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मनसे कट्टा 
महाराष्ट्र नळननमााण सेनेचे नागरी सुवळधा कें द्र 

 

२७ पेब्रळुारी २०१४ 
 

प्रसा शळदोये 

 
 

 
GreenEarth Social Development Consulting Pvt. Ltd. 

contactus.greenearth@gmail.com 
 
 

(ळावनव्मलस्थेच्मा नीरप्रतीवाठी) 
 

 

 

  

 

 

 

  

mailto:contactus.greenearth@gmail.com


Page 2 of 6 
 

भनवे कट्टा 
भशायाष्ट्र नलननभााण वेनेचे नागयी वुवलधा कें द्र 

भशायाष्ट्र नलननभााण वेनेचे प्रत्मेक प्रबागात (ऩुण्मात ७६ प्रबाग आशेत) एक नागयी वुवलधा कें द्र 
अवाले. इथे नागरयकाॊना उऩमुक्त अळी भाहशती आणण इॊटयनेट द्लाये कयण्माजोग्मा काभाची वोम 
वशज उऩरब्ध अवाली. शी कें दे्र त्मात्मा बागातरे ऩषाचे रोकाॊना ,  नागरयकाॊना एकत्र आणण्माचे 
हठकाण अवेर. अयाजकीम काभाॊभधून ऩष नागरयकाॊना ऩषाळी जोडून घेऊ ळकेर. माफयोफयच मा 
कें द्रालय नागरयकाॊना वलवलध ळावकीम दस्तालेज फघामरा शभऱणाय अवल्माभुऱे नागरयकाॊना मा 
कें द्राॊभध्मे ळशयाच्मा आणण आऩल्मा ऩरयवयाच्मा काभकाजालय रष ठेलता मेईर , एखाद्मा 
काभाभधीर गैयप्रकाय उघड कयता मेईर. आणण आऩल्मा ऩरयवयात वतका  याशामरा भदत शोईर. 
मा कें द्राच्मा भदतीन ऩष वाधायण २००० ते ५००० रोकाॊऩमंत ऩोशचू ळकेर.  

कऴाप्रकारच ेसाहहत्य आणण मनषु्ट्यफल ऱागेऱ 

 कॊ म्प्मुटवा- मालय भयाठी टॊकरेखनाची वुवलधा अवाली (फयाशा ककॊ ला गुगरच े
वॉफ्टलेअय) 

 १ वप्रॊटय 

 इॊटयनेट वेला 
 के्रडीट/डबेफट काडा 
 वशाय्मक- शा वशाय्मक ऩषाची भशत्त्लाची भाहशती शाताऱेर. मा वशाय्मकारा 

o कॉम्पऩुटयची जुजफी भाहशती.  

o इॊटयनेटच्मा बाऴेची भाहशती. माचफयोफय इॊग्रजी बाऴा- ननदान इॊटयनटे लाऩया 
ऩुयती मेत अवाली. 

o काशी वाधे कॉम्पऩुटय प्रोगॅ्रभ जव ेलडा, एक्वेर आदीॊच्मा लाऩयाची भाहशती अवाली. 

काही सेळा या प्रत्येक कें द्रामध्ये गहृीत धरल्या आहेत, जसे- 
 लीज 

 पोन 
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 गाडी (पॉभा आणण इतय कागदऩत्राॊची देलाण-घेलाण कयण्मावाठी) 

साधारण खचा  

मा कें द्रावाठी काशी ठोव आणण काशी ननमशभत खचा आशेत ते अवे. 

ठोस खचा 
 कॉम्पऩुटय- रु. २५,०००/- 

 वप्रॊटय- रु. ५०००/- 

 टेफर- रु. १,५००/- 

एकूण- रुऩये ३१,५००/- 

ननयममत (दर महहन्याऱा) होणारा खचा 
 वशाय्मकाचा ऩगाय- रु. १०,०००/- 

 इॊटयनेट वेला- रु. ६००/- 

 ऑकपव वाभग्री- रु. ४००/- 

एकूण- रुऩये ११,००/- 

 प्रशवद्धीवाठी- रु. ५०००/- 

 इतय (ऩेरोर, प्रनत, ऩोस्ट)- रु. २०००/- 

इथे कोणत्या प्रकारची कामे होऊ ऴकतीऱ  

इथे देण्मात मेणाऱ्मा वला वुवलधाॊवाठी काशी अल्ऩळी यक्कभ नागरयकाॊना बयाली रागेर. 

