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आपला ववश्वास

(श्रींकात भास्कर कोल्हे )

प्रस्तावना
महाराष्ट्र शासनच्या ई-प्रशासन धोरणानसार शासनाच्या ववववध ववभागात ई-सेवा सरु करण्यात
आल्या यामध्ये न्यायालयीन क्षेत्रात ई-कोटा, वजल्हावधकारी कायाालयात ई-वडस्रीक्ट , तहवसल कायाालयातील ईसेवा, ई-सातबारा , ई-फे रफार

इत्यादी. वाहतक प्रणालीतील ई-िलान, भमीअभीलेख ववभागात ई-नकाशे,

कोषागार कायाालयातील आयएफएमएस प्रणाली, वतन लक्ष रु पढील वनववदा साठी ई-टेंडर, मंत्रालयातील सवा
ववभागासाठी ई-ऑफीस प्रणाली, तसेि ई-ऑक्शन-ई-वललाव राज्यात सवा सरकारी खाते, स्थावनक स्वराज्य
संस्था याना वजथे हातिी रक्कम एक लक्ष रुपये असेल अशा प्रकारच्या सेवा सरु करन्यात आल्या.याि धोरणातन
नगरपालीका आणी महानगरपालीका साठी ई-गव्हनंस प्रकल्प सरु करण्यात आला. या प्रकल्पानसार
नगरपालीका क्षेत्रातील सवा ववभाग सवाप्रथम संगणीकृ त करन्यावर भर दे ण्यात आला आणी सवा कामे
संगणीकरणाद्वारे होतील यावर ववशेष भर दे ण्य़ात आला.
यामध्ये नागरी सववधा के न्र द्वारे नागरीकाना ववववध सववधा एक वखडकी पद्धतीने दे ण्यात येतात. जसे
की आवक-जावक वखडकी वर आवक जावक क्रमांक दे णे , दस्तावेज स्कॅ न करुन ठे वण्यात येतात. तक्रार वनवारण
वखडकीवर तक्रार नोद करने , तक्रार ववभागानसार समोरच्या स्तरावर पाठवण्यात येते. तर जन्म-मृत्य
वखडकीवर आलेल्या अजाानसार दाखले दे णे, दवाखाण्यातील नववन नोदी नमद करने , दरुस्ती करण्यात येते .
बांधकाम ववभाग वखडकी वर कं त्राटदार परवाने संगवणकृ त से वेद्वारे दे णे, ववववध प्रकारिे नाहरकत प्रमाणपत्र
जसे की (ववद्यत कनेक्शन , बांधकाम परवानगी, व्यवसाय प्रमानपत्र इ.) , प्रशमन शल्क , भखंड ववकास शल्क
संगणीकृ त वस्वकारणे इत्यादी सेवा दे ण्यात येतात. पाणीपरवठा ववभाग वखडकी वर नववन नळ कनेक्शन घेणे ,
जने कनेक्शन खंडीत करणे (तात्परती/कायमस्वरुप) , ग्राहकाच्या वापरात वदल करने , संगणीकृ त ववले दे णे ,
पाणी कर संगवणकृ त वस्वकारण्यात येतात. कर ववभाग वखडकी वर

मालमत्ता हस्तांतरण करणे, नववन

मालमत्ता टाकणे , पनामल्यांकन करने , नोटीस , वॉरं ट दे णे ईत्यादी प्रक्रीया करन्यात येतात. वववाह नोदणी
वखडकी वर वववाह नोदणी नोन्द , प्रमानपत्र दे णे , दरुस्ती करण्यात येते.
लेखा ववभागातील कामे जसे की वाषीक बजेट तयार करणे , ववववध लेखा वशषा तयार करणे, ववववध
ववभागाअंतगात येणारे कं त्राटदार तपवशल साठवन ठे वन ताळें बद ठे वणे, संग़णीकृ त पावती दे णे, तसेि खिा व
वमळकत यावर दहेरी लेखा नोन्द पदधतीने काम करणे इ.



आव्हाने:
नगर परीषद ववभागात पवी सवा कामे ही रजीष्टर वर मॅन्यअली नोद घेणे, मॅन्यअली सवा माहीती

अद्यावत करने , मॅन्य अली प्रमाणपत्र व दाखले दे णे इ. कामे होत असत .त्यामळे कामात एकसत्रता राहत
नव्हती. नगर परीषद स्थावनक स्वराज्य संस्था असल्यामळे बरे िसे कमािारी स्थावनक व शैक्षणीक पात्रता कमी
असल्यामळे संगवणकृ त कामे करताना त्याना नैराश्य येत असे. तसेि काही कमािारी यांिी ईच्छा असली तरी
त्याना काम करताना अडिण येत असे. काही कमािारयािी मानवसकता आहे तेि काम करन्यािी असल्यामळे

