Complaint Categorization and SLAs in days
వివిధ రకములైన ఫిర్యా దులను పరిష్క రిించుటకు
కాలపరిమితి
SI.No.
క్ర.సం
ఖ్య

Grievance Type
ఫిర్యయ దు రరం

SLA ( Days)
కాల పరిమితి
(రోజులలో)

Administration & Election
పరిపాలనా మరియ ఎన్ని రలు
Complaints regarding Schools
1

3

పాఠశాలల గురించి ఫిర్యయ దు

Complaints regarding Voter list
2
3

ఓటరు లిస్టులకు సంబంధంచిన ఫిర్యయ దులు

Inclusion, delection of correction in the Voter list
ఓటరు లిస్టు యందు మారుు లు, చేరుు లు, తొలగంపుల గురించి

6
6

Engineering

సంకేతిర విభాగము

Pot hole fill up/Repairs to the damage surface
1

గోతులు పూడ్చ మన్న

7

Repairs to existing footpath
2

పాదచారుల రహదారి బాగుచేయంచమన్న

7

Repairs to the SWD
3

వరద నీటి కాలువ మరమమ తులు

7

Obstruction of water flow
4

నీటి క్పవాహమునకు ఆటంరములు రలుగుట

1

Replacement of Cover for Manholes
5

మేన్ హోల్స్ పై రవరు మారచ మన్న

7

Maintenance of Parks
6

పారుు ల న్నరవ హణ

7

Maintenance of Playground
7

ఆటసల
థ ముల న్నరవ హణ

7

Repairs to Flyovers/ bridges/ Culverts
8

ఫ్ల ై ఓవర్స్ /క్ిడ్జస్
ి / రలవ రుుల మరమమ తుులు

7

Repairs to Centre Median
9

రోడ్డు డ్జవైడ్రు మరమమ తుల గురించి

7

Repairs to Traffic Island
10

7

క్ాఫిక్ ఐలండ్ మరమమ తులు

Stoppage of Civil Works
11

సివిల్స వరుు లు న్నలుపుదల గురించి

2

Poor quality of work
12

నాణయ త లేన్న పనులు

1

UGD Over Flow
13

అండ్ర్స క్రండ్ డ్రైనేజ్ పంగుచుని దన్న

1

Unauthorised Road cutting
14

అనుమతి లేకుండా రోడ్ రటిం
ు గ్ చేయుచునాి రన్న

1

Public Health and Sanitation
క్పజారోగయ ము మరియు పారిశుదయ్ ము

Desilting of Drain
1

డ్రైనులో పూడ్జర తీయంచమన్న

1

Stagnation of water
2

నీరు న్నలువ ఉండ్డట గురించి

1

Disposal of removed silt on the Road
3

రోడ్డు మీద ఉని మటిు తొలగంచమన్న

1

Removal of fallen trees
4

పడ్జపోయన చెట్లై తొలగంచమన్న

1

Illegal draining of sewage to SWD/Open site
5

మురుగు నీరు ఖాళీ క్పదేశాలలో వదులట

2

Unauthorised tree Cutting
6

అనధకారిరముగా చెట్లై తొలగంపు

1

Removal of garbage
7

చెతు తొలగంచుట గురించి

1

Over flowing of garbage bins
8

చెతు కుండీలు న్నండ్డట గురించి

1

Shifting of garbage bin
9

చెతు కుండీ మారుచ ట కొరకు

1

Provision of garbage bin
10

చెతు కుండీ ఏర్యు ట్ల కొరకు

1

Absenteesim of sweepers
11

స్వవ పరు్ విధులకు గైర్యాజరు అగుట గురించి

1

Absenteesim of door to door garbage collector
12

డోర్స ట్ల డోర్స చెతు సేరరించు వరు రు విధులకు గైర్యాజరు అగుట
గురించి

1

Removal of Debris
13

శిధలలు తొలగంపు

3

Bio Medical waste/Health hazard waste removal
14

బయో మెడ్జరల్స వయ ర్య్లు / ఆరోగయ హాన్నరర వయ ర్య్లు తొలగంపు

