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िवषय:- िवधानसभा/िवधानपिरषद तारांिकत
अतारांिकत नांची जलद गतीने कायर् वाही
होणेबाबत

या
कायार्लयाचे
असे
िनदशर्नास
आले
आहे
की,
िवधानसभा/िवधानपिरषद यांचेकडू न तारांिकत/अतारांिकत
न, लक्षवेधी
सुचना व आ वासने इत्यादी बाबत संबंधीत नकांमध्ये 'राज्यातील धमार्दाय
आयुक्त कायार्लय' असा उ लेख केलेला असतो. सदरहू उ लेख करुन त्या
अनुषंगाने राज्यातील सवर् िज हयांकडू न मािहती अपेिक्षत असते. हणून
तारांिकत न हे िवभागीय कायार्लय, धमार्दाय सह आयुक्त कायार्लय (सवर्
कायार्लये), मुंबई, औरं गाबाद, नागपूर,पुणे अमरावती,नािशक, लातूर,
को हापूर यांच्याकडे पाठिवण्यात येतात.
परं तु संबंधीत तारांिकत
नांिवषयी िवभागीय कायार्लय,
नांची
मािहती आमचे कायार्लयाशी संबंधीत नाही असे दूरध्वनी दारे सागून मािहती
सादर करण्यास टाळाटाळ करीत असतात. त्यामुळे शासनास मािहती
पाठिवण्यास िवलंब होत असतो.
जर वरील नमूद के या माणे शासनाकडू न तारांिकत िंकवा अतारांिकत
नात राज्यातील धमार्दाय आयुक्त कायार्लय असा श द नमूद केला असेल,
त्यावेळी िवभागीय कायार्लयांनी त्यांच्या अिधपत्याखालील संबंधीत
कायार्लयाची एकितर्त मािहती गोळा करुन आप या अिभ ायासोबत सादर
करण्यात यावी.
मािहती ही संबंधीत िवभागीय कायार्लय अथवा त्यांच्या अखत्यारीत
कायार्लयांच्या संबंधी नसेल, त्यावेळी तसा प ट उ लेख करुन िनरं क अशी
मािहती पाठिवण्यात यावी. हयाबाबतीत कायार्लयीन जबाबदारी झटकण्याचा
यत्न करणे आिण िवधानसभा व िवधानपिरषद
नाबाबत उ रे दे ताना
अडचणी िनमार्ण होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.
तसेच तारांिकत
नांमध्ये िवचारले या
नांमध्ये सं था/न्यास
न दणीचा कर्मांक अथवा सं थेचे कदािचत अधर्वट नांव असते आिण असणाया
न दणीकृ त सं था/न्यास संबंधीत िज हयातच उ लेख असेल तर सदरहू
कायार्लयाने त्या िज हयाकडे तशी खातर्ी करुन घे ऊन, त्याबाबत असणाया
िज हयांकडे पर पर सदरहू तारांिकत
न वगर् करावा. परं तु तो
न
मुख्यालयाकडे पुन्हा पाठिवण्यात येऊ नये. यािशवाय सदरहू तारांिकत
नाबाबत काय कायर्वाही के याबाबत मुख्यालयास ज्ञात करावे. तसेच सदरहू
पतर्ाची एक त शासनाचे संबंधीत िवभागास सिवनय सादर करावी.
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तरी सवर् संबंधीत िवभागीय कायार्लयातील अिधकारी आिण कमर्चारी
यांनी यांची न द घ्यावी.

धमार्दाय आयुक्त,
महारा टर् राज्य, मुंबई.
त
धमार्दाय सह आयुक्त,
मुंबई/बृहन्मुंबई/पुणे/नागपूर/औरं गाबाद/
नािशक/अमरावती/को हापूर/लातूर.
सहायक धमार्दाय आयुक्त,
ठाणे/रायगड/रत्नािगरी/िंसधुदग
ु र्/अहमदनगर/सोलापूर/जळगांव/
धुळे/सांगली/सातारा/परभणी/नांदेड/उ मानाबाद/बीड/जालना/
अकोला/यवतमाळ/बुलढाणा/वधार्/चं दर्पूर/गडिचरोली/भंडारा.
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