जळगांव शहर महानगरपािलका,जळगांव
अिभलेखा िवभाग
* नागरीकांची सनद *
महारा
वप
नुसार

शासन सामा य शासन िवभागाकडील पिरप क .सनद-2018/ . ./5/निव-29 िद.12/04/2019
.संकीण-2019/सं. .584/निव-25 िद.16/04/2019 अ वये अिधिनयमातील कलम 8(1) व (2)
येक काय लयाम ये कवा िवभागाने आप या काय लयात चालणारी कामे िकती िदवसांत पार पाडावी
याबाबत मािहती खालील माणे दे यात येत आहे .

1) स काय लयातील वातावरण

2) लोकाभीमुख बैठक यव था

3) सव ना सौज याची व समान वागणूक

4) सुलभ व पर सेवा

5) पारदशक काय णाली
अिभलेखा िवभागात केले जाणारे कामकाज
काय लयीन वेळ-10 ते 6:00
अ. .

कत य

कालमय दा

फी

1
2

इितवृ हाताने िलहू न पािहजे अस यास
इितवृ छायांकीत त

7 िदवस
7 िदवस

1 . ती द
12 . ती त (ए-4)

3

डाटा उतारा

7 िदवस

50 . ती उतारा

4

िडमांड उतारा

7 िदवस

12 . ती उतारा

5
6

मतदार यादीत नाव अस याचा दाखला
मतदार यादी िव ी

7 िदवस
7 िदवस

12 . ती दाखला
म.न.पा.ने ठरवून िदलली कमत

7

मािहती अिधकारांतगत अज

30 िदवस

िनयमा माणे

अ) अपूण मािहती व चूकीची मािहती िद यास उतारा कवा न कला शोध अहवाल व न कल दे णे कालावधी 15
िदवसांचा राहील.
ब) मािहती अिधकार अपूण मािहती व चूकीची मािहती िद यास उतारा कवा न कल शोध अहवाल व न कल दे णे
कालावधी 15 िदवसांची राहील.
क) सन 2011 नंतरचे अज केले या िदवसांपासून 7 िदवस.

जळगांव शहर महानगरपािलका,जळगांव
अिभलेखा िवभाग
ये क कामाची कालमय दा

अ. .

काम व काय

1

1) द तऐवज
वग करण
2) माणीत तीदे णे

2
3

3) मािहती अिधकार
2005 अ वये
द तऐजवज
तपासणी

िदवस व तास पूण होणे साठी

जबाबदार अिधकारी

उपिवधी माणे

ी.अिवनाश बािव कर
अिभलेखापाल
ी.अिवनाश बािव कर
अिभलेखापाल

7 दवसांचे आत
वर त उपल ध ् क न

दे णे

ी.अिवनाश बािव कर
अिभलेखापाल

त ार िनवारण
अिधकारी
उप-आयु त सा. .
उप-आयु त सा. .
उप-आयु त सा. .

जळगांव म.न.पा.येथील अिभलेखा काय लयाम ये उपल ध द तऐवजांची यादी द तऐवजाचा िवषय

अ. .

द तऐवजाचा कार

ठे व याचा कालावधी

जतन कालावधी

1
2

अ – वग
ब-वग

कायमचे म.न.पा.चे
10 वष नंतर नाश कर याकरीता

कायम
10

3

क-1 वग

10 वष नंतर नाश कर याकरीता

10

4

क-वग

5 वष नंतर नाश कर याकरीता

5

5

ड-वग

1 वष नंतर नाश कर याकरीता

1

जळगांव शहर महानगरपा लका, जळगांव
अ त मण वभाग

* नागरीकांची सनद *
महारा शासन सामा य शासन िवभागाकडील पिरप क .सनद-2018/ . ./5/निव-29 िद.12/04/2019 व प
.संकीण-2019/सं. .584/निव-25 िद.16/04/2019 अ वये अिधिनयमातील कलम 8(1) व (2) नुसार येक
काय लयाम ये कवा िवभागाने आप या काय लयात चालणारी कामे िकती िदवसांत पार पाडावी याबाबत मािहती
खालील माणे दे यात येत आहे .
कार

कालावधी

मुदतीत पूतता न

झा यास संबंधीत

अ पल य

अ धकार

जबाबदार अ धकार
वर ल कारवाई

सु वधा

नयमानुसार

उपायु त

नयमानुसार

उपायु त

15 दवस

नयमानुसार

उपायु त

30 दवस

नयमानुसार

उपायु त

30 दवस

नयमानुसार

उपायु त

4) मा हतीचा अ धकार 2005

30 दवस

नयमानुसार

उपायु त

5) अ त मण बाबत मंब
ु ई

30 दवस

नयमानुसार

उपायु त

नयमानुसार

उपायु त

मनपा

र

यावर ल

करणारे

लोटगाडी तसेच इतर

नमाण 2 दवस

अडथळा

करकोळ

व े ते यांचे अ त मणक काढणे
अ त मण मो हम करतांना ज त कर यात फे रवाला यांनी नाशीवंत
आलेले सा ह य परत करणे बाबत (मा. मालाची
महासभा ठराव

.611 द. 28/02/2017 के यास

अ वये)

मागणी
याच

दवशी

माल परत करता येईल.

1) हातगाडी शु क

. 501/-

वना नाशवंत माल 30

2) वजनकाटा व नाशवंत भाजीपाला,
फळे -

दवसात

. 251/-

त ार
1) अ त मण बाबत कायालयीन
आदे श
2) अ त मण बाबत लोक त नधी
यांचे कडील त ार
3) अ त मण बाबत लोकशाह
त ार

दन

अंतगत मा हती दे णे बाबत

ां तक

महानकगरपा लका अ ध नयम
1949 चे कलम 44 अ वये

6) अना धकृत बांधकाम न क शत
करणे

पोल स बंदोब त
उपल धते

माणे

जळगांव शहर महानगरपािलका,जळगांव
सामा य शासन िवभाग/आ थापना िवभाग

* नागरीकांची सनद *
महारा शासन सामा य शासन िवभागाकडील पिरप क .सनद-2018/ . ./5/निव-29
िद.12/04/2019 व प
.संकीण-2019/सं. .584/निव-25 िद.16/04/2019 अ वये अिधिनयमातील
कलम 8(1) व (2) नुसार येक काय लयाम ये कवा िवभागाने आप या काय लयात चालणारी कामे
िकती िदवसांत पार पाडावी याबाबत मािहती खालील माणे दे यात येत आहे .
कमचा यां या त ारी बाबत

कालावधी

Complaints of Employees
1

सेवाजे ठता डावललेबाबत
The Seniority list im improper.

2.

पदो नती डावलेले बाबत
Denied the promotion in service.

3.

दे य वेतनवाढ न िमळणे बाबत
Increment not given.

4.

वेतन अदा न केलेबाबत
Salary not paid.

5.

7.

वेतन दानात ट
ु ी असलेबाबत

रजा मंजरु ी आदे श ा त न झा याबाबत

7 day
7 िदवस
7 day
7 िदवस

7 िदवस
7 day
7 िदवस
7 day

विर ठांकडु न मानिसक छळ होत असलेबाबत

7 िदवस

रजेचा पगार

इतर
other

7 day
7 िदवस

Regarding leave salary.
9.

7 िदवस

Leave sanctioned order not received.

Mental torture from seniors.
8.

7 day

7 day

Errors/Problems in payment of salary.
6.

7 िदवस

7 day
7 िदवस
7 day

(राज पाटील)
आ थापना अिध क
जळगांव शहर महानगरपािलका,जळगांवE:\windows 7 save data\NAGRIKANCHI SANAD\EST NAGRIKANCHI SANAD 1571.

जळगांव शहर महानगरपािलका,जळगांव
घरकुल वसुली िवभागाकडील जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील नागरीकांची सनद
अ. .

लोकसेवांची सं या

1

मागणी रिज टर उतारा दे णे

2

थकबाकी नस याचा दाखला
दे णे

आव यक कागद प

फी

िनयतकाल
मय दा

पदिनदशीत
अिधकारी

थम अिपलीय
अिधकारी

ि तीय अिपलीय
अिधकारी

िवहीत नमु यातील अज

12/-

3 िदवस

वसुली िलपीक घरकुल अिध क म.उपायु त (महसुल
)

िवहीत नमु यातील अज

20/-

3 िदवस

वसुली िलपीक घरकुल अिध क म.उपायु त (महसुल
)

जळगांव शहर महानगरपािलका,जळगांव
सानेगु जी

संचिलत
ंथालय व वाचनालय िवभाग

* नागरीकांची सनद *
मा.आयु त (सा. .) यांचेकडील आदे श .जा. ./उ.आ.का./84/2019 िद.18/04/2019 अ वये महारा शासन सामा य शासन िवभागाकडील पिरप क .सनद-2018/ . ./5/निव-29 िद.12/04/2019 व प
.संकीण-2019/सं. .584/निव-25 िद.16/04/2019 अ वये अिधिनयमातील कलम 8(1) व (2) नुसार येक काय लयाम ये कवा िवभागाने आप या काय लयात चालणारी कामे िकती िदवसांत पार पाडावी
याबाबत मािहती खालील माणे दे यात येत आहे .
सेवांचा तपिशल

सेवा पुरिवणारे अिधकारी
/ कमचारी यांचे नाव व
हु ा

सेवा पुरिव याची
िवहीत मुदत

ु ी अस यास
ट
अजदारास
कळिव याची मुदत

सेवा मुदतीत न पुरिव यास
त ार करावयाचा विर ठ
अिधका यांचे नांव हु ा

2

3

4

5

6

ंथालय वाचनालय वेळ स.8.00 ते 12.00 व दुपारी 03.30 ते 06.00.
ंथालय :- सभासद होणेसाठीचे िनयम
1. नवीन सभासद करणेबाबत.
2. ंथालयातफ जळगांव शहरातील नागिरकांना, वाचकांना ंथालयाचे सभासद क न यांना ंथ सेवािदली जाते.
3. ंथालयाचे वगणीदार सभासद होणेसाठी िवभागातफ छािपल अज िदले जातात.
4. ंथालयाचे वगणीदार सभासद होणेसाठी नागिरक / वाचकांना आधार काड, रे शनकाड, िनवडणूक आयोगाचे ओळखप कवा इतर
रिहवास पुर याची छायांिकत त व आपला अिलकडील काळातील पासपोट साईज फोटो सभासद हो या या अज सोबत जोडणे
आव यक आहे .
5. ंथालय वगणीदार सभासदांसाठी वग-1, वग-2, वग-3 व बाल िवभागासाठी वग-4 चालिवले जातात. सभासद होताना नागिरक
वाचकाने ठरवावे की, या या आवडीनुसार कोण या वग चे सभासद हावे.
6. वग नुसार अनामत र कम, वेश फी, घटना त फी, दरमहा वगणी इ यादी तपिशल खालील माणे :-

ी.समाधान गुलाब
चौधरी,
िलपीक,
( ंथालय िवभाग)
1 िदवसात तसेच
ता काळ याच
िदवशी

2 िदवसांत
कळिव यात येते

अ.
.

1
1.

वग

अनामत
.

वेश
फी

1 ला
2 रा

.200/.150/-

.25/.25/-

3 रा
4 था

.50/.50/-

.25/.25/-

आजीवन सभासद वग1

घटना त
फी

दरमहा
वगणी

वा षक
वगणी

सवलत

.5/.5/-

.20/.15/-

.240/.180/-

2 पु तके वाचनासाठी घरी िदले जातील.
1 पु तके वाचनासाठी घरी िदले जाईल.

.5/-

.10/.5/-

.120/.60/-

नवे कवा जुन 1 मािसक वाचनासाठी घरी िदले जाईल.
1 बालिवभागाचे पु तक वाचनासाठी घरी िदले जाईल.

दे णगी

.5,001/-

2 पु तके वाचनासाठी घरी िदले जातील.

