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नागरयकाांची वनद 

नागरयकाांना ळावनातपे मभऱणाऱ्मा वेला आणण लस्तू ठयावलक कारालधीभध्मे मभऱाव्मात, त्मा 
मभऱण्माभध्मे वलरांफ केरा जाऊ नमे आणण ऩमाामाने शोणाया भ्रष्टाचाय कभी कयाला अवा उदे्दळ 
‘नागरयकाांची वनद’ मा वांकल्ऩनेभागे आशे. त्माचवाठी रोकवबेभध्मे “The Right of citizens for 

time bound delivery of goods and services and redressal of their grievances bill, 2011” शे 
वलधेमक भाांडण्मात आरेरे आशे. मा वलधेमकातीर प्रभुख तयतूदी आणण ठऱक भुदे्द मेथे ऩाशता 
मेतीर- 
http://www.prsindia.org/uploads/media/Citizen%20charter/Legislative%20Brief%20Citizens%20Charter

%2027%20Sep.pdf 

महाराष्ट्रात नागररकाांची सनद कायदा 
लयीर वलधेमक ऩारयत शोऊन त्माच ेरुऩाांतय कामद्माभध्मे झारे तयी ते भशायाष्र वयकायरा 

ककां ला कोणत्माशी याज्म वयकायाांना थेट रागू शोईर की नाशी माफाफत वांददग्धता आशे. कायण मा 
वलधेमकानुवाय याज्म आणण कें द्र ऩातऱीलयीर तक्रायीांच ेननलायण कयण्मावाठी आमोग नेभण्माची 
तयतूद आशे. अवे आमोग नेभण्माचा अधधकाय याज्म वयकायाांचा अवून शे वांवलधानातीर याज्म 
मादीत आशे.  

भात्र, “actionable wrongs” शी वांमुक्त मादीतीर1 फाफ अवल्माने वांवद शा कामदा फनलू 
ळकते शी वयकायची बूमभका आशे.  

महाराष्ट्रातीऱ अस्स्तत्वात असऱेऱा कायदा 
नागरयकाांची वनद आणण त्मावलऴमीच्मा तक्रायीांच ेननलायण कयण्माच्मा दृष्टीने मांत्रणा 

उबायणे अवा स्लतांत्र कामदा भशायाष्रात अस्स्तत्लात नवरा तयी नागरयकाांना ळावकीम वेला ल 
लस्तू लेऱेत मभऱाव्मात मावाठी कामदेळीय तयतूद कयण्मात आरेरी आशे.  

                                                           
1
 वांमुक्त मादीतीर वलऴम क्र. ८.  

http://www.prsindia.org/uploads/media/Citizen%20charter/Legislative%20Brief%20Citizens%20Charter%2027%20Sep.pdf
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‘महाराष्ट्र शासकीय कममचाऱयाांच्या बदलयाांच ेववननयमन आणि शासकीय कतमव्ये ऩार 
ऩाडताना होिाऱया ववऱांबास प्रनतबांध अधधननयम २००५’ मा कामद्मातीर करभ ८ ते १२ शी 
ळावकीम कताव्म ऩाय ऩडताना वलरांफ टाऱण्माफाफत फोरतात. शा कामदा १ जुरै २००६ ऩावून 
याज्मात रागू झारा.   

करभ ८ नुवाय प्रत्मेक ळावकीम कामाारमाने/ वलबागाने कामदा अांभरात आल्माऩावून 
वशा भदशन्माच्मा आत आऩल्मा वलबागावाठी नागरयकाांची वनद फनलणे अऩेक्षषत आशे.2 प्रत्मेक 
कभाचायी आणण अधधकायी माांची कताव्मे आणण प्रत्मेक काभावाठी रागणाया लेऱ इत्मादी नक्की 
करून ते प्रमवद्ध कयेर अळीशी तयतूद कामद्मात आशे. ज्मा ळावकीम कभाचाऱ्माव/ अधधकाऱ्माव 
कताव्म फजालताना वलरांफ रागेर, ककां ला जो कभाचायी/अधधकायी जाणून फुजून वलरांफ रालेर तो 
मळस्तबांगाच्मा कायलाईव वाभोया जाण्माव ऩत्र अवेर अवे शा कामदा वाांगतो. 

