
 

मु ा मांक -५ 
 

कामकाज कायवाह  कर यासाठ  कमचा-
यांकडून वापर यात येणारे िनयम, अट , 
िनदश, िनयमावली आ ण अिभलेखा   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

कलम ४ (१) (ब) (i v) नमुना अ 

नमु याम ये कामाचे कट करणा संघटनाचे ल  (वा षक) 

अ. .  काम/काय  कामाचे  
माण  

आिथक 
ल   

अिभ ाय  

१ १) म.न.पा. या वतीने सावजिनक 
वाचनालय चाल वणे  

  म.न.पा. प रसरातील सव 
वाचनालय वगास व वध 
वाचनालय सा ह य ा  होणे 
कामी.  

 २) ११ सावजिनक वाचनालयांतगत 
म.न.पा. प रसरातील नागर कांम ये 
वाचनाची आवड िनमाण क न यांचे 
ानाचा वकास हो याचे ीने 

पु तके, िनयतकािलके वाचन ेमी ना 
उपल ध क न देणे.  

  पंपर  िचंचवड प रसरातील 
नाग रकांम ये वाचनाची आवड 
िनमाण क न यांचे ानाचा 
वकास करणे.  
 

 ३) पंपर   िचंचवड महानगरपािलका व 
पंपर  िचंचवड सयंु  व माने 
कासारवाड  येथे पंपर  िचंचवड 
संशोधन क  व संदभ ंथालय सु  
कर यात आले आहे.  

  पंपर  िचंचवड प रसरतील 
नागर कांना संशोधना मक 
कायास उपयु  पु तकांची 
उपल धता क न देणे . 

 ४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत 
लोकशा हर आ णाभाऊ साठे 
सां कृितकभवन यमुनानगर येथे 
पधा  पर ा क  व वाचनालय सु  

कर यात आले आहे.  

  पंपर  िचंचवड प रसरातील 
व ा याना जा तीत जा त 
मा हती िमळवी. यांचे ानात 
भर पडावी. तसेच यु.पी. ए सी. 
व एम. पी. ए सी व ा याना 
जा तीत जा त लाभ 
िमळणेकर ता उपयु  पु तकाची 
उपल धता क न देणे.  

 

 

 

 

 

 

 

 



प.िच.म.न.पा. येथील सावजिनक वाचनालय वभाग कायालयातील कािशत मा हती 

 

पंपर  िचंचवड़ महानगरपािलका, पंपर  पुणे – १८ 

 

 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ या अनुसूचीचे करण ६ कलम ६६ (२२)  व 
करण २९ कलम ४५८ (४१), (४२), (४८) दारे दान कर यात आले या अिधकारांचा वापर क न 
पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलकेकडून कर यात आलेले पुढ ल उप वधी, उ  अिधिनयमा या 
कलम ४५९ दारे महापािलकेपुढे ठेवून, कलम ४६० दावरे आव यक अस या माणे, पूव िस नंतर 
आ ण कलम ४६१ अ वये महारा  शासनाने कायम के यानंतर उ  अिधिनयमा या कलम ४६२ दारे 
आव यक अस या माणे शासना या राजप ात अंितम र या िस द कर यात येत आहे.  

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सावजिनक वाचनालय  

पंपर , ज.-पुणे 

 

 

(१) सं  नाव :-  या उप वधीस ' पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, सावजिनक वाचनालय  

                  व संदभ ंथालय उप वधी २००५' असे हणाव े

 

(२) हेतू :-   १) सावजिनक वाचनालय चाल वणे :-  

 

पंपर  िचंचवड शहरातील जनतेत ाना वषयी आ था व वाचनाची अिभ ची 
िनमाण क न लोकिश ण व ान सार यां या दारे जनतेचा सां कृितक वकास घडवून 
आणणे. मराठ   भाषा व वाड.मय यां या अिभवृ द साठ  य  करणे, संशोधनास 
ो साहन देणे, मराठ , हंद , इं जी भाषेतील वृ प े / सा ा हके / िनयतकािलके 

वाच यास ठेवून नागर कांना चालू घडामोड ं वषयी मा हती िमळ व यास मदत करणे. 

 

(३) संदभ ंथालय चाल वणे :-  

 



पंपर  िचंचवड शहरातील व ाथ , नागर क यांना स या पध या युगात टकून 
रहा याकर ता ानां या सव शाखांची माह ती असणे आव यक आहे.याक रता यांचे 
ानाचा सवागीण वकास हो याकर ता अ यावत माह ती, पधा मक प र ां कर ता 

उपयु  असणा-या पु तकांचा संचय उपल ध क न देणे, यासंगी अ यासक,संशोधक, 
व ाथ  यांचेकर ता संदभ ंथ उपल ध क न देणे. 

