकडे त�ार
करता येईल तो

मा�हतीचा आिधकार अिधिनयम,

२००५

कलावधीत पुरवली

अध्ययन संस्था,
कािलना प�रसर,
सांता�ुझ (पूव)र् ,
मुंबई - ९८.

दरू ध्वनी �मांक
मां. कुलसिचव,

मुंबई �व�ापीठ,

फोटर् , मुंबई - ३२.

दरू ध्वनी �मांक ०२२ -

२२७०८७१३.
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पालन करणे.

२

मुंबई

�व�ापीठातील

सवर्

�वभागांचे संगणक व संगणक
उपकरणे दरु स्ती बघणे. नवीन

संगणक
�ांची

मान्यता

व

संगणक

माननीय

असल्यास

उपकरणे

कुलगुरूची

'टे �क्नकल

किमट�' माफर्त नवीन संगणक व

संगणक उपकरणे खरे द� करणे.
मुंबई

�वभागांचे

�व�ापीठातील
इं टरनेट

सवर्

जोडणी,

दरु स्ती व अ�वत करणे. तसेच
मुंबई

�व�ापीठातील

सवर्

उप�स्थती

�रकॉडर्

कामस्वरूपी

कमर्चाया�ची

बायोमे��क

ठे वणे व अ�वत करणे. मुबई
�व�ापीठाचे

'वेबपेज'

(www.mu.ac.in) दे खरे ख ठे वणे व

अ�वत

�व�ापीठातील

करणे.

'डाटा

मुंबई

स�टर'

दे खरे ख ठे वणे व अ�वत करणे.
BIOHRM, MAIL, STATISTICAL,
DJMS,
ESUVIDHA
इत्याद�
सॉफ्टवेयर

दे खरे ख

अ�वत करणे.

ठे वणे

व

िसस्टम एन्ड

मां. कुलसिचव,

खोली �. ९, तळ

फोटर् , मुंबई - ३२.

नेटवकर् मेनेजर,

मजला, दरू व मु�
अध्ययन संस्था,
मुंबई �व�ापीठ,

कािलना प�रसर,
सांता�ुझ (पूव)र् ,
मुंबई - ९८.

मुंबई �व�ापीठ,

दरू ध्वनी �मांक ०२२ -

२२७०८७१३.

6

िनयम ४ (१) (ख) (पाच)
िनणर्य ���येतील पयर्वेक्षण व जबाबदार�चे उ�रदाईत्व

िन��त करून कायर्प�तीचे �काशन

कामाचे स्वरूप :- १) मा�हती अिधकार अिधिनयम, २००५ अंतगर्त दाखल झालेले अजार्नचे �व�हत मुदतीत
उ�र दे णे.
२) मुंबई �व�ापीठातील सवर् �वभागातील संगणक व संगणक उपकरणे, इं टरनेट दरु स्ती दे खभाल करणे.
नवीन कामांचे मान्यता घेणे . संबिधत सोफ्टवेयर अ�वत करणे.
अिधिनयमाचे नाव : महारा� �माणसं�हता िनयमावली १९८४.
िनयम : महारा� �माणसं�हता िनयमावली १९८४ नुसार तसेच महारा� शासन व मुंबई �व�ापीठ यांनी
वेळोवेळ� िनगर्िमत केलेल्या प�रप�क तसेच SGRC १९९८ नुसार
शासन िनणर्य : महारा� शासनाने वेळोवेळ� िनगर्िमत केलेल्या प�रप�कानुसार.
कायार्लयीन आदे श : मुंबई �व�ापीठाच्या प�रप�कानुसार

िनयम ४ (१) (ख) (सहा)
मुंबई �व�ापीठ, '�व�ापीठ संगणक�य क��' येथील कायार्लयामध्ये उपलब्ध दस्तऐवजांची याद� दस्तएवजाची
याद� दस्तऐवजा �वषय.

अनु. �.

१

दस्तऐवजा �कार

आवक जावक नोद वह�

�वषय

संगणीकॄत आवक
जावक नोद

सबंिधत व्य�� /
पदनाम

किन� टं क िल�पक

व्य��चे �ठकाण /
उपरो� कायार्लय
उपलब्ध

�व�ापीठ

नसल्यास

संगणक�य क��,

खोली �. ९, तळ

मजला, दरू व मु�
अध्ययन संस्था,
मुंबई �व�ापीठ,

कािलना प�रसर,
सांता�ुझ (पूव)र् ,
मुंबई - ९८.
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मुंबई �व�ापीठ, कािलना येथील "�व�ापीठ संगणक�य क��" कायार्लयातील दस्तऐवजाची वगर्वार�.

अनु. �.

