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महाराष्ट्र शासि
सामान्य प्रशासि नवभाग
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प्रस्ताविा :सांदभाधीि शासि निणणय, नदिाांक 24 ऑगस्ट, 2016 अन्वये “आपले सरकार” या

ऑिलाईि

प्रणालीच्या सांचलिासांदभात सवणसमावेशक कायणपध्दती नवहीत करण्यात आली आहे . जितेच्या तक्रारीचे
समयबध्द पध्दतीिे निवारण व्हावे यासाठी राज्यात “आपले सरकार” ही सांगणकीकृत प्रणाली सुरु करण्यात
आली आहे . या प्रणालीवर प्राप्त तक्रारींचे सनियांत्रण मांत्रालय स्तरावर सांबनां धत प्रशासकीय नवभागाांचे सनचव/
प्रधाि सनचव/ अपर मुख्य सनचव याांिी करावयाचे आहे व त्या त्या टप्प्यावर या कामकाजाचा आढावा घेणे
आवश्यक आहे . त्याचप्रमाणे मुख्य सनचव तसेच मुख्यमांत्री सनचवालयाकडू ि या प्रणालीत दाखल झालेल्या
तक्रार निवारण कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल असे शासि निणणयान्वये नवहीत करण्यात आले
आहे . यािुषांगािे “आपले सरकार” पोटण लवरील तक्रार निवारणाबाबत सवणसमावेशक सूचिा दे ण्याची बाब
नवचाराधीि होती.
शासि पनरपत्रक :वरील पार्श्णभम
ू ीवर “आपले सरकार” पोटण लवरील तक्रार निवारणाबाबत प्रभावी अांमलबजावणी
होण्याच्या दृष्ट्टीिे खालीलप्रमाणे सूचिा दे ण्यात येत आहे त :अ) प्रणालीवर प्राप्त तक्रारींचे सनियांत्रण मांत्रालय स्तरावर सांबनां धत प्रशासकीय नवभागाांचे सनचव/ प्रधाि
सनचव/ अपर मुख्य सनचव याांिी करावयाचे आहे . त्यािुषांगािे प्रणालीवर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचा
दरमहा आढावा घेऊि, तक्रारींचे नवनहत कालावधीमध्ये निवारण करावे व तक्रारदारास पोटण लवर
अवगत करावे.
ब) ज्या तक्रारींचे नवहीत कालावधीत निवारण झाले िसेल त्याबाबत निवारणास जबाबदार असलेल्या
सांबनां धत अनधकाऱ्याांकडू ि खुलासा घेऊि निवारणाची कायणवाही तातडीिे करण्याबाबत त्याांिा
निदे श दे ण्यात यावेत. प्रत्येक सनचवािी खाली िमूद नववरणपत्रामध्ये याबाबतचा आढावा प्रत्येक
मनहन्याच्या 05 तारखेपयंत घ्यावा.
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शासि पनरपत्रक क्रमाांकः सांकीणण-2018/प्र.क्र. 82 /18 (र.व का.),

क) राज्य शासिाांतगणत सवण क्षेत्रीय कायालयाच्या नवभाग प्रमुखाांिी त्याांच्या कायालयाांकडे तसेच त्याांच्या
अनधिस्त कायालयाांकडे प्राप्त “आपले सरकार” पोटण लवरील तक्रारींचा

आढावा घेऊि

त्याबाबतचा अहवाल त्याांच्या मांत्रालयीि प्रशासकीय नवभागाकडे वरील िमूद नववरणपत्रामध्ये
प्रत्येक मनहन्याच्या 05 तारखेपयंत सादर करावा.
ड)

ज्या तक्रारींचे क्षेत्रीय कायालय स्तरावर नवहीत कालावधीत निवारण होत िसेल, त्याबाबत त्याांिी
वनरष्ट्ठ कायालयास मागदशणि /अनभप्राय/ मान्यता यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. अनभप्राय प्राप्त
करुि घेऊि तक्रारीचे निवारण करुि, त्यािुसार पोटण लवर तक्रारदारास अवगत करावे.

इ) ज्याप्रकरणी उपलब्ध नियम, शासि निणणय, पनरपत्रक यामधील तरतुदीिुसार तक्रारीचे नवहीत
कालावधीत निवारण होणे शक्य िसल्यास व या निवारणास काही अनतनरक्त कालावधी लागू शकेल
अशी पनरस्स्िती असल्यास त्याबाबत योग्य ती कारणनममाांसा िमूद करुि तक्रारदारास पोटण लवर
अवगत करावे.
ई) मांत्रालयीि प्रशासकीय नवभागाांशी सांबनां धत प्राप्त ज्या तक्रारीचे नवनहत कालावधीमध्ये निवारण करणे
अिवा ती तक्रार निवारण करणे सांबनां धत नवभागाच्या सनचवाांिा शक्य होत िसल्यास, त्याबाबत
आवश्यक कारणनममाांसा िमूद करुि नवभागाचे प्रभारी मा. मांत्री महोदय याांची मान्यता घेऊि त्या
तक्रारीचे निवारण करणे शक्य िसल्याबाबत अजणदारास अवगत करावे व तसे पोटणलवर िोंदवावे.
2.

सदर शासि पनरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर

उपलब्ध असूि, त्याचा सांगणक साांकेताांक 201805241757598007 असा आहे . तसेच सदर पनरपत्रक
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि निगणनमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे,
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Zagade
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(महे श झगडे )
प्रधाि सनचव (प्र.सु.र.व का. )
प्रनत,
1. मा .मुख्यमांत्रयाांचे अपर मुख्य सनचव, मांत्रालय, मुांबई 032 400,
2. मा.मुख्य सनचव याांचे सह सनचव, मांत्रालय, मुांबई 400 032,
3. सवण मांत्रालयीि प्रशासकीय नवभागाांचे अपर मुख्य सनचव / प्रधाि सनचव / सनचव,
4. निवड िस्ती (कायासि 18), सामान्य प्रशासि नवभाग, मांत्रालय, मुांबई 400 032.
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