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                 सवचसामान्य जनतेकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी/अडर्णी याांर्ी न्याय व तत्परतेने शासकीय 
यांत्रणेकडून सोडवणकू करण्यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणनू “ लोकशाही ददन ” 
दजल्हादधकारी, महानगरपादलका आय क्त, दवभागीय आय क्त आदण मांत्रालय स्तरावर राबदवण्यात येत 
असतो.  याबाबत सामान्य प्रशासन दवभागाच्या उपरोक्त सांदभच क्रमाांक 1 व 2 च्या पदरपत्रकान्वय े
अांमलबजावणीबाबतर्े एकदत्रत आदेश दनगचदमत करण्यात आले आहेत.  

 2.   “लोकशाही ददन” हा ताल का स्तरावर प्रत्येक मदहन्याच्या दतसऱ्या सोमवारी, 
दजल्हादधकारी/महानगरपादलका आय क्त स्तरावर प्रत्येक मदहन्याच्या पदहल्या सोमवारी, दवभागीय 
आय क्त स्तरावर प्रत्येक मदहन्याच्या द सऱ्या सोमवारी तर मांत्रालयीन स्तरावर प्रत्येक मदहन्याच्या 
पदहल्या सोमवारी ठरदवण्यात आला असून या ददवशी सावचजदनक स ट्टी असल्यास, त्यानांतर येणारा 
कामकाजार्ा ददवस लोकशाही ददन म्हणनू पाळण्यात येतो.  

3.    लोकशाही ददनारोजी सवच सामान्य नागरीक त्याांच्या दवदवध तक्रारी शासनाकडे सादर करत 
असून त्यावर न्याय दमळण्यार्ी अपेक्षा करीत असतो.  या ददनारोजी सांबांदधत तक्रारदाराच्या अजावर 
स नावणी घेऊन योग्य ते दनदेश सांबांदधत अदधकाऱ्याांना देऊन तक्रारदारार्ा अजच त्वरीत दनकाली काढणे 
अपेदक्षत असते.  असे असताांनाही दवदवध तक्रार अजाद्वारे त्याांना या लोकशाही ददनाच्या माध्यमातून 
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न्याय दमळत नसल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त होत असतात.  लोकशाही ददन हा महसूल दवभागाच्या 
अदधकाऱ्याांच्या अदधपत्याखाली आयोदजत करण्यात येत असतो.  त्याम ळे महसूल दवभागाच्या 
अदधकाऱ्याांनी याबाबत अदधक दक्षता घेणे अपेदक्षत आहे.   

 
4. सामान्य प्रशासन दवभागाकडून याबाबत वळेोवळेी पदरपत्रके दनगचदमत करुन लोकशाही 
ददनाबाबत योग्य त्या सूर्ना देण्यात आल्या आहेत.  या सूर्नाांर्े अन पालन करण्यात याव.े सदर 
पदरपत्रके महाराष्ट्र शासनाच्या वबेसाईटवर उपलब्ध आहेत.  लोकशाही ददनार्े महत्व लक्षात घेऊन 
त्यामध्ये समादवष्ट्ठ केल्या जाणाऱ्या तक्रार अजांवर तात्काळ कायचवाही करुन केलेल्या कायचवाहीर्ा 
अहवाल सामान्य प्रशासन दवभागास दवदहत कालमयादेत पाठदवण्यात यावा. 
 

सदर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा सांकेताक 201403181545008219 असा आहे. हा आदेश 
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याांच्या आदेशान सार व नावाने.  

    ( राजेंद्र बेंगळे ) 
 शासनार् ेउप सदर्व 
प्रत, 

1. सवच दवभागीय आय क्त 
2. सवच दजल्हादधकारी/सवच अदतदरक्त दजल्हादधकारी/ सवच सहायक दजल्हादधकारी/ सवच 

तहदसलदार 
3. सवच सह सदर्व/उप सदर्व, महसूल व वन दवभाग, 32 वा मजला, सेंटर १ इमारत, 

जागदतक व्यापार कें द्र, कफ परेड, म ांबई 05. 
4. मा.अ.म .स. (महसूल) याांर् ेदव.का.अ., मांत्रालय, म ांबई 32. 
5. दनवडनस्ती म-8. 
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