विभागीय

चौकशी

प्रकरणाांचा

जलदगतीने

वनपटारा होण्यासाठी उपाययोजना
----------------------------------------सिवसाधारण त्रुटी आवण घ्याियाची काळजी
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन पवरपत्रक क्रमाांक: िवशअ- 1318/प्र.क्र.79/11
मांत्रालय, मुांबई 400 032
वदनाांक 22 जून, 2018
िाचा (1) शासन पवरपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमाांक: सीडीआर- 1009/
प्र.क्र. 50/09/11, वदनाांक 13 मे, 2010
(2) शासन पवरपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमाांक: िवशअ- 1314/
प्र.क्र. 23/11, वदनाांक 19 ऑगस्ट, 2014
शासन पवरपत्रक
महाराष्ट्र नागरी सेिा (वशस्त ि अपील) वनयम, 1979 च्या वनयम 8 मधील तरतुदीनुसार
तपशीलिार चौकशी करण्यासाठी चौकशी अवधकाऱ्याची वनयुक्ती केली जाते. चौकशी
अवधकाऱ्याकडे प्रकरण सोपविल्यािर त्यात काही त्रुटी आढळू न आल्यास चौकशी अवधकाऱ्याकडू न
त्या वशस्तभांगविषयक प्रावधकाऱ्याच्या वनदशवनास आणल्या जातात. त्यानांतर त्या त्रुटींची पूतवता
करण्यात काही कालािधी जातो आवण चौकशीची कायविाही खोळां बते. काही प्रसांगी अशा त्रुटी
रावहल्यास त्याांचा अपचारी बचािासाठी उपयोग करतात. त्यामुळे चौकशीअांती दोषारोप वसद्ध होत
नसल्याचे वनष्ट्कषव काढले जातात आवण चौकशी विफल होऊन िेळ ि श्रम याांचा अपव्यय होतो. ही
बाब विचारात घेता वशस्तभांगविषयक कारिाईच्या प्रकरणातील कोणत्याही टप्पप्पयािरील कायविाही
ही वनयम/ आदे शाांतील तरतुदीनुसार केली जाईल आवण त्यात त्रुटी राहणार नाहीत याची सांबांवधत
वशस्तभांगविषयक प्रावधकाऱ्याांनी काळजी घेणे अत्यांत आिश्यक आहे. चौकशीच्या प्रकरणी आढळू न
येणाऱ्या त्रुटी ि त्यासांबांधी वशस्तभांगविषयक प्रावधकाऱ्याांनी घ्याियाच्या काळजीसांबांधीचे स्पष्ट्टीकरण
याांचे वििरण पुढे वदले आहे:
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अ.क्र.
(1)

त्रुटी
शासकीय

स्पष्ट्टीकरण

कमवचाऱ्याांविरुद्ध वशस्तभांगविषयक

कारिाईच्या

प्रकरणी

वशस्तभांगाची

कारिाई क्षेवत्रय/ दु य्यम कायालयाांकडू न सक्षम
करण्यासांबांधी क्षेवत्रय कायालयातून वशस्तभांगविषयक प्रावधकाऱ्याकडे प्रस्ताि
प्राप्पत
होणाऱ्या
प्रस्तािाांची
सादर
केल्यानांतर
वशस्तभांगविषयक
वशस्तभांगविषयक
प्रावधकरणाने
प्रावधकाऱ्याने प्रथम अशा प्रस्तािाांची
तपासणी
केलेली
नसते.
वशस्तभांगविषयक
प्रावधकाऱ्याने स्ितांत्रपणे तपासणी करणे आिश्यक आहे.
सांबांवधत कमवचाऱ्यािर बजाविलेल्या अशी तपासणी करताना सांबांवधत प्रकरणी
ज्ञापनासोबतची जोडपत्रे अपूणव ि अवनयवमतता घडली आहे ककिा कसे,
त्रोटक असतात.

