तहसिलदार कार्यालर्य तळा
सिल्हा - रार्यगड
लोकशाही सदन
िन 1999 पािून शािन िामान्र्य प्रशािन सिभाग र्याांचेकडील शािन पसरपत्रक क्र.प्रिुधा1099/िीआर-23/99/18-अ सदनाांक 29/12/99 अन्िर्ये सिल्हासधकारी कार्यालर्यात सिल्हासधकारी र्याांच्र्या
अध्र्यक्षतेखाली लोकशाही सदन आर्योसित करण्र्यात र्येत होता.िदर लोकशाही सदनाांत नागसरकाांचे तक्रारीचे
सनिारण

झाले

नाही

तर

िनतेला

न्र्यार्य

समळण्र्यािाठी

शािन

पसरपत्रक

क्र.प्रिुधा/1001/प्र.क्र.70/2001/18/-अ सदनाांक 10/11/2001 अन्िर्ये मांत्रालर्य लोकशाही सदन
मा.मुख्र्यमांत्री र्याांच्र्या अध्र्यक्षतेखाली आर्योसित करण्र्यात र्येत आहे .
त्र्यानांतर िदर कार्ययपध्दतीत िुधारणा होऊन शािन पसरपत्रक क्र.प्रिूधा/1002/िीआर69/2002/18-अ सदनाांक 22/07/2002 अन्िर्ये मसहन्र्याच्र्या दु ि-र्या िोमिारी सिभागीर्य स्तरािर
मा.सिभागीर्य आर्युक्त र्याांच्र्या अध्र्यक्षते खाली लोकशाही सदन आर्योिीत करण्र्यात आला आहे .
स्थासनक स्िराज्र्य िांस्थाांच्र्या िांबसधतील नागसरकाांचे तक्रारीचे सनिारण िलद गतीने होण्र्यािाठी
शािन पसरपत्रक क्र.महालो/1007/212/प्रक्र.53/07/18-अ सदनाांक 07/11/2007 अन्िर्ये बृहन्मुबई,पुणे ि
नागपूर र्या महानगरपासलका मध्र्ये लोकशाही सदन आर्योसित करण्र्यात र्येतो.िदर सदिशी अियदार र्याांनी
त्र्याांची तक्रार लोकशाही सदनात स्ित:िादर करािर्याचे अिते.
शािन

पसरपत्रक

क्र.प्रिूधा-2011/प्रक्र.189/11/18-अ

सदनाांक

26/09/2012

अन्िर्ये

तालुका/सिल्हा/महानगरपासलका/सिभागीर्य/मांत्रालर्य स्तरािरील लोकशाही सदन अांमलबिािणीबाबत
एकसत्रत आदे श सनगयसमत करण्र्यात आलेले आहे त.

लोकशाही सदन खालीलप्रमाणे आर्योसित करण्र्यात र्येतो
अ.क्र.

लोकशाही सदन स्तर

लोकशाही सदनाचा सदिि

1

तालुका स्तर

प्रत्र्येक मसहन्र्याच्र्या सति-र्या िोमिारी

2

सिल्हासधकारी/महानगरपासलका/आर्युक्त स्तर

प्रत्र्येक मसहन्र्याच्र्या पसहल्र्या िोमिारी

3

सिभागीर्य आर्युक्त स्तर

प्रत्र्येक मसहन्र्याच्र्या दु ि-र्या िोमिारी

4

मांत्रालर्य स्तर

प्रत्र्येक मसहन्र्याच्र्या पसहल्र्या िोमिारी

िरील प्रमाणे प्रत्र्येक स्तरािर लोकशाही सदन आर्योसित करण्र्यात र्येतो िदर सदिशी िाियिसनक
िुटटी अिलर्याि त्र्यानांतर र्येणा-र्या कामकािाच्र्या सदिशी लोकशाही सदन म्हणून पाळण्र्यात र्येतो.
ज्र्या-ज्र्या क्षेत्रामध्र्ये सनिडणूकीकरीता आचारिहहता लागू करण्र्यात आलेली अिल्र्याि अशा
सठकाणी त्र्या स्तरािरील लोकशाही सदनाचे आर्योिन करण्र्यात र्येऊ नेर्ये.अिे शािनाचे आदे श आहे त.तालुका
लोकशाही सदन कार्ययक्रमाचे अध्र्यक्ष तहसिलदार अितील, सिल्हासधकारी लोकशाही सदनामध्र्ये अध्र्यक्ष
सिल्हासधकारी,महानगरपासलका लोकशाही सदनाचे कार्ययक्रमाचे अध्र्यक्ष िांबसां धत महानगरपासलका आर्युक्त,
सिभागीर्य स्तरािरील लोकशाही सदनाचे अध्र्यक्ष सिभागीर्य आर्युक्त अितील, मांत्रालर्य लोकशाही सदनाचे
अध्र्यक्ष मा.मुख्र्यमांत्री अितील िरील चारही स्तरािरील लोकशाही सदन कार्ययक्रम त्र्या-त्र्या स्तरािरील
मुख्र्यालर्याच्र्या सठकाणी िकाळी 10.00 िािता आर्योसित करण्र्यात र्येते.

अिय स्स्िकृती सनकष
1

अियदार र्याांनी त्र्याांचा अिय सिहीत नमुन्र्यात करािा (नमुना प्रपत्र 1 अ ते 1 ड)

2

तक्रार/सनिेदन िैर्यस्क्तक स्िरुपाचे अिािे.

3

चारही स्तरािरील लोकशाही सदनाकरीता अियदाराने अिय सिसहत नमुन्र्यात 15 सदिि आधी दोन
प्रतीत पाठसिणे आिश्र्यक आहे .

4

तालुका लोकशाही सदनानांतर 1 मसहन्र्याने सिल्हासधकारी/महानगरपासलका आर्युक्त लोकशाही
सदनाांत अिय करता र्येईल.सिल्हासधकारी/महानगरपासलका आर्युक्त लोकशाही सदनानांतर 2
मसहन्र्यान सिभागीर्य लोकाशाही सदनाांत ि सिभागीर्य आर्युक्त लोकशाही सदनानांतर 2 मसहन्र्यानी
मांत्रालर्य लोकशाही सदनाांत अिय करता र्येईल.

कोणत्र्या सिषर्यािरील अिय स्स्िकारले िात नाहीत?
1

न्र्यार्यप्रसिष्ठ प्रकरणे

2

रािस्ि /असपल्ि

3

िेिासिषर्यक,आस्थापना सिषर्यक बाबी

4

सिसहत नमुन्र्यात निणारे ि त्र्यािोबत आिश्र्यक त्र्या कागदपत्राच्र्या प्रती न िोडलेले अिय

5

अांसतम उत्तर सदलेले आहे /दे ण्र्यात र्येणार आहे अशा प्रकरणी पुन्हा त्र्याच सिषर्या िांदभात केलेले
अिय

6

तक्रार /सनिेदन िैर्यस्क्तक स्िरुपात निेल तर

7

िरीलप्रमाणे िे अिय लोकशाही सदनाकरीता स्स्िकृत करता र्येऊ शकणार नाहीत अिे अिय
िांबसधत सिभागाकडे आिश्र्यक कार्ययिाहीिाठी 8 सदििाांत पाठसिण्र्यात र्यािे ि त्र्याची प्रत
अियदारािह पुरसिण्र्यात र्यािी.

