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'यां%या सदःया�वषयी मा+हती  
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कलम ४ (१)  (ब) (vii) 
अ ूभाग काया�लया%या अंतग�त पाणीपुरवठा काया�लया%या प0रणामकारक कामासाठ1 

जनसामा3यांशी स5ला मसलत कर6याची 7यवःथा 
 

अनुअनुअनुअनु....बबबब

....    

स5लास5लास5लास5ला    

मसमसमसमसलीतीचालीतीचालीतीचालीतीचा    

�वषय�वषय�वषय�वषय    

काय�ू णालीचेकाय�ू णालीचेकाय�ू णालीचेकाय�ू णालीचे    

�वःततृ�वःततृ�वःततृ�वःततृ    वण�नवण�नवण�नवण�न    

कोण'याकोण'याकोण'याकोण'या    अिधिनयमाअिधिनयमाअिधिनयमाअिधिनयमा /  /  /  / 

प0रपऽका>ारेप0रपऽका>ारेप0रपऽका>ारेप0रपऽका>ारे 

अनुअनुअनुअनु....बबबब....    

१ महानगरपािलका 

लोकशाह� +दन 

नागर�कां%या 

समःया 'व0रत 

िनवारण हो6यासाठ1 

मनपा लोकशाह� 

+दन ू'येक 

म+ह3या%या प+ह5या 

सोमवार� स. १० ते 

१२ या वेळेत 

आयोBजत केला 

जातो. �पंपर� 

िचंचवड 

महानगरपािलका 

प0रसरातील 

कोण'याह� 

नागर�कास समःया 

िनमा�ण  झा5यास 

'याची पतु�ता करणे 

तसेच अिधकार� व 

कम�चार� यांसमवेत 

नागर�कांचा 

काय�ू णालीमDये 

समावेश कEन घेणे 

या उ"ेशाने 

महापािलका जन+हत 

लHात घेवनू 

शासनाने जाह�र केले5या 

महानगरपािलका 

लोकशाह� +दन याबाबतचे 

प0रपऽक बं. महालो-

१००७/२९२/ूब.५३/०७/१८

अ +द. ०७/११/०७ %या 

अनुषंगाने 

दर म+ह3या%या 

प+ह5या सोमवार� 

स.१० ते द.ु१२.०० 

पयNत 
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लोकशाह� +दन 

राब�वत असून जे 

नागर�क या संधीचा 

फायदा घेव ूशकत 

नाह�त अशांसाठ1 

मDयवतP तबार 

िनवारण कH सुE 

कEन संगणका%या 

माDयमाने तबार� 

Bःवकृत कEन 'या 

समःयांची पतु�ता 

ूाधा3याने 

कर6याबाबत 

पाठपरुावा केला 

जातो. 

२ मा+हती अिधकार 

२००५ 

कQ ि शासनाने जाह�र 

केले5या 

कायSानसुार Tया 

नागर�कांना / 

संःथेला अथवा 

कोणासह� मा+हती 

Uयावयाची असेल 

तर �वह�त 

नमु3यातील अज� व 

'यावर र.E.१०/- चा 

कोट� फW ःटॅYप 

लावनू आवँयक ती 

मा+हती माग�वता 

येते. असा अज� ूा[ 

झा5यावर तो 

संबिंधत �वभागाकडे 

कQ ि शासनाने जाह�र 

केलेला मा+हती अिधकार 

२००५ 
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ठरा�वक कालावधी 

देवनू काय�वाह�साठ1 

पाठ�वला जातो. पणु� 

काय�वाह�   

झा5यावर या 

�वभागाकडे ूा[      

झालेली मा+हती 

यो\य आहे अथवा 

नाह� याची 

खातरजमा मा+हती 

अिधकार� कEन 

संबिंधत अज�दाराला 

देणेत येते. या 

उपरह� Tया 

अज�दारास मा+हती 

बाबत साशंकता 

िनमा�ण झालेली 

असेल तो अज�दार 

अ�पलीय अिधका-

यांकडे र.E. २०/- 

कोट� फW ःटॅYप 

लावनू प3ुहा अ�पल 

कE शकतो. अशा 

ूसंगी अ�पलीय 

अिधकार� सुनावणी 

घेवनू 'यावर िनण�य 

देतात. 
 

 

 

    