संगणकावर काम करण्यासाठी टाळाटाळ करणे असे प्रकार घडत. त्यासाठी त्यािे प्रशीक्षन घेणे , त्याना ईगव्हनानस िे महत्व पटवन सांग़णे , ई-गव्हनंस मळे त्यािी कामे कशी सरळीत व कामािा ताण कसा कमी होईल
याववषयी सांगावे लागले. तसेि त्याना तांत्रीक ज्ञान नसल्यामळे वांरवांर येणारया अडिणी सोडवने , तत्रज्ञान
वापरण्यासाठी त्याना प्रवृत करने , त्यांच्यात आत्मववश्वास वनमााण करने . त्यांच्यासाठी ववववध नगर पालीके त
िालणारे कामे सांगणे जेणे करुन त्यांच्यात स्पधाात्मक भाव वनमाान होउन कामात मन लागेल .
तसेि कमािारी यांना वेळेवर तांत्रीक मदत वमळे ल यासाठी तत्पर सेवा दे णे . त्याना प्रणालीिा वापर
करताना जास्तीत जास्त सोप्या भाषेत वापर कसा करावा या ववषयी मागादशान करणे . त्याना येणारया
अडिणी समजन घेउन त्यांच्याकडन जास्तीत जास्त सराव करुन घेण्यात आला. त्यामळे त्याना दे खील काम
करन्यात रस वनमााण झाला व कामे दे खील वेळेवर व काटेकोरपणे होउ लागली.
तसेि मख्यावधकारी साहेबानी जास्तीत जास्त प्रमाणात ई-गव्हनानस िा वापर कसा करता येईल ,
तसेि कोण-कोणते नववन तंत्रज्ञान वापरता येईल याबद्दल मोलािे सहकाया के ले.तसेि काही नववन संकल्पना
असतील तर त्यानी नेहमी सकारात्म प्रतीसाद ददला त्याबद्दल मी त्यां िा आभारी आहे.

संग णकीकरणिे फायदे –
जन्म मृत्य दाखला, वववाह नोंदणी दाखला , असेसमेट पावती दाखला यासारखे दाखले पवी दोन ते तीन
ददवसानतर वमळत असत परं त संगणीकरणामळे दाखले व प्रमाणपत्र 10 वमनीटात तसेि अिूक सस्पष्ट
नागरीकाना वमळाल्यामळे त्यासाठी दररोज होणारी नागरीकािी गदी व काही वेळा ववलंबामळे नागरीक व
कमािारी यांच्यात येणारी कटू ता कमी झाली. तसेि घरपट्टी करािी मागणी बीले आणी पाणीकरािी मागणी
वबले नागरीकांना लवकर प्राप्त झाल्यामळे त्याना आथीक वनयोजन करणे शक्य झाले आणी पयाायाने
करवसलीिे प्रमाणात वाढ झाली आहे.
संगणीकरण होण्या पवी नागरीकाना कर भरणेसाठी ववववध ववभागात दफरावे लागत होते . संगणकावर
एकाि रठकाणी सवा पावत्या होत असल्यामळे नागरीकांिा त्रास वािला आहे. आवक जावक ववभागात
नागरीकाना आपल्या अजाािी वस्थती त्वरीत समजू शकते.त्यामळे नगर पररषदे िे कामकाजात अवधक
पारदर्शशपणा येतो.
तसेि ववववध प्रकारिे कमािारी मल्यमापन अहवाल व मावसक अहवाल यामळे कामावर दे खरे ख ठे वणे
व त्यािे योग्य मल्यमापन करणे मख्यावधकरी यांना सहज शक्य होते. त्यामळे काम करण्यािी गती व गणवत्ता
वाढण्यास मद्त होते.

विखली नगर परीषद
ई-गव्हनानस प्रकल्प
ई-गव्हनानस अंतगात येणारे मॉड्यल

 आवक-जावक ववभाग मॉड्यल
 जन्म-मृत्य ववभाग मॉड्यल
 वववाह नोंदणी ववभाग मॉड्यल
 लेखा ववभाग मॉड्यल
 नगर रिना ववभाग मॉड्यल
 पाणी ववभाग मॉड्यल
 घरपट्टी ववभाग मॉड्यल
 कॉमन मास्टर मॉड्यल
 नागरी सववधा के न्र
 EIP (वेब पोटाल ) मॉड्यल

आकृ ती क्र 1: ई-गव्हनानस प्रकल्पाअंतगात येणारे मॉड्यल



आवक-जावक ववभाग

 प्रिलीत पद्धत:
स्थानीक स्वराज्य संस्था मध्ये आवक जावक ववभाग हा अत्यंत महत्वािा ववभाग असन
प्रिलीत पद्धतीनसार एक आवक जावक रजीष्टर ठे वन्यात येत असे व त्यावर आवक ककवा जावक क्रमांक
घेउन उक्त कागदपत्रास दे ण्यात येत असे . सदर रजीष्टर मॅन्यअली हातळत असल्यामळॆ त्यामध्ये मोठ्या
प्रमाणात त्रटी राहत असत. तसेि एखाद्या वेळेस जर जना आवक ककवा जावक क्रमांक हवा असल्यास
संपणा रजीष्टर पहावे लागत असे. तसेि काही नैसर्शगक कारणामळे दे खील रजीष्टर वरच्या नोदी नष्ट होत
असत. त्यामळे नगर परीषदे च्या कामातील पारदशाकते बाबत संशय वनमााण होत असे.