�वषय

दस्तएवजाचा �कार

�मुख बाबीचा

सुर�क्षत ठे वण्याचा

१

कमर्चाया�ची

संगणक�य हजेर�पट

कमर्च्यायार्ची रजा

एक वषर्

२

आवक जावक नोद

संगणीकॄत आवक

हजेर�पट
वह�

३

मा�हतीच्या

अिधकाराखालील

आलेल्या अजार्ची

जावक नोद

संगणीकॄत आवक
जावक नोद

कालावधी

कालावधी

दशर्�वणे

�वभागात येणाऱ्या
आवक व जावक

एक वषर्

प� व्यवहाराच्या
नोद दशर्�वणे

�वभागात येणाऱ्या

अजार्ची नोद ठे वणे.

एक वषर्

नोदपुस्तक

िनयम ४ (१) (ख) (सात)
मुंबई

�व�ापीठ, कािलना

येथील

"�व�ापीठ

संगणक�य

क��"

कायार्लयाच्या

प�रणाम

कामासाठ�

जनसामान्याशी सल्ला मसलत करण्याची यवस्था.

अनु. �.

सल्ला
�वषय

मसलतीचा कायर्�णालीचे

�वस्तृत वणर्न

कोणत्या
/

कायदा पुनरा�तकाल

िनयम

/

शासन / िनणर्य
/ प�रप�कानुसार
-

---

-

- --

-

- --

-

---

-

---
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िनयम ४ (१) (ख) (आठ)
मुंबई �व�ापीठ, कािलना येथील "�व�ापीठ संगणक�य क��" कायार्लयाच्या सिमतीची याद� �कािशत करणे.

अनु.
�.

सिमतीचे
सदस्य

सिमतीचे
सदस्य

सिमतीचे
उ���

�कती वेळा

घेण्यात येते

सभा

जनसामन्यांना

सभेचा

कायर्�तांत

खुली आहे �कंवा (उपलब्ध)
नाह�

---

---

---

---

---

---

---

िनयम ४ (१) (ख) (नऊ)
मुंबई �व�ापीठ, "�व�ापीठ संगणक�य क��" येथील कायार्लयातील अिधकार� व कमर्चार� �ांची नावे, भ�े व
त्याचे मािसक वेतनीकरण.

अनु. �.

१

२

पदनाम

िसस्टम एन्ड
नेटवकर्

मेनेजर

सहायक

कुलसिचव

अिधकार� /
कमर्च्यायार्चे
नाव

�ी. �ीरं ग
तुकाराम
पाट�ल

�ी. चेतन

कृ ष्णास्वामी
कमलल्लु

वगर्

रुजू �दनाक

दरू ध्वनी �मांक / फक्स /
इमेल

�थम

२२६५४३२५४ ई-मेल
shreerangapatil@ucc.mu.ac.in

�थम

२२६५४३११७ ई-मेल
ar@ucc.mu.ac.in
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िनयम ४ (१) (ख) (दहा)
मुंबई �व�ापीठ, "�व�ापीठ संगणक�य क��" येथील कायार्लयातील अिधकार� व कमर्चाऱ्याची वेतनाची
�वस्ततर् मा�हती �किशत करणे.

अनु. �.

वगर्

वेतन रूपरे षा

िनयिमत

इतर अनुदेय भ�े

(महागाई भ�ा,
घरभाडे भ�ा,

१

�थम वगर्

९,३०० ३४,८००

शहर भ�ा)

राज्य शासनाने
वेळोवेळ�

िनयिमत

�संगानुसार

�वषय ( जसे

भ�ा )

�िशक्षण भ�ा)

( जसे �वास

�कल्प भ�ा,

शासक�य

शासक�य

िनयमानुसार

िनयमानुसार

केलेल्या

आदे शा�माणे

िनयम ४ (१) (ख) (अकरा)
�व�ापीठ मुंबई, " �व�ापीठ संगणक�य क��" कायार्लयाच्या मंजूर अदाजप�क व खचार्चा व स्वखचार्चा
तपशील यांची �वस्ततर् मा�हती �कािशत ण करणे
अंदाजप�काच्या �तीचे �काशन, अनुदानाच्या �वतरणाच्या �तीचे �काशन

अनु. �.

अंदाज प��कय

िशषर्काचे वणर्न

अनुदान

िनयो�जत वापर

अिधक अनुदान

कामांचा

असल्यास

(क्षे� व

तपशील)

अपे�क्षक

अिभ�ाय

रुपयात

िनयम ४ (१) (ख) (बारा)
�व�ापीठ मुंबई, " �व�ापीठ संगणक�य क��" कायार्लयातील
काय्पार्कायर्प�ती या वाषर्साठ� �काशीत करणे.

अनुदान वाटपाच्या

कायर्�माची
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�व�ापीठ मुंबई, " �व�ापीठ संगणक�य क��" कायार्लयातील अनुदान कायर्�माअंतगर्त

लाभाथ�ची �वस्तुत

मा�हती �कािशत करणे .
योजना व कायर्�माचे नाव

अनु. �.

नाव व प�ा

अनुदान /लाभ याची
रक्कम / स्वरूप

िनवड

िनकश

प�तेचे

अिभ�ीय

लागू नाह�

िनयम ४ (१) (ख) (तेरा )
�व�ापीठ मुंबई, " �व�ापीठ संगणक�य क��" कायार्लयातील िमळणा -या / सवलतीची परवाना याची चालू
वषार्ची

तपशीलवार मा�हती .

