नाग रकांची सनद
ावना
शासन लोकािभमु ख हो ासाठी तसेच शासना ा दै नंिदन कामकाजात पारदशकता आणून शासनाचे धोरण
भावीपणे राबिव ासाठी नाग रकां ची सनद िसटीझन चाटर तयार कर ात आले ली आहे जनतेला ां ा कामाबाबत
होणारी गै रसोय टाळ ासाठी नाग रकां ची सनदे ची िनिमती कर ात आले ली असून जनतेचे काम िवहीत मुदती ा आं त क न
घे ाचा ह
ख या अथाने या योजने दारे ा होणार आहे या योजने दारे जनतेला चां गली सेवा दे णे तसे च कायदयाची आिण
िनयमां ची अं मलबजावणी संबंिधत अिधका यां कडून पारदशक शासनाची खा ी जनतेला दे ता येईल अशा मह ा ा बाबीच
ं ा
समावेश यात आहे
शासनाकडून जनतेला िविवध कार ा सेवा उपल क न िद ा जातात परं तु ा सेवां ची पुरेपूर मािहती सवसामा
जनतेला मािहत नसते तसे च यासे वा कमीत कमी वेळात िमळा ात ा दजदार असा ात अशी जनतेची माफक अपे ा
असते तसे च शासकीय कामकाजात सुधारणा करणे पारदशकता आणणे व
ाचाराला आळा घालू न बाबतीतले आपले
उ रदािय जोपासणे या उिद ां ा पुत क रता नाग रकां ची सनद िसटीझन चाटर तयार कर ात आले ली आहे
िविवध शासकीय अिधिनयम शासन आदे श यामधील तरतुदी तसेच िविवध शासकीय योजना िज ािधकारी
कायालयामाफत राबिव ा जातात तसेच नाग रकां ना ा सेवा िद ा जातात ाबाबतची मािहती व सं बंिधत सेवाबाबत
कालमयादा बाबतचे िववरण ा प मसूदा सोबत जोडलेले आहे
को
िद

ापूर

सही
अिवनाश सुभेदार
िज ािधकारी को

ापूर

िज

ािधकारी कायालय को

अ िवभागाकडून कायालयाकडून पुरिवली
न जाणारी से वा

अिधकारी कमचारी यां
रजा मं जूरीबाबत
अनुकंपा िज
करणे बाबत

ापूर नाग रकां ची सनद

से वा पुरिवणारा अिधकारी
कमचारी

ा अज त वै कीय

ा सामाियक सूची िस द

आव क कागदप ां ची
पुतता क ानंतर िकती
कालावधीत सेवा पुरिवली
जाईल

से वा िवहीत कालावधीत
पुरिवली न गे ास
ां ाकडे त ार करता
येईल तो अिधकारी

िलपीक अ ल कारकून

िदवस

तहिसलदार महसू ल

िलपीक अ ल कारकून

िदवस

तहिसलदार महसू ल

कमचा यां ची सेवा े ता यािद िस द करणे
ेक वष ाथिमक जाने वारी मिहना अं ितम
माच मिहना

िलपीक अ ल कारकून

ित वष िडसबर जानेवारी

तहिसलदार महसू ल

सेवािनवृ होणारे कमचारी यां ची यादी िस द
करणे

िलपीक अ ल कारकून

ित वष

तहिसलदार महसू ल

रजा वास सवलत रजा रोखीकरण

िलपीक अ ल कारकून

िदवस

तहिसलदार महसू ल

बदली अिधिनयम
बद ा
े

अ ये कमचारी यां

ा सेवािनवृ ी बाबतचे अज

िवकास परवानगीसाठी नाहरकत दाखला

ा

िलपीक अ ल कारकून
िलपीक अ ल कारकून
िलपीक अ ल कारकून ना तह
महसू ल तहिसलदार महसू ल िनवासी
उपिज ािधकारी

ती वष एि ल मे वषातुन
एकदा
मिहने
नगरपािलका
महानगरपािलका यां चेकडून
प रपु ण
ाव ा
झा ापासू न िदवस