दे णगी

.3,001/-

1 पु तके वाचनासाठी घरी िदले जाईल.

आजीवन सभासद वग2
मनपा कमचारी वग-1

.200/-

.25/-

.5/-

.10/-

.120/-

2 पु तके वाचनासाठी घरी िदले जातील.

मनपा कमचारी वग-2

.150/-

.25/-

.5/-

.7.50/-

.90/-

1 पु तके वाचनासाठी घरी िदले जाईल.

ी.मह कुमार सुकदे व
पाटील,
िलपीक,
(उपक
.2 आदश
नगर)

ी.मिणराम िहरालाल डाबोरे ,
ंथपाल

2.

3.

ंथालय :- वगणीदार सभासदांचे नांव कमी करणेबाबतचे िनयम
1. वगणीदार सभासदांचे नांव कमी कर यासाठी ंथालययीन छािपल अज भ न दे णे आव यक आहे .
2. सभासदाचे नांव कमी करणेचे अज सोबत मुळ अनामत र कमची पावती जोडणे आव यक आहे .
3. सभासदाकडे ंथालयाची चालू बाकी कवा थकबाकी असलेली वगणी भरणे आव यक आहे .
4. ंथालयाचे सभासदाकडे असलेली पु तके ंथालयात जमा करणे आव यक आहे .
5. विर ठां या मंजरू ीनंतरच सभासदांना जमा असलेली अनामत र कम परत िदली जाते.
वाचनालय :1. वाचकांसाठी व नागिरकांसाठी दररोज कािशत होणारी वृ प े, सा तािहके, पाि के वाचनालय िवभागात वाचनासाठी िवनामु य
उपल ध क न िदली जातात.
2. वाचनालयात येणारे वाचक, नागिरक यांचे मागणीनुसार व उपल धतेनस
ु ार वाचन सािह य वाचनासाठी िवनामु य उपल ध क न
िदले जाते.
3. पध परी ा अ यािसका िव ा य साठी ंथालयात उपल ध असलेले पध परी ा िवषयक पु तके, सा तािहके अ यासासाठी
काय लयीन वेळेत िवनामु य वाचनासाठी उपल ध क न िदले जातात.
4. ंथालयातफ तमाम वाचक व नागिरकांसाठी दरवष ंथ दशन स ताह साजरा केला जातेा. या ंथ दशनात ंथालयातील दु मळ
ंथ व नामवंत लेखकांचे ंथ व इतर वाचन सािह य िवनामु य पाह यासाठी ठे वले जातात. व वाचकांना ते ंथ हाताळ याची संधी
ंथालयीन वेळेत उपल ध क न िदली जाते.

ी.समाधान गुलाब
चौधरी,
िलपीक,
( ंथालय िवभाग)

7 िदवस

ता काळ याच िदवशी

ी.मिणराम िहरालाल डाबोरे ,
ंथपाल

ी.वासुदेव कािशनाथ
खडके,
िलपीक,
वाचनालय िवभाग

1 िदवसात तसेच
ता काळ याच
िदवशी

2 िदवसांत
कळिव यात येते

ी.मिणराम िहरालाल डाबोरे ,
ंथपाल

वरील सव सेवा जळगांव शहर महानगरपािलका,जळगांव संचिलत सानेगु जी ंथालय व वाचनालय िवभागामाफत िद या जातात.

-1-

दवाखाना िवभाग
नागरीकांची सनद

2019
जळगांव शहर महानगरपािलका,
नागरीकांची सनद 2019
अ.
ं
1)

दवाखाने
( मुख काय लय)

शाहु नगर
जळगांव

02572241311

rch.jalgaon@gmail.com
hospitaljcmc@gmail.com

2)

कै.डी.बी.जैन

िशवाजी नगर,
जळगांव

rch.jalgaon@gmail.com

3)

कै.चेतनदास मेहता
णालय

02572227280/22
33362
02572239704

णालय

प ा

सधी कॉलनी,
जळगांव
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फोन नंबर

E-Mail ID

rch.jalgaon@gmail.com
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म.न.पा मे डीकल ऑफीसर
अ. .
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

दवाखाने
( मुख काय लय)
शाहु नगर जळगांव

कमचा यांची नावे
डॉ.राम रावलानी
(c.m.o)

फोन नंबर
0257-2241311

मोबाईल नं.
9403686229

कै. चेतनदास मेहता डॉ.िवजय घोलप
णालय (बा
ण (वै कीय अिधकारी )
िवभाग)
सधी
कॉलनी जळगांव

0257-2239704

9923381905

डॉ.मिनषा उगले
माताबाल
संगोपन
क िवभाग , शाहु (वै कीय अिधकारी
MCH)
नगर जळगांव
ी. सुरेशदादा जैन
डॉ.हे मेलता नेवे
दवाखाना,
प ाळा
(वै कीय अिधकारी
हु डको
मानधन)
कै. शािहर अमर शे ख डॉ.प लवी नारखे डे
दवाखाना (बा
ण (वै कीय अिधकारी
RCH)
िवभाग) जैनाबाद
जळगांव

0257-2241771

9423939962

म.मो. मुलतानी
दवाखाना (बा
ण
िवभाग), मे ह ण
जळगांव
व.नानीबाई
सुरजमल अ वाल

9423978121

9028322600

7276766637

डॉ.प लवी पाटील
(वै कीय अिधकारी
RCH)
डॉ.सोनल कुलकण
(वै कीय अिधकारी
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0257-2222432

9404048391
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8)

9)

10)
11)

RCH)
दवाखाना (बा
ण
िवभाग)
गणेश वाडी जळगांव
िड.बी.जैन दवाखाना
1) डॉ.सायली पवार
(आंतर ण व
(वै कीय
बा
ण िवभाग)
अिधकारी
िशवाजी नगर,
RCH)
जळगांव
2) डॉ.िशरीष ठु से
(वै कीय
अिधकारी)
3) डॉ.संजय पाटील
(वै कीय
अिधकारी)
4) डॉ.नेहा भारं बे
(वै कीय
अिधकारी)
मो. युसफ
ु दवाखाना,
(बा
ण िवभाग
हे थ पो ट)
पाझं रापोळ टाकी
जवळ, जळगांव

0257-2233362
0257-2227280

7387919077/
7841931484

-

िट.बी. एस दवाखाना
पंडीत िदनदयाल
उपा या आयुविदक
दवाखाना (बा
ण
िवभाग) िशवाजी
नगर जळगांव

• आंतर

• बा

ण िवभाग सुतीगृहाची वेळ 24 तास सेवा उपल ध

ण िवभागाची वेळ सकाळी 9.00 ते 1.00 व सं या. 4.00 ते 6.00
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आय. ही. आर. एस.
सेवा संदभ तील मािहती (बा
अ. िवषय
नं.
सेवेचा कार
1 स म अिधकारी
2 कोणाकडे अज करावयाचा
3 कोठे अज करावयाचा
4 सेवासाठी िनध रीत केलेला
कालावधी
5 बा
ण संपक िवभागात
िद या जाणा-या सेवा

6

सेवेसाठी लागणारे
आव यक कागदप

7

शासनाने ठरवुन िदलेले
सेवा शु क

बा

ण िवभाग)

ण संपक िवभाग तपासणी व उपचाराकरीता करावयाचा अज

आरो य सेवा
वे िकय अिधकारी ( सव )
वै िकय अिधकारी ( सव )
संबिधत े ातील मनपा दवाखा यात
ता काळ
1) ण तपासणी व उपचार
6) लहान मुलांची तपासणी व
उपचार
2) गरोदर माताची तपासणी
7) सुती प चात सेवा
3) योग शाळा तपासणी
8) लसीकरण
4) ए सरे
9) डॅा स सेवा
5) कु ा चाव यास ARV लस दे णे 10) तांबी मोफत
11) आय.सी.टी.सी. क
12) गभ िनरोधक गोळया व स ला
मोफत 13) िनरोध मोफत
1) केसपेपर
5) लसीकरण काड
2) शु क पावती
6) संदभ सेवा प
3) तपासणी पुव तपासणी प क 7) डॅा स उपचार प
4) एच आय ही तपासणी अहवाल 8) चाचणी अहवाल
1) . 5.00 केस पेपर
4) बा
ण सलाइन- 30 .
2) योग शाळे तील तपासणी नुसार
5) एच आय ही तपासणी
मोफत
3) इंजे शन िफ. . 5.00
6) डॅा स सेवा मोफत
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सेवा संदभ तील मािहती (आंतर
अ. िवषय
नं.
सेवेचा कार
1 स म अिधकारी
2
3
4
5

कोणाकडे अज
करावयाचा
कोठे अज करावयाचा
सेवासाठी िनध रीत
केलेला कालावधी
आंत ण िवभागात
िद या जणा-या सेवा

6

सेवेसाठी लागणारे
आव यक कागदप

7

शासनाने ठरवुन िदलेले
सेवा शु क

आंतर

ण िवभाग)

ण िवभागात दाखल हो यासाठी करावयाचा अज

आरो य सेवा
वै िकय अिधकारी
कै.डी. बी. जैन णालय
वै िकय अिधकारी
कै.डी. बी. जैन णालय
डी. बी. जैन णालय
ता काळ
गरोदर माताची सुती अ) िसझेरीयन ब) िचमटा क) सामा य
वै िकय गभपात
कुटुं ब िनयोजन श ि या
आपा कालीन क
साथरोग़ िनयं ण िवभाग
उ माघात क
केसपेपर
सुती पुव काड
पुव चे उपचारांचे शासकीय, िनमशासिकय, खाजगी णालयाचे
अहवाल
4) चाचणी अहवाल उदा. योग शाळा अहवाल, सोनो ाफी, ए सरे
अहवाल.
5) शु क पावती.
1) सुतीसाठी - िसझर 300 , िचमटा - 100 , टाके - 30 ,
पिहली खे प -50 , दुसरी खे प - 100 , ितसरी खे प -200 ,
चौथी खे प 200 ,
2) इ जे शन फी. 5 .
3) कुटुं ब िनयोजन श ि या मोफत.
4) वै िकय गभपात 100.
5) आय ही सलाईन 30
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
2)
3)
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सेवा संदभ तील मािहती
िवषय

1
2
3
4

5

सेवेचा कार
स म अिधकारी
कोणाकडे अज
करावयाचा
कोठे अज
करावयाचा
सेवासाठी
िनध रीत केलेला
कालावधी
कंु टुं ब क याण ी
व पु ष
श ि या सेवेचे
व प

कुटुं ब क याण श ि या योजनेचा लाभ
िमळ यासाठी करावयाचे अज
आरो य सेवा
वै िकय अिधकारी
डी. बी. जैन णालय
डी. बी. जैन णालय - े ीय परीचारीका
डी. बी. जैन

णालय - े ीय परीचारीका

यो य लाभाथ साठी
ता काळ
कंु टुं ब िनयोजन श ि ये साठी पा य त ची
श ि या कर यात ये ते
पु ष श ि ये साठी . 1100/- लाभ दे यात ये ते
व वतकास 200/- लाभ दे यात ये तेा.
ी श ि ये साठी ( SC/ST/BPL ) 600/लाभा य स लाभ दे यात ये ते.
व वतकास 150 /- लाभ दे यात ये तेा.
ी श ि ये साठी ( सामा य ) 250 /लाभा य स लाभ दे यात ये ते. व वतकास 150
/- लाभ दे यात ये तो.
खाजगी णालयातील व वतकास 150 /लाभ दे यात ये तो.
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6

कंु टुं ब क याण
िवमा योजनेचे
सेवेचे व प

अ.
ं.