परवाना /परवानगी/सवलतीचे �कार

अनु. �.

परवाना धारकचे

परवान्याचा परवाना �दनांक

नाव

�कार

लागू नाह�

�मांक

पासून

�दनांक
पय�त

साधारण
अट�

परवान्याची

�वस्तुत मा�हती

िनयम ४ (१) (ख) (चौदा)
�व�ापीठ मुंबई, " �व�ापीठ संगणक�य क��" कायार्लयातील मा�हतीचे इलेक्�ोिनक

स्वरुपात साठ�वलेली

मा�हती �कािशत करणे चालू वषार्क�रता .

अनु. �

दस्तऐवजाचा
�कार

लागू नाह�

�वषय

कोणत्या

मा�हती

नमुण्यात

प�त

इलेक्�ोिनक

िमळवण्याची

जबाबदार

व्य��
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िनयम ४ (१) (ख) (पंधरा)
�व�ापीठ मुंबई, " �व�ापीठ संगणक�य
उपलब्ध सु�वधा

क��" कायार्लयात उपलब्ध सु�वधांचा त�ा �काशीत करणे .

•भेटण्याच्या वेळे संदभार्त मा�हती - सकाळ� १० २० ते सांयकाळ� ६. ०० वाजेपय�त {दस
ु रा व चौथा शिनवार,र�ववार व
सावर्जिनक सुट्टया सोडू न }

•बेबसाईट �वषय मा�हती –www.mu.ac.in

•कॉलस�टर �वषय मा�हती - नाह� .

•अिभलेख तपासनीसठ� उपलब्ध सु�वधा मा�हती – नाह� .
•कामाच्या तपासनीसठ� उपलब्ध सु�वधा मा�हती - आहे
•नमुने िमळण्याबाबत उपलब्ध मा�हती – आहे
•सूचना फलकाची मा�हती - संकेतस्थळ .

• �ंथालय �वषय मा�हती - संकेतस्थळ .

िनयम ४ (१) (ख) (सोळा)
�व�ापीठ मुंबई, " �व�ापीठ संगणक�य

क��" कायार्लयात शासक�य मा�हती अिधकार� /सहाय्यक शासक�य

मा�हती अिधकार� /अ�पलीय �ािधकार� यांची �वस्तुत मा�हती �कािशत करणे .
अ. शासक�य मा�हती अिधकार�

अ

शासक�य

�

अिधका

नु. मा�हती

पदनाम

कायर्क्षे�

प�ा /फोन

िसस्टम

कािलना,फोटर् ,र�ा

िसस्टम एन्ड नेटवकर्

ई - मेल

अ�पलीय

shr eer ang

कुलसिच

अिधकार

र� नाव
�ी.

�ीरं ग

तुकाराम
पाट�ल

एन्ड

नेटवकर्

मेनेजर

िगर�,ठाणे,सर
जेज़े. कॉलेज ,
इत्याद� �व�ापीठ
प�रसर.

मेनेजर,(२२६५४३२५४ )

खोली �. ९, तळ मजला,

दरू व मु� अध्ययन

संस्था, मुंबई �व�ापीठ,

कािलना प�रसर, सांता�ुझ
(पूव)र् , मुंबई - ९८.

pat i l @ucc.mu.a
c.i n

व
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ब . सहायक शासक�य मा�हती अिधकार�

अनु. �

शासक�य
मा�हती

पदनाम

कायर्क्षे�

प�ा /फोन

�थम

कािलना,फोटर् ,र�ािगर�,ठाणे,सर २२६५४३११७

ई - मेल

अिधकाराचे
सहायक

कुलसिचव

नाव

�ी. चेतन

कृ ष्णास्वामी

जेज़े. कॉलेज , इत्याद�

कमलल्लु

�व�ापीठ

सहायक

ई-मेल
कुलसिचव
ar@ucc.mu.ac.in

प�रसर.

क . अ�पलीय अिधकार

अनु. �

१.

अ�पलीय

अिधकार नाव
डॉ . एम .ए.
खान

पदनाम

कुलसिचव

कायर्क्षे�

मुंबई

�व�ापीठ

प�ा /फोन

प�हला

मजला फोटर्
,मुंबई -३२

ई - मेल

यांच्या अिधनस्त
शासक�य मा�हती
आिधकार�

registrar @
जनसंपकर् व
fort.mu.ac.in
�िस�� अिधकार�

२२७०२३४४

२२३५५६९५३

िनयम ४ (१) (ख) (सतरा)
सवर्साधारणपणे

आपल्या कायार्लयात होणा -या �शासक�य कामकाजाच्या �काराची याद� तयार

करणे घेतलेल्या िनणर्याबाबत कायर् करण्याची मीमांसा यापुढे दे ण्यात येह�ल ,असे

जाह�र करणे .

(�ी. �ीरं ग तुकाराम पाट�ल)

(िसस्टम एन्ड नेटवकर् मेनेजर)