 

(३) साधने :- (अ)  सावजिनक वाचनालयातील सभासदांना मराठ  भाषेतील व वध ान-शाखांतील 

      ंथ, ह तिल खत तसेच मनोरंजनपर ंथ इ यां दंचा सं ह क न ती साम ी  

                सभासदांना उपल ध क न देणे. 

 

            (ब) सावजिनक वाचनालयातील मराठ , हंद , इं जी भाषेतील वृ प ,े  सा ा हके,  

      िनयतकािलके, सावजिनक वाचनालयातील संदभ ंथ इ याद  वाचनसा ह य सव  

          जातीधमा या लोकांना कोणताह  भेदभाव न ठेवता मोफत उपल ध क न देणे. 

 

(क)  (१) संदभ ंथालयाकर ता देशी व परदेशी ंथ, िनयतकािलके, व वध ान  
 शाखातील ंथ, ह तिल खत संशोधनास उपयु  अशी पु तके इ याद ंचा सं ह  

 क न ती साम ी अ यासकांना, सभासदांना उपल ध क न देणे. 

 (२) याकर ता बैठक यव था करणे. 

 

(४) या या:- (अ) 'अिधिनयम ' हणजे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम, १९४९ (सन१९४९ चा 

                मुंबई एकोणसाठ) असा आहे. 

 

            (ब) 'महानगरपािलका ' हणजे पंपर  िचंचवड महनगरपािलका, पंपर , पुणे - १८. 

 

(क)  'कलम ' हणजे अिधिनयमांचे कलम. 
 

            (ड) 'सभासद ' हणजे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सावजिनक वाचनालयाचा व  

                संदभ ंथालयाचा १८ वषावर ल कोणीह  य  सभासद. 



 

       (इ) ' वषय सिमती ' हणजे महानगरपािलका मा.आयु  यांनी नेमलेली. 

 

१) पु तके खरेद कामी सद य सिमती यात मा.शाखा मुख, मा.िश णािधकार  व 
मा.आयु  यांनी सुच वलेली ंथालयशा ाशी िनगड त अशी य . 

 

२) पु तके िनल खत करणे कामी मा.आयु  यांनी नेमलेली सद य सिमती -        
मा.मु यलेखापर क, मा.िश णािधकार  (मा यिमक) व मा.शाखा मुख. 

 

(५) सभासद व :-   महानगरपािलके या सावजिनक वाचनालयासाठ  व संदभ ंथालयासाठ   

                   सभासदांचे दोन वग राहातील. 

 

अ. . वग वाचनालय कार 

१ २ ३ 

१ “अ” संदभ ंथालय 

२ “ब” सावजिनक वाचनालय 

 

(१) सभासद व वकारताना महानगरपािलके या सावजिनक वाचनालयातील वह त नमु यातील अज 
करावा. (सभासद अज नमुना २) 

 

(२) सावजिनकवाचनालयाचे सभासद होताना एक य  जी वाचनालयाची सभासद आहे ितची हमी 
देणे आव यक आहे. (सभासद अज नमुना १)  

 

(३) सभासद व वकारताना सभासदाने वेश फ , अनामत व कमीत कमी तीन  मह यांची वगणी 
आगाऊ भरणे आव यक आहे. 

 

(४) पुढ ल मािसक वगणी दर म ह या या दहा तारखेपयत भरावी. मा  जा तीत जा त ितन 
मह यानंतर थकबाक दाराचे नाव पूवसूचना न देता कमी केले जाईल. 

 



(५) नाव कमी केले नंतर सभासदाकडे एखादे पु तक येणे राह ले अस यास व अनामत 
र कमेचे ( डपॉ झट अँडजे ट) समायोजन होईपयत व पु तक जमा करे पयत या काळाची 
वगणी सभासदावर आकारली जाणार नाह .   

 

(६) मािसक रकमेची थकबाक  तसेच पु तक सभासदाकडून गहाळ झा यास थकबाक  व असलेली 
पु तकाची र कम व वसुलीबाबत याच आिथक वषात सहा म ह याचे मुदतीत मालम ा कराची 
थकबाक  हणून वसुल कर यात येईल. तसेच यापूव ची थकबाक  अथवा पु तक गहाळ झाले 
अस यास ती र कम याच वषाची ६ म हने गृह त ध न वसुल करावी.  

 

(७) अनामत र कमेची पावती हर व यास याची परत न कल िमळणार नाह . 
   

(८) सभासद व र  करावयाचे अस यास सभासदाने लेखी अज क न यासोबत अनामत   
      र कमेची मूळ पावती जोडावी. अथवा अज दले या तारखेपासून ितन म ह या या आत  

      अनामत रकमेची मूळ पावती सादर क न अनामत मागणी करावी. यानंतर अनामत र कम  

      परत केली जाणार नाह . 