कल
म

1

1 अे

2

1 बी

3
4

5

दवाखा यातुन घरी
सोड यावर 60
िदवसां या आत
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या ती

मय दा

कंु टुं ब िनयोजन श ि या करतांना दवाखा यात मृ यु
झा यास (कंु टुं ब िनयोजन श ि ये ची
ि या
करतांनादे खील)
कवा
दवाखा यातून
घरी
सोड यानंतर 7 िदवसांत मृ यु झा यास

.2,00,000/
-

कंु टुं ब िनयोजन श ि या झा यावर दवाखा यातून
घरी सोड यानंतर 8 ते 30 िदवसांत मृ यु झा यास

. 50,000/-

1
सी

कंु टं ब िनयोजन श
झा यास

. 30,00)/-

1
डी

कुटुं ब
िनयोजन
श ि या
झा यानंतर
दवाखा यातुन घरी सोड यानंतर 60 िदवसां या
कालावधीत गुंतागुंत झा यास (Complications)
(कुटुं ब िनयोजन श ि या करतेवेळी गुंतागुंत
िनम ण झा यास)

.
य
खच परं त ु .
25,000/मय दे पयत

इ डे मिनटी
(Indemnity)इ शुर स
डॉ टरांसाठी एक वष त चार वेळेपे ा जा

. 30,000/कुटुं बासाठी

ि या असफल (Failure )

ती
नाही.

1) केसपेपर
2) संदभ काड
3) योग शाळा चाचणी अहवाल
4) शासकीय, िनमशासिकय, खाजगी सेवेतील
यापुव चे अहवाल
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सेवा संदभ तील मािहती
1

िवषय

2
3

सेवेचा कार

4

कोणाकडे अज
करावयाचा

5

कोठे अज करावयाचा

6

सेवासाठी िनध रीत
केलेला कालावधी

7

जननी सुर ा योजनेचे
व प

ÃÖIÖ´Ö अिधकारी
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जननी सुर ा योजनेत लाभ घे यासाठी करावयाचे
अज.
आरो य सेवा
वै कीय अिधकारी
१) कै.डी. बी. जैन णालय, २) खाजगी
े ीय परीचारीका
1) कै.चेतनदास मे हता णालय
2) कै.डी. बी. जैन णालय
े ीय परीचारीका
1) कै.डी. बी. •Öèè−Ö णालय
सुती नॉमल असेल तर सुती पासुन 7
िदवसां या आत
िसझर असेल तर सुती पासुन 15 िदवसां या
आत.
1) शहरातील माता ´ÖÞŸμÖã“Öê व बाल ´ÖÞŸμÖã“Öê माण
कमी करणेसाठी
2) गरोदर मातांनी सुती पुव िनयमीत
तपासणी करणे ( सुती पुव सेवा)
3) सुती या काळातील सेवा / जोखमी या
सेवा पुरवीणे
4) शासकीय णालयात न दणी व दोन
तपासणी आव यक.
5) सदर लाभ पिह या (BPL ) लाभधारकांना
दवाखा यात सुती झा यानंतर वाभावीक
सुतीसाठी .600/- आिण िसझरसाठी
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.1500/- लाभ दे यात ये तो.
6) घरी सुती झा यास 500/- .
9

सेवेसाठी लागणारे
आव यक कागदप

10

शासनाने ठरवुन िदलेले
सेवा शु क

1) आधार काड झेरॉ स
2) बाळाची ज म पावती झेरॉ स
3) उ प नाचा दाखला ( 20,000/-) या आत
4) रिहवासी दाखला
5) दवाखा यात तीन वेळा तपासणी
के याबाबत कागदप
6) पास बुक ची झेरॉ स
7) िसझर अस यास दवाखा याचे बील कवा
पाव या
मोफत

सेवा संदभ तील मािहती
अ. िवषय
नं.
सेवेचा कार
1 स म अिधकारी
2 कोणाकडे अज
करावयाचा
3 कोठे अज करावयाचा
4 सेवासाठी िनध रीत
केलेला कालावधी

िनयमीत लसीकरण सेवेचा लाभ घे यासाठी करावयाचे
अज
आरो य सेवा
वै िकय अिधकारी सव
सव दवाखाने मनपा ( े ीय पिरचारीका )
सव दवाखाने मनपा ( े ीय पिरचारीका )
बाळा या ज मापासून ते 16 वष वयोगटासाठी शासनाने
िनध िरत केले या मागदशक सुचानानुसार ठरािवक
वयोगटात
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5

सेवेचे व प

6

सेवेसाठी लागणारे
आव यक कागदप
शासनाने ठरवुन
िदलेले सेवा शु क

7

बाळाला पोलीओ, य, धनुव त, घटसप, डां या
खोकला. कावीळ, गोवर. इ. आजारांसाठी ितबं धा मक
सेवासाठी िनयमीत लसीकरण
िनयमीत लसीकरण काड मोफत

सेवा संदभ तील मािहती
अ.नं. िवषय
सेवेचा कार
1
2
3
4

एका मीक समुपदे शन व चाचणी क
एका मीक समुपदे शन व चाचणी क ात करावयाचा
अज
स म अिधकारी
वै िकय अिधकारी कै. डी बी जैन णालय व
कै.चेतनदास मे हता णालय
कोणाकडे अज
वै िकय अिधकारी कै. डी बी जैन णालय व
करावयाचा
कै.चेतनदास मे हता णालय
कोठे अज करावयाचा वै िकय अिधकारी
कै.चे तनदास मे हता णालय
सेवासाठी िनध रीत
1) ऐ छीक 2) जोखमीचे 3) अती जोखमीचे
केलेला कालावधी
(सकारा मक अहवाल आ यास ) - ता काळ
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5

सेवेचे व प व
मागदशन

6

सेवेसाठी लागणारे
आव यक कागदप
शासनाने ठरवुन
िदलेले सेवा शु क

7

1) ऐ छीक 2) जोखमीचे 3) अती जोखमीचे - या
सव चे समुपदे शन क न र तचाचणी अहवाल
सकारा मक आ यास ए. आर. टी क ाकडे संदभ त
करणे. य णांना समुपदे शन व र त चाचणी
अहवाल सकारा मक आ यास ए. आर. टी क ाकडे
संदभ त करणे.
1) एच.आय. ही व इतर संबंिधत िवषयाव ल
समुपदे शन.
2) एच.आय. ही ऐ छक चाचणी.
3) सुर ा क
4) यरोग (टी.बी)
5) गभवती मिहलांसाठी िवषे श समुपदे शन.
6) नवजात बालकांची एच.आय. ही चाचणी
7) एच.आय. ही संस गतासाठी ए.आय.टी उपचारपुव
व आशा ए.आर.टी
क बाबत.
8) सामािजक क याणकारी व इतर योजना.
1) केस पेपर 2) तुतीपुव प क 3) चाचणी अहवाल
(आव यक असतील तेथे ) 4) संदभ सेवा प क
मोफत
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सेवा संदभ तील मािहती

1
2
3
4
5

िवषय
मािहतीचा कार
स म अिधकारी
कोणाकडे अज
करावयाचा
कोठे अज करावयाचा
सेवासाठी िनध रीत
केलेला कालावधी
सेवेचे व प

6 सेवेसाठी लागणारे
आव यक कागदप
7 शासनाने ठरवुन
िदलेले सेवा शु क

कु
रा
वै
वै

ठरोग
ीय कु ठरोग िनमुलन काय मात करावयाचा अज
िकय अिधकारी ( मनपा दवा )
िकय अिधकारी ( मनपा दवा )

वै िकय अिधकारी ( मनपा दवा )
ता काळ
1) गृहभे टी मधून संशियत ण शोधणे 2) जंत ु सं मीत
अस यास ता काळ उपचार 3) शािररीक यं ग असले या
णांना आव यक अ या यो य साधन सामु ीचा पुरवठा
करणे 4) उपचार पुण होईपयत पाठपुरावा करणे.
1) केसपेपर 2) संद भत झा यास संदभ सेवा प क
मोफत
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सेवा संदभ तील मािहती
अ.नं. िवषय
मािहतीचा कार
1
2
3
4
5

6
7

िकटकज य आजार
रा ीय िकटकज य आजार काय मात करावयाचा
अज
वे िकय अिधकारी
वै िकय अिधकारी

स म अिधकारी
कोणाकडे अज
करावयाचा
कोठे अज करावयाचा वे िकय अिधकारी
सेवासाठी िनध रीत
र त नमुना सकारा मक आ यास ता काळ
केलेला कालावधी
सेवेचे व प
1) य व अ य ताप ण स ह ण व र त
नमुना चाचणी
सकारा मक आ यास ता काळ उपचार सु
2) सकारा मक आ यास शासनाकडे अहवाल सादर
व उपचार
3) सकारा मक णांचे े ांतगत - ताप ण
स ह ण - कंटे नर स ह ण
सेवेसाठी लागणारे
1) केसपेपर 2) र तनमुना चाचणी अहवाल
आव यक कागदप
शासनाने ठरवुन
मोफत
िदलेले सेवा शु क
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सेवा संदभ तील मािहती
अ.नं. िवषय
सेवेचा कार
1
स म अिधकारी
2
कोणाकडे अज
करावयाचा
3
कोठे अज करावयाचा
4
सेवासाठी िनध रीत
केलेला कालावधी
5
सेवेचे व प

6
7

सेवेसाठी लागणारे
आव यक कागदप
शासनाने ठरवुन
िदलेले सेवा शु क

णवािहका
णवािहका सेवेकिरता िमळणेबाबतचा अज
दवाखाना अिध क
दवाखाना अिध क
दवाखाना अिध क
ता काळ
णवािहका - आजारी
संदभ त कर यासाठी
1)

ण वािहका शु क पावती

णवािहका लोकल ि प -

. 12.00 ित िक.मी
. 80.00 कमीत कमी

हॉ ट ग चाजस -
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सेवा संदभ तील मािहती
अ.नं. िवषय
सेवेचा कार

1
2
3
4
5
6
7

योगशाळा सुिवधा
रोगिनदानासाठी आव यक असणा या आिण साथरोग
(उे यु, मलेरीया, ताप ण) , यरोग , सूित संबंिधत
चाच या
वै कीय अिधकारी
वै कीय अिधकारी

स म अिधकारी
कोणाकडे अज
करावयाचा
कोठे अज करावयाचा
सेवासाठी िनध रीत
चाचणी िनहाय
केलेला कालावधी
Hb, Haemogram, urine,HBsag,widal, Lipid
सेवेचे व प
सेवेसाठी लागणारे
आव यक कागदप
शासनाने ठरवुन
िदलेले सेवा शु क

Profile, LFT, KFT, MP, Rapid Dengue, VDRL,
HIV, ANC Profile etc
Case paper, Receipts

चाचणी िनहाय मनपाने ठरवून िदलेले शु क
आकार यात ये ते.
मोफत :- पूटम, आयसीटीसी(HIV) रॅिपड मलेरीया,
ड यु मुख वै कीय अिधकारी यांचे आदे शा वये

F:\Citizen Charter-2019\hospital Nagrikanchi Sanad.doc

- 16 -

सेवा संदभ तील मािहती
अ.नं. िवषय
मािहतीचा कार
1
2
3

4
5

6

7

8

यरोग
सुधारीत रा ीय यरोग िनयं ण काय मात
करावयाचा अज
शहर यरोग अिधकारी ( मनपा दवा -डॅा स सटस )
शहर यरोग अिधकारी ( मनपा दवा -डॅा स सटस )

