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कलम 4 (1) (ब) (vii) 
प. च.म.न.पा. येथील नागरी सुिवधा क  कायालया या प रनामकारक कामासाठी 

जनसामा यांशी स ला मसलत कर याची व था 
 

अनु. . 
 

स ला मसलीतीचा 
िवषय 

 

काय णालीचे िव तृत 
वणन 

 

कोण या अिधिनयमा / िनयमा / 
प रप का ारे 

 

पुनरावृ ीकाल 
 

1 
 

महानगरपािलका 
लोकशाही दन 
 

नागरीकां या सम या 
व रत िनवारण 

हो यासाठी मनपा 
लोकशाही दन येक 
मिह या या पिह या 
सोमवारी स. 10 ते 12 
या वेळेत आयोिजत केला 
जातो. पपरी चचवड 
महानगरपािलका 
प रसरातील कोण याही 
नागरीकास सम या 
िनमाण झा यास याची 
पुतता करणे तसेच 
अिधकारी व कमचारी 
यांसमवेत नागरीकांचा 
काय णालीम य ेसमावेश 
क न घेण ेया उ ेशान े
महापािलका जनिहत 
ल ात घेवून लोकाशाही 
दन राबिवत असून जे 

नागरीक या संधीचा 
फायदा घेवू शकत नाहीत 
अशांसाठी म यवत  
त ार िनवारण क  सु  
क न संगणका या 
मा यमान ेत ारी ि वकृत 
क न या सम यांची 
पुतता ाधा यान े
कर याबाबत पाठपुरावा 
केला जातो. 
 

शासनाने जाहीर केले या 
महानगरपािलका लोकशाही दन 
याबाबतचे प रप क ं . महालो-
1007/292/ . .53/07/18अ द. 
7/11/07 या अनुषंगान े
आिण शासन िनणय मांक 

सुधा/2011/ . .189/11/18 अ 
दनांक 26/9/2012 

दर मिह या या 
पिह या 
सोमवारी स. 10 
ते द.ु 12.00 
पयत 
 

 
 

अनु. . 
 

स ला 
मसलीतीचा 

िवषय 
 

काय णालीचे िव तृत 
वणन 

 

कोण या अिधिनयम / 
िनयम / 

प रप का ारे 
 

पुनरावृ ीकाल 
 

2 
 

मािहती 
अिधकार 2005 
 

क  शासनान ेजाहीर 
केले या काय ानुसार या 
नागरीकांना / सं थेला 
अथवा कोणासही मािहती 
यावयाची असेल तर 

िवहीत नमु यातील अज व 
यावर र. .10/- चा कोट 

फ  टॅ प लावून आव यक 
ती मािहती मागिवता येत.े 
असा अज ा  झा यावर 

क  शासनान ेजाहीर 
केलेला मािहती 
अिधकार 2005 
व वेळोवेळी िनगिमत 
हो या-या 
अ ादेशा वय े

--------- 
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तो संबंिधत िवभागाकड े
ठरािवक कालावधी देवून 
कायवाहीसाठी पाठिवला 
जातो. पुण कायवाही 
झा यावर संबंिधत 
िवभागाकडे ा       
झालेली मािहती यो य आहे 
अथवा नाही याची 
खातरजमा मािहती 
अिधकारी क न संबंिधत 
अजदाराला देणेत येते. या 
उपरही या अजदारास 
मािहती बाबत साशंकता 
िनमाण झालेली असेल तो 
अजदार अिपलीय अिधका-
यांकडे र. . 20/- कोट फ  
टॅ प लावून पु हा अिपल 

क  शकतो. अशा संगी 
अिपलीय अिधकारी 
सुनावणी घेवून यावर 
िनणय देतात. 
 

 