तहिसलदार महसू ल िनवासी
उपिज ािधकारी
तहिसलदार महसू ल िनवासी
उपिज ािधकारी

िज

ािधकारी को

ापूर

नवीन शत वर धारण केले ा भोगवटादार वग
ा जिमनीची िव ी परवानगी दे णे

िलपीक अ ल कारकून ना तह
महसू ल तहिसलदार महसू ल िनवासी
उपिज ािधकारी

तहिसलदार उपिवभागीय
अिधकारी यां चेकडून प रपुण
ाव ा झाले पासून
िदवस

िज

ािधकारी को

ापूर

शासकीय जिमनीवरील अित मणे िनयमीत
करणे

िलपीक अ ल कारकून ना तह
महसू ल तहिसलदार महसू ल िनवासी
उपिज ािधकारी

तहिसलदार उपिवभागीय
अिधकारी यां चेकडून प रपुण
ाव ा झाले पासून
िदवस

िज

ािधकारी को

ापूर

सहकारी गृहिनमाण सं थां ना शासकीय जिमनी
दे णेबाबत

िलपीक अ ल कारकून ना तह
महसू ल तहिसलदार महसू ल िनवासी
उपिज ा िधकारी

तहिसलदार उपिवभागीय
अिधकारी यां चेकडून प रपुण
ाव ा झाले पासून
िदवस

िज

ािधकारी को

ापूर

जिमनीचे एका योजनातु न दु स या योजनात
पां तरण करणेबाबत

िलपीक अ ल कारकून ना तह
महसू ल तहिसलदार महसू ल िनवासी
उपिज ा िधकारी

तहिसलदार उपिवभागीय
अिधकारी यां चेकडून प रपुण
ाव ा झाले पासून
िदवस

िज

ािधकारी को

ापूर

शासकीय भाडे पटट् िमळकतीचे नुतनीकरण
ह ां तरण नोंदीस मा त
ाव पाठिवणे इ

िलपीक अ ल कारकून ना तह
महसू ल तहिसलदार महसू ल िनवासी
उपिज ािधकारी

तहिसलदार उपिवभागीय
अिधकारी यां चेकडून प रपुण
ाव ा झाले पासून
िदवस

िज

ािधकारी को

ापूर

िज

ादं डािधकारी

आ सं र ण खेळासाठी श

परवाना मं जूरी

िलपीक अ ल कारकून अपर
पोलीस चौकशी अहवाल ा
िचटणीस अपर िज ादं डािधकारी
झाले नंतर िदवस
िलपीक अ ल कारकून ना तह अपर
िदवस
िचटणीस

श

वाहतुकीसाठी नाहरकत माणप

श

परवा ाचे े वाढिवणे

िलपीक अ ल कारकून ना तह अपर
िचटणीस अपर िज ादं डािधकारी

श

खरे दी िव ी

िलपीक अ ल कारकून ना तह अपर
िचटणीस

वहारास मं जूरी दे णे

श ाची नोंद परवा ावर करणे व केले ली नोद
रदद् करणे
श

खरे दीसाठी मु दतवाढ दे णे

िलपीक अ ल कारकून ना तह अपर
िचटणीस
िलपीक अ ल कारकून ना तह अपर
िचटणीस

िदवस

अपर िज
िज

ादं डािधकारी

ादं डािधकारी

अजाचे िदनां कानंतर िदवस
ानंतर िदवस असे एकूण
अपर िज
िदवस

ादं डािधकारी

िदवस

अपर िज

ादं डािधकारी

िदवस

अपर िज

ादं डािधकारी

ोटक पदाथाचा वापर
कर ासाठी वापर ासाठी परवाने आिण
नाहरकत माणप दे णे

ोटक परवा ां चे नुतनीकरण
पेटोिलयम पदाथाचा साठा
कर ासाठी वापर ासाठी परवाने आिण
नाहरकत माणप दे णे
ेस ॲड रिज े शन
वृ िड ेरेशन ेस अँड रिज े शन
िवदे शी दे णगी
कारणेबाबत परवानगी
दे णेबाबत
वय अिधवास व रा ीय
माणप
मुं बई जिमनीचे तुकडे पड ास पितबं ध करणे
व ां चे एक ीकरण करणे
महारा शे तजमीन जमीन धारणा कमाल
मयादा िव ी परवाना

