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प वर प त्र क 
राज्यातील विविध वजल्िा न्यायालयांमध्ये लाचलुचपत प्रवतबंधक कायद्यातील गुन्ियासंदर्भात 

या कायद्यातील कलम 19 अन्िये तसेच लोकसेिकाने त्याचे कायालयीन काम करीत असताना केलेल्या 
अन्य गुन््ांसाठी फौजदारी प्रविया संविता कलम 197 अन्िये, आरोपी लोकसेिक यांच्याविरुध्द खटला 
दाखल करण्यासाठी सक्षम अवधकाऱ्यांकडून मंजूरी आदेश घेतला  जातो. अशा प्रकारच्या खटल्याची 
सुनािणी सुरु झाल्यानंतर सक्षम अवधकाऱ्यांस मंजूरी आदेशासंदर्भात साक्षीदार  म्िणून तपासले जाते.  
सिणसाधारणपणे  असे सक्षम अवधकारी शासनाच्या अवतमित्िाच्या जबाबदारीच्या पदािर कायणरत 
असतात. अनेकदा अशा अवधकाऱ्यांना साक्ष देण्यासाठी राज्यातील िेगिेगळ्या वठकाणच्या न्यायालयात 
प्रत्यक्ष बोलाविले जाते. अशा प्रसंगी संबंधीत अवधकाऱ्यांची ते कायणरत असलेल्या कायालयातील 
अनुपव्थिती अनेक प्रशासकीय अडचणी वनमाण करते. त्यांच्या कायणबािुल्यामुळे त्यांना अनेकदा 
न्यायालयात िजर रािणे अडचणीचे असते. पवरणामी खटल्याचे कामकाज लांबते. या सिण अडचणी 
तसेच अशा अवधकाऱ्यांच्या  पुराहयाच्या  थिरुपाचा विचार करता त्यांची साक्ष दृकश्राहय  माध्यमाहदारे  
(Video Conferencing)  नोंदविणे  अवधक वितकारक ि खटला विनाविलंब चालविण्यासाठी अत्यंत 
आिश्यक आिे. 

सबब, अशा प्रकारच्या खटल्यात सक्षम अवधकाऱ्यांची साक्ष दृकश्राहय (Video Conferencing) 
माध्यमाहदारे नोंदविणेबाबत सिण अवर्भयोक्त्यांना या पवरपत्रकान्िये सूचना   देण्यात येत आिेत.  यासंदर्भात 
खटल्याचे कामकाज  चालविणाऱ्या  अवर्भयोक्त्यांनी संबंवधत सक्षम अवधकाऱ्यांशी दूरध्िनीहदारे संपकण  
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साधून त्यांच्याकडून दृकश्राहय माध्यमाहदारे साक्ष नोंदणेकामी तारीख ि िेळ वनवश्चत करुन घ्यािी ि तशी 
विनंती  मा. न्यायालयास  करण्यात यािी.  मा. न्यायालयाच्या मान्यतेनुसार संबंवधत सक्षम अवधकाऱ्यास 
त्याबाबत थपष्टपणे कळविण्यात यािे. या वनदेशाचे काटेकोरपणे पालन करािे. 

सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201406211200085812 असा आहे. हा आदेश 
विजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 (हिी.जी.वबष्ट) 
 शासनाचे सि सवचि 

प्रत, 
1. मा.मिावधिक्ता, मिाराष्र राज्य, मंुबई. 
2. सिण अ.मु.स. / प्र.स. / सवचि, मंत्रालयीन विर्भाग, मंत्रालय, मंुबई 
3. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचि 
4. सिण विर्भागीय आयुक्त,  
5. सिण वजल्िावधकारी, 
6. सिण पोलीस आयुक्त, 
7. सिण वजल्िा पोलीस अवधक्षक, 
8. सिण वजल्िा सरकारी िकील ि सरकारी अवर्भयोक्ता,  
9. सरकारी िकील, (अवपल शाखा)/ (मूळ शाखा)/ (वरट सेल),उच्च न्यायालय, मंुबई  
10. सरकारी िकील, उच्च न्यायालय मंुबई खंडवपठ औरंगाबाद / नागपूर 
11. मा.राज्यमंत्री (विधी) यांचे थिीय सिाय्यक 
12. मा.मुख्य सवचि यांचे िवरष्ठ थिीय सिाय्यक, 
13. कायासन -७ (संकेतथिळािर दशणविण्याकवरता अगे्रवित)/ “अ”, ”ई” ि “म” शाखा 
14. वनिडनथती. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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