भात्र, मा कामद्माची अांभरफजालणी प्रबाली यीतीने न झाल्माने भुांफई उच्च न्मामारमात 
माधचका दाखर कयण्मात आरी. मा माधचकेभध्मे उच्च न्मामारमाने जनतेच्मा ननलेदने/अजाांचा 
ननऩटाया १२ आठलडमाांच्मा आत कयाला अवे ननदेळ ददरे आशेत. त्मारा अनुवरून ळावनाने १८ 
जानेलायी २०१३ योजी ऩरयऩत्रक काढून जनतेच्मा ननलेदने/अजाांलय १२ आठलडमात ननणाम घ्माला 
अवे ननदेळ वला ळावकीम वलबागाांना ददरे आशेत.  

स्वतांत्र तक्रार ननवारि यांत्रिा  

याज्माच्मा कामद्मानुवाय नागरयकाांची वनद अस्स्तत्लात अवरी तयी त्मावलऴमी तक्राय 
ननलायण कयण्माची मांत्रणा ऩुयेळी आणण प्रबाली नाशी. वध्मा रोकवबेत प्रस्तावलत नागरयकाांची 
वनद वलधेमकातीर काशी तयतूदी भादशती अधधकाय कामद्माच्मा धतीलय कयण्मात आल्मा आशेत. 
उदा. याज्म आणण कें द्र ऩातऱीलय आमोग नेभण्माची तयतूद. तवेच मा कामद्मानुवाय प्रत्मेक 
वयकायी कामाारमात/ वलबागात जनभादशती अधधकाऱ्माप्रभाणेच तक्राय ननलायण अधधकायी नेभणे 
फांधनकायक अवेर. तक्राय दाखर केल्मालय त्मालय ननणाम घेण्मावाठी ३० ददलवाांची भुदत आशे. मा 
भुदतीत तक्रायीच ेननलायण झारे नाशी तय अऩीर कयता मेणे ळक्म आशे. मा वलधेमकानुवाय 
आऩरे कताव्म फजालण्मात शमगम कयणाऱ्मा अधधकाऱ्माव ५०,००० ऩमांत दांड शोऊ ळकतो.   

                                                           
2
 ऩुणे भशानगयऩामरकेची नागरयकाांची वनद- http://punecorporation.org/pmcwebn/Citizen_Charter.aspx 
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मा तयतुदीांभुऱे नागरयकाांची वनद शी गोष्ट केलऱ कागदालय न याशता अधधक प्रबाली ठरू 
ळकेर. आणण ळावकीम वेला आणण लस्तू नागरयकाांना वलनावलरांफ मभऱण्माची ळक्मता लाढेर.  

 

अांमऱबजाविी करताना येिारी अडचि 

लेऱेत आणण दजेदाय वेला ऩुयलण्मावाठी आलश्मक अवे ऩुयेवे आणण प्रमळक्षषत भनुष्मफऱ 
प्रत्मेक ळावकीम वलबागात अवणे आलश्मक आशे. ऩुणे भशानगयऩामरकेच ेउदाशयण फनघतरे तय 
जलऱ जलऱ एक शजाय ऩदे रयक्त आशेत. ज्माभऱेु वेलेत अवरेल्मा कभाचाऱ्माांलय अनतरयक्त 
काभाचा बाय ऩडतो. मळलाम ननलडणूक आणण जनगणनेच्मा काभातशी ळावकीम कभाचाऱ्माांलय 
अनतरयक्त जफाफदाऱ्मा टाकण्मात मेत अवल्माने नागरयकाांची वनद प्रबालीऩणे अांभरफजालणीत 
आणणे कठीण आशे. 