1

Obstruction of road by Trees branches
15

రోడ్డుకు అడ్డుగా ఉని చెటై కొమమ ల తొలగంపు గురించి

1

Complaints regarding burial ground
16

సమ శాన వాటిర గురించి ఫిర్యయ దులు

1

Complaints regarding public toilets
17

పిక్
ై టయలెట్స్ గురించి ఫిర్యయ దులు

1

Complaints regarding restaurants / Function halls
18

రెసరె
ు ంట్లై / ఫంక్షన్ హల్స్ కు సంబంధంచిన ఫిర్యయ దులు

1

Complaints regarding Dispensary
19

డ్జస్పు న్ రీకి సంబంధంచిన ఫిర్యయ దులు

1

Request for Anti Larval operations - to prevent
Dengue /Malaria etc
20

దోమల మందు పిచికారీ గురించి – డంగుయ / మలేరియా
న్నరోధంచడాన్నకి

2

Mosquito menace
21

దోమల గురించి

2

Dog menace
22

వీధ కురు ల గురించి ఫిర్యయ దులు

1

Burning of garbage
23

చెతు తగలబెట్లుట గురించి

1

Unsanitary conditions on the road
24

రోడ్డు మీద అపరిశుక్ర పరిసితు
్ లు

1

Unhygeinic conditions because of Slaughter House
25

రబేళాల దగ గర అపరిశుక్రత గురించి

1

Unauthorised sale of meat and meat product
26

మాంసము మరియు మాంసం ఉతు తిు అనధకార అమమ రము
గురించి

1

Stray cattle
27

వీధ పశువుల గురించి

1

Illegal slaughtering
28

అనధకార రబేళాలు

1

Stray Pigs
29

వీధ పందుల గురించి

1

Death of Stray Animals
30

చన్నపోయన జంతువుల గురించి ఫిర్యయ దులు

0.5

Unhygienic and improper transport of meat and
livestock
31

మాంసము మరియు జంతువుల అక్రమ రవాణా గురించి

0.5

Improper Sweeping
32

స్వవ పింగ్ సరిగా లేదన్న

1

Broken Bin
33

చెతు కుండీ పగలినది

1

Garbage lorry with out Net
34

నెట్స లేన్న చెతు లరీల గురించి

1

Transfer Station Smell
35

తాతాు లిర చెతు న్నలవ ఉంచి తరలింపు కేంక్దాల దగ గర దుర్యవ సన

1

Spilling of Garbage from lorry
36

లరీ నుండ్జ చెతు క్కింద పడ్డట గురించి

1

Fevers - Dengue/Malaria/ Gastro-enteritis
37

డంగ్యయ / మలేరియా / గాయ డ్రరు – జవ రములు

2

Food adulteration: Road Side Eateries
38

ఆహార రల్తు: రోడ్ సైడ్ తినుబండార్యలు

1

Issues relating to Vacant lands
39

ఖాళీ ఫసల
్ ములకు సంబంధంచి

3

Complaints regarding function Halls
40

ఫంక్షన్ హాల్స్ కు సంబంధంచిన ఫిర్యయ దులు

1

Unclaimed Dead Bodies
41

అనాధ శవాల గురించి

0.5

Complaint Regarding School Toilets
42

పాఠశాలల మరుగుదొడ్డై గురించి ఫిర్యయ దులు

1

Open defecation- free (ODF)
43

బహిరంగ మల మూక్త విసర ిన చేయుట గురించి

1

Community Toilets
44

1
సమూహిర మరుగుదొడ్డై గురించి ఫిర్యయ దులు

Silt by the side of dividers

45

డ్జవైడ్ర్స్ క్పరు న ఉని మటిు తొలగంచుట గురించి

1

Revenue
రెవిన్యయ
Complaints related to property tax
1

ఇంటి పనుి కు సంబంధంచిన ఫిర్యయ దులు

5

Complaints related to issue of Trade License
2