 उद्देश :
एक वखडकी या संगणक प्रणालीमध्ये ववववध ववभागातील कामे एक वखडकीवर सवा
कागदपत्रांिी खात्री करून जमा के ल्यामळे तेथेि नागरीकांना कामांिी पोि ददली जाते व पढील वनगात
तारीख ददली जाते त्यामळे नागरीकांना ववववध ववभागांना फे -या माराव्या लागत नाहीत. वनगात
तारीखेच्या ददवशी नागरीकांना योग्य तो दाखला वमळू शकतो. आवक जावक िे संगणक प्रणालीमळे
अजा घेवून येणाया नागरीकांना त्यािी पोि ददली जाते. रोजिे येणारे टपाल/अजा त्वरीत प्रत्येक
ववभागातील संणकावर पहावयास वमळतात. जावक करण्यासाठी प्रत्येक कमािाऱयांना आवक जावक
ववभागात जाण्यािी आवश्यकता नाही. प्रत्येक कमािाऱयांनी जावक क्रमांक ववभागातील संगणकावर
करता येतो. सवा ववभागािे नेटवकीग के ल्यामळे प्रत्येक ववभागािे असलेलेि टपाल त्या त्या ववभागाना
पहावयास वमळते. तसेि मख्यावधकारी यांनाही टपाल/अजा कोणत्या ववभागाकडे आहे त्यािी माहीती
तात्काळ वमळू शकते.प्रत्येक ववभागािे संगणकीकरण करताना स्थावनक पध्दतीिा तसेि प्रिलीत
पध्दतीत बदल के ल्यास संगणकािा वापर करणे कमािाऱयाला अशक्य होते व त्यामळे वापर होताना
ददसत नाही. हे लक्षात घेवून नगर पररषदे त प्रिलीत पध्दतीमध्ये संगणक प्रणाली ववकसीत करणेत
आली आहे. तसेि प्रत्यक्ष संगणणकापर काम करताना कमीत कमी टायपींग करावे लागेल त्यामळे ज्या
वलपीकाला टंकलेखनािे ज्ञान नाही तो ही काम करू शकला पावहजे , हा दृष्टीकोन ठे वून संगणक प्रणाली
ववकसीत करण्यात आली आहे. तसा प्रयत्न सदरिी संगणक प्रणाली ववकसीत करतांना के लेला आहे.
संगणकीकरण करताना नवीन सधारीत अवधक ववकसीत पद्धती टप्या टप्याने ववकसीत करणेत येत
आहेत.



कायापद्धती:

 आवक :
या ववभागा माफा त कायाालयास प्राप्त झालेले शासकीय शासन पत्रके व नागरीकांकडू न प्राप्त
झालेले सवा अजााच्या नोंदी संगणक प्रणालीमध्ये नोंद के ली जाते. सदर नोंदीमध्ये पत्रावर कायाालयािा
वशक्का मारून, वशक्यामध्ये क्रमांक व ददनांक व कायावाही ववभाग यांिी नोंद करण्यात येते. त्यानंतर
प्रत्येक पत्र मा. नगराध्यक्ष, मा. मख्यावधकारी तसेि प्रशासकीय अवधकारी, यांिे वनदशानास आणून
त्यांिी सही झाल्यावर सवा पत्र संबधीत ववभाग प्रमखांकडे पढील कायावाही करीता सपूदा करणेत येते.
सवा पत्र सपूदा करताना आवक ववभागािी एक स्वतंत्र टपालवही ठे वणेत आली आहे. यावहीमध्ये त्यात्या ववभागांना पत्र दे ताना त्यांिी पत्र ववभागात वमळल्या बद्दल पोि म्हणून ददनांकासवहत स्वाक्षरी
घेतली जाते. याि ववभागात मावहतीच्या अवधकारािे अजा स्वीकारले जातात, त्यािे स्वतंत्र रवजस्टर
ठे वणेत आले आहे. त्या रवजस्टर द्वारे मावहती अवधकारी यांिे कडे त्वरीत सदरिे अजा पढील
कायावाहीसाठी पाठववले जातात, सदरिे कामकाज कायाालयीन कामकाजाच्या ददवसाप्रमाणे नोंदववणेत
येते.

आकृ ती क्र 1: आवक नोद क्रमांक देताना भरावयािी माहीती.

आकृ ती क्र 2: कमािारी पत्रव्यवहार हातळणी मागा तपवशल .

 जावक:
नगर पररषदे तफे पाठववण्यात येणारे पत्रव्यवहारािी नोंद वववहत नमन्यात असलेल्या
संगणकीय जावक रवजस्टरद्वारे जावक नंबर टाकला जातो. प्रत्येक ववभागात संगणक असल्याने प्रत्येक
ववभागात जावक करता येते, त्यानंतर जावक झालेले टपाल व संबधीत ववभाग प्रमखांिी स्वाक्षरी
असलेले पत्र आवक जावक ववभागमध्ये ददले जाते. तशी ववभागातील अंतगात टपाल वहीमध्ये आवकजावक वलपीकािी स्वाक्षरी घेतली जाते. त्यानंतर आवक-जावक वलपीक ददलेल्या पत्यावर शासकीय
पत्र पोस्टाद्वारे संबधीत ठीकाणी रवाना के ले जाते. तसेि शहरातील नागरीकांसाठी पाठववणेत येणारी
पत्र टपालवही ववहीत नमन्यातील आहे. त्या नोंदवहीमध्ये नागरीकािे नांव पत्ता वलूनन नगर पररषद
कमािाऱयांमाफा त पाठववली जातात. पत्र पोिकरताना वहीमध्ये संबधीतांिी स्वाक्षरी ददनांकासहीत

घेण्यात येते. अशाप्रकारे पत्रव्यवहार पणा के ला जातो. सदरिे कामकाज कायाालयीन कामकाजाच्या
ददवसा प्रमाणे नोंदववणेत येते.