उदा. एका तावाच्मा इॊटयनेट लाऩयावाठी रु. ५/-; ५ प्रतीॊवाठी १ रुऩमा इत्मादी 

वळवळध सरकारी दस्तऐळज प्राप्त करण्यासाठी 
 भतदाय नोंदणीवाठी अजा इथ ेउऩरब्ध शोऊ ळकतीर 

 ऩावऩोटा – ऩावऩोटा अधधकाऱ्माची लेऱ घेणे ल ऩावऩोटावाठी कोणकोणती कागदऩत्र े
रागतात माची वॊऩूणा भाहशती. passport.gov.in/cpvhindi/Punehindi.html 

http://passport.gov.in/cpvhindi/Punehindi.html


Page 4 of 6 
 

 ऩॅन काडा काढण्मावाठी पॉभा- https://tin.tin.nsdl.com/pan/ 

 आय.टी.ओ वॊदबाात भाहशती: http://www.rtopune.info/ 

 जन्भ/भतृ्मू दाखरे 

बफऱे आणण इतर 

 टेशरपोन ककॊ ला गॅव फुककॊ ग वॊदबाातरी वला भाहशती इथ े उऩरब्ध अवेर. मा नोंदणी 
प्रकक्रमेभध्मे जय अडथऱा आरा तय मोग्म ती भदत ऩुयलण्मात मेईर. 

 शभऱकत कय बयता मेईर- http://www.incometaxindia.gov.in/ 

 एर.फी.टी कवा बयाला माफद्दर भाहशती. 
 जशभनी वॊफॊधी दस्तऐलज 

 लीज फीर बयणे- भशावलतयणच ेवॊकेतस्थऱ: www.mahadiscom.in 

 येल्ले आणण एव.टी फव फुककॊ ग- www.irctc.co.in आणण 
http://www.msrtc.gov.in/msrtc_live/index.html 

 येंटर अग्रीभेंटची नोंदणी 
 भारभत्ता कय बयण्मावाठी वशाय्म 

कोणत्या प्रकारची माहहती असेऱ 

 जलऱच े्रॊफय, इरेक्ट्क्रशळमन माच ेदयूध्लनी क्रभाॊक 

 जलऱच्मा ऩोशरव चौकी आणण ऩोरीव स्टेळनची भाहशती 
 काशी ठयावलक भयाठी लतृ्तऩत्र े

 नोकयी वॊदबाातल्मा फातम्पमा. भुख्मत: येल्ल,े ऩोशरवबयती, फॉकेच्मा ऩयीषा इत्मादीची 
भाहशती उऩरब्ध अवेर. 

महानगरऩामऱका संफधंधत 

 भशानगयऩाशरकेतीर काभकाजाची दय आठलड्मारा भाहशती शे कें द्र ऩुयल ूळकेर. 
 त्मा त्मा ऩरयवयातीर वला वलकावाच्मा काभाॊची इथ्मॊबूत भाहशती मा कें द्राभध्मे उऩरब्ध 

अवेर.  

http://www.rtopune.info/
http://www.mahadiscom.in/
http://www.irctc.co.in/
http://www.msrtc.gov.in/msrtc_live/index.html
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 माभध्मे त्मा वलऴमाच ेवला डॉकेट्व, तेंव्शा भशाऩाशरकेत झारेरी चचाा, शे वला नागरयकाॊना 
फघण्मावाठी, लाचण्मावाठी खरेु अवेर. 

 भशाऩाशरकेभधीर वला भशत्त्लाच्मा ननमभालल्मा उदा. वबा काभकाज ननमभालरी, शी 
नागरयकाॊना ऩाशामरा खरुी अवेर. 

 आऩल्मा बागात कोणत्माशी प्रकायची तक्राय नागरयकाॊना कयामची अवेर तय त्मा 
वॊदबाात भाहशती मा कें द्रालय शभऱू ळकेर, आणण त्मा तक्रायीच षेत्रीम कामाारमात 
ऩाठऩुयाला कयण्मावाठी भदतशी केरी जाईर. 