వాణిజయ అనుమతికి సంబంధంచిన ఫిర్యయ దులు

5

New Property Tax Fixation
3

5

కొతు ఆసి ్ పనుి గురించి

New Vacant Land tax Fixation
4

కొతు ఖాళీ ఫసల
్ ముల పనుి గురించి

5

Property Tax Bifurcation
5

5

ఆసి ్ పనుి విరజన

Revision Petition on Property Tax
6

30

ఆసి ్ పనుి రివిజన్ పిటీషను

Transfer of Title of property
7

7

ఆసి ్ పనుి పేరు మారుు

Vacancy Remission
8

ఖాళీ అయన తదుపరి పనుి తగ గంచుట

30

Errors in demand Notice
9
10

డ్జమాండ్డ నోటీస్ట నందు తపుు ల గురించి

Double Assessments

7
7

డ్బుల్స అసస్పమ ంట్స్

Street Lighting
వీధ దీపములు
Non Burning of Street Lights
1

వెలగన్న వీధ దీపములు మారుచ ట కొరకు

1

Electric Shock due to street light
2

3

వీధ దీపముల వలన విదుయ త్ షాక్ గురించి

Hanging of Streetlight Wires
వీధ దీపముల వైరులు వేలడ్డచుని వన్న

1

1

Town Planning
పటణ
ు క్పణాళిర

Removal of shops in the footpath
1

పాదచారుల రహదారి పై ఉని షాపులు తొలగంచమన్న

3

Unauthorised / Illegal construction
2

అనధకార న్నర్యమ ణముల గురించి

Violation of DCR/Building bye laws

3

డ్జ.సి.ఆర్స. / రవన బైలస్ ఉలం
ై ఘన గురించి

15
15

Encroachment on the public property
4

పిక్
ై క్పోపరీ ు ఆక్రమణ గురించి

2

Misuse of Community Hall
5

రమూయ న్నటీ హాల్స్ ను అనధకారిరముగా ఉపయోగంచుట

Parking Issue

6

పారుు లకు సంబంధంచి

Over head cable Wires running in Hapazard manner
7

1

1
1

ఓవరు హెడ్ కేబుల వైరుల గురించి

Unauthorised Advt. Boards
8

అనుమతి లేన్న క్పరటనల బోరుుల గురించి

3

Issues relating to Advertisement Boards
9

క్పరటనల బోరుులకు సంబంధంచి

7

Urban Poverty Alleviation (UPA)
Vaddi Leni Runalu
1

పటణ
ు పేదిరిర న్నర్మమ లన

వడీు లేన్న రుణాలు

3

Non Receipt of Pension (Disabled/Old age/ Widow)
2

పెనను
ష అందరపోవుట గురించి
(విరలంగ /వృదాయయ పయ / వితంతు)

3

Sanction of Gas Connection Under Deepam Scheme
3

దీపం పధరములో గాయ స్ట రనక్షన్ మంజూరు గురించి

7

Complaints regarding all Sanctioned loans
4

పదుపు సంఘాల లోనులకు సంబంధంచిన ఫిర్యయ దులు

7

Non Sanction of Bank Linkage to the group
5

క్గ్యపులకు బాయ ంక్ లింకేజ్ మంజూరు కారపోవుట గురించి

7

Provision of Placement after Training under ESTP
6

ఇ.ఎస్.టి.పి. డ్రైన్నంగ్ అనంతరము ఉపాధ అవకాశములు రలు న

7

Disputes in SSG / SLF / TLF
7

ఎస్.ఎస్.జి. / ఎస్.ఎల్స.ఎఫ్. / టి.ఎల్స.ఎఫ్. లకు సంబంధంచి

Contamination of Water
1

7

Water Supply
నీటి సరఫర్య

మంచి నీరు రలుషితము గురించి

1

Issues Related to Drinking Water Supply
2

మంచి నీటి సరఫర్య గురించి ఫిర్యయ దు

2

Repair Bore wells
3
4

బోర్స వెల్స్ మరమమ తు గురించి

Water pipe leakage
వాటరు పైపుల ల్తకేజ్ గురించి

2
2