िलपीक अ ल कारकून ना तह अपर
िचटणीस अपर िज ादं डािधकारी

िदवस

िज

ादं डािधकारी

िलपीक अ ल कारकून ना तह अपर
िचटणीस अपर िज ादं डािधकारी

िदवस

िज

ादं डािधकारी

िलपीक अ ल कारकून ना तह अपर
िचटणीस अपर िज ादं डािधकारी

िदवस

िज

ादं डािधकारी

िलपीक अ ल कारकून अपर
िचटणीस
िलपीक अ ल कारकून अपर
िचटणीस
अ र िज
िलपीक अ
िचटणीस
िलपीक अ
िचटणीस अ
िलपीक अ
िचटणीस अ

ादं डािधकारी
ल कारकून अपर
ल कारकून अपर
र िज ादं डािधकारी
ल कारकून अपर
र िज ादं डािधकारी

अिभले ख क अ यावत ठे वणे व अजदार यां चे
मागणीनुसार मािणत नकला दे णे तसे च
अ ल कारकून
मािहती अिधकार अंतगत अजाऐ एकि त
मािहती
ामपंचायत िनवडणूकीसं दभात कायालयीन
कामकाज

िज ा प रषद पंचायत सिमती िनवडणु की
संदभात कायालयीन कामकाज

िदवस
िदवस
िदवस
िदवस

अपर िज

ादं डािधकारी

िज

ादं डािधकारी

िज

ादं डािधकारी

अपर िज

ादं डािधकारी

िदवस

िज

ादं डािधकारी

िदवस

िज

ादं डािधकारी

िदवस

तहिसलदार सवसाधारण

िलपीक अ ल कारकून

िनवडणू क आयोगाकडून
िनवडणू क काय म जाहीर
तहिसलदार सवसाधारण
झा ानंतर ानुसार कायवाही उपिज ािधकारी महसू ल
करणे

िलपीक अ ल कारकून

िनवडणू क आयोगाकडून
िनवडणू क काय म जाहीर
तहिसलदार सवसाधारण
झा ानंतर ानुसार कायवाही उपिज ािधकारी महसू ल
करणे

ामपंचायत व िज ा प रषद पं चायत
सिमतीं ा िनवडणूक कालावधीत राखीव
संवगातून िनवडणूक लढिवणारे उमे दवार यां चे
जात पडताळणी माणप िमळणेबाबतचे
वा मा सद सिचव िवभागीय जात
माणप पडताळणी सिमती
को ापू र
यां चेकडे पाठिवणे

िदवस

िलपीक अ का ना तह करमणू क कर
अिधकारी

िच पटगृह व िफरते िच पटगृ ह परवाना
िच पटगृह व िफरते िच पटगृ ह ि मायसे स
बुकींग व
परवाना नुतनीकरण

िलपीक अ का ना तह
अिधकारी
िलपीक अ का ना तह
अिधकारी
िलपीक अ का ना तह
अिधकारी
िलपीक अ का ना तह
अिधकारी

डीओ िसनेमा ि मायसेस ितकीट िव ी
पूल पालर परवाना
डीओ खेळगृह अनु
ब परवाना

िलपीक अ ल कारकून

ी ि मायसे स व

करमणू क कर
करमणू क कर
करमणू क कर
करमणू क कर

िलपीक अ का ना तह करमणू क कर
अिधकारी

डीओ खेळगृह परवाना नुतनीकरण

िदवस
िदवस
िदवस
िदवस
िदवस
िदवस

तहिसलदार सवसाधारण
उपिज ािधकारी महसू ल

अपर िज

ािधकारी

अपर िज

ािधकारी

अपर िज

ादं डािधकारी

अपर िज

ािधकारी

अपर िज

ािधकारी

अपर िज

ादं डािधकारी

अपर िज

ादं डािधकारी

अपर िज

ादं डािधकारी

िलपीक अ का ना तह करमणू क कर
अिधकारी

िदवस

िलपीक अ का ना तह करमणू क कर
अिधकारी

िदवस

ातं सैिनक िनवृ ी वेतन दु खवटा िनधी
वैदयकीय मदत व ता ा ारक करणां वर
कायवाही करणे िज ा प रषद व ामपं चायत
यां ना जिमन महसू ल उपकर व जिम न महसू ल
वाढीव उपकर अनुदान वाटप