स म अिधकारी
कोणाकडे अज
करावयाचा
कोठे अज करावयाचा शहर यरोग क पिहला माळा, ी. छ.शा.म. णालय
व सुितकागृह, शाहु नगर जळगांव शहर यरोग
अिधकारी ( मनपा दवा -डॅा स सटस )
सेवासाठी िनध रीत
यरोग जंतस
ु ं मीत अस यास ता काळ अथवा
केलेला कालावधी
संदभ त णास ता काळ
सेवेचे व प
ण अहवाल सकारा मक आ यास टी. वी. एच. ही
माफत गृहभे ट दे वन
ू ओषधोपचार सु करणे.
णांचा फॉलोअप घे णे. Defaultar
णास भे टी दे वन
ू
उपचारावर आणणे.
सेवेसाठी लागणारे
1) केसपेपर 2) सदं भ सेवा प क 3) गृहभे ट प क 4)
आव यक कागदप
डॅा स उपचार ओळख प 5) केसपेपर, टी. वी. एच.
ही ने गृहभे ट िदलेले गृहभेटीचे काड
थुंकी तपासणी क
1) कै. िड.बी. जैन णालय
2) म.मो.मुलतानी दवाखाना
3) सुरेशदादा जैन ाथिमक आरो य क िप ांळा हु डको
शासनाने ठरवुन
मोफत
िदलेले सेवा शु क
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वै कीय आरो याबाबत या त ारी
COMPLANINTS REGARDING MEDICAL
HEALTH
िवनापरवानगी वै कीय यवसाय सु केलेबाबत
Starting of Hospital / Medical centre / Nursing
home/Dispensary tec without pro
बोगस डॉ टर बाबत
Bogeus Doctor
संसगज य रोगां या ादुभ वाबाबत
Dispersion of infective diseases
निसग होम न दणी / नुतणीकरणबाबत
Nursing home Registration / Renewal
इतर
Other

कालावधी
DURATION

महानगरपािलका णालयीन सेवेबाबत त ार
Complanints Regarding Municipal Hospitals
Dispensary
औषधे उपल ध न झा याबाबत
Non Availability of Medicines
उपचारात िन काळजीपणा के याबाबत
Carelessness in Medical Treatment
यो य उपकरणे नस याबाबत
Improper Medical Equipments
सेवेत ृटी अस याबाबत
Unsatidfactory Service
इतर
Other

कालावधी
Duration
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7 िदवस
7 Days
7 िदवस
7 Days
7 िदवस
7 Days
7 िदवस
7 Days
7 िदवस
7 Days

७ िदवस
7 Days
७ िदवस
7 Days
७ िदवस
7 Days
७ िदवस
7 Days
७ िदवस
7 Days

जळगाव शहर महानगरपािलका जळगाव
ज म-मृ यु न दणी िवभाग

नागरीकांची सनद *
महारा शासन सामा य शासन िवभागाकडील पिरप क .सनद-2018/ . ./5/निव-29 िद.12/04/2019 व प
.संकीण-2019/सं. .584/निव-25 िद.16/04/2019 अ वये अिधिनयमातील कलम 8(1) व (2) नुसार येक
काय लयाम ये कवा िवभागाने आप या काय लयात चालणारी कामे िकती िदवसांत पार पाडावी याबाबत मािहती
खालील माणे दे यात येत आहे .

अन
१
अ

ब
क
ड
ई

िवभागाचे नाव
ज म न दणी
मुल घरी ज मले अस यास रे शन काड, रिहवास दाखला,
उपचाराबाबत दवाखा याचे कागदप े, बाळां या आई-विडलांचे
आधार काड,
एका वष त ज म न दणीसाठी आले अस यास वैधकीय आरो य
अिधकारी यांची लेखी परवानगी आिण स य त
जर ज म न दणीसाठी एका वष नंतर आले अस यास मा.
यायालयाचा आदे श
णालय सोड याचे ित ाप ाची छायांकीत त

४
अ

आव यक शु क:ती ज म-मृ यु माणप ासाठी . १२/- मा
ज म-मृ यु ता काळ माणप ासाठी . ५०/- मा
ती अनुपल धता माणप ासाठी . १५/- मा
ती माणप दु तीसाठी . १२/- मा
एका वष साठी शोधनावळसाठी . १५/- मा
मृ यु न दणी
ज म-मृ यु न दणी िनयम २००० मधील तरतुदीनुसार नमुना . ४
मधील वैधकीय माणप ा या दोन ती १४ िदवसा या आतील
न दणीसाठी
एका वष त ज म न दणीसाठी आले अस यास वैधकीय आरो य
अिधकारी यांची लेखी परवानगी आिण स य त
जर मृ यु न दणीसाठी एका वष नंतर आले अस यास मा.
यायालयाचा आदे श
अं यिवधीसाठी उप थतीत असले या य त ची सा ांिकत केलेला
पंचनामा कवा मशानभूमी पावतीची स य त
मृत ज म (उपजत मृ यु न दणी)
जर ज म न दणीसाठी एका वष नंतर आले अस यास मा.
यायालयाचा आदे श
द क न दणी
पालक वाचे माणप

ब

मा. यायालयाची स य त

२
अ

ब
क
ड
३
अ

कालावधी
ता काळ

ता काळ

ता काळ

ता काळ

क

न दणी किरता स य ती ालेख

५
अ

ज मदाखला
णालय सोड या या माणप ाची छायांकीत त, िविहत नमु यातील
अज
मृ युदाखला
( णालयात झाले या मृ यूसाठी) अज . ४ स य त व ३ छायांकीत
ती
(िनवास थानी झाले या मृ यूसाठी) अज . ४अ स य त व ३
छायांकीत ती
म.न.पा. ह ीतील मशानभूमी मधून ा त झाले या पावतीची
छायांकीत त
ज म न दणी या मािहतीत बदल करणे
रे शन काड ची छायांकीत त, अिधवासाचा दाखला, शासन मा य
सं थेकडू न ा त झाले या कायम रिहवाशाब लची पुरा याची त
तसेच १०० . ित ाप ावर स य ती ालेख
ज म-मृ यु दाखला नेला अस यास याची त
१०० . ित ाप ावर स य ती ालेख
दु ती बाबत ज म-मृ यु िनबंधक यांची खा ी हो यासाठी इतर
शासकीय स य कागदप े
संबंिधत डॉ टराकडू न दु ती बाबतचे प
मृ यु न दणी या मािहती बदल करणे
रे शन काड ची छायांकीत त, अिधवासाचा दाखला, शासन मा य
सं थेकडू न ा त झाले या कायम रिहवाशाब लची पुरा याची त
तसेच १०० . ित ाप ावर स य ती ालेख
जुना ज म दाखला नेला अस यास याची त
१०० . ित ाप ावर स य ती ालेख
( णालयात झाले या मृ यूसाठी) अज . ४ स य त व तीन
छायांकीत ती
(िनवास थानी झाले या मृ यूसाठी) अज . ४ स य त व तीन
छायांकीत ती
म.न.पा. ह ीतील मशानभूमी मधून ा त झाले या पावतीची
छायांकीत त

६
अ
ब
क
७
अ

ब
क
ड
ई
८
अ

ब
क
ड
इ
ई

४ िदवस

४ िदवस

४ िदवस

४ िदवस

ज म-मृ यु िनबं धक
जळगाव शहर महानगरपािलका जळगाव

,

जळगांव शहर महानगरपािलका जळगांव.
खुली जिमन मालम ा कर िनध रण व कर संकलन िवभाग
िबनशे ती खु या भुखंड धारकांसाठी मािहती

* नागरीकांची सनद *

महारा शासन सामा य शासन िवभागाकडील पिरप क .सनद-2018/ . ./5/निव-29 िद.12/04/2019 व प
.संकीण-2019/सं. .584/निव-25 िद.16/04/2019 अ वये अिधिनयमातील कलम 8(1) व (2) नुसार येक
काय लयाम ये कवा िवभागाने आप या काय लयात चालणारी कामे िकती िदवसांत पार पाडावी याबाबत मािहती
खालील माणे दे यात येत आहे .

1) काही कारणा तव कराचे िबल िमळालेले नस यास उ त िवभागात

थम िबलाची मागणी

करावी.
2) िबनशेती खुली जिमनीवर मालम ा कराची आकारणी झालेली नस यास यावर आकारणी
करणे बं धनकारक आहे यासाठी खालील

माणेचे द त ऐवज महानगरपािलकेत दाखल

करणे आव यक आहे .
1) आकारणी करणे बाबतचा अज
2) िबनशेती परवानगी आदे श
3) िमळकत पि केचा 7/12 चा उतारा
3) वरील माणे अज आ यानंतर मागील 6 वष ची आकारणी कर यात येईल.
4) िमळकतीवर आकारणी कर यासाठी अज दाखल झा यापासून आकारणीची िवशेष नोटीस दे णे
यावर आले या हरकती व सुचनांची सुनावणी दे णे. यासाठी 20 िदवसांचा कालावधी लागेल
यानंतर िमळकत धारकास िरतसर िबल दे यात येईल तसेच केलेली आकारणी मा य अस यास
याच वेळेस िबल दे यात येईल.
5) िबनशेती खु या जिमनीवरील मालम ा कराची आकारणी करणेसाठी खालील सु ानुसार करयो य
मु य िन चत कर यात येते.
जिमनीचे एकुण

े फळ X िश िस द गणकानुसार जिमनीचा दर X 2 % = करयो य मू य.

6) िबनशेती जिमनीवर िन चत केले या करयो य मु यावर महानगरपािलकेने िन चत केलेले
मालम ा कराचे कर व दर खालील माणे आहे त
अ. .
कराचे नांव
1
सामा य कर

2
3
4
5

पा.पु. लाभकर
साफसफाई कर
मल वाह सुिवधा
लाभकर
अ नशमन कर

कराचे दर
करयो य मु यावर
15%
करयो य मु यावर 2%
करयो य मु यावर 4%
करयो य मु यावर 2%
करयो य मु यावर 2%

अ. . कराचे नांव
6
मनपा
िश ण
उपकर
7
र ता कर
8
वृ कर
9
महारा
िश ण कर
-

कराचे दर
करयो य मु यावर 5%

करयो य मु यावर 1.5%
करयो य मु यावर 0.50%
करयो य मु यावर 6%
-

.करú अिध क
खुला भुखंड िवभाग
जळगांव शहर महानगरपािलका,जळगांव.

जळगांव शहर महानगरपािलका,जळगांव
िकरकोळ वसुली िवभागाकडील जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील नागरीकांची सनद
अ. .

लोकसेवांची सं या

1

मागणी रिज टर उतारा दे णे

2

थकबाकी नस याचा
दाखला दे णे

3

4

जािहरात परवानगी मांडव
परवानगी

सागर पाक बालगंधव खुले
नाटयगृह

फी

िनयतकाल
मय दा

पदिनदशीत
अिधकारी

िवहीत नमु यातील अज

12/-

3 िदवस

वसुली िलपीक

कायकारी कर
अिध क

म.उपायु त
( महसुल )

िवहीत नमु यातील अज

20/-

3 िदवस

वसुली िलपीक

कायकारी कर
अिध क

म.उपायु त
( महसुल )

िवहीत नमु यातील अज

म.न.पा.ठराव
नुसार िन चत
कर यात
आलेली फी

15 िदवस

वसुली िलपीक

िवहीत नमु यातील अज

म.न.पा.ठराव
नुसार िन चत
कर यात
आलेली फी

15 िदवस

वसुली िलपीक

आव यक कागद प

थम अिपलीय
अिधकारी

कायकारी कर
अिध क

कायकारी कर
अिध क

ि तीय अिपलीय
अिधकारी

म.उपायु त
( महसुल )

म.उपायु त
( महसुल )

जळगांव शहर महानगरपािलका,जळगांव
संचिलत
मिहला व बाल क याण िवभागा अंतगत बालवाडी िवभाग व अंध व अपं ग (िद यांग) िवभाग

* नागरीकांची सनद *
मा.आयु त (सा. .) यांचेकडील आदे श .जा. ./उ.आ.का./84/2019 िद.18/04/2019 अ वये महारा शासन सामा य शासन िवभागाकडील पिरप क .सनद-2018/ . ./5/निव-29 िद.12/04/2019 व प
.संकीण-2019/सं. .584/निव-25 िद.16/04/2019 अ वये अिधिनयमातील कलम 8(1) व (2) नुसार येक काय लयाम ये कवा िवभागाने आप या काय लयात चालणारी कामे िकती िदवसांत पार पाडावी
याबाबत मािहती खालील माणे दे यात येत आहे .
अ.
.