आकृ ती क्र 3: जावक नोद क्रमांक देताना नम द करावयािी माहीती.




जन्म-मृत्य ववभाग

प्रिलीत पद्धत :
नगर पावलके माफा त नागरीकांना ववववध दाखले , परवाने ददले जातात. त्यामध्ये सवाात महत्वािा व
वनयवमत मागणी असलेला म्हणजे जन्म ककवा मृत्य दाखला यामध्ये संगणकीकरण के ल्यामळे
नागरीकांना त्यंिा वनश्चीत लाभ वमळत आहे. संगणकीकराणापूवी वरील कामांसाठी नगर पररषदे ला 2
ते 3 कमािारी वनयमीत लागत होते. अजााप्रमाणे प्रत्येक नोंदीिा शोध घेवून दाखले तयार करणे त्यांच्या
प्रती काढणे त्यासाठी वेळ वाया जात होता. त्यामध्ये िका होण्यािी शक्यता असते व नागरीकांना
दाखल्यासाठी वेळ लागत होता. संगणकापूवी जन्म/मृत्य दाखले तीन ददवसांत ददले जात होते.



कायापद्धती:

 नगर पावलके च्या कमािारीवगााला करावी लागणारी कामे म्हणजे –
1. दरोरोजिे जन्म मृत्य दाखल्याच्या नोंदी वेळच्या वेळी करणे.
2. मागील डेटा इं री करून घेणे.
3. प्रत्येक अजााप्रमाणे नोंदीिा उतारा तपासून घेणे.
4. दरमहा होणाऱया नोंदीवरून अहवाल तयार करणे , नोंदीिे उतारे काढन पाठववणे.
संगणकीकृ त जन्म मृत्य दाखल्याकरीता आलेल्या नागरीकांच्या अजाा प्रमाणे. आईिे ककवा
वडीलांिे नांव, तारीख, रूग्णालय सन यापैकी कोणत्याही आधारे शोध घेता येतो, ज्या व्यक्तींना इं ग्रजी
दाखल्यािी आवश्यकता आहे त्यांना तो त्वरीत दे ण्यात येतो. संगणकीय दाखला सस्पष्ट व वबनिक
वमळत असल्यामळे तसेि 1 तासात दाखला नागरीकांच्या हाती पडल्यामळे नागरीकांिा वेळ वाितो.
तसेि पवी शासनािे पाठवावयािे अहवाल 15 तारखेपयात पाठववले जात होते, आता सदरिे अहवाल
1 तारखेला पाठववले जात आहेत. त्यामध्ये 1 वलपीक वरील संगणकीय कामे करून अन्य वेळी
बाकीिेही काम करू शकतो.
नागरीकांच्या दृष्टीने जन्म तारीख, आईिे ककवा वडीलांिे नांव, जन्मािा मवहना या पैकी
कोणत्याही एका मावहतीिे आधारे दाखल्यािा शोध घेता येतो. तसेि जन्म ककवा मृत्यिी नोंद

नसल्यास तसाही दाखला त्वरीत दे ता येतो. या मध्ये प्रवतज्ञापत्राप्रमाणे के लेल्या नोंदीही जन्म/मृत्य वमळू
शकतात. संगणकीकराणामळे जन्म ककवा मृत्यिी डबल नोंद होत नाही. संगणकीकरणामळे 1 वलपीक
जन्म मृत्य नोंदी करुन अन्यही संगणक प्रणालीिी कामे करू शकतो.

आकृ ती क्र 5: माहीती ववभागातन जन्म-मृत्य शोध तपवशल .