िलपीक अ का ना तह

िदवस

उपिज

रा पु र ृ त व क पुर ृ त योजनां चे
अनुदान तालु कािनहाय वाटप करणे

िलपीक अ का

िदवस

नायब तहिसलदार वसुली
उपिज ािधकारी महसू ल

नाटयगृह तमाशे मे ळे यां ना अनु

ी

सावजिनक करमणू क कर क ाना अनु

ी

ा सै क

ािधकारी महसू ल

आम आदमी िवमा योजना िनयं ण व िनधी
वाटप

िलपीक अ का

िदवस

नायब तहिसलदार वसुली
उपिज ािधकारी महसू ल

रा पु र ृ त व क पुर ृ त योजनां चे
आले ा त ारी अजावर कायवाही करणे

िलपीक अ का

िदवस

नायब तहिसलदार वसुली
उपिज ािधकारी महसू ल

आम आदमी िवमा योजना लाभािथ व िश वृ ी
सी डी आम आदमी डे थ ेम याबाबतची
िलपीक अ का
कायवाही करणे

िदवस

नायब तहिसलदार वसुली
उपिज ािधकारी महसू ल

ातं सैिनक व ता ा
खचाचा ताळमेळ घेणे

िलपीक अ का

िदवस

नायब तहिसलदार वसुली
उपिज ािधकारी महसू ल

िलपीक अ का

िदवस

नायब तहिसलदार वसुली
उपिज ािधकारी महसू ल

ारक िनधी

ा

संजय गां धी योजना व इं िदरा गां धी योजना
आ थापनेवरील वेतन खचाचा ताळमे ळ घे णे

िनवडणू क आयोगाकडून
िनवडणू क काय म जाहीर
िज
झा ानंतर ानुसार कायवाही
करणे

िनवडणू क िवषय कामे नगरपािलका

िलपीक अ ल कारकून

आ थापना व लेखा िवषयक कामे न पा

िलपीक अ ल कारकून नगरपािलका शासनाकडील आदे शानुसार
शासन
िदले ा कालावधीत िदवस

नगरपािलका

रावर करावयाची कामे

कायालयीन करणे
मािहती अिधकारात मागणी केलेली मािहती
िबनशेती करणातील नाहरकत अिभ ाय
नोकरी िवषयक क
दाखला

क

दाखला ह

ां तरण माणप

िलपीक अ
शासन
िलपीक अ
शासन
िलपीक अ
शाखा
िलपीक अ

ल कारकून नगरपािलका
ल कारकून नगरपािलका
ल कारकून भू संपादन
ल कारकून

िलपीक अ ल कारकून तहिसलदार
पु नवसन िज ा पु नवसन अिधकारी
िलपीक अ ल कारकून तहिसलदार
पु नवसन िज ा पु नवसन अिधकारी