सेवांचा तपिशल

सेवा पुरिवणारे अिधकारी /
कमचारी यांचे नाव व हु ा

सेवा पुरिव याची
िवहीत मुदत

ु ी अस यास
ट
अजदारास
कळिव याची मुदत

सेवा मुदतीत न पुरिव यास
त ार करावयाचा विर ठ
अिधका यांचे नांव हु ा

1

2

3

4

5

6

7 िदवस

3 िदवस

1
2
3

4

5

बालवाडी िवभाग :काय लयीन िनयं ण, बैढक ना उप थत राहणे व विर ठां या आदे शाची अंमलबजावणी करणे.
बालवाडी िवभाग :शासिकय व काय लयीन सव प यवहार, मािहतीचा अिधकार व कमचारी रजे या मुदतीत काम पाहणे.
बालवाडी िवभाग :मराठी व सेमी इं जी बालवाडयांवर पयवे ण करणे, पोषण आहाराची िबले व इतर कामे करणे.
अंध व अपं ग (िद यांग ) िवभाग :जळगांव शहर महानगरपािलका े ात रिहवास असले या िद यांग य त ची न द घे णे, िद यांग य त ना िविवध योजनाची मािहती दे णे, िद यांग
ह क धोरण राबिवणेबाबत कायवाही करणे व शासिकय व काय लयीन सव प यवहार, मािहतीचा अिधकार व कमचारी रजे या मुदतीत काम
पाहणे.
मिहला व बालक याण िवभाग :मा.सभापती सो., यांचे वय सहा यक हणुन काम पाहणे, मिहला व बालक याण सिमती या बैढकीचे आयोजन करणे, मिहला व बालकांसाठी
िविवध काय माचे आयोजन करणे, जागितक, रा ीय िदनाचे आयोजन करणेबाबत कायवाही करणे व इतर कामे.

ी.िकशोर नथमल भुतडा
( .अिध क)
ी.संजय गुलाब ल ढे
(िलिपक)
ीमती िमना काश चौधरी
(िलिपक)
(पयवेि काचे काम)
ी.ल मण पुंढिलक सपकाळे
(िलिपक)

ीमती िशतल काश
शंभरकर
(िलिपक)
( वय सहा यकाचे काम)

ी.िकशोर नथमल भुतडा
( .अिध क)

7 िदवस

3 िदवस

-

-

वरील सव सेवा जळगांव शहर महानगरपािलका,जळगांव संचिलत मिहला व बालक याण िवभागामाफत िद या जातात.

ी.िकशोर नथमल भुतडा
( .अिध क)

ी.िकशोर नथमल भुतडा
( .अिध क)

जळगांव शहर महानगरपािलका,जळगांव
माकट वसुली िवभागाकडील जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील नागरीकांची सनद
फी

िनयतकाल
मय दा

पदिनदशीत
अिधकारी

थम
अिपलीय
अिधकारी

ि तीय अिपलीय अिधकारी

अ. .

लोकसेवांची
सं या

1

मागणी रिज टर
उतारा दे णे

िवहीत नमु यातील अज

12/-

3 िदवस

वसुली िलपीक

कायकारी कर
अिध क

म.उपायु त ( महसुल )

2

थकबाकी
नस याचा दाखला
दे णे

िवहीत नमु यातील अज

20/-

3 िदवस

वसुली िलपीक

कायकारी कर
अिध क

म.उपायु त ( महसुल )

3

द ताऐवजा
आधारे गाळे
ह तांतरण न द
माणप दे णे

1.िवहीत नमु यातील अज
2.थकबाकी नस याचा दाखला
3.दे णा याचे ित ाप
4.आव यक द ताऐवजां या ित

म.न.पा.ठरावा नुसार
िन चत कर यात
आलेली फी सदरची
ि या पुढील आदे श
होईपावेतो बंद आहे .

15 िदवस

वसुली िलपीक

कायकारी कर
अिध क

म.उपायु त ( महसुल )

1.िवहीत नमु यातील अज
2.थकबाकी नस याचा दाखला
3.दे णा याचे ित ाप
4.आव यक द ताऐवजां या ित

म.न.पा.ठरावा नुसार
िन चत कर यात
आलेली फी सदरची
ि या पुढील
आदे श होईपावेतो बंद
आहे .

15 िदवस

वसुली िलपीक

कायकारी कर
अिध क

म.उपायु त ( महसुल )

4

वारसा ह काने
गाळे ह तांतरण
न द माण प

आव यक कागद प
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जळगाव शहर महानगरपािलका,जळगाव.
(नगररचना िवभाग)
नागरीकांची सनद *
महारा शासन सामा य शासन िवभागाकडील पिरप क .सनद-2018/ . ./5/निव-29 िद.12/04/2019 व प
.संकीण-2019/सं. .584/निव-25 िद.16/04/2019
अ वये अिधिनयमातील कलम 8(1) व (2) नुसार येक काय लयाम ये कवा िवभागाने आप या काय लयात चालणारी कामे िकती िदवसांत पार पाडावी याबाबत मािहती
खालील माणे दे यात येत आहे .
अ.नं.

1

परवानगीचा
कार

ता पुरता
अ भ यास
मंजुरी /
िसमांकीत
अ भ यास
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आव यक कागदप े

1) िवहीत नमु यातील भरलेला अपे डी स ए
फॉम
2) अिलकडील तारखेचा मालकी ह काचा
उतार व आव यक या इतर न दी
3) मोजणी िवभागाकडील जागेचा मोजणी
नकाशा
4) आ कटे ट माफत तयार केलेले अ भ यास
नकाशे 4 ितत
5) आ कटे ट यांचा अ भ यासातून नाल
कवा िव ुत वािहनी तसेच अित मण/
बांधकाम या बाबत जागा पहाणी दाखला
6) आ कटॆ ट यां या परवा याची स य त
7) आव यक ती छाननी फी भर याची पावती
वरील सव कागदप एका फाईल मधे
महानगरपािलकेत सादर करावी.
िबनशेती परवानगी आदे शाची तसेच

लागणारी फी

कार
फॉम फी
छाननी फी
िवकास शु क
भुखंड े ावर
अ) रिहवासी
ब) औ ोगीक
क) वािण य

िनयत
कालमय दा

पदिनदिशत
अिधकारी

थम
अपीलीय
अिधकारी

तीय
अपील
अिधकरी

दर
60 िदवस
.50/िवकास
िनयं ण
िनयमावलीनुसार
अ)
.
60/ित.चौ.मी
कवा
चलीत
िश िस गण
दरातील
खु या
जिमनी या
दरा या
0.5 ट के
माणे
येणारा दर या पैकी जो
जा त असेल तो
ब)
.
90/ित.चौ.मी
कवा
वरील अ मधील
दरा या 1.5 पट या
-1-

नगररचनाकार सहा.संचालक, आयु त
नगररचना
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2

बांधकाम
परवानगी
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नकाशाची स य त
8) नगरभुमापन अिधकारी/अिध क भुमी
अिभलेखा यांचे माफत अ भ यासातील
भुखंडाची मोजणी केले या नकाशाची मुळ
त
9) शहर अिभयंता यांचेकडील सदर
अ भ यासात मुलभुत सुिवधा िवकसीत
केलेबाबत (र ते,गटस,क हट,संर क
भत,खु या जागेला तार कंपाऊंड,खु या
जागेत झाडॆ लागवड,व इले ीक पोल तसेच
िव ुत वाहीनी इ यादी सुिवधा )
पेिशिफकेशन नुसार केले बाबत चा दाखला
वरील सव कागदप एका फाईल मधे
महानगरपािलकेत सादर करावी.
1) अप डी स ए व बी िनयम 6.6.1 नुसार
संपुण भरलेला फॉम
2) महानगरपािलकेने तयार केलेला छाननी
फॉम संपुण भरलेला.
3) अिलकडील तारखेचा 7/12/िमळकत
पि केचा उतारा
4) मोजणी नकाशा/चौकशी उतारा
5) िबनशेती आदे शाची छायांकीत त
6) मंजुर अ भ यासाची स य त
7) इमारत परवानगी नकाशे 4 तीत सही
िश यािनशी
8) लायस स
सुपरवाईझर/इंजीनीअर/आ कटॆ ट यांचे

पैकी जो जा त असेल
तो
क)
.
120/ित.चौ.मी
कवा वरील अ
मधील दरा या दु पट
या पैकी जो जा त
असेल तो

फॉम फी
छाननी फी
1) िवकास शु क
बांधकाम े ावर
अ) रिहवास
ब) औ ोगीक
क) वािण य
2) पा.पु. व
िदवाब ी चाज
भुखंड े ावर
3) र ते गटारी
चाजस
4) अ नशमन

60 िदवस

50/िवकास
िनयमावली

िनयं ण
नुसार

अ)
.
60/ित.चौ.मी
कवा
चलीत
िश िस गण
दरातील
खु या
जिमनी या दरा या 2
ट के
माणे येणारा
दर या पैकी जो जा त
असेल तो
-2-

नगररचनाकार सहा.संचालक, आयु त
नगररचना
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9)
10)
11)

12)

3

लथ
कं पिलशन

1)
2)
3)
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सही िश यािनशी जागा पाहाणी दाखला
तसेच लायस सची त
खरे दी खताची छायांकीत त
चरल इंजीनीअस यांचा भुकंपरोधक
दाखला
15.0 मी पे ा जा त उं चीचे तसेच
वािण य/औ ोिगक इमारती बाबत
िवकास िनयं ण िनयमावली िनयम
6.2.6.1मिधल ए ते टी अट ची पुतता
आव यक
छाननी िफ़, िवकास आकार,खुला भुखंड
कर,उपकर तसेच इतर सव कर भरलेचे
पाव या स य तीत
अप डी स जी-िनयम 7.4 नुसार संपुण
भरलेला फॉम
अिलकडील तारखेचा 7/12/िमळकत
पि केचा उतारा
मंजुर इमारत परवानगी नकाशाची
छायांकीत त.
लायस स सुप/इंजी/आ कटे ट यांचा
सदरचे काम मंजुर नकाशा माणे व
िवकास िनयं ण िनयमावलीतील
तरतुदीनुसार झाले बाबतचा दाखला

कर
5) उपकर
6) एल.बी.टी कर

ब)
.
90/ित.चौ.मी
कवा
वरील अ मधील
दरा या 1.5 पट या
पैकी जो जा त असेल
तो
क)
.
120/ित.चौ.मी
कवा वरील अ
मधील दरा या दु पट
या पैकी जो जा त
असेल तो
.15 ित चौ.मी

----

15 िदवस

नगररचनाकार सहा.संचालक, आयु त
नगररचना

-3-
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5

भोगवटा
माण प

यवसाया
करीता
नाहरकत
माणाप
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1) अप डी स जे िनयम 7.6 नुसार संपुण
भरलेला फॉम
2) महानगरपािलकेने तयार केलेला छाननी
फॉम संपुण भरलेला.
3) 7/12/िमळकत पि केचा उतारा
4) मंजुर अ भ यासाची /बांधकाम परवानगी
नकाशाची स य त
5) इमारत परवानगी नकाशे 4 तीत सही
िश यािनशी
6) लायस स
सुपरवाईझर/इंजीनीअर/आ कटॆ ट यांचे
सही िश यािनशी जागा पाहाणी दाखला
तसेच लायस सची त
7)
चरल इंजीनीअस यांचा भुकंपरोधक
दाखला
8) 15.0मी पे ा जा त उं चीचे तसेच
वािण य/औ ोिगक इमारती बाबत
िवकास िनयं ण िनयमावली िनयम
6.2.6.1मिधल ए ते टी अट ची पुतता
आव यक
छाननी िफ़, िवकास आकार,खुला भुखंड कर
तसेच इतर सव कर
भरलेचे पाव या
स य तीत
1) महानगरपािलकेचा िवहीत नमु यातील
छाननी फॉम
2) िनयमानुसार आव यक ती छाननी फी
तसेच इतर फी भर या या पाव या