आकृ ती क्र 6: संगणीकृ त दवाखान्यािी नोंद

आकृ ती क्र 7: संगणीकृ त जन्मािी नोद बाळाबद्दल माहीती

आकृ ती क्र 8: संगणीकृ त जन्मािी माहीती बाळाच्या पालकाबद्दल माहीती

आकृ ती क्र 9: संगणीकृ त जन्मािी नोद प्रसतीबद्दल माहीती

आकृ ती क्र 12: संगणीकृ त मृत्य नोद

आकृ ती क्र 13 : संगणीकृ त दत्तक नोंद

आकृ ती क्र 15: जन्म-मृत्य अहवाल



घरपट्टी ववभाग

कर हे नगर पररषदांिे महत्वािे उत्पन्नािे साधन असून शहरांिी ददवसेंददवस वाढ होत असल्याने सवा
शहरात घरांिी संख्या गेल्या 2 ते 5 वषाात 2 ते 4 पटीने वाढली आहे. त्यामळे त्यासवा नोंदीिी अिकता
ठे वणे कठीण होते.
 या ववभागाकडू न दै नंददन व वार्शषक खालील प्रमाणे कामे करावी लागतात 1. नवीन घरांिी आकारणी करणे.
2. मागील रवजस्टरिा जमेिा ताळमेळ घेणे व त्याप्रमाणे येणे बाकी ठरवणे.
3. नवीन मेाजणी रवजस्टर तयार करणे.
4. कर आकारणी मधील ववववध टप्यांवरील नोंद ठे वणे.
5. ववववध टप्यांवर अपीलांच्या सनावणी व आक्षेपांप्रमाणे आकारणीत फे रबदल करणे.
6. आकारणी ववववध टप्यांनंतर वनवश्चत करणे.
7. मागणी बीले तयार करणे.
8. प्रत्यक्ष मागणी बील प्रमाणे वसली करणे
9. घरांिी मालकी हक्कासंबधी नोटीस फे रबदल करणे.
10. कलम 151 अन्वये नोटीस दे णे.
11. कलम 152 अन्वये जप्ती नोटीस दे णे.
वरील कामे या ववभागाकडू न होत असतांना वरील क्रमांक 1 ते 6 पूणा झाल्यावशवाय मागणी
वबले तयार करता येत नाहीत. त्यानंतर प्रत्यक्ष मागणी बीले तयार करणेिे कामही होईपयात अनेक वेळा
नोव्हेंबर वडसेंबर महीना येतो. व त्यामळे प्रत्यक्ष वसलीिे कामासाठी 4 महीने राहतात. त्यामळे नगर
पररषदे च्या उत्पन्नावर त्यािा पररणाम होतो.
नगर पररषदांिी जकात बंद झाल्यामळे सध्या नगर पररषदे कडे मनष्य बळ आहे, परं त तरीही
वरील सवा कामे दकिकट तसेि एकि काम अनेक वेळा करावे लागते व त्यामळे याबाबत जे काम परत
परत करावे लागते तेवढेि काम संगणकामाफा त करून घेतले तर वाया जाणारा वेळ वाितो. तोि वेळ
दफरतीसाठी वापरता येतो व त्यामळे वसली मध्ये वाढ होते. नगर पररषदे िी वडमांड बीले यापूवी
नोव्हेंबर वडसेंबर मध्ये नागरीकांना वमळत होती. संगणकीय प्रणाली ववकसीत के ल्यामळे कर वसली
ववभागाकडील मागणी बीले माहे जून मध्ये व पाणी परवठा ववभागाकडील मागणी बीले ऑगष्ट मध्ये
काढण्यात
आली.
त्यामळे
करवसलीिे
भरणा
मध्येही
वाढ
झाली
आहे.

कर वसलीिी आज्ञावली तयार करतांना खालील गोष्टींिा वविार के लेला आहे. प्रत्येक घरांिा
साव्हे फॉमा व त्यावरील गणतीय घरािे भाडे मल्य प्रत्यक्ष फामावर के ल्यानंतर परत तीि संपूणा मावहतीिे
संगणकीकरण न करता फामावर फक्त भाडे मल्यांिी डेटा एन्टी करून त्याप्रमाणे कर आकारणी सोपी
पध्दत ववकसीत के ली आहे. त्यामळे याबाबतीत झोन, तसेि वजावटी बाबतिी मानवी िूका कमी
करण्यात आल्या आहेत. मात्र वलपीकाला वनररक्षन करून फक्त भाडे मल्य ठरवावयािे आहे. यापढील
मागणी बीले, मागणी रवजस्टर, तसेि दफरतीच्या वेळी करण्यात आलेल्या कर पावत्या, 13 नंबर िलन
तसेि 50 नंबर जमा रवजस्टर इत्यादी संगणकावर काढणे शक्य झाल्यामळे वसली मध्ये काम करणाऱया
वलपीकांिा वेळ वािून त्यांना दफरती साठी वेळ वमळत आहे.त्यामळे नगर पररषदे िा भरण्यामध्ये वाढ
झाल्यािे ददसून येते.

 स्टोअसा यामध्ये नगर पररषदे कडील सवा जंगम मालमत्ता, स्थावर मालमत्ता यांच्या नोंदी शोधणे त्यांिे
वगीकरण करणे तसेि दै नंददन स्टोअसा मधील वस्तूंवर वनयंत्रण ठे वणे अवधकारी व पदावधकारी तसेि
कमािारी यांना मावहती समजू शकते. सध्यािे पध्दतीत मालांिी आवक नोंदी मधील गैरव्यवहार ककवा
वापरातील गैरव्यवहार रोखणेसाठी यांिा उपयोग होवू शकतो. त्यासंबधी या संगणक प्रणालीमध्ये
वनयोजन करणेत आले आहे व त्यामळे खरे दीिे वनयोजन व त्याि प्रमाणे अनावश्यक खरे दी टाळू न बित
करणे शक्य होते.

आकृ ती क्र : नववन मालमत्ता नोद करन्यासाठीिा फ़ॉमा

आकृ ती क्र : मालमत्तेवर आकारण्यात य़ेणारा कर तपवशल



पाणीपट्टी ववभाग

 प्रिलीत पध्द्ती:
संगवणकृ त होण्याच्या पवी नववन नळ कनेक्शन नोद ही रजीष्टर वर घेण्यात येत असे. तसेि
नळ क़नेक्शन खंडीत करणे , तात्परते खंडीत करणे ईत्यादी सारख्या सेवा मॅन्यअली करण्यात येत असत.
त्यामळे नळ कनेक्शन दे ताना बरयाि वेळा नळ क़नेक्शन क्रमांक रीपीट होत असे. तसेि खंडीत के लेल्या
कनेक्शनला सदधा वबल ददल्या जात असे. त्यामळे उपलब्ध माहीती वह अद्यावत राहत नव्हती. व एखाद्या
वेळेस जर रजीष्टर हरवले तर पणा माहीती नष्ट होत असे. परं त जेव्हापासन संगवणकृ त माहीती ठे वण्यात
आली तेव्हापासन सवा अहवाल व माहीती अद्यावत राहु लागली.



