तालुका,

जिल्हा

/

महानगरपाजलका,

जिभागीय, मंत्रालय स्तरांिरील लोकशाही
जिन अंमलबिािणीबाबत एकजत्रत आिे श.

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन जिभाग
शासन पजरपत्रक क्रमांकः प्रसुधा 1613/628/प्र.क्र.194/13/18-अ
मंत्रालय, मुंबई-400 032,
तारीख: 16 िानेिारी 2014

िाचा 1) शासन पजरपत्रक क्रमांकः प्रसुधा 1099/सीआर-23/99/18-अ, जि. 29.12.1999
2) शासन पजरपत्रक क्रमांकः मंलोजि-1005/प्र.क्र.2/05/18-अ, जि. 27.9.2005
3) शासन पजरपत्रक क्रमांकः प्रसुधा-2011/ प्र. क्र. 189/11/18-अ, जिनांक 26.09.2012

शासन पजरपत्रक
उपरोक्त संिभाधीन क्र. 3 च्या पजरपत्रकान्िये जिजिध स्तरािरील लोकशाही जिन
राबजिण्याबाबत शासनाचे जनिे श िे ण्यात आले आहे त. लोकशाही जिनाचा आढािा, लोकशाही जिनी
अजधकाऱयांची अजनिायय उपस्स्िती ि तालुका लोकशाही जिन काययक्रमाचे अध्यक्ष याबाबत पुढीलप्रमाणे
जनिे श िे ण्यात येत आहेत.
2.

पालक मंत्री ि पालक सजचि यांच्याकडू न लोकशाही जिनाचा आढािा :
पालक मंत्री ि पालक सजचिांनी ते िेव्हा संबंजधत जिल्हयाच्या िौऱयािर िातील तेव्हा तयांनी

लोकशाही जिनाचा आढािा घ्यािा. तसेच लोकशाही जिनाच्या जििशी प्रशासकीय जिभागाच्या जिभागीय
सजचिांनी कोणतीही बैठक आयोजित करू नये.
3.

लोकशाही जिनी गैरहिर राहणा-या अजधका-यांबाबत कराियाची कारिाई
तालुका / जिल्हाजधकारी / महानगरपाजलका / जिभागीय / मंत्रालय स्तरािरील लोकशाही जिनी

हिर राहणे आिश्यक असलेल्या अजधकाऱयांना काही अपजरहायय कारणास्ति हिर राहणे शक्य
नसल्यास तयाकजरता तयांनी खाली नमूि केल्याप्रमाणे संबंजधत अजधकाऱयांची परिानगी घ्यािी.
लोकशाही जिन

संबजं धत अजधकारी

तालुका लोकशाही जिन

जिल्हाजधकारी

जिल्हाजधकारी / महानगरपाजलका लोकशाही जिन

जिभागीय आयुक्त

जिभागीय आयुक्त लोकशाही जिन

संबजं धत मंत्रालयीन प्रशासकीय जिभागांचे सजचि

मंत्रालय लोकशाही जिन

मुख्य सजचि

िरीलप्रमाणे परिानगीजशिाय िे अजधकारी गैरहिर राहतील तयांच्या जिरूद्ध जशस्तभंग जिषयक
काययिाहीचा अहिाल जिल्हाजधकारी / महानगरपाजलका आयुक्त / जिभागीय आयुक्त यांनी संबंजधत
मंत्रालयीन प्रशासकीय जिभागाला पाठिािा. तयानुसार तया जिभागाने संबंजधत अजधकाऱयाजिरूध्ि
जशस्तभंग जिषयक जनयमानुसार पुढील योग्य ती काययिाही करािी.

शासन पजरपत्रक क्रमांकः प्रसुधा 1613/628/प्र.क्र.194/13/18-अ

4.

लोकशाही जिन काययक्रम अध्यक्ष :
तालुका “लोकशाही जिन” काययक्रमाचे अध्यक्ष तहजसलिार असतील. परंतू ज्या तालुक्याच्या

जठकाणी उपजिभागीय अजधकारी यांचे मुख्यालय आहे तेिे लोकशाही जिन काययक्रम उपजिभागीय
अजधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात यािा.
5.

या पजरपत्रकास महासंचालक, माजहती ि िनसंपकय महाराष्ट्र शासन यांनी व्यापक प्रजसध्िी

द्यािी.
6.

सिर शासन पजरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा संकेतांक 201401161150215007 असा आहे . हा आिे श
जडिीटल स्िाक्षरीने साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार ि नािाने.

Saharia
Jageshwar
Swarup
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ि. स. सहाजरया
मुख्य सजचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा. जिरोधी पक्षनेता जिधानसभा / जिधान पजरषि

2.

सिय मा. संसि सिस्य / जिधानसभा सिस्य / जिधानपजरषि सिस्य

3.

मा. राज्यपाल यांचे सजचि,

4.

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सजचि,

5.

सिय अपर मुख्य सजचि / प्रधान सजचि / सजचि, मंत्रालय, मुंबई,

6.

मा. मुख्य सजचि यांचे उप सजचि,

7.

सिय जिभागीय आयुक्त,

8.

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / पोलीस महाजनरीक्षक,

9.

सजचि, महाराष्ट्र जिधानमंडळ सजचिालय, मुंबई,

10.

सजचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुंबई, **

11.

सजचि, जनिडणूक आयोग, मुंबई,

12.

सिय जिल्हाजधकारी /सिय जिल्हा पजरषिांचे मुख्य काययकारी अजधकारी

13.

सिय मनपा आयुक्त /पोलीस आयुक्त / सिय पोलीस अजधक्षक

14.

प्रबंधक, मूळ ि न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, **

15.

प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, **

16.

प्रबंधक, लोक आयुक्त ि उप लोक आयुक्त यांचे कायालय, मुंबई,

17.

सिय जिल्हा माजहती अजधकारी

18. सिय तहजसलिार
19.

महासंचालक, माजहती ि िनसंपकय महासंचालनालय, मुंबई (यांना प्रजसध्िीसाठी),

20.

ग्रंिालय जिधानमंडळ सजचिालय (5 प्रती )

21.

जनिड नस्ती/18अ
( ** पत्राने)
पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