21.िदवस

फॉम फी -

नगररचनाकार सहा.संचालक, आयु त
नगररचना

.50/छाननी फी –
,500/-

60 िदवस

फॉम फी - .50/-

नगररचनाकार सहा.संचालक, आयु त
नगररचना

छाननी फी ,1000/-4-
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3) मंजुर भुमी अ भ यासाची छायांकीत त
4) मंजुर बांधकाम परवानगी/भोगवटा
परवानगी नकाशाची छायांकीत त.
5) चालु वष ची घरप ी भर याची छायांकीत
त
6) भाडॆ क अस यास मालकांचे िवहीत
नमु यातील संमती प
यवसायासाठी आव यक जागेचा
नकाशाची त.
ह तांतरणीय 1) महानगरपािलकेकडील िवहीत
िवकास
नमु यातील फॉम आ कटे ट यांचे कडू न
ह क
भरलेला.
2) मालकी ह काचे उतारे
3) मंजुर िवकास योजनेनुसार
र याचा/आर णाचा/अ भ यास नकाशा
4) सच िरपोट
5) मोजणी नकाशा
6) अ भ यास मं जुर अस यास याची
सय त
7) िवहीत नमु यातील करारनामा
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सव आव यक
पुततेसह ताव
दाखल के या या
िदनांकापासुन 60
िदवसात इरादा प
कवा पुतता प
दे ण, सदर इरादा
प नुसार िमळकत
पि के या उतायावर
माहानगरपािलकेचे
नाव लाव यात
आलेला 7/12
कवा िसटी स हचा
उतारा सादर
के यापासुन 30
िदवासात
डी.आर.सी दे यात
येईल.

फॉम फी .500/छाननी फी - ,10
ित चौ.मी

-5-

नगररचनाकार सहा.संचालक, आयु त
नगररचना
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8

9

गुंठेवारी
ताव

1) िवहीत नमु यातील अज,अिभवचन व
छाननी फॉम
2) चालु तारखेचा 7/12 कवा िमळकत
पि केचा उतारा
3) सन 2001 पुव चे खरे दीखताची स य त
4) ड प काचे तुकडॆ पड यापासुन या संपुण
न दी
5) क चा अ भ यास व पोट िह से
दशिवणारा मोजणी नकाशा
6) बांधकाम अस यास घरप ी डाटा
रिज टरची त.
झोन दाखला 1) अज
2) 7/12 उतारा
3) संपुण पोट िह से दशिवणारा मोजणी
नकाशा
न कल फी 1) अज
(सट फाईड)
या नकाशाची न कल अपे ीत आहे . या
नकाशाची अमोिनया ट व मंजुर नकाशा

छाननी फी भुखंड े ावर
225/- बांधकाम
े ावर िवकास
िनयं ण
िनयमावली नुसार

60 िदवस

लागणारी फी
.500/- ित त

7 िदवस

न कल फी
.250/- ित त

7 िदवस

नगररचनाकार सहा.संचालक, आयु त
नगररचना

नगररचनाकार सहा.संचालक, आयु त
नगररचना
नगररचनाकार सहा.संचालक, आयु त
नगररचना

सहा यक संचालक,नगररचना
जळगाव शहर महानगरपािलका,जळगाव
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जळगांव शहर महानगरपािलका, जळगांव
अ नशमन / आणीबाणी सेवा
* नागरीकांची सनद *
महारा शासन सामा य शासन िवभागाकडील पिरप क .सनद-2018/ . ./5/निव-29 िद.12/04/2019 व
प
.संकीण-2019/सं. .584/निव-25 िद.16/04/2019 अ वये अिधिनयमातील कलम 8(1) व (2) नुसार
येक काय लयाम ये कवा िवभागाने आप या काय लयात चालणारी कामे िकती िदवसांत पार पाडावी याबाबत
मािहती खालील माणे दे यात येत आहे .

अ. .
1

सनदबाबत तपिशल
घरगुती / समारं भ िपणेकरीता टँकर

फी
400/-

पुरिवणे
हॉटे स,

2

कालावधी

ाऊंडवर पाणी फवारणे,

बांधकाम, इतर यावसाियक इ याद ना

1600/-

पाणी पुरिवणे
अ नी सुर े या
3

टीकोनातून समारं भ,

ाय हे ट ही.आय.पी. सुर ा करीता

िततास
.400/-

टॅ डबाय फायर फायटर टाफसह

माणे

पुरिवणे

ित िक.मी.20/- माणे,
4

ऑईल 50 िक.मी करीता

शहरा या ह ीबाहे र आग िवझवणे

अध िलटर, मे हनताना
ित कमचारी .100/ित िक.मी.20/- माणे,
ऑईल 50 िक.मी करीता
अध िलटर, मे हनताना

5

िवमान संर णाथ िबल

ित कमचारी .100/अिधक
िततास
. 400/- माणे

1

6

आग िवझिव याबाबतचा दाखला
(शहरा या ह ीत व शहरा या ह ीबाहे र)
आव यक कागदप े –
1)

3 िदवस

मोफत

घटनेचा पोलीस पंचनामा
अ नीशमन ना हरकत दाखला

7
अ)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
ब)

दवाखा याकरीता
आव यक कागदप े –
नकाशा े फळ चौ.मी. माणे
जी.एस.टी. माणप व पावती (लागू
अस यास)
महापािलकेची टॅ स भरलेली पावती

7 िदवस

अ नीसुर ा पिर ण अहवाल

बांधकाम े फळ ित
चौ.मी. .12/- माणे

इमारतीची तपासणी सूची
शासना या अनु ा तीधारक अिभकरण
(Licenicing Agency) चा फॉम A
मुंबई निसग फॉम C

इतर अ नीशमन ना हरकत दाखले
आव यक कागदप े –

1)

नकाशा े फळ चौ.मी. माणे

2)

जी.एस.टी. माणप व पावती (लागू
अस यास)

3)

शॉपॲ ट लायस स

4)

महापािलकेची टॅ स भरलेली पावती

5)

अ नीसुर ा पिर ण अहवाल

7 िदवस

इमारतीची तपासणी सूची
6)

शासना या अनु ा तीधारक अिभकरण
(Licenicing Agency) चा फॉम A

2

2000/-

वाष क तपासणी सेवाशु क

9

7 िदवस

(िविवध आ थापनांकरीता)
हॉटे स (ए.सी. 10 मचे वर), दा चे दुकान,

7 िदवस

7500/-

7 िदवस

7000/-

7 िदवस

5000/-

7 िदवस

3500/-

िसनेमा िथएटर

7 िदवस

3000/-

गॅस िव ी दुकान/गॅस एज सी

7 िदवस

2500/-

लाकडी वखार

7 िदवस

2000/-

7 िदवस

मोफत

एम.आय.डी.सी. एिरया कारखाने गोडाऊन
दवाखाना (10 बेडवरील)
मंगल काय लय व हॉ स, लॉ स, शॉप ग सटर,
हॉटे स (नॉन ए.सी. 10

म या वरील),

ए.सी. हॉटे स (५ ते 10

म), दवाखाना (5 ते

10 बेडकरीता), िबयर शॉप परिमट बार, गॅस
गोडाऊन, वाला ही व तूचे साठे , फटाके
गोडाऊन, दा चे गोडाऊन, िज नग े स ग
िमल, शहरातील मोठे गोडाऊन, पे ोल
पंप/रॉकेल गोडाऊन, ला टीक गोडाऊन,
वेअर हाऊस
हॉटे स (नॉन ए.सी. ५ ते 10

म पयत)

ता पुरता अ नीशमन दाखला
10

आव यक कागदप े –
1)

इमारतीचा बांधकाम मंजूर नकाशा

3

रा ीय नागरी उपजीिवका अिभयान NULM नागिरकांची सनद
नागरीकांची सनद *
महारा शासन सामा य शासन िवभागाकडील पिरप क .सनद-2018/ . ./5/निव-29
िद.12/04/2019 व प
.संकीण-2019/सं. .584/निव-25 िद.16/04/2019 अ वये
अिधिनयमातील कलम 8(1) व (2) नुसार येक काय लयाम ये कवा िवभागाने आप या
काय लयात चालणारी कामे िकती िदवसांत पार पाडावी याबाबत मािहती खालील माणे दे यात
येत आहे .

1) वयं रोजगार योजना- वैय क कज 2,00000/-पयत आव यक
कागदप े -शाळा सोड याचा दाखला ,रे शन काड ,कोटे शन ,बी .पी . एल
दाखला ,जातीचा दाखला अस यास 2 फोटो आधार काड इले शन काड
झेरॉ स या सव कागद प ांची झेरॉ स कज या अज सोबत जोडणे
आव यक आहे .अज ा त झा यावर दर महा होणा या शासकीय अिधकारी
यांची कायबल सिमतीची िशफारस झालेवर संबंिधत कज या बँकेकडे पुढील
कायवाही साठी रवाना कर यात येते .
यानंतर बँके या िनयमा माणे कज िवतरण होते या काय लयाकडू न कोठे ही
कज िवतरण होत नाही िनयमा माणे याज अनुदान लागु आहे .
2) वयमरोजगार योजना- मिहला गटासाठी कज पये 10,00,000/- पयत
आव यक कागद प े
-बचत गट ठराव ,बी .पी. एल दाखल, आधार
काड,मतदान काड,रे शनकाड,2फोटो ,बँक पासबुक झेरॉ स ,कालावधी
उपरो त नमूद के या नुसार कायबल सिमतीची दरमहा बैठक झा या नंतर
पुढील कायवाही कर यात येते.
3) िश ण योजना - शहरी दािर य रे षेखालील कुटुं बातील गरजू य तीना
तांि क िवषयाचे मोफत िश ण हे 3 मिहणे कालावधी आहे .
कालावधी -अज ा त झालेवर 1 मिह यात कायवाही कर यात येते .
बचत गट - ित गट िफरत िनधी र कम
10,000/- बचत गटास िफरता
िनधी अदा ककर यात येतो .
-अज

ा त झा यानंतर सात िदवसा या आतकायवाही करता

ये इल.

जळगांव शहर महानगरपािलका, जळगांव
पाणी पुरवठा िवभाग
* नागरीकांची सनद *
महारा

शासन सामा य शासन िवभागाकडील पिरप क

.सनद-2018/ . ./5/निव-29 िद.12/04/2019 व प

.संकीण-2019/सं. .584/निव-25 िद.16/04/2019 अ वये अिधिनयमातील कलम 8(1) व (2) नुसार

येक

काय लयाम ये कवा िवभागाने आप या काय लयात चालणारी कामे िकती िदवसांत पार पाडावी याबाबत मािहती
खालील माणे दे यात येत आहे .

अ. .

अज चा तपिशल

१

उपजलवािहनी व नळ
कने शनची गळती बंद
करणे
मु य जलवािहनीची
गती बंद करणे

२

३

दुिषत (घाण) पाणी
त ार

४

पाणी पुरवठा
िव कळीत व कमी
दाबाने होत
असलेबाबत
नळ संयोजन बंद
करणे बाबत

५

६

हात पंप बंद
अस याबाबत

७

िव ुत पंप बंद
अस याबाबत

आव यक
कागदप े

अज कवा
दुर वनी दारे
त ार न दिवणे
अज कवा
दुर वनी दारे
त ार न दिवणे
पाणी प ी
भर याची
पावती
पाणी प ी
भर याची
पावती
अज, पाणी प ी
भर याची
पावती, व नळ
बंद फी भरणे
आव यक
अज कवा
दुर वनी दारे
त ार न दिवणे
अज कवा
दुर वनी दारे
त ार न दिवणे

काम पुण
हो याचा
कालावधी

सेवा पुरिवणारे
अिधकारी यांचा
हु ा

२ िदवस

शा. अिभयंता

सेवा मुदतीत न
पुरिव यास त ार
करावयाचे विर ठ
अिधका-याचा हु ा
शहर अिभयंता

३ िदवस

शा. अिभयंता

शहर अिभयंता

२४ तासांत

शा. अिभयंता

शहर अिभयंता

३ िदवस

शा. अिभयंता

शहर अिभयंता

७ िदवस

शा. अिभयंता

भाग अिधकारी

२ िदवस

हात पंप दु ती
िवभाग, िगरणा
टाकी पिरसर
सहा. अिभयंता /
क. अिभयंता
मिशनरी िवभाग

शहर अिभयंता

३ िदवस

शहर अिभयंता

जळगांव शहर महानगरपािलका, जळगांव
भाग सिमती
अ. .