 

(९) सभासद होते वेळ  सभासदाने वत:चा पूण प ा जवळ या खूणेसह देणे आव यक आहे. तसेच 
प ा बदलला अस यास याची लेखी मा हती संबंधीत ंथपाल यांचेकडे तातड ने देणे आव यक 
आहे. 

 

(६)  पु तक देवघेव :- पु तक देवघेव वाचनालय वगानुसार राह ल. 

(अ) 'अ' वगातील सभासदांना पु तके घर  नेता येणार नाह त. यांना ती ंथालयात बसूनच  
वाचावी लागतील.  

                  

     (ब) 'ब' वगातील सावजिनक वाचनालयातील सभासदांना –  

   (१) एका वेळेस एक पु तक दले जाईल. मा  कोण याह  सभासदास एका दवसात दोन  

      वेळा पु तक देवघेव करता येणार नाह .  

    (२) ंथालय शा ानुसार माच म ह या या शेवट या आठव यात ंथप रगणन केले जाते  

  यावेळ  व महानगरपािलके या लेखाप र ण वभागाकडून लेखाप र ण केले जाते  

            यावेळ  पु तक देवघेव बंद राह ल. 

      (३) पु तक बदलून ने याची मुदत ह  (१०) दवस राह ल. यानंतर पु तक हवे अस यास  



       आ ण या ंथाला इतर वाचकांची मागणी नस यास पु तक देवघेव करणे या मुदतीचे 

            पुढ ल १० दवसांकर ता नुतनीकरण कर यात येईल. नुतनीकरण जा तीत जा त दोन  

            वेळा करता येईल. 

    (४) सभासदास वत: काह काळ पु तक देवघेव बंद ठेवावयाची झा यास याचे 'वाचक  

   वेश प ' याचेकडे दले जाईल व यास पु हा पु तक देवघेव सु  करताना सदरचे  

             'वाचक वेशप ' ंथालयत जमा के यािशवाय पु तक देवघेव पूववत सु  करता येणार  

   नाह . 'वाचक वेशप ' हर व यास दंड भ न न वन 'वाचक वेश प ' ंथालयातच  

             ंथपालाकडून तयार क न िमळेल. 

         (५) सभासदाने पु तके जपून वापरावीत.पु तकांवर कोणतेह  िलखाण क  नये. अथवा पाने  

             फाडू नयेत.  

         (६) सभासदाने पु तक घेताना तपासून घेतले पाह जे. परत करताना पु तकातील पान,े िच े,  

              मजकूर खोडला अस यास अथवा फाडून टाकलेला आढळ यास अशा पु तका या   

            नुकसानीची पूण: र कम संबंधीत सभासदाकडून वसूल केली जाईल. (पावती नमुना २) 

    (७) सभासदाने आप या नावावर ल पु तक पर पर दुस-या सभासदास देऊ नये.  

 

(७) वाचनालय कामकाज वेळ :-  

                 (अ) 'अ' वग संदभ ंथालयाची वेळ मु य कायालया माणे  

                      सकाळ  १०.०० ते सायंकाळ  ५.४५ पयत राह ल. 

                 (ब)  'ब' वग सावजिनक वाचनालयांची वेळ ठर व याचा अिधकार   

                        मा.आयु  यांना राह ल. 

 

(८) वाचनालय वगणी :- 

 

    वा षक व मािसक वगणी, वेश फ , पु तक वलंब शु क, पु तक नुकसान भरपाई व अनामत फ   

    ठर व याचा अिधकार मा.महापािलका सभेस राह ल.  

 



(९) सभासद व वाचक यास सुचना :- 

 

खालील सुचनांचे पालन कर याचे ंथालयातील वाचक व सभासद यावर बंधनकारक राह ल.  

िनयमबा  वतन करणा-या य वर आव यक कारवाई कर याचा अिधकार मा.आयु     

यांना राह ल. 

(१) वाचनालयात वेश करताना वाचक / सभासद यांनी वाचक वेश न दवह त वत:चे नाव,  
वेळ नमुद क न वा र  करावी. 

(२) वाचनालयात धु पान क  नये. 
(३) वतमानप ,े सा ाह के व िनयतकािलके वाचनालया बाहेर नेऊ नयेत.  

(४) वतमानप ातील, सा ाह कातील, िनयतकािलकातील मजकूरावर खूणा क  नयेत.  

   मजकूर अथवा िच े वगैरे फाडू नयेत.(का णे काढू नयेत) घडा घालू नयेत.  

(५) मादक पदाथ सेवन क न वाचनालयात येऊ नये. 