कायापद्धती:
अधधकृ त इभायतीॊॊना नवलन नऱ जोडणी दे णेफाफत)
नऱजोडणी (तात्ऩयती / मभिी) खॊडीत

कयणेफाफत)
मालकात बदल )
वापरािा प्रकार बदलने )
नतवनकरन )
नळ कारागीर परवाना)
नळ कारागीर नतवनकरण )
डल्पीके ट वबल)
थकबाकी नसल्यािा प्रमांपत्र)

Sr. no

Service Name

Applicable at CKH
(Yes/No)

1

New Water
Connection
Change of ownership
Usage Type Change
Permanent Closing of
Connection
Temporary
Disconnection
Reconnection
Plumber License
Renewal of Plumber
License
No Dues Certificate
Duplicate Water Bill

Yes

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

आकृ ती क्र : न.प. विखली मध्ये उपलब्ध सेवा

Sr.
No.

Service
Name

Connection
Size

Type

Fee/Charg
e /Tax

Included in
Application
/LOI

Fixed/Slab

Amount

1

New
Water
Connecti
on

0.5”/

All NonMetered

नऱ कनेक्ळन
अनाभत

LOI

Fixed

Rs. 1200

Change
of
ownershi
p

0.5”/

All NonMetered

ज़ोडणी पी

Applicati
on

Fixed

Rs. 250

Usage
Type
Change

0.5”/

All NonMetered

ज़ोडणी पी

Applicati
on

Fixed

Rs. 250

2

3

0.75” /
1”
0.75” /
1”
0.75” /
1”

आकृ ती क्र : सेवावर आकारण्यात येणारे शल्क

आकृ ती क्र : नववन नळ कनेकशन अजा करन्यािी पदधती

आकृ ती क्र : ग्राहकािी संपणा माहीती फॉमा

आकृ ती क्र: ग्राहकाने सादर के लेल्या दस्तावेज तपवशल

आकृ ती क्र : नववन नळ कनेक्शन दे ण्यात आलेल्या ग्राहकािा तपवशल



बांधकाम ववभाग
बांधकाम हा ववभाग नागरीकांच्या संपकाात येणारा व नगर पररषदे त सवाात जास्त कामांिी

व्याप्ती असणारा ववभाग आहे. दै नंददन कामे करणे व त्यांिे रे कॉडा ठे वणे इत्यादी कामे अत्यंत अडिणीिे तसेि
वेळ घालवणारे असते. बांधकाम ववभागाकडील याबाबत खालील कामे ही बराि वेळ घेणारी असतात.
1. अंदाजपत्रके करणे.
वरील कामे मॅन्यअल प्रध्दतीने के ल्यास बराि वेळ जातो, त्याच्या नोंदी ठे वणे म्हणजे कामांच्या
वाप्तीमळे वेळखाऊ काम असते. संगणक प्रणालीमळे सदरिी कामे करणे सोईस्कर झाले आहे. त्यामळे
बांधकामािे पयावेक्षकण करणे सोईिे झाले आहे. त्यामळे बांधकामे पहाणीसाठी परे सा अवधी वमळू शकतो.
वरील कामांिे संगणक प्रणालीमधून ररपोटा काढता येतात, त्यामळे कामे वेळेवर होवून त्यािा फायदा
नागरीकाना होतो.

 कायापद्धती:
बांधकाम ववभागाअंतगात खालील सेवा परववण्यात येतात.
1.

Technical Person Licence Issuance (तांवत्रक व्यक्तक्तकरीता परवाना)

2.

Renewal Technical Person Licence (तांवत्रक व्यक्तक्तिा परवाना नतनीकरण)

3.

Preliminary Layout Approval (रे खांकन नकाशांना मंजरी (प्राथवमक))

4.

Final Layout Approval (रे खांकन नकाशांना मंजरी (अंवतम))

5.

Building Permission (Authorized) (बांधकाम परवाना मंजूरी (अवधकृ त))

6.

Building Permission (Un-Authorized) (बांधकाम परवाना मंजूरी (अनवधकृ त))

7.

Renewal of Building Permission (बांधकाम परवाना नतनीकरण)

8.

Revised Building Permission (सधाररत बांधकाम मंजूरी)

9.

Plinth Completion Certificate (जोते दाखला)

10.

Occupancy Certificate (भोगवटा दाखला)

11.

NOC for Trade (एन.ओ.सी फॉर रेंड)

12.

NOC for Electricity (एन.ओ.सी फॉर इलेक्रीवसटी)

आकृ ती क्र : बांधकाम परवानगी दे न्यािा अजा

आकृ ती क्र : कं त्राटदार परवाना




नागरी सववधा कें र
उद्देश :
नागरी सववधा के न्र ह्या सेवेअंतगात नागरीकाना एक वखडकी योजने अंतगात सेवा
परववण्यात येतात. नागरी सववधा के न्रातील सेवा ह्या वववशष्ट वेळेत परववण्यास बधनकारक
आहेत. त्यामळे नागरीकांिा वेळ व पयाायाने पैसा वाितो तसेि मानवसक त्रास होत नाही.



