1. 'आपले सरकार' पोर्ट लवर जाण्यासाठी प्रथम गूगलवर (google.com) 'आपले सरकार' र्ाईप करावे.
तुम्हाला खाली दर्टववल्याप्रमाणे ललक वदसेल.

2. वरील https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/ या ललक वर क्लीक केल्यावर वदसणाऱ्या 'तक्रार विवारण ' या
विन्हावर क्क्लक करूि 'आपले सरकार तक्रार विवारण प्रणाली ' या संकेतस्थळावर जाता येईल.

3. मुख्य पृष्ठाच्या उजवीकडील कोपऱ्यामध्ये भाषेसाठी पयाय दे ण्यात आलेले आहे त. मराठी वा इंग्रजी भाषा विवडता येते.

4. िागवरक लॉग-इि : 'िागवरक लॉवगि' वर क्लीक केलयावर तुम्हाला तुमिा मोबाईल क्रमांक आवण ईमेल यांिी वविारणा केली जाईल.
पवहल्या रकान्यात मोबाइल क्रमांक व दु सऱ्या रकान्यात आपल्या इमेल िी िोंद करावी व 'सत्यावपत' वर क्क्लक
केल्यािंतर तुम्ही वदलेल्या क्रमांकावर आवण इमेल वर 'ओर्ीपी ' (OTP) पाठवण्यात येईल.

5. आपल्या मोबाईल क्रमांक / ईमेल वर प्राप्त झालेल्या ओर्ीपीिी (OTP ) िोंद करा व 'सत्यावपत' वर क्क्लक करा.

6. “आपले सरकार- तक्रार विवारण प्रणाली” मध्ये प्रवेर् केल्यावर उजवीकडील कोपऱ्यात दोि पयाय वदसतील.
* तक्रार दाखल करा - िवीि तक्रार दाखल करण्यासाठी इथे क्क्लक करा.
* तक्रारीिी सद्यक्स्थती बघा - आपण आधी दाखल केलेल्या तक्रारीिी सद्यक्स्थती पाहण्यासाठी इथे क्क्लक करा.

7.तक्रार दाखल करण्यासाठी प्रथम आपलं िाव िोंदवावे. त्यािंतर तक्रार दाखल करण्यासाठी प्रर्ासि स्तरािी विवड
करावी. तसेि आपण राहत असलेल्या वजल्हा व तालुकयािी िोंद करावी.
प्रर्ासि प्रकारामध्ये आपण वजल्हा स्तरावर वजल्हावधकारी, वजल्हा पवरषद, पोलीस व महािगरपावलका यांच्याकडे तक्रार
दाखल करू र्कता. तसेि मं त्रालयीि स्तरावर मंत्रालयातील ववभागािी विवड करू र्कता.



गाव / तालुका / वजल्हास्तरावरील कायालयाच्या कामकाजासंबध
ं ी तक्रारीसाठी 'वजल्हा' पातळीवर क्क्लक करा.



धोरणात्मक अथवा मंत्रालयीि ववभागाच्या कामकाजासंबध
ं ी तक्रारीसाठी 'मंत्रालय' पातळीवर क्क्लक करा.



तक्रारींिे स्वरूप : - इथे आपली तक्रारींिे स्वरूप विवडा.



तुमिी तक्रार :-

तुमिी तक्रार :- इथे आपली तक्रार वलहू र्कता.आपली तक्रार कृपया २००० र्बदांमध्ये ववस्तृत

स्वरूपात वलहा. जेणेकरूि कायालयीि अवधकारी / कमटिारी यांिा ती सहज समजता येईल वर त्यावर कायटवाही करणे
सोपे जाईल.


प्रवतमा अपलोड करा : - प्रवतमा अपलोड करायिी असल्यास 'Brows' बर्णावर क्क्लक करा. प्रवतमा अपलोड करा : प्रवतमा अपलोड करायिी असल्यास 'Brows' बर्णावर क्क्लक करा. प्रवतमेिी फाईल png,jpg, jpeg प्रकारातील असावी
आवण २mb पेक्षा जास्त असू िये.



दस्तऐवज अपलोड करा : - इथे 'PDF' स्वरूपातील दस्तऐवज अपलोड करू र्कता. फाईल २mb पेक्षा जास्त असू िये.

8. 'Preview' बर्िावर क्क्लक केल्यावर पुढील पािावर तुम्हाला तुम्ही दाखल केलेल्या तक्रारीिा प्रर्ासि स्तर, प्रकार, तक्रारीिे
स्वरूप , तक्रार तसेि सोबत जोडलेल्या दस्तऐवजािे िाव वदसेल. सवट तपर्ील बरोबर आहे यािी खात्री करूि 'Confirm &
Submit' बर्िावर क्क्लक करा. तक्रारीच्या तपर्ीलात काही बदल करायिाअसल्यास 'Edit' बर्िावर क्क्लक करा.

9. 'Confirm & Submit' बर्िावर क्क्लक केल्यावर तुमिी तक्रार दाखल केली जाईल आवण तुम्हाला तुम्ही तक्रार दाखल
करतािा वदलेल्या दू रध्विी(मोबाइल) व ई-मेल वर तसे सूवित करण्यात येईल. तुम्ही दाखल केलेल्या तक्रारीिी प्रत PDF
स्वरूपात डाऊिलोड करता येईल. त्यासाठी 'Download PDF' वर क्क्लक करा.

10. तक्रारीिी सद्यक्स्थती पाहण्यासाठी 'सद्यक्स्थती बघा ' बर्िावर क्क्लक करा. आपल्या प्रलंवबत तक्रारीिी सद्यक्स्थती व
ववभागही आपण येथे पाहू र्कता. संबवधत कायालयाकडू ि तक्रारींिे विराकरण केल्यावर ई-मेल तसेि मोबाईल एस एम एस द्वारे
आपणास कळववण्यात येईल. आपण दाखल केलेल्या सवट तक्रारी व त्यावर केलेली कायटवाही आपण येथे पाहू र्कता.

11. विराकरण झालेल्या तक्रारीवर आपण आपलं मत मांडू र्कता. तसेि त्यावर वर्प्पणी सुद्धा करू र्कता . आपल्या तक्रारीच्या
उत्तरावर आपण सहमत असल्यास 'समाधािी'( Satisfied ) व असमाधािी असल्यास 'असमाधािी' ( Dissatisfied) यावर क्क्लक
करूि त्याखाली वदलेल्या रकान्यात आपली वर्प्पणी वलहू र्कता.

12. आपल्या तक्रारींिे विराकरण २१ वदवसात ि झाल्यास आपण पोर्ट ल वर वदलेल्या िोडल अवधकाऱ्यांर्ी तसेि त्यांच्या ववरष्ठ
अवधकाऱ्यांर्ी दू रध्विी अथवा ई-मेल द्वारे संपकट करू र्कता. संकेतस्थळावरील 'अवधकारी संपकट' या बर्िावर क्क्लक केल्यावर
तुम्हाला प्रर्ासकीय िोडल अवधकाऱ्यांिी यादी वदसेल.

13. तक्रार दाखल करतािा काही तांवत्रक अडिणी आल्यास आपण 'कॉल सेंर्र' या बर्िावर वदलेल्या केंद्रार्ी संपकट करू
र्कता.

