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

ान वभाग
.5)

कामकाज कायवा ह कर यासाठ कमचा-यांकडु न
वापर यात येणारे िनयम, अट ,िनदश,िनयमावली
आ ण अिभलेख

5.कामकाज कायवाह कर यासाठ कमचा-यांकडु न वापर यात येणारे िनयम,
अट ,िनदश,िनयमावली आ ण अिभलेख
मा हती व तं

ान वभाग

कायवा ह संबंधात वापरले जाणारे आदे श
खाते मुख म.न.पा. अिधिनयम

इतर अिधिनयम

उप विध/

अिभलेख

िनयमावली
अित र

मुंबई

ांितक

आयु

महानगरपािलका
अिधिनयम 1949 चे

आदे श

ना ह

. शा/1/का व647/2004
दनांक25/8/2004 चे लगत

कलम 73(क) व

1)र. .10 लाख कमाल

(ड)69(1)

मयादे पयत खच अंतभु त
िन वदा माग वणे,िन वदा
वीकारणे,िन वदा मंजुर

क न,कामाचे आदे श दे णे, बले
मंजुर करणे व महानगरपािलकेचे
वा र

करणे
2) िनयं णाखाली सोप व यात
आले या वभागामधील फ
वग-2 चे अिधका-यांचे बाबतीत
करकोळ रजा,अ जत रजा,सव
कार या कालावधी या
परावत त रजा, अधवेतनी,
यरोग,
प पात,क रोग, वकंलगता, सुती
,गभपात इ. वशेष रजा मंजुर
करणे.

यांचेकडु न
वेळोवेळ
ा

असले या कामाचे सं दभात

वतीने करारना यावर

मा.आयु सो

होणार

प रप के

3)महानगरपािलके या वतीने
यायालयात दाकल केले या
महापािलके व

यायालयात

दाखल झाले या दा याचे
संदभात उप थत झाले या
मु ांवर महापािलकेतफ कै फयत,
जबाब,

ित ाप

तयार क न
क न
संगणक

मुंबई

ांितक

अिधकार

म.न.पा.अिधिनयम
1949 चे कलम

लेखी

यावर

व पात

वा र

यायालयात सादर करणे.

आदे श

नाह

.संगणक/1/का व/995/2001
दनांक-9/11/2001

वेळोवेळ
िमळणारे
आदे श व

िनयम-56 (2)मधील 1)िस टम

प रप का

पोट कलम (ड)

ऐंनािल ट,काँ. ो ँमर,काँ.आँपरे टर

नुसार

नुसार तसेच

व संगणक िल पक यांचे

अिभलेख

म.न.पा.(िश त व

खा यांतग त बद या

क ाकडे

1979 धील व हत

मा यतेने करणे.

मी

कायप तीचा अवलंब

2)संगणकावर काम करणारे सव

िमळालेल ी

क न कायवा ह

तां क कमचार व संगणक

करावी.

िल पक यांना कामकाजाबाबत

अ पल) िनयम

मा.अित.आयु सो यांचे

ापन दे णे वखुलासा
मुंबई

ांितक

म.न.पा.अिधिनयम
1949 चे

िनयमानु सार
महानगरपािलकेनु सार
या संदभात केलेले

माग वणे,दं डा मक कायवा ह
करणे
3) गोपनीय अहवालाचे
ितिनवेदन पाठ वणे
4) संगणक य कामकाजाबाबत
जकात नाके

भाग, वभागीय

पाठ वणेका

ेणी
लागणा-या
अिभलेख व
न दव ा

िनयम व

कायालये येथील कामकाजाबाबत

उप विधनुसार

न द घेणे काय ववरण
र ज टरवर शेरांन नमु द करणे
5) कामकाजा या गरजेनुसार
data entry ,printing
इ.कामकाजासाठ िश ट ारे
कामकाज क ण घेणे.
6)र. .10,000/- पयत संगणक
टे शनर कोटे शन काढणे.
7)आदे श
. श३सन/१/का व/624/200
6 द.10/7/2006 अ वये
संगणक अिधकार यांची
जवाहरलाल नेह
न

रा ीय नागर

थापन अिभयान

(JNNURM)या

क पांचे

सम वयक अिधकार

हणुन

िनयु कती करणेत आलेली आहे .

