सावर्जिनक वाचनालय िवभाग
नागरीकांचा जाहीरनामा
१) िवभागाचे नावः -

:

सावर्जिनक वाचनालय(सावर्जिनक वाचनालय िवभागामाफर् त)

२) िवषयः-

: निवन सभासद क न घेणे, नागरीकांना मागणीनुसार
पुस्तके देवघेव करणे.

३) आव यक कागदप ेः -

: १) िवहीत नमु यातील अजर्
२) सभासदाचे राहत्या िनवासाचा पुरावा

४) अंितम िनणर्यासाठी लागणारा

:

िविहत अजर् भ न देवुन िफ भरले या िदवसापासून

कालावधीः५)
६)

(तात्काळ)

मािहती िमळ याचे ठकाण

: संबंिधत वाचनालयाचे प याचीयादी सोबत जोडली आहे

महारा महानगरपािलका
अिधिनयम या कलमाचे आधार
काम करणे आहे ते कलम-

७) शासन िनणर्य, आदेश
प रप क ठराव इ.
८ ) िनणर्य घेणारे अिधकारी
स्तर
पिहला स्तर
दुसरा स्तर

: महारा महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे
कलम ६६मधील ४५८ (४२)
: महारा महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे

कलम ६६मधील ४५८ (४२)
सावर्जिनक वाचनालय
पदनाम
िनणर्यासाठी लागणारा
कालावधी
ंथपाल कम िलिपक / िलिपक
१ िदवस
उपलेखापाल
१ िदवस

९) आव यक िफ व त्याचे प रप कः-

: सोबत जोडलेले सावर्जिनक वाचनालय िफ आदेश

१०) फी भर याची पध्दत

:

रोख स्व पात

११) अंितम िनणर्य िविहत कालावधीमध्ये

:

या स्तरावर उिशर होईल ते अिधकारी/कमर्चारी

न घेतलागे यास यांना जबाबदार
धरायचे यांना जबाबदार धरणेत येईल
१२) सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली न गे यास :
यां याकडे त ार करता येईल.तो अिधकारी
व त्याचा दुरध्वनी मांक /ई मेल

यांना जबाबदार धरणेत येईल.
सहा. आयु

सावर्जिनक वाचनालय मु य कायार्लय,

तळमजला िपपरी िचचवड महानगरपािलका, मु य
शासकीय इमारक, िपपरी ४११०१८
दुरध्वधी मांक-६७३३१५३१
library@pcmcindia.gov.in
सही
सहा. आयु (सावर् वाचनालय)
िपपरी िचचवड महानगरपािलका
िपपरी १८.

सावर्जिनक वाचनालय िवभाग
नागरीकांचा जाहीरनामा
१. िवभागाचे नावः -

:

सावर्जिनक वाचनालय(सावर्जिनक वाचनालय िवभागामाफर् त)

२. िवषयः

:

अनामत परतावा करणे.

३. आव यक कागदप ेः -

:

१) अनामत परतावा अजर्

:

२) अनामत भर याची मुळपावती

४. अंितम िनणर्यासाठी लागणारा

: १) ७ िदवस

कालावधीः५. मािहती िमळ याचे ठकाण

: संबंिधत वाचनालयाचे ठकाणी (सोबत वाचनालयाचा प ा)

६. महारा महानगरपािलका
: महारा महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे
अिधिनयम या कलमाचे आधारे
कलम ६६मधील ४५८ (४२)
काम करणे आहे ते कलम७. शासन िनणर्य, आदेश
: महारा महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे
, प रप क ठराव
कलम ६६मधील ४५८ (४२)
८. िनणर्य घेणारे अिधकारी
सावर्जिनक वाचनालय
स्तर
पदनाम
िनणर्यासाठी लागणारा
कालावधी
पिहला स्तर
िलिपक / ंथपाल कम िलिपक
२ िदवस
दुसरा स्तर
उपलेखापाल
१ िदवस
ितसरा स्तर
कामगार क याण अिधकारी
१ िदवस
आदेश माणप
सहा यक आयु
१िदवस
िनगर्त करणारे स म
अिधकारी
९) आव यक िफ व त्याचे प रप क

