तहिसलदार काय लय अिलबाग, िज. रायगड
लोकशाही िदन
सन 1999 पासून शासन सामा य शासन िवभाग यांचेकडील शासन
पिरप क

. सुधा-1099/सीआर-23/99/18-अ, िद. 29/12/99 अ वये िज हािधकारी

काय लयात मा. िज हािधकारी यां या अ य तेखाली लोकशाही िदन आयोिजत
कर यांत येत होता. सदर लोकशाही िदनात नागिरकां या त ार चे िनवारण झाले नाही तर
जनतेला याय िमळ यासाठी शासन पिरप क

. सूधा/1001/ . .70/2001/18-अ,

िद. 10/11/2001 अ वये मं ालय लोकशाही िदन मा. मु यमं ी यां या अ य तेखाली
आयोिजत कर यांत येत आहे .
यानंतर सदर कायप तीत सुधारणा होऊन शासन पिरप क

.

सूधा/1002/ सीआर-69/2002/18-अ, िद.22/7/2002 अ वये मिह या या दुस या
सोमवारी िवभागीय तरावर मा. िवभागीय आयु त यां या अ य तेखाली लोकशाही िदन
आयोिजत कर यांत आला आहे .
थािनक वरा य सं था या संबंिधतीतील नागिरकांचे त ारीचे िनवारण
जलद गतीने हो यासाठी शासन पिरप क

.महालो/1007/212/

53/07/18-अ,

िद.7/11/2007 अ वये बृह मुंबई, पुणे व नागपूर या महानगरपािलका माणेच उविरत
सव महानगरपािलकांम ये मिह या या पिह या सोमवारी महानगरपािलका लोकशाही
िदन आयोिजत कर यांत येतो. सदर िदवशी अजदार यांनी यांची त ार लोकशाही िदनी
वत: सादर करावयाचे असतात.

शासन पिरप क

. सूधा-2011/

.189/11/18-अ, िद.26/9/2012

अ वये तालुका/िज हा/महानगरपािलका/िवभागीय/मं ालय तरावरील लोकशाही िदन
अंमलबजावणी बाबत एकि त आदे श िनगिमत कर यांत आलेले आहे त.

1

तालुका तर

2

िज हािधकारी/महानगरपािलका
आयु त तर

3

िवभागीय आयु त तर

4

मं ालय तर
वरील माणे

येक मिह या या ितस या
सोमवारी
येक मिह या या पिह या
सोमवारी
येक मिह या या दुस या
सोमवारी
येक मिह या या पिह या
सोमवारी

येक तरावर लोकशाही िदन आयोिजत कर यांत येतो. सदर

िदवशी सावजिनक सु ी अस यास यानंतर येणा या कामकाजाचा िदवस लोकशाही िदन
हणून पाळ यात येतो.
या

या

े ाम ये िनवडणूकीकरीता आचारस हता लागू कर यांत

आलेली असेल अशा िठकाणी या तरावरील लोकशाही िदनाचे काय म आयोिजत
कर यात येऊ नये असे शासनाचे आदे श आहे त.
तालुका लोकशाही िदन काय माचे अ य

तहिसलदार असून

िज हािधकारी लोकशाही िदनाम ये अ य िज हािधकारी, महानगरपािलका लोकशाही
िदन काय माचे अ य

संबंिधत महानगरपािलका आयु त, िवभागीय तरावरील

लोकशाही िदनाचे अ य िवभागीय आयु त व मं ालय लोकशाही िदनाचे अ य मा.
मु यमं ी हे असतात.
वरील चारही तरावरील लोकशाही िदन काय म संबंधीत तरावरील
मु यालय िठकाणी 10.00 वाजता आयोिजत कर यांत येतो.
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अजदार यांनी यांचा अज िवहीत नमु यांत करावा. (नमुना प 1 अ ते 1 ड)
त ार/ िनवेदन वैय तीक व पाचे असावे.
चारही तरावरील लोकशाही िदनाकरीता अजदाराने अज िवहीत नमु यांत 15
िदवस आधी दोन तीत पाठिवणे आव यक आहे .
तालुका लोकशाही िदनानंतर 1 मिह याने िज हािधकारी /महानगरपािलका
आयु त लोकशाही िदनांत अज करता येईल. िज हािधकारी/महानगरपािलका
आयु त लोकशाही िदनानंतर दोन मिह यांनी िवभागीय लोकशाही िदनात व
िवभागीय आयु त लोकशाही िदनानंतर दोन मिह यांनी मं ालय लोकशाही
िदनांत अज करता येईल.
याय िव ठ करणे .
राज व/अपी स.
सेवा िवषयक, आ थापना िवषयक बाबी.
िवहीत नमु यांत नसणारे व यासोबत आव यक या कागदप ां या ती न
जोडलेले अज.
अंतीम उ र िदलेले आहे / दे यांत येणार आहे . अशा करणी पु हा याच िवषया
संदभ त केलेले अज.
त ार/िनवेदन वैय तीक व पाची नसेल तर
वरील माणे जे अज लोकशाही िदनाकरीता वकृत करता येऊ शकणार नाहीत
असे अज सं बंिधत िवभागाकडे आव यक कायवाहीसाठी साठ िदवसांत
पाठिव यांत यावेत व याची त अजदारास पृ ठांकीत करावी.

