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(Manual Index) मागदशक पु तीका अनु म णका
क

शासनाचा मा हतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम4(1) (ब) नुसार जनतेस
करावयाची िनयम पु तका (म युअल)

मा हती व तं
अ. .

िस

ान वभाग

िनयमावली पु तकेचा वषय

१)

कायालयाचा तपशील ,कामकाज आ ण कत य

२)

कायालयाचे अिधकार आ ण कमचार यांचे अिधकार आ ण कत य

३)

िनणय

४)

कामकाज पुत ता कर यासाठ

५)

कामकाज कायवाह कर यासाठ कमचा-यांकडू न वापर यात येणारे िनयम,

६)

उपल ध असले या अथवा आिधप याखाली असले या द तऐवजा या (अिभलेखा या)

७)

धोरणा मक बाबी िन

येसाठ अनुसरली जाणार प त पयवे ण आ ण जबाबदार

अट ,िनदश,िनयमावली आ ण अिभलेख.
वगवार ची या द.
जनते या

कायालयाचा भाग
य

त कर यासाठ अथवा

यांची अंमलबजावणी कर यासंबंधात

ितिनधी व अथवा स लामसलत हे तूथ अ त वात असले या यव थेचे

तपशील.

८)

व हत केलेले िनकष

हणुन अथक स लामसलत हे तुथ नेमलेली दोन कंवा अिधक

ंचा समावे श असलेली मंड ळे,प रषदा सिम या आ ण इतर सं था यांची या द आ ण

अशा मंडळ,प रषदा सिम या व इतर यां या बैठका जनतेस खु या आहे त कंवा अशा
बैठकांचे इितवृ त जनतेस सुसा य अस यास

९)

अिधकार व कमचार यांची नामदिशका.

१०)

िनयमांतगत

११)

सव योजना,

१२)

याची या द.

येक अिधकार आ ण कमचार यांना

ितमाह िमळणारे वेतन

मोबद या या प दतीसह.
ता वत खच आ ण सं थाना केले या वाटपा या अहवाल याचा तपशील

दश वणार अंदाजप कातील तरतुद.

यसहा य,काय मा या अंमलबजावणीची प त वाटपाची र कम आ ण अशा

काय माचा उपभो

यां या तपशील.

१३)

कायलयातफ कायदे शीर ह क,परवाने व सवलती

ा क याबाबत तपशील.

१४)

कायालयात उपल ध असले या अशा मा हतीचे तपशील जे इले

१५)

मा हती

ोिनक

व पात

पांतर त केले आहे त.
ा

कर यासाठ नागर कांना उपल ध असले या सु वधांचे तपशील यात

जनते या वापरासाठ नागर कांना उपल ध असले या सु वधांचे तपशील यात जनते या
वापरासाठ वाचनालय अथवा
वेळ अंतभुत आहे .

ंथालय चालवले जात असेल तर या या कामकाजाची

१६)

सावजिनक मा हती अिधकार यांचे नाव,पदनाम व इतर तपशील.

१७)

इतर उपयोगी मा हती सोबत सादर करणेत आलेली आहे .
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मा हती व तं

(मं यु यल

ान वभाग
.१ )

कायालयाचा तपशील,कामकाजाचा आ ण कत य

कामकाज आ ण कत ये

१.
२.
३.
४.

व वध वभांगाचे संगणक करण वभागा या आव यकतेनुसार क न दे णे.
मनपातील व वध वभागांना गरजेनुसार भांडार वभागामाफत संगणक यं णा पुर वणे.
व वध सं थांकडु न ई–ग हन स

क पाकर ता सॉ टवेअर तयार क ण घेणे.

घरबांधणी कज,वाहन कज व कमचार भ व य िनवाद िनिधचे कमचा-यां या
खा चयाम ये संगणका ारे पो टं ग करणे.

५.

व वध वभागाकडु न संगणक सॉ टवेअर व हाडवेअर िन वदा यांचे Specificationतयार
क ण भांडार वभागास पाठ वणे.

६.

मनपाची वेबसाईट अ ावत ठे वणे.

७.

ई-गवहन स

क पाअंतगत शासनास मा हती पाठ व याबाबत तसेच लीज लाईनचे व

ISDN LINEबाबतचे कामकाज.
८.
९.
१०.

व वध वभागांचे सॉ टवेअर Implement करणे.
संगणक यं णा दु
मा हती व तं

ती व दे खभाल वषयक कामकाज

ान I.T.संदभात Seminar वषयी कामकाज.

