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सामान्य

शासन िवभागाच्या कायार् यास गटाने

1983 मध्ये बृहन्मुंबई व पुणे

कायार्लयांच्याअंशदान व इतर पु ताकाची छाननी केली ते हा असे आढळू न आले की, अंशदान
पु तकािशवाय सूचीपतर्े (Index Card) ठे वणे आव यक आहे कारण त्यामुळे जनतेला व कायार्लयांला
कोणत्याही सावर्जिनक न्यासाब ल महत्वाची मािहती पटकन उपल ध होऊ शकेल. तसेच िदग्दिर्शका
तयार करण्याचे कामी मािहतीचा उपयोग होऊ शकतो. ही िशफारस कर्मांक 11 (6.6.3) अंमलात
आणण्याचे ठरले आहे .
सवर् िवभागीय कायार्लये (बृहन्मुंबई कायार्लय सेाडू न) व उप िवभागीय कायार्लयांनी थािनक
मुदर्णालयातून खालील िवहीत नमुन्यात सूचीपतर्े छापून घ्यावीत. त्याचे कायार्लयांत ए,बी,सी,डी,इ व एक
सवर् िवभागाचे जेवढे न्यास न द झालेले असतील, त्या सवार्ंच्या एकूण संख्येइतकी सूचीपतर्े अगोदर छापून
घ्यावीत. सूचीपतर्ांच्या या कामी िनिवदा पध्दती अंमलात आणावी. सवार्त कमी िनिवदा ज्यांचेकडू न ा त
झाला असेल, त्यांचेकडू न काम करवून घ्यावे. सूचीपतर्े छापून िमळा यावर कायार्लयांतील उपल ध
कमर्चारी वगार्कडू न सूचीपतर्े िलहीण्याचे कायर् सुरु करावे. दर पिह या आठवडयात त्यामागील मिहन्यात
एकूण िकती िकती सूचीपतर्े कोणत्या िवभागाची िलहीली गेली तयाची संख्या मािसक िववरणपतर्काच्या
वरुपात रहावी. बृहन्मुंबई कायार्लयाने दे खील उपल ध कमर्चारी वगार्कडू न सूचीपतर्े िलहीण्याचे काम
करवून घ्यावे व वर नमूद के या माणे मािसक िववरणपतर्े पाठिवत रहावे. सवर् कायार्लयांनी जानेवारी,
1990 पासून दरमहा मािसक िववरणपतर्े न चुकता िवसरता िवनािवलं ब हया कायार्लयांस पाठवावी. दरमहा
कमीत कमी 100 तरी िलहीण्यांत यावीत. बृहन्मुंबई कायार्लयाने माहे नो हबर, 1989 पासून िववरणपतर्े
दरमहा िनयिमतपणे पाठवावीत.

सूचीपतर्ाचा नमुना
न दणी कर्मांक

कायार्लयाचे नांव:-

2

न दणी तारीख :िहशोबाच्या ताळे बंदीचे वषर् :सावर्जिनक न्यासाचे नावं :प ा :वरुप व उ े श (थोडक्यांत) :-

शेरा :(ए,बी,सी,डी,ई,एफ या त्येक िवभागाकरीता िनरिनराळया रं गांची सूचीपतर्े वापरावीत, कारण त्यामुळे
त्येक िवभागाचा िनराळे पणा ओळखता येऊ शकेल.)

मा.मु.टु ले,
धमार्दाय आयुक्त,
महारा टर् राज्य,मुंबई.
िदनांक :- 27/10/1989
त :1.

धमार्दाय सह आयुक्त,
पुणे-सोलापूर/औरं गाबाद-जालना/नागपूर-भंडारा

2.

धमार्दाय उप आयुक्त,
बृहन्मुंबई िवभाग/को हापूर

3.

सहा यक धमार्दाय आयुक्त,
सांगली-सातारा/रत्नािगरी-िंसधुदग
ु र्/ठाणे-रायग/नािशक-अहमदनगर/ जळगांवधुळे/परभणी-नांदेड/लातूर-बीड-उ मानाबाद/अमरावती-वधार्/चं दर्पूर-यवतमाळ/
गडिचरोली/अकोला-बुलढाणा.