 आऩल्मा ऩरयवयात वुरु अवरेरी काभे जव े यस्ता रुॊ दीकयण, वलजेची काभे इत्मादी, 
वॊफॊधी भाहशती मा कें द्रालय उऩरब्ध अवेर. जेणेकरून, नागरयक अळा प्रकायच्मा 
काभाॊभध्मे शोणायी हदयॊगाई आणण गैय प्रकाय मारा आधीच आऱा घारू ळकतीर. 

महाऩामऱका कट्टा 
 ऩाशरकेतीर लावऴाक फजेट, ऩमाालयण अशलार आणण अळाच वला भशत्त्लाच्मा 

रयऩोट्ावफद्दर फाफीॊफद्दर दय आठलड्मारा चचाा अवेर. ऩाशरकेने एखादा ननणाम का 
घेतरा आशे मा वॊदबाात नागरयकाॊफयोफय चचाा कयण्मावाठी ऩाशरकेच ेवॊफॊधधत अधधकायी 
ल नगयवेलकाॊफयोफय चचाा इथ ेआमोक्ट्जत केल्मा जातीर. 

 शी चचाा नतथल्मा ळाखाअध्मषाने आमोक्ट्जत कयाली.  

 शी चचाा दय आठलड्मारा घेण्मात माली. मा चचवेाठी दय ळननलायी वकाऱी ११ ते १ 
अळी लेऱ ननक्ट्चचत कयण्मात माली. म्पशणज ेनागरयकाॊना आणण ऩषाच्मा कामाकत्मांना 
त्माॊच्मा लेऱेचॊ ननमोजन कयामरा भदत शोतीर. 

महाराष्ट्र ऴासनामधीऱ कामकाजाफद्दऱ माहहती 
 भशायाष्ट्र ळावनाने त्मा-त्मा आठलड्मात घेतरेरे ननणाम आऩल्मारा वॊकेतस्थऱालय 

ऩाशता मेतीर. 
 मा ननणामाॊफद्दर चचाा देखीर आमोक्ट्जत केल्मा जातीर. 
 मा वला ळावनननणामाॊची कागदऩत्र े नागरयकाॊना फघण्मावाठी उऩरब्ध करून हदरी 

जातीर. 
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महाराष्ट्र ऴासन कट्टा 
याज्मळावनाने घेतरेल्मा काशी ननणामाॊफद्दर, ळावकीम दस्तऐलज फघून चचाा वत्र आमोक्ट्जत 
कयण्मात मेतीर. शी चचाा भहशन्मातून एकदा, ळक्मतो ळननलाय, यवललाय भध्मे शोईर. मा चचवेाठी 
दय भहशन्माचा ऩहशरा यवललाय, वकाऱी ११ ते १ अळी लेऱ ननक्ट्चचत कयण्मात माली. म्पशणज े
नागरयकाॊना आणण ऩषाच्मा कामाकत्मांना त्माॊच्मा लेऱेचॊ ननमोजन कयामरा भदत शोतीर. 

ऩररसर कट्टा 
शा उऩक्रभ भशायाष्ट्र नलननभााण वेनेच्मा वलवलध कामाक्रभाॊळी वॊरग्न अवेर. ऩषाने लेऱोलेऱी शाती 
घेतेरेरी आॊदोरनॊ, प्रचन मालय काभ इथे शोईर. 

 आऩल्मा बागात याशत अवरेल्मा (भयाठी/अभयाठी) बाडकेरूॊ ची भाहशती इथ ेउऩरब्ध 
अवेर. खयॊतय कोणतीशी ळशयाफाशेरून आरेरी व्मक्ती आऩल्मा ऩरयवयात याशत अवेर, 

तय त्मा व्मक्तीची वला भाहशती जलऱच्मा ऩोरीव चौकीभध्मे अवणे शे कामद्माने 
फॊधनकायक आशे. ऩण, फऱ्माचदा शा कामदा ऩाऱरा जात नाशी. मा कें द्रात ऩषाच े
कामाकते स्लत: आळा व्मक्तीॊची भाहशती गोऱा कयतीर. 

 

 

   

 


