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पनरपत्रक
सेवानिवृत्त कर्मचाऱयाांनवरुद्धच्या नवभागीय चौकशा िीर्मकाळ प्रलांनबत राहू ि तयाांची अडचण

होत असल्यािे अशी चौकशाांची प्रकरणे प्राथम्यक्रर्ािे पूणम होणे आवश्यक आहे. यासांबांधीच्या वरील
(१) व (२) येथील आिे शान्वये असे नवनहत केले आहे की, कर्मचाऱयाांच्या सेवानिवृत्तीच्या सर्ारास
ककवा सेवानिवृत्तीिांतर तयाांच्यानवरुद्ध नवभागीय चौकशी सरू करण्याच्या प्रवृत्तीपासूि परावृत्त व्हावे
व अशा प्रकारच्या चौकशा सेवानिवृत्तीपूवी परेसा अवधी नशल्लक असतािा सरू करण्याची िक्षता
घ्यावी. प्राथनर्क चौकशीत तथ्य आढळलेल्या प्रकरणी प्राधान्यािे कर्मचाऱयाच्या सेवानिवृत्तीपूवी
नकर्ाि तीि र्नहिे अगोिर चौकशी सरू करण्यात यावी. जर काही नवनशष्ट्ट पनरस्थथतीत
सेवानिवृत्तीच्या वेळी ककवा तयािांतर चौकशी सरू करणे आवश्यक असेल तर चौकशीची सांपूणम
कायमवाही १ वर्षात पूणम करणे बांधिकारक राहील. वरील (3) येथील आिे शान्वये नवभागीय
चौकशीच्या प्रलांनबत प्रकरणाांचा नवभागाच्या थतरावर वार्षर्षक आढावा र्ेऊि नवनहत कालर्यािे तच
प्रकरणे निकाली काढावीत अशा सूचिा िे ण्यात आल्या आहेत. तसेच, वरील (4) येथील
आिे शान्वये सेवानवर्षयक नवनवध बाबींचा आढावा र्ेतािा सेवानिवृत्ताांच्या प्रलांनबत नवभागीय
चौकशीच्या प्रकरणाांचाही त्रैर्ानसक आढावा या नवभागाकडू ि र्ेतला जात आहे.
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२.

र्ा. लोक आयक्त आनण र्ा. उप लोक आयक्त याांिी शासिास सािर केलेल्या ४० व्या

वार्षर्षक अहवालात सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱयाांच्या व निधि पावलेल्या शासकीय कर्मचाऱयाांच्या
प्रलांनबत नवभागीय चौकशाांची आनण तयाांच्या

निलांबि कालावधीच्या नियर्िानवर्षयीची प्रकरणे

तवरेिे निकाली काढावीत अशी नशफारस केली आहे.
तया नशफारशींच्या अिर्षांगािे वरील सांिभाधीि आिेशाांतील सूचिाांकडे पन्हा लक्ष वेधण्यात
येत आहे. याबाबत शासि असेही आिे नशत करीत आहे की, ज्या कर्मचाऱयाांनवरुद्ध ते सेवानिवृत्त
होत असतािा नवभागीय चौकशी चालू आहे तयाांच्या नवभागीय चौकशा प्राथम्यािे आनण तयाांच्या
सेवानिवृत्तीच्या नििाांकापासूि कर्ाल

६ र्नहन्यात पूणम होतील याची िक्षता घ्यावी. ज्या

कर्मचाऱयाांनवरुद्ध ते सेवानिवृत्त झाल्यावर चौकशी सरू करण्यात आली आहे, तयाांच्या नवभागीय
चौकशा प्राथम्यािे आनण चौकशी सरू केल्याच्या नििाांकापासूि कर्ाल 6 र्नहन्यात पूणम होतील
याची िक्षता घ्यावी. याबाबतीत नवनहत कालावधीत निपटारा करण्यात आलेल्या प्रकरणाांचा नवचार
करुि आथथापिानवर्षयक कार्े पाहणारे उप सनचव /सह सनचव तसेच नवभागीय चौकशी अनधकारी
याांच्या गोपिीय अहवालात नवेशेर्ष अनभप्राय िोंिवावेत.
3.

