
कलम ४(१) (ब) (VII) 
(७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पशुवै क य वभागा या प रणामकारक कामासाठ  जनसामा यांशी स ला 
मसलत कर याची यव था 
अ. 
. 

स ला मसलतीचा वषय काय णालीचे व तृत 
वणन 

कोण या 
अिधिनयम/ 
िनयम 
प रप का ारे 

पुनरावृ ी काल 

१ महापािलका लोकशाह  दन नाग रकां या सम या 
वर त िनवारण 

होणेसाठ  म.न.पा. 
लोकशाह  दन येक 
मह या या प ह या 
सोमवार  सकाळ  
१०.०० ते १२.०० या 
वेळेत आयोजीत केला 
जातो. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका 
प रसरातील 
कोण याह  नाग रकांस 
सम या िनमाण 
झा यास स याची 
पुतता करणे तसेच 
अिधकार  व कमचार  
यांचे समवेत 
नाग रकांचा 
काय णालीम ये 
समावेश क न घेणे 
या उ ेशाने 
महापािलका जन हत 
ल ात ठेवून लोकशाह  
दन राब वत असून 
याम ये आले या 

महापािलका 
लोकशाह  दन 

याबाबतचे 

प रप क . 

महालो/१००७ 

/२९२ प  . 

५३/०७/१८ अ 

द.७-११-
२००७ या 
अनुषंगाने 

म ह या या 
प ह या सोमवार  
सकाळ  १० ते १२ 
वाजे पयत 



पशुवै क य वभागाशी 
संबंधीत त ार ंचे 
वेळेत िनराकरण क न 
संबंधीतास कळ वल े
जाते. 

२ मा हती अिधकार २००५ क  शासनाने जाह र 
केले या काय ानुसार 
या नाग रकानंा/ 

सं थेत अथवा 
कोणासह  माह ती 
यावयाची असेल तर 
वह त नमु यातील 
अज व यावर र. . 
१०/- चा कोट फ  
टॅ प लावून 

आव यक ती माह ती 
माग वता येते असा 
अज ा  झा यानंतर 
तो संबंिधत 
वभागाकडे ठरा वक 
कालावधी देऊन 
कायवाह साठ  
पाठ वला जातो.  पूण 
कायवाह  झालेनंतर या 
वभागाकडे ा  
झालेली माह ती यो य 
आहे अथवा नाह  
याची खातरजमा क न 
माह ती अिधकार  
संबंधीत अजदाराला 
माह ती देणेत येते. 
याउपर या 

क  शासनान े

जाह र केलेला 
क  शासन 

मा हती 
अिधकार 

२००५ नुसार 

 



अजदारास 
माह तीबाबत साशंकता 
िनमाण झालेली असेल 
तो अजदार अपीली 
अिधका  याकडे र. . 
२०/- कोट फ  टॅ प 
लावून पु हा अपील क  

शकतो अशा संगी 
अपीिलय अिधकार  

सुनावणी घेऊन यावर 

िनणय देतात. 
 
 