:

१०) फी भर याची पध्दत

:

रोख स्व पात

११) अंितम िनणर्य िविहत कालावधीमध्ये

:

या स्तरावर उिशर होईल ते अिधकारी/कमर्चारी

न घेतलागे यास यांना जबाबदार
धरायचे यांना जबाबदार धरणेत येईल
१२) सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली न गे यास :
यां याकडे त ार करता येईल.तो अिधकारी
व त्याचा दुरध्वनी मांक /ई मेल

सावर्जिनक वाचनालय िनयमावली

यांना जबाबदार धरणेत येईल.
सहा. आयु

सावर्जिनक वाचनालय मु य कायार्लय,

तळमजला िपपरी िचचवड महानगरपािलका, मु य
शासकीय इमारक, िपपरी ४११०१८
दुरध्वधी मांक-६७३३१५३१

library@pcmcindia.gov.in
सही
सहा. आयु (सावर् वाचनालय)
िपपरी िचचवड महानगरपािलका
िपपरी १८.

नाग रकांची सनद
स्पधार् परी ा क
१) िवभागाचे नावः -

:

स्पधार् परी ा क ( सावर्जिनक वाचनालय िवभागामाफर् त )

२) िवषयः-

:

चाळणीपरी ा घेणे

३)

: १) िवहीत नमु यातील अजर् २) शै िणक अहतार् माणप

आव यक कागदप ेः -

३) िडमांड ाफ
४)

अंितम िनणर्यासाठी लागणारा

:

१ मिहना

कालावधीः५)

मािहती िमळ याचे ठकाण

६)

महारा महानगरपािलका
अिधिनयम या कलमाचे आधारे
काम करणे आहे ते कलम

७)

: स्पधार् परी ा क , अ णाभाऊ साठे सांस्कृ ितक
भवन, यमुनानगर िनगडी ४४
: महारा महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे
कलम ६६मधील ४५८ (४२)

शासन िनणर्य, आदेश, प रप क ,

: १) आदेश .सावा/२/कािव/१९४/२०१२िद.२/५/२०१२
२) मा. स्थायी सिमती ठराव .२७३१िद.२९/१/२०१३

८)

िनणर्य घेणारे अिधकारी
सावर्जिनक वाचनालय िवभाग
स्तर
पदनाम
पिहला स्तर
दुसरा स्तर
ितसरा स्तर
आदेश माणप
िनगर्त करणारे स म
अिधकारी

ं पाल कम िलिपक
थ
कामगार क याण अिधकारी
सहा यक आयु
अित.आयु

९) आव यक िफ व त्याचे प रप कः-

िनणर्यासाठी लागणारा
कालावधी
१५ िदवस
३ िदवस
२िदवस
३िदवस

:

सोबत जोडलेले स्पधार् परी ा क िफ आदेश

१०) फी भर याची पध्दत

:

रोख स्व पात

११) अंितम िनणर्य िविहत कालावधीमध्ये

:

या स्तरावर उिशर होईल ते अिधकारी/कमर्चारी

न घेतलागे यास यांना जबाबदार
धरायचे यांना जबाबदार धरणेत येईल
१२) सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली न गे यास :
यां याकडे त ार करता येईल.तो अिधकारी

यांना जबाबदार धरणेत येईल.
सहा. आयु

सावर्जिनक वाचनालय मु य कायार्लय,

तळमजला िपपरी िचचवड महानगरपािलका, मु य

व त्याचा दुरध्वनी मांक /ई मेल

शासकीय इमारक, िपपरी ४११०१८
दुरध्वधी मांक-६७३३१५३१
library@pcmcindia.gov.in
सही
सहा. आयु (सावर् वाचनालय)
िपपरी िचचवड महानगरपािलका
िपपरी १८.