(६) वाचनालयातील इतर वाचकांना / सभासदांना उप व होणार नाह  याची द ता घेऊन  

   वाचन करावे. 

(७) पावसा यात पु तके घर  नेताना ती िभजू नयेत हणून ला टक पशवीचा वापर करावा. 

(८) ंथालयातील कमचा-यांशी वाद घालू नये. 

(९) काह  त ार अस यास ती त ार न दवह त न दवावी.  

(१०) इतरास ास होईल अशा त-हेने बोलणे वा वतन क  नये. 

 

(१०) पु तके िनल खत करणे :-  

 

(अ) जीण पु तकांबाबत.--दरवष  ंथालयातील पु तकांचे प रगणन कर यात यावे व 
यातील िनकामी (जीण) झाले या पु तकांची कंमतीसह याद  ंथपाल यांनी शाखा मुख यांना 

सादर करावी. [क  शासनाचे आदेश मांक OMNoF. . . -23.(7)-EII A dated ( )/83  7.2.1984 
and Department of supply UONoI DPIII    . . . . .  - dated and CA Gs3(5)/82  26.4.1983  . . ’  
UONo. . .1964-TAII /21- dated82  23.12.83.Amendment to financial Rules   , 1963 (3rd 
Ed.) चे पान मांक ४० व ४१ वर ल करण ८ मधील िनयम ११६ (i v) अ वय]े. सदरची 
पु तके जीण अस याचे तपासून पु तके िनलखन सिमतीने ती ंथालयातून बाद (र बातल) 
करणेकामी मा. महापािलका सभेस िशफारस करावी. 



 

(ब) गहाळ पु तकांबाबत.—दरवष  ंथ प रगणन कर यात यावे तसेच दरवष चे 
लेखापर ण यानुसार ंथालयात नसले या पु तकांची (गहाळ पु तकांची) याद  तयार करावी. 
[क  शासनाचे आदेश मांकOMNoF. . . -23.(7)-E II A dated and ( )/83  7.2.1984  
Department of supply UONoI DP III   . . . . .  - dated and CA Gs3(5)/82  26.4.1983  . . ’  
UONo. . .1964-TAII /21- dated82  23.12.83.Amendment to financial Rules   , 1963 (3rd 
Ed.) चे पान मांक ४० व ४१ वर ल करण ८ मधील िनयम ११६ (i i ) अ वये].सदर याद त 
र कम पये २०० पे ा जा त कंमतीची पु तके अस यास संबंिधतांकडून याची र कम 
[िनयम ११६ (i i ) अ वय]ेवसुलात आणून नंतर उव रत पु तकांची याद  वा षक पु तक देवघेव 
सं या याची आकडेवार  याचा अहवाल ंथपाल यांनी शाखा मुख यांना सादर करावा. 

ंथपाल यांनी सादर केले या याद माणे दरवष  जीण (िनकामी) व गहाळ पु तके र बातल 
कर याचा अिधकार पु तके िनलखन सिमती या िशफारशी नुसार मा.महापािलका सभेस राह ल.    

 

  (क) यािशवाय, या सभासदांकडे दघकाळ पु तके आहेत अशा वेळ  :- 

 

१) सदर सभासदास पु तके जमा करणे कामी ंथालयात असले या प यावर नोट स 
   पाठ वणे. अशी नोट स कमीत कमी ितन वेळा पाठ वणे आव यक आहे. 

२) तीन वेळा नोट स पाठवूनह  सभासदाने पु तक जमा केले नाह तर याचे जािमनदार 
   सभासदास ितन वेळा नोट स पाठ वणे व यांचेकडून पु तकांची कंमत वसुल कर यात  

 यावी. 

(३) सभासद/जािमनदार हे ंथालयात उपल ध असले या रेकॉडवर ल प यावर राहात 
    अस याचे िन प न झा यास परंतू यांनी पु तके जमा करणे कंवा याची कंमत वसुल  

 करणेकामी कोण याह  कारे तीसाद न द यास अशावेळ  सदर पु तकांची र कम 

 संबंिधत सभासदाकडून म.न.पा. या एक त मालम ा कराची बाक  समजून महसूली  

 प दतीने वसुल केली जाईल. 

(४) सभासद/जािमनदार यांना नोट सा पाठवूनह  पु तके अथवा याची कंमत वसुल न 
      झा यास अशा वेळ  सदर पु तकांची वेगळ  याद  क न सदर पु तके गहाळ समजून  

      र बातल कर याचा अिधकार मा.आयु  यांना राह ल. अशा वेळ  दरवष  येक 

      ंथालयातील एकूण पु तक सं ये या २ ट के (२%)पु तके र बातल कर यात येतील. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 



 

 