शासि असेही आिे नशत करीत आहे की, सेवत
े ील वा सेवानिवृत्त कर्मचाऱयानवरुद्ध नशक्षेचे

आिे श पारीत झाल्यावर व र्.िा.से. (पिग्रहण अवधी, थवीयेतर सेवा, इ.) नियर्, 1981 च्या नियर्
72 अिसार आवश्यक िोटीस निल्यािांतर, िोटीशीवरील अनभवेिि प्राप्त झाल्यावर वा यथास्थथती
अनभवेिि सािर करण्याची र्ित उलटल्यािांतर एका र्नहन्याच्या कालावधीत तयाच्या निलांबिाचा
कालावधी नियनर्त करण्याची व तया कालावधीतील वेति व भत्ते र्ांजूर करण्याची कायमवाही
करण्यात यावी.
4.

शासि असेही आिे नशत करीत आहे की, सेवारत वा सेवानिवृत्त कर्मचाऱयाची नवभागीय

चौकशी सरू असतािाच तयाचा र्ृतयू झाल्यास अशा प्रकरणी र्हाराष्ट्र िागरी सेवा (नशथत व
अपील) नियर्, १९७९ र्धील नियर् १३ (चार) र्धील तरतिीिसार सिर चौकशीची कायमवाही
तातकाळ सांपष्ट्टात आणण्याची कायमवाही सवमप्राथम्यािे करावी व नवभागीय चौकशी बांि करण्यात
येत असल्याचे तसेच निलांबिाचा कालावधी असल्यास तया कालावधीच्या नवनियर्िाचे व तया
कालावधीतील प्रिािाांसांबांधीचे आिे श

निधिाची र्ानहती प्राप्त झाल्यापासूि पांधरा निवसाांत
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निगमनर्त करावेत. अशा प्रकरणात कायमवाहीत निरांगाई होऊि एक र्नहन्यापेक्षा अनधक नवलांब
झाल्यास तयाची नवभागप्रर्खाांिी गांभीर िखल घ्यावी व जबाबिारी निनित करुि सांबांनधताांनवरुद्ध
नशथतभांगाची कारवाई करावी.
5.

सिर शासि पनरपत्रक र्हाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतथथळावर

उपलब्ध

असूि तयाचा सांकेताक 201502211644395707 असा आहे. हे आिे श नडजीटल

थवाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे त.
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शािसार व िावािे.
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(व्यां.र्ा.भट)
उप सनचव

सार्ान्य प्रशासि नवभाग
प्रनत,
1. राज्यपालाांचे सनचव,
2. र्ख्यर्ांत्रयाांचे प्रधाि सनचव,
3. र्ख्य सनचव,
4. सवम अपर र्ख्य सनचव/ प्रधाि सनचव/ सनचव,
5. सवम र्ांत्री/ राज्यर्ांत्री याांचे खाजगी सनचव/ थवीय सहायक,
6. सवम र्ांत्रालयीि नवभाग,
7. र्ांत्रालयीि नवभागाच्या नियांत्रणाखालील सवम नवभागप्रर्ख व कायालयप्रर्ख,
8. सवम नवभागीय आयक्त,
9. सवम नजल्हानधकारी,
10. *प्रबांधक, र्ूळ शाखा, उच्च न्यायालय, र्ांबई,
11. *प्रबांधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, र्ांबई,
12. *प्रबांधक, लोक आयक्त व उप लोक आयक्त याांचे कायालय, र्ांबई,
13. *सनचव, र्हाराष्ट्र नवधािर्ांडळ सनचवालय, र्ांबई,
14. *सनचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, र्ांबई,
15. र्हासांचालक, र्ानहती व जिसांपकम र्हासांचालिालय, र्ांबई (5 प्रती),
16. सवम नवधािर्ांडळ सिथय,
17. नवधीर्ांडळ ग्रांथालय, नवधािभवि, र्ांबई (10 प्रती),
18. सार्ान्य प्रशासि नवभागातील सवम कायासिे,
19. निवडिथती
* पत्रािे
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