कायापद्धती:
नागरी सववधा के न्र वह प्रशासन तसेि नागरीकांच्या दृष्टीने महत्वािा भाग आहे.
कारन नागरी सववधा के न्रातील सववधा मळे नागरीकाना त्याना गरज असलेल्या सेवा ववभागातील
कमािारी वशवाय पणा होतात. नागरी सववधा के न्रािे फायदे पढीलप्रमाणे आहेत.
1. प्रत्येक सेवेकरीता कालमयाादा दे न्यात आलेली आहे.
2. संगणीकृ त वेगवेगळ्या स्कृ टनी लेव्हल असल्यामळे वेगवान काया होते.
3. क्तप्रटेड प्रमानपत्र असल्यामळे पारदशाकता आहे.
4. वबल व इतर भरणा साठी स्पेशल कॉउनटर असल्यामळे नागरीकाना एकाि वखडकीत
कोणताही पैसा भरता येतो.

नागरी सववधा के न्रात पढील सेवा दे न्यात येतात.
1.

Find Checklist (सूि ी तपासणे)

2.

Find Application Status (आवेद न वस्थती)

3.

Search Token Number (दशाक क्रमांक)

4.

Find Property Dues (मालमत्ता दे य)

5.

Death Registration (मृत् यू नोंदणी)

6.

Birth Registration (जन्म नोंदणी)

7.

Find Water Dues (पाणी दे य)

8.

Exit (बाहे र)

आकृ ती क्र : नागरी सववधा के न्र कायासिी

आकृ ती क्र : नागरी सववधा के न्र शोध वनकश

 वबल कलेक्शन
यामध्ये वेगवेगळ्या ववभागातील आकारण्यात येणारया शल्क स्वीकारण्यात येतात. तसेि
करवनधाारन ववभाग व पाणीपरवठा ववभागाअंतगात येणारे कर दे खील वस्वकारण्यात येतात.तसेि
बांधकाम ववभागातील दे ण्यात येणारया नाहरकत प्रमाणपत्र , ववववध परवानगी तसेि भखंड ववकास
शल्क दे वखल वस्वकारन्यात येतात. त्यामळे नागरीकािा वेळ व प्रत्येक ववभागात स्वता: जाउन
कागदपत्रे तपासन घेण्यािे परीश्रम वाितात .

आकृ ती क्र : वबल व ईतर भरणा

 अहवाल
भरणा के न्रावरुन ददवसभरात करन्यात येणारया वबल व इतर दकरकोळ वसली िा
तपवशलवार व सांरश स्वरुपात प्रत्येक वखडकी साठी यझर नसार अहवाल काढन्यािी व्यवस्था करण्यात
आलेली आहे. त्यामळे आथीक ताळे बन्द व्यवस्थीतीत राखता येतो.

आकृ ती क्र: ववववध कॉउं टर द्वारे वस्वकारण्यात आलेल्या भरण्यािा अहवाल.




EIP ( वेबपोटाल )

उद्देश:
EIP वेबपोटाल िा अत्यंत महत्वािा उद्देश हा सवासामान्य जनतेला उत्तम सेवा परववणे
आहे. ह्या वेबपोटाल च्या मदतीने नगर परीषेदेिी महत्वािी माहीती, शहरावद्दल माहीती, नवीन वनयम
व कायदे काही महत्वाच्या घडामोडी बद्दल माहीती दे ते. तसेि ह्या वेबपोटाल च्या मदतीने काही
ऑनलाईन सेवा दे खील वापरता येतात.जसे की, ऑनलाईन जन्म-मृत्य नोंद , मालमत्ता कर व पाणी कर
ईत्यादी तसेि ऑनलाईन तक्रार नोदणी करणे व स्थीती पाहने ईत्यादी.



कायापध्दती:
वेबपोटाल सेवा िी दोन स्तरावर ववभागणी करन्यात आलेली आहे
1. पहील्या स्तर हा सवासामान्य जनतेला बघण्यासाठी आहे.
2. दसरा स्तर हा कायाालयीन प्रशासकासाठी आहे.

आकृ ती क्र 15: वेबपोटा ल कायापदधती

अ) पहीला स्तर :
हा स्तर जनतेला बघण्यासाठी खला असन जनता त्यावर आपल्या तक्रारी तसेि सिना मांड शकतात.

आकृ ती क्र 16: नागरीकाना ददसणारा वेबपोटा ल िा दशानी भाग

ह्या भागािे पढील प्रमाणे क्तलक आहेत.
अ. दिक क्तलक:
1. बजेट :
2. शहराववषयी माहीती:
3. नगरपालीके िा नकाशा:
4. घटना ददनदशीका:
5. जाहीर सिना:
6. वनयम पोटवनयम:

7. सद्यस्थीतीत िाल असलेले प्रोजेक्ट:
8. डाउनलोड:
9. वनववदा:

आकृ ती क्र 17: वनववदा संबधी माहीती.