1

लोकसेवांची सुची

न याने कर आकारणी करणे

.01 ते 04 ची नागरीकांची सनद (जािहर करावया या लोकसेवांचा तपिशल)

आव यक कागदप े
1. िवहीत नमु यातील
अज
2. भोगवटा माणप

2

पुन कर आकारणी करणे

1. िवहीत नमु यातील
अज

3

कराचे मागणी प तयार करणे

1. िवहीत नमु यातील
अज

4

5

6

7

करमाफी िमळणे

रिहवास नसले या मालम ांना
करांत सुट दे णे

वयंमु यांकन

आ ेप न दिवणे

1. िवहीत नमु यातील
अज
2. थकबाकी नस याचा
दाखला
1. िवहीत नमु यातील
अज
2. थकबाकी नस याचा
दाखला

आकारली जाणारी फी

महानगरपािलका तरावर िन चत केलेले
दर

िनयत
कालमय दा

संबंधीत
अिधकारी

15 िदवस

कर
िनिर क /
कर
अिध क

भाग अिधकारी

भाग अिधकारी

थम अिपलीय अिधकारी

ि तीय
अिपलीय
अिधकारी
उपायु त
महसुल

महानगरपािलका तरावर िन चत केलेले
दर

15 िदवस

कर
िनिर क /
कर
अिध क

महानगरपािलका तरावर िन चत केलेले
दर

3 िदवस

कर
िनिर क

7 िदवस

कर
िनिर क /
कर
अिध क

भाग अिधकारी

उपायु त
महसुल

15 िदवस

कर
िनिर क /
कर
अिध क

भाग अिधकारी

उपायु त
महसुल

15 िदवस

कर
िनिर क /
कर
अिध क

भाग अिधकारी

उपायु त
महसुल

15 िदवस

कर
िनिर क /
कर
अिध क

भाग अिधकारी

उपायु त
महसुल

महानगरपािलका तरावर िन चत केलेले
दर

महानगरपािलका तरावर िन चत केलेले
दर

1. िवहीत नमु यातील
अज

महानगरपािलका तरावर िन चत केलेले
दर

1. िवहीत नमु यातील
अज
2. थकबाकी नस याचा
दाखला

महानगरपािलका तरावर िन चत केलेले
दर

कर अिध क

उपायु त
महसुल
भाग
अिधकारी

1. िवहीत नमु यातील
अज
8

9

उपिवभागाम ये मालम ा
िवभाजन

मालम ा पाडणे व पुन:बांधणी
कर अकारणी

2. थकबाकी नस याचा
दाखला
3. मालकीह काची
कागप े (खरे दीखत,
वाटणीप , ब ीसप
इ.)
1. िवहीत नमु यातील
अज
2. थकबाकी नस याचा
दाखला

21 िदवस

कर
िनिर क /
कर
अिध क

भाग अिधकारी

उपायु त
महसुल

महानगरपािलका तरावर िन चत केलेले
दर

15 िदवस

कर
िनिर क /
कर
अिध क

भाग अिधकारी

उपायु त
महसुल

महासभा ठराव .497,
िद.20/02/2010 नुसार .100

7 िदवस

कर
िनिर क

महासभा ठराव .489,
िद.20/02/2010 नुसार

15 िदवस

क./ शाखा
अिभयंता

भाग अिधकारी

शहर
अिभयंता

महासभा ठराव .489,
िद.20/02/2010 नुसार

15 िदवस

क./ शाखा
अिभयंता

भाग अिधकारी

शहर
अिभयंता

महानगरपािलका तरावर िन चत केलेले
दर

15 िदवस

क./ शाखा
अिभयंता

भाग अिधकारी

शहर
अिभयंता

महानगरपािलका तरावर िन चत केलेले
दर

3 िदवस

कर
िनिर षक

महानगरपािलका तरावर िन चत केलेले
दर

1. िवहीत नमु यातील
अज
10

मालकी ह कात बदल करणे

11

नळ जोडणी आकाराम ये
बदल करणे

12

पुन:जोडणी करणे

13

वापराम ये बदल करणे

14

पाणी दे यक तयार करणे

2. थकबाकी नस याचा
दाखला
3. मालकीह काची
कागप े
1. िवहीत नमु यातील
अज
2. थकबाकी नस याचा
दाखला
1. िवहीत नमु यातील
अज
2. थकबाकी नस याचा
दाखला
1. िवहीत नमु यातील
अज
2. थकबाकी नस याचा
दाखला
1. िवहीत नमु यातील
अज

कर अिध क

कर अिध क

उपायु त
महसुल

भाग
अिधकारी

15

मालम ाकर उतारा दे णे

16

थकाबाकी नस याचा दाखला
दे णे

17

अ) द तऐवज आधारे
मालम ा ह तांतरण न द
माणप दे णे .

1. िवहीत नमु यातील
अज

1. मागणी रिज टर उतारा - .12 /-

2. थकबाकी नस याचा
दाखला

2. डाटा रिज टर उतारा - . 50/-

1. िवहीत नमु यातील
अज
1. िवहीत नमु यातील
अज
2. थकबाकी नस याचा
दाखला

. 20 /-

.100/-

3. द तऐवजांची त
(खरे दी खत / ब ीस
प / वाटणीप / 7/12
उतारा कवा िसटी स ह
उतारा)

3 िदवस

भाग
िलपीक

कर अिध क

भाग
अिधकारी

3 िदवस

भाग
िलपीक

कर अिध क

भाग
अिधकारी

15 िदवस

भाग
िलपीक

कर अिध क

भाग
अिधकारी

15 िदवस

भाग
िलपीक

कर अिध क

भाग
अिधकारी

3 िदवस

शाखा
अिभयंता

कर अिध क

भाग
अिधकारी

1. िवहीत नमु यातील
अज
ब) वारसा ह कानी मालम ा
ह तांतरण न द पमाणप दे णे

2. थकबाकी नस याचा
दाखला
3. वारस ह क
माणप , 7/12 उतारा
कवा िसटी स ह उतारा

1. िवहीत नमु यातील
अज
18

निवन नळ संयोजन दे णे

2. थकबाकी नस याचा
दाखला

.100/-

1. 12 मी.मी. नळ संयोजना किरता क या
र यासाठी .1350/- व नळ संयोजना या
यासा माणे, वापरा माणे िनयोजीत केलेली दराची
3 मिह याची र कम अनामत हणुन

2. 12 मी.मी. नळ संयोजना किरता प या
र यासाठी .1650/- व नळ संयोजना या
यासा माणे, वापरा माणे िनयोजीत केलेली दराची

3 मिह याची र कम अनामत हणुन

3. सात बारा / िसटी
स ह उतारा (मुळ त)
1. िवहीत नमु यातील
अज
19

नळ संयोजन बंद करणे

2. पेय जलाची इतर
सुिवधा अस याचे
हमीप

1. क चा र ता .1150/3 िदवस
2. प का र ता .1460/-

शाखा
अिभयंता

भाग
अिधकारी

कर अिध क

3. थकबाकी नस याचा
दाखला

भाग अिधकारी
भाग सिमती

.01

जळगांव शहर महानगरपािलका,
जळगांव

E/Himanshu/Bhole Saheb/ Sanad (PWD)

जळगांव शहर महानगरपािलका, जळगांव
साव. बांधकाम क प िवभाग
* नागरीकांची सनद *
महारा
वप
नुसार

शासन सामा य शासन िवभागाकडील पिरप क .सनद-2018/ . ./5/निव-29 िद.12/04/2019
.संकीण-2019/सं. .584/निव-25 िद.16/04/2019 अ वये अिधिनयमातील कलम 8(1) व (2)
येक काय लयाम ये कवा िवभागाने आप या काय लयात चालणारी कामे िकती िदवसांत पार पाडावी
याबाबत मािहती खालील माणे दे यात येत आहे .

सावजिनक बांधकाम िवभाग
Public Works Department
१
१

र ता खोद याची परवानगी
Road digging Permission
खोदकामाचा थळदशक नकाशा
Location Map for rode digging work

उ ान व वृ नकाशा
Garden & Tree Development
१

१
२

२
३
४

७ िदवस
7 Days

कालावधी
Duration

महारा (नागरी े ) झाडाचे जतन अिधिनयम १९७५ अ वये
धोकादायक झाड तोडणे अथवा छाटाणे करीता परवानगी िमळणेबाबत.

६० िदवस

Permission for cutting & trimming hazardous tree

60 Days

जागेचा थळ दशक नकाशा
Location Map of place
झाड मालक अ य कोणी अस यास याचे नाहरकत प (आव यक अस यास)
NOC from owner of the tree (if owner is other than applicant)

सावजिनक बांधकामाबाबत खाते
Complaints regarding Public Works
१

कालावधी
Duration

र यावरील ख े भरणे बाबत
Filling of potholes
र यावर खोदलेले चर भरणे बाबत
Filling of Digged roads
र यावरील झुडपे काढु न टाकणे बाबत
Removal of shrubs and bushes on the road
िवनापरवानगी र याचे खोदकाम के याबाबत
Digging of road without permission

कालावधी
Duration
७ िदवस
7 Days
७ िदवस
7 Days
७ िदवस
7 Days
७ िदवस
7 Days

E/Himanshu/Bhole Saheb/ Sanad (PWD)

५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

गतीरोधक आव यक / अनाव यक अस याबाबत
Necessary / Unnecessary speed breakers
र यावरील लेन पट ग अ प ट झा याबाबत
Unclear lane painting on road
र यावरील दुभाजक दु त कर याबाबत
Repairing of dividers on road
र याला नाम फलक लावणे बाबत
Installing name plates on the road
र यावरील नामफलक नादु त झा याबाबत
Name plates on road not in good condition
झे ा ॉ सग नस याबाबत
Zebra crossings not provided on roads
गतीरोधक उं च अस याबाबत
Height of speed breakers
नाली दु ती करणे बाबत
Repairing of gutters
नालीवर झाकण / जाळी बासव याबाबत
Closing of the gutters / Chambers with lids / net
धोकादायक इमारतीबाबत
Dangerous building / structures
इतर
Other

७ िदवस
7 Days
७ िदवस
7 Days
७ िदवस
7 Days
७ िदवस
7 Days
७ िदवस
7 Days
७ िदवस
7 Days
७ िदवस
7 Days
७ िदवस
7 Days
७ िदवस
7 Days
७ िदवस
7 Days
७ िदवस
7 Days

जळगांव शहर महानगरपािलका, जळगांव
* नागरीकांची सनद *
महारा
वप
नुसार

शासन सामा य शासन िवभागाकडील पिरप क .सनद-2018/ . ./5/निव-29 िद.12/04/2019
.संकीण-2019/सं. .584/निव-25 िद.16/04/2019 अ वये अिधिनयमातील कलम 8(1) व (2)
येक काय लयाम ये कवा िवभागाने आप या काय लयात चालणारी कामे िकती िदवसांत पार पाडावी
याबाबत मािहती खालील माणे दे यात येत आहे .
ु ीचे िनराकरण व आव यक कायवाही
ट

नागरीकांची अपे ा

काय प दती बदल

ुटी आढळ यास

कामाचे अंतगत व बा

सव कामाचे पुव लोकन

येक कामाचा ठरावीक कालमय दा

मु यमापन

सव तरावर यासाठी जबाबदारी िन चत करणे

सनद माणे सात याने िनयमीत कामकाज
नागरीकांची सनद

अ.
.