ा शासन अिधकारी

िज

ा शासन अिधकारी

िदवस

िज

ा शासन अिधकारी

िदवस

िज

ा शासन अिधकारी

िदवस

उपिज

ािधकारी भू संपदान

िदवस

उपिज

ािधकारी भू संपादन

िदवस

अपर िज

ािधकारी

िदवस

अपर िज

ािधकारी

इतर िज यात नाव नोंदणीसाठी नाहरकत
माणप दे णे

िलपीक अ का

गौणखिनज उ ननासाठी
खाणपटटा मं जूर करणे

अ का िज

वष मु दतीचा

िदवस

ा खिनकम अिधकारी

सं बंिधत सं कलनाचे िलपीक
अ का तहिसलदार अ धा
अिधकारी

िवतरण

सं बंिधत सं कलनाचे िलपीक
अ का तहिसलदार अ धा
अिधकारी

िवतरण

िशधापि केतील नावे समािव करणे नाव
वाढिवणे

सं बंिधत सं कलनाचे िलपीक
अ का तहिसलदार अ धा
अिधकारी

िवतरण

िशधापि केतील नाव कमी करणे

सं बंिधत सं कलनाचे िलपीक
अ का तहिसलदार अ धा
अिधकारी

िवतरण

िशधापि केतील प ा बदल करणे

सं बंिधत सं कलनाचे िलपीक अ का
तहिसलदार अ धा िवतरण
अिधकारी

दु म िशधापि का खराब फाटलेली इ

सं बंिधत सं कलनाचे िलपीक
अ का तहिसलदार अ धा
अिधकारी

िवतरण

दु म िशधापि का गहाळ

सं बंिधत सं कलनाचे िलपीक
अ का तहिसलदार अ धा
अिधकारी

िवतरण

नवीन रा

सं बंिधत सं कलनाचे िलपीक
अ का सहा िज ा पु रवठा
अिधकारी िज ा पु रवठा अिधकारी

नवीन िशधापि का मागणी

िशधापि केतील नावात दु

रा

ी

भाव दु कानाची मं जूरी

भाव धा

दु कान परवाना नुतनीकरण

तहिसलदार पु नवसन िज
पु नवसन अिधकारी

सं बंिधत सं कलनाचे िलपीक
अ का सहा िज ा पु रवठा
अिधकारी िज ा पु रवठा अिधकारी

िदवस

अपर िज

िदवस

िज

ा पु रवठा अिधकारी

िज

ा पु रवठा अिधकारी

िज

ा पु रवठा अिधकारी

िज

ा पु रवठा अिधकारी

िज

ा पु रवठा अिधकारी

िज

ा पु रवठा अिधकारी

िज

ा पु रवठा अिधकारी

िज

ािधकारी

िज

ािधकारी

कायालयीन िदवस
गृ हभे ट अस ास िदवस
अ था कायालयीन िदवस
िदवस

िदवस
गृ हभे ट अस ास िदवस
अ था कायालयीन िदवस
िदवस
जािहरनामा काढ
िदवस
िदवस

ानंतर

ािधकारी

ा

सं बंिधत सं कलनाचे िलपीक
अ का सहा िज ा पु रवठा
अिधकारी िज ा पु रवठा अिधकारी

िकरकोळ रॉकेल िव ी परवाने
िकरकोळ रॉकेल िव ी परवा ाचे नुतनीकरण

सं बंिधत सं कलनाचे िलपीक
अ का सहा िज ा पु रवठा
अिधकारी िज ा पु रवठा अिधकारी

भुसंपादन कामकाज

अ ल कारकून

िदवस

िज

ािधकारी

िदवस

िज

ािधकारी

उपिज

ािधकारी भु संपादन

उपिज

ािधकारी भु संपादन

उपिज

ािधकारी भु संपादन

िलपीक

चालू करणी िदवस जु ा
करणी िदवस बं द
कायालयाकडील करणी
िद वस

उपिज

ािधकारी भु संपादन

िज ािधकारी कायालय अिभले ख शाखेकडून
न ल कामी अिभले ख मागणी

िलपीक

चालू करणी िदवस जु ा
करणी िदवस बं द
कायालयाकडील करणी
िदवस

उपिज

ािधकारी भु संपादन

भूसंपादन मोबदला मागणी अज

िलपीक

कागदप ां
िदवस

उपिज

ािधकारी भु संपादन

ायालयीन कामकाज
ना हरकत दाखल अजासोबत मु ळ

मं डळ अिधकारी
व अ

भुसंपादन दाखला अज व कागदप िवहीत
नमु ने

को ापू र
िदनां क

िलपीक

िनयमानुसार

िदवस

िनयमानुसार
िदवस

ा पु तते नंतर

सही
अिवनाश सु भेदार
िज ािधकारी को ापू र