2) ऑनलाईन सेवा.
1. ऑनलाईन जन्म-मृत्य नोद वस्थती:
या सेवेमध्ये ऑनलाईन बाळाच्या जन्मािी नोद िा तपवशल बघता येतो. सदर सेवेमध्ये बाळाच्या
जन्मतारीख ककवा नाव टाकन शोध घेउ शकतो. तसेि जर काही त्रटी असल्यास त्या प्रशासनाच्या वनदशानास
आणता येउ शकतात.

आकृ ती क्र: जन्म-मृत्य शोध वनकश

2. तक्रार नोदणी

आकृ ती क्र : ऑनलाईन तक्रार नोंदणी
सदर सेवेमध्ये ऑनलाईन तक्रार नोदणी करन्यात येते. यामध्ये तक्रार नोदनी करताना तक्रार कत्याािे
नाव , त्यािा पत्ता , तक्रारीिे स्वरुप , कोणत्या ववभागाशी तक्रार संबधीत आहे असे सवा तपवशल ददल्यानंतर
तक्रार सेव्ह होते. नंतर नागरीकाना त्यािा एक टोकन नंबर वमळतो. तो टोकन नंबर भववष्यात के लेल्या
तक्रारीवर कोणकोणती कायावाही करण्यात आली आहे याबद्दल सववस्तर माहीती दे तो. तसेि संबधीत कमािारी
वत तक्रार वनवारणासाठी दकती कालावधी लागला याबद्दल दे खील माहीती दे तो.

3. मालमत्ता व पाणी कर देयक व देय
ऑनलाईन मालमत्ता दे य व पाणीपट्टी दे य यािी िौकशी करण्यासाठी ऑनलाईन सेवा मवधल
सेवािा वापर करन्यासाठी के वळ मालमत्ता क्रमांक ककवा नाव टाकन शोध के ल्यास सवा माहीती
वमळते. तसेि जर ऑनलाईन दे यक भरन्यास ईछक असल्यास तशी सेवा दे खील परववण्यात येत आहे.

आकृ ती क्र :मालमत्ता देयक संबधी माहीती बघण्यासाठी शोध वनकश

आकृ ती क्र: मालमत्ता देयािी संपणा तपवशलवार माहीती

4. आवेदन पत्र तपवशल

आकृ ती क्र : आवेदन पत्र िी तपवशलवार माहीती
ऑनलाईन सेवेतन आवदे न पत्रासाठी अजा के ल्यानंतर सदर तपवशल साठवन्यात आला की
नाही यािी पडताळणी करण्यासाठी अजा सबमीट के ल्या नतंर जो आवेदन क्रमांक आला असेल त्यािी
स्थीती आपण ऑनलाईन बघ शकतो . तसेि त्यावर आतापयात काय कायावाही करन्यात आलेली आहे .
यािी स्थीती दे खील बघ शकतो.

ब ) दसरा स्तर (प्रशासकीय)

आकृ ती क्र : प्रशासन मख्य िा दशानी भाग
या स्तरावर सवा प्रशासकीय कामे करन्यात येतात. नगर परीषद संदभाात असलेले महत्वािे माहीती
अपलोड करने , नवीन वनयम व नोटीस टाक़ने ईत्यादी कामे करण्यात येतात. तसेि प्रशासवनक स्तरावर जर
काही बद्ल करावयािे असतील तर ते सवा बदल प्रशासन मख्य या सेवेद्वारे बदल करन्यात येतात. नगर परीषद
मध्ये कायारत असणारे कमािारी व अवधकारी वगा यांिी माहीती व संपका क्रमांक ददलेला असतो त्यामळे घरी
बसन दे खील त्याच्या तक्रारी व अडिण वनवारण करु शकतात.

भववष्यातील संधी:
 एस.एम.एस गेटवे:
या सेवेद्वारे नगर परीषद मध्ये जास्तीत-जास्त पारदशाकता येणार आहे. सदर सेवेमध्ये
ग्राहकाना दे ण्यात येणारया. जास्तीत जास्त सेवा करीता ग्राहकानी अजा सादर के ल्यानंतर त्याना
एस.एम.एस द्वारे माहीती कळववण्यात येईल. तसेि त्याना करािा तपवशल एस.एम.एस. द्वारे
कळववण्यात येईल. त्यानी एखाद्या सेवेकरीता अजा के ला असेल तर प्रत्येक स्कृ टीनी लेव्हल वर अजा
पोहिताि एस.एम.एस जाईल. त्यामळे ग्राहकाना त्यांच्या अजाािी स्थीती कळे ल व त्यांिा
कायाालयातील नेहमी येउन िौकशी करन्यािा वेळ वािेल.



ऑनलाईन पेंमेट गेटवे:
या सेवेद्वारे नगर परीषद मवधल आकारण्यात आलेला करािा भरणा ग्राहकाना घरबसल्या
ऑनलाईन पाहता व भरता येईल.त्यामळे कायाालयात येउन गदीत उभे राहुन भरणा करण्यािी
आवश्यकता राहणार नाही. तसेि वनववदा फी, अनामत ईत्यादीिा दे खील ऑनलाईन भरणा करता
येईल. याकरीता सवा राष्ट्रीयकृ त बॅंकेशी यासंबधी करार करुन सवा व्यवहार करन्यात येतील.

!! धन्यवाद !!