िपपरी िचचवड महानगरपािलका,िपपरी-४११०१८
नाग रकांची सनद
स्पधार् परी ा क
१) िवभागाचे नावः -

:

स्पधार् परी ा क ( सावर्जिनक वाचनालय िवभागामाफर् त )

२) िवषयः-

:

निवन सभासद क न घेणे

३)

आव यक कागदप ेः -

: १) िवहीत नमु यातील अजर्

४)

अंितम िनणर्यासाठी लागणारा

:

पा ता परी ेत पा झाले नंतर

कालावधीः-

१) िविहत अजर् भ न देवुन िफ भरले या िदवसापासून

५)

मािहती िमळ याचे ठकाण

: स्पधार् परी ा क , अ णाभाऊ साठे सांस्कृ ितक

६)

महारा महानगरपािलका
अिधिनयम या कलमाचे आधारे
काम करणे आहे ते कलम

भवन, यमुनानगर िनगडी ४४
: महारा महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे
कलम ६६मधील ४५८ (४२)

७) शासन िनणर्य, आदेश, प रप क ,

: १) आदेश .सावा/२/कािव/१९४/२०१२िद.२/५/२०१२

ठराव इ.
िनणर्य घेणारे अिधकारी

२) मा. स्थायी सिमती ठराव .४४०िद.२/५/२०१२

८)

सावर्जिनक वाचनालय िवभाग
पदनाम

स्तर
पिहला स्तर
दुसरा स्तर

ंथपाल कम िलिपक
उपलेखापाल

९) आव यक िफ व त्याचे प रप कः-

िनणर्यासाठी लागणारा
कालावधी
१ िदवस
२ िदवस

:

सोबत जोडलेले स्पधार् परी ा क िफ आदेश

१०) फी भर याची पध्दत

:

रोख स्व पात

११) अंितम िनणर्य िविहत कालावधीमध्ये

:

या स्तरावर उिशर होईल ते अिधकारी/कमर्चारी

न घेतलागे यास यांना जबाबदार
धरायचे यांना जबाबदार धरणेत येईल
१२) सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली न गे यास :
यां याकडे त ार करता येईल.तो अिधकारी
व त्याचा दुरध्वनी मांक /ई मेल

यांना जबाबदार धरणेत येईल.
सहा. आयु

सावर्जिनक वाचनालय मु य कायार्लय,

तळमजला िपपरी िचचवड महानगरपािलका, मु य
शासकीय इमारक, िपपरी ४११०१८
दुरध्वधी मांक-६७३३१५३१

library@pcmcindia.gov.in
सही
सहा. आयु (सावर् वाचनालय)
िपपरी िचचवड महानगरपािलका
िपपरी १८.

िपपरी िचचवड महानगरपािलका,िपपरी-१८
स्पधार् परी ा क कमर्चारी तपिशल
अ. .

वाचनालयाचे नाव

कमर्चा-याचे नाव /पद

१.

स्पधार् प र ा क व वाचनालय
लोकशाहीर अ णभाऊ साठे
सांस्कृ ितक भवन, यमुनानगर,
िनगडी पुणे- ४४

ी. मोहन आर. बी.
( थ
ं पाल कम िलिपक)
ी.चाबुकस्वार पी.पी.
( ंथपाल कम िलिपक)
ी.भांडेकर एस्. आर.(मजूर)
ी.भरे कर ाने र शंकर
(िशपाई)

वाचनालयाची वेळ
सकाळी ७.०० ते संध्याकाळी
१०.०० वा. पयर्त

स्पधार् परी ा क तपिशल
१. स्पधार् प र ा क व वाचनालयास एकही िदवस सु ी नसते.
२. पुस्तके खरे दी िव ा या या मागणीनुसार कर यात येते .
३. िवषयवार पुस्तकांची मागणी कर यात येते.
४. स्पधार् परी ा क व वाचनालयात स ा १४ वृ प े १० सा ािहके ,२३ मािसके उपल ध क न दे यात
येतात.
५. स्पधार् परी ा क व वाचनालयात दर मिह या या ५ तारखेस सायंकाळी ५.००वाजता िव ा यासाठी
मागर्दशर्नपर ा यान आयोिजत कर यात येते.

