तहसलदार कायालय माणगाव
िजहा – रायगड
लोकशाह दन
सन 1999 पासन
ू शासन सामाय शासन वभाग यांचेकडील शासन परप क
!.सध
ु ा-1099/सीआर-23/99/18-अ
िज/हा0धकार
लोकशाह

अवये

िज/हा0धकार

काया1लयात

यां3या अ4य5तेखाल लोकशाह दन आयोिजत कर7यात येत होता. सदर

दनांत

;मळ7यासाठ>

द.29/12/99

नागरंकाचे

शासन

त!ारचे

परप क

अवये मं ालय लोकशाह

8नवारण

झाले

नाह

तर

!.सध
ू ा/1001/.!.70/2001/18-अ

जनतेला

याय

द.10/11/2001

दन मा.म@
ु यमं ी यां3या अ4य5तेखाल आयोिजत कर7यात

येत आहे .
Aयानंतर

सदर

काय1प4दतीत

सध
ु ारणा

होऊन

शासन

परप क

!.

सध
ू ा/1002/सीआर-69/2002/18-अ द.22/7/2002 अवये महया3या दस
ु -या सोमवार
वभागीय Dतरावर मा.वभागीय आयुEत यां3या अ4य5ते खाल लोकशाह दन आयोिजत
कर7यात आला आहे .
Dथा8नक DवराGय संDथा3या संब0धतीतील नागरकांचे त!ारचे 8नवारण जलद
गतीने

हो7यासाठ>

शासन

परप क

!.महालो/1007/212/!

53/07/18-अ

द.7/11/2007 अवये बह
ुं ई,पुणे व नागपूर या महानगरपा;लका माणेच उव1रत सव1
ृ मब
महानगरपा;लकांम4ये महया3या पह/या सोमवार महानगरपा;लका लोकशाह दन
आयोिजत कर7यात येतो.सदर दवशी अज1दार यांनी Aयांची त!ार लोकशाह दनी
Dवत:सादर करावयाचे असतात.
शासन परप क ! सध
ू ा-2011/! 189/11/18-अ द.26/9/2012 अवये तालक
ू ा
/

िज/हा

/

महानगरपा;लका

/

वभागीय

/

मं ालय

Dतरावरल

अंमलबजावणीबाबत एकP त आदे श 8नग1;मत कर7यात आलेले आहे त.

लोकशाह

दन

लोकशाह दन खाललमाणे आयोिजत कर7यात येतो
अ.
!.
1

लोकशाह दन Dतर
तालक
ु ा Dतर

लोकशाह दनाचा दवस
Aयेक महया3या
8तस-या सोमवार

2

3

िज/हा0धकार/महानगरपा;लका

Aयेक महया3या

आयE
ु त Dतर

पह/या सोमवार

वभागीय आयुEत Dतर

Aयेक महया3या
दस
ु -या सोमवार

4

मं ालय Dतर

Aयेक महया3या
पह/या सोमवार

वरलमाणे Aयेक Dतरावर लोकशाह दन आयोिजत कर7यात येतो सदर

दवशी

साव1ज8नक सQ
ु ी अस/यास Aयानंतर येणा-या कामकाजाचा दवस लोकशाह दन Rहणन
ू
पाळ7यात येतो.
Gया Gया 5े ाम4ये 8नवडणक
ू Sकरता आचारसहंता लागू अस/यास लागू कर7यात
आलेल अस/यास अशा ठकाणी Aया Dतरावरल लोकशाह दनाचे आयोिजत कर7यात
येऊ नये.असे शासनाचे आदे श आहे त.
तालक
ु ा लोकशाह दन काय1!माचे अ4य5 तह;सलदार असतील िज/हा0धकार
लोकशाह दनाम4ये अ4य5 िज/हा0धकार,महानगरपा;लका लोकशाह दनाचे काय1!माचे
अ4य5 संब0धत महानगरपा;लका आयE
ु त वभागीय Dतरावरल लोकशाह दनाचे अ4य5
वभागीय आयE
ु त असतील मं ालय लोकशाह दनाचे अ4य5 मा म@यमं ी असतील.
वरल चारह Dतरावरल लोकशाह दन काय1!मासंबधीत Dतरावरल म@
ु यालय ठकाणी
10.00 वाजता आयोिजत कर7यात येत.े

अज1 िDवकृती 8नकष
*

अज1दार यांनी Aयांचा अज1 वहत नम
ु यात करावा ( नमन
ु ा प

1 अ ते

1 ड)

*

त!ार /8नवेदन वैयिEतक DवXपाचे असावी.

*

चारह Dतरावरल लोकशाह दनाकरता अज1दाराने अज1 वहत नम
ु यात
15 दवस आधी दोन तीत पाठवणे आवYयक आहे .

*

तालक
ु ा लोकशाह दनांनतर 1 महयाने िज/हा0धकार /महानरपा;लका
आयुEत लोकशाह दनांत अज1 करता येईल. िज/हा0धकार/महानगरपा;लका
आयुEत लोकशाह दनांनंतर दोन महयाने वभागीय लोकशाह दनांत व
वभागीय आयुEत लोकशाह दनांनंतर दोन महयानी मं ालय लोकशाह
दनांत अज1 करता येईल.

कोणAया वषयावरल अज1 िDवकारले जात नाहत ?
*

यायव[ठ करणे

*

राजDव/ अप/स

*

सेवावषयक,आDथापना वषयक बाबी

*

वहत नम
ु यात नसणारे व Aयासोबत आवYयक Aया कागदप ा3या ती न
जोडलेले अज1

*

अं8तम उAतर दलेले आहे /दे 7यात येणार आहे अशा करणी प
ु हा Aयाच
वषया संदभा1त केलेले अज1

*

त!ार /8नवेदन वैयिEतक DवXपाची नसेल तर

*

वरलमाणे जे अज1 लोकशाह दनाकरता िDवकृत करता येऊ शकणार
नाहत असे अज1 संब0धत वभागाकडे आवYयक काय1वाहसाठ> आठ
दवसांत पाठव7यात यावे व Aयाची त अज1दारासह पु[टा]कंत करावी.