अज चा तपिशल

आव यक कागदप े

१

गटार, र ते व मुता या व
शौचालय साफ सफाई बाबत

लेखी त ारी अज मण वनी ारे

२

बेवारस े ताची दफन िवधी करणे

पोलीस टे शन लेखी िरपोट क न

३

मे लेले जनावरे उचलणे
उदा – कु े , गाय, है स, मांजर इ.
िव हे वाट लावणे .

४

से टीक टॅ क खाली करणे

५

मण वनी ारे

कामपूण हो याचा
कालावधी िदवस
२४ तास

शु क/फी

शे रा

िवनामु य

२४ तास

. ३००/- ित दफनिवधी मानधन

२४ तासात

िवनामु य

लेखी व पात अज व पावती
शु क ६००/- भ ण मश:

०३ िदवस

६००/- ित खे प/ि प

मुंबई निसग होम परवाना/
नुतनीकरण

छापील नमुना अज व न

०७ िदवस

१० बेड करीता ित ०३ वष .३१५
१० वरील करीता ती०३ वष .६१५

६

क बडी, मासे व बकरा परवाना

छापील नमुना अज व न

०७ िदवस

५१५/- ित वष

७

महारा
ांिताक महापािलका
अिधिनयम अंतगत परवाना

छापील नमुना अज व न

०१ मिहना

हातगाडी . २६०/- इतर .५००/दुध डे अरी . १०२०/-

८

मािहती अिधकार अज

नमु या माणे लेखी व पात अज

अिधिनयम २००५
चे तरतुदी नुसार

िनयमानुसार

जन मािहती अिधकारी
तथा मु य व छता
िनरी क

(अ) अपुण मािहती व चुकीची मािहती िद यास मािहतीचा कालावधी १५ िदवसांचा रािहल.
(ब) मािहती अिधकार २००५ अंतगत अपुण मािहती िद यास अिधिनयमा या तरतुदीनुसार कालावधी रािहल.

काय लयीन कामकाजाची वेळ सकाळी १०:०० ते सायं . ६:०० आरो य िवभागाकडु न खालील माणे १ ते
९ सेवा पुरिवली जाते.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

बेवारस ेताची िव हे वाट लावणे.
मेलेले जनावरे उचलणे, कु े, गाय. है स, मांजर इ यादी.
गटार, र ते व मुता या साफ सफाई बाबत.
से टीक टँ क खाली करणे.
मुंबई नस ग होम परवाना दे णे.
मटन, िचकन व बकरा परवाना दे णे.
महारा
ांितक महापािलका परवाने दे णे.
८. मािहती अिधकार अज.

१.
करणाचा िनपटारा मुदतीत होणेसाठी तपासणी सुची माणे पुरक कागगप े जोडु न अज करावा.
२. पुरक कागदप ांची सुची बारिनशी सुचना फलकावर लाव यात आलेली आहे . व बारिनशी िलपीक आरो य िवभाग यांचे
कडे उपल ध आहे .
३.
करण बारिनशी िलपीक आरो य िवभाग यांचे कडे स सादर करावे व पोहोच यावी.
४. करणाचा िनपटारा थम आले यास थम ाधा य या त वावर कर यात येईल.
५. सुलभ समान व पारदशक काय णालीमुळे आरो य िवभाग महापािलका काय लयातील कोण याही
काय मासाठ म य थाची आव यकता नाही. अिधकारी, कमचारी यांचे नांवाखाली म य थांकडु न पैशाची मागणी
झा यास पैसे दे वु नये, तसे आढळ यास आयु तांकडे त ार करावी.
६. कायप दतीत अिधक गितमान सुधारणा कर या या टीने आपले अिभ ाय सुचना वागताह आहे .

जनसंपक
फोन : ०२५७-२२२२२६१ ते ६५

आयु त
जळगांव शहर महानगरपािलका, जळगांव

आरो य िवभागात काय लयात उपल ध सुिवधांची त ता कािशत करणे.
उपल ध सुिवधा
१.
२.
३.
४.

भेट या या वेळे संदभ त मािहती काय लयीन वेळ – १०:०० ते सांय. ६:०० पयत
वेबसाईट िवषयी मािहती www.jcmc.gov.in
कॉलसटर िवषयी मािहती २२२२२६१ ते ६५ व संपक के यास ए सटशन नं. १८३ आरो य िवभागाची मागणी करावी.
नमुने िमळ याबाबत उपल ध मािहती – शासकीय कामािवषयीचे अज फॉम नमु या संबंधीत टे बलावर मागणी
करताच उपल ध क न दे यात येतात.

अ. .

सुिवधे चा
कार

वेळ

कायप दती

िठकाण

जबाबदार य ती
कमचारी

त ार िनवारण
अिधकारी

१

नमुने अज

१० ते ६

शासकीय
िनयमानुसार

ए वग ८ वा
मजला

संबंधीत
अिधकारी/कमचारी

आरो यािधकारी

•ÖôûÝÖÖÓ¾Ö ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ,•ÖôûÝÖÖÓ¾Ö
®ÖÝÖ¸üÃÖ×“Ö¾Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ
* नागरीकांची सनद *
महारा शासन सामा य शासन िवभागाकडील पिरप क .सनद-2018/ . ./5/निव-29 िद.12/04/2019 व प
.संकीण-2019/सं. .584/निव-25 िद.16/04/2019 अ वये अिधिनयमातील कलम 8(1) व (2) नुसार येक
काय लयाम ये कवा िवभागाने आप या काय लयात चालणारी कामे िकती िदवसांत पार पाडावी याबाबत मािहती
खालील माणे दे यात येत आहे .

†.ÛÎÓú
ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
1 ´ÖÖ.´ÖÆüÖÃÖ³ÖÖ , Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖÖ ¾Ö ´ÖÆüß»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»ÖÛú»µÖÖÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ,
¯ÖÏ³ÖÖÝÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖêŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß ®ÖÖÝÖ¸üßÛúÖÓ®Öß †•ÖÖÔ¤ü¾ÖÖ¸êü
´ÖÖÝÖÞÖß Ûêú»µÖÖÃÖ ´Ö®Ö¯ÖÖ®Öê ×®Ö×¿“ÖŸÖ Ûêú»Öê»Öê ¤ü¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ±úß ³Öºþ®Ö ‘Öê¾Öæ®Ö
šü¸üÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûúºþ®Ö ¤êüÞÖê .
2 ´ÖÖ.´ÖÆüÖÃÖ³ÖÖ , Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖÖ ¾Ö ´ÖÆüß»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»ÖÛú»µÖÖÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß
ÃÖ³Öê“µÖÖ ×¾Æü›üß†Öê ×“Ö¡ÖßÛú¸üÞÖÖ“µÖÖ ÃÖß.›üß ®ÖÖÝÖ¸üßÛúÖÓ®Öß †•ÖÖÔ¤ü¾ÖÖ¸êü ´ÖÖÝÖÞÖß
Ûêú»µÖÖÃÖ ´Ö®Ö¯ÖÖ®Öê ×®Ö×¿“ÖŸÖ Ûêú»Öê»Öê ¤ü¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ±úß ³Öºþ®Ö ‘Öê¾Öæ®Ö šü¸üÖ¾ÖÖ“µÖÖ
ÃÖß.›üß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûúºþ®Ö ¤êüÞÖê .

¿Öã»Ûú

´Öã¤üŸÖ
8 ×¤ü¾ÖÃÖ

¯ÖÏŸÖß ”ûÖµÖÖÓÛúßŸÖ
¯ÖÏŸÖ ºþ.2/- ´ÖÖ¡Ö
×“Ö¡ÖßÛú¸üÞÖÖ“Öß
¯ÖÏŸÖß ÃÖß.›üß
ºþ.50/- ´ÖÖ¡Ö

®ÖÝÖ¸üÃÖ×“Ö¾Ö

8 ×¤ü¾ÖÃÖ

•ÖôûÝÖÖÓ¾Ö ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ,•ÖôûÝÖÖÓ¾Ö

जळगांव शहर महानगरपािलका, जळगांव
िव त
ु िवभाग

* नागरीकांची सनद *
महारा शासन सामा य शासन िवभागाकडील पिरप क .सनद-2018/ . ./5/निव-29
िद.12/04/2019 व प
.संकीण-2019/सं. .584/निव-25 िद.16/04/2019 अ वये अिधिनयमातील
कलम 8(1) व (2) नुसार येक काय लयाम ये कवा िवभागाने आप या काय लयात चालणारी कामे
िकती िदवसांत पार पाडावी याबाबत मािहती खालील माणे दे यात येत आहे .
१

पथिदवे िदवसा चालु असलेबाबत.

१ िदवस

२

पथिदवे बंद असलेबाबत.

३ िदवस

३

र यावर पथिदवे नस याबाबत.

१५ िदवस

४

र यावरील िस नल यं णा कायरत नस याबाबत.

७ िदवस

५

शासन िनणय उ ोग व ऊज
व कामगार िवभाग,
अपाउ/२०१५/ .३७८/ऊज -७ िद. २२ जून २०१७ अ वये जळगांव
शहरात महानगरपािलका ह ीत ए को त वावर ईईएसएल माफत
एलईडी पथिदवे बसिवणेचे काम हाती घे यात आलेले आहे .

६

लोकशाही िदन त ार आज वर कायवाही करणे / अजदारास कळिवणे

७

दै नंिदन त ार अज नुसार कायवाही करणे व संबंिधतास कळिवणे

८

कं ाटदारा या अज वर कायवाही करणे. उदा. इसारा अनापमत परतावा,
सुर ा अनामत परतावा.

९

शासकीय प यवहारावर कायवाही करणे.

-३० िदवस
३० िदवस
१५ िदवस
२ ते ८ िदवस

एस.एस.पाटील
िव त
ु िवभाग मुख

जळगांव शहर महानगरपािलका जळगांव
िववाह न दणी काय लय
नागरीकांची सनद *

महारा

शासन सामा य शासन िवभागाकडील पिरप क

.सनद-2018/ . ./5/निव-29 िद.12/04/2019 व प

िद.16/04/2019 अ वये अिधिनयमातील कलम 8(1) व (2) नुसार

.संकीण-2019/सं. .584/निव-25

येक काय लयाम ये कवा िवभागाने आप या काय लयात चालणारी कामे िकती िदवसांत पार

पाडावी याबाबत मािहती खालील माणे दे यात येत आहे .

अ. . लोकसेवेची
सुची
1

िववाह
न दणी
माणप
दे णे

आव यक कागदप े

शु क

1) िवहीत नमु याती अज
2) वा य याचा पुरावा
3) वयाचा पुरावा
4)
िववाहसाठी
उप थतम
सा ीदारांचे
वयम
घोषणाप
5)
90िदवसानंतर
न दणी
अस यास
वयंम घोषणाप

1) 90 िदवसा या आत
शु क 50 .मा
2) 90िदवसांचे नंतर परं तु
1 वष चे आत
शु क 100/- मा
व
शा ती 50/- . मा
3) एका वष नंतर 200/.शु क व शा ती 100/. मा

िनयत
पदिनदशीत
कालमय दा अिधकारी
िववाह
सव
न दणी
आव यक
कागदप ांची िलपीक
पुतता झा या
नंतर 3 िदवस

थम
अिपलीय
अिधकारी
िववाह
िनबंधक
तथा
वै कीय
अिधकारी

दतीय
अिपल
अिधकारी
ऊपआयु त
(सा. .िव.)