अवनयवमतता घडली असल्यास त्यास
सांबांवधत कमवचारी जबाबदार आहे ककिा
कसे आवण सदर कमवचारी जबाबदार
असल्याचे

वदसून

येत

असल्यास

त्याच्याविरुद्ध चौकशीत दोषारोप वसद्ध
करता येतील इतपत पुरािे उपलब्ध आहेत
ककिा

कसे

या

बाबी

पाहणे

अत्यांत

आिश्यक आहे. त्यानांतर वशस्तभांगविषयक
प्रावधकाऱ्याने

ज्ञापनासोबतची

अचूकवरत्या

तयार

करािीत.

जोडपत्रे
क्षेवत्रय

कायालयाकडू न जोडपत्राांचे मसुदे प्राप्पत
झाले असल्यास त्याांची पडताळणी करुन
त्यात

सुधारणा

कराव्यात.

दोषारोप

ज्ञापनासोबतची जोडपत्रे कशा रीतीने
तयार करािीत याबाबतच्या तपशीलिार
सूचना िरील (2) येथील शासन पवरपत्रक,
वदनाांक

19

ऑगस्ट,

2014

अन्िये

वनगववमत करण्यात आल्या आहेत. सदर
सूचनाांचे

सिव

वशस्तभांगविषयक

प्रावधकाऱ्याांनी काटे कोरपणे पालन करणे
आिश्यक आहे .
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अ.क्र.
(2)

त्रुटी

स्पष्ट्टीकरण

चौकशी अवधकाऱ्यास केिळ त्याच्या या

सांदभात िरील (1) येथील शासन

वनयुक्तीचे आदे श पाठविले जातात. पवरपत्रक, वदनाांक 13 मे, 2010 मधील
काही प्रकरणाांत जोडपत्र- एक ते तरतुदींकडे लक्ष िेधण्यात येत आहे.
चार ि जोडपत्र- चार मध्ये नमूद
केलेली सिव
जात नाहीत.

कागदपत्रे पाठविली

त्यात

नमूद

केल्यानुसार,

वशस्तभांगविषयक प्रावधकाऱ्याने चौकशी
अवधकाऱ्याकडे

चौकशीचे

प्रकरण

पाठविताना त्यात चौकशी अवधकाऱ्याच्या
वनयुक्ती

आदे शासोबत

खालील

कागदपत्रे जोडली असल्याची खातरजमा
करुन घ्यािी.
(एक)

सादरकता

अवधकाऱ्याच्या

वनयुक्तीचे आदे श,
(दोन) दोषारोपाचे ज्ञापन ि त्यासोबतची
जोडपत्र- एक ते चार,
(तीन) सामाईक कारिाईच्या प्रकरणी
वनयम 12 अन्िये वदलेले आदे श,
(चार) जोडपत्र- चार मधील कागदपत्राांचे
सुस्पष्ट्ट ि साक्षाांवकत सांच,
(पाच) जोडपत्र- 3 मधील साक्षीदाराांचे
अद्ययाित

पत्ते,

क्रमाांक,

दू रध्िनी/भ्रमणध्िनी

सेिावनिृत्त

कमवचाऱ्याच्या

प्रकरणी त्याच्या वनिासस्थानाचा पत्ता ि
दू रध्िनी/ भ्रमणध्िनी क्रमाांक,
(सहा)

अपचाऱ्याने

दोषारोपपत्रास

अनुसरून केलेले वनिेदन असल्यास
त्याची प्रत. असे वनिेदन केले नसल्यास
तसे स्पष्ट्ट करािे.
(सात) जोडपत्र- चार मधील दस्तािेज ि
जोडपत्र- तीन मधील साक्षीदार कोणत्या
दोषारोपाांशी

सांबांवधत

आहेत

याचे

खालीलप्रमाणे वििरण:
दोषारोप

सांबांवधत

सांबांवधत

क्रमाांक

दस्तािेज

साक्षीदार

1

2

3
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अ.क्र.
(3)

त्रुटी

स्पष्ट्टीकरण

दोषारोपाच्या ज्ञापनासोबतच्या

दोषारोपाचे ज्ञापन हे वशस्तभांगविषयक

जोडपत्राांत सुधारणा करताना त्यास

प्रावधकाऱ्याच्या

वशस्तभांगविषयक प्रावधकाऱ्याची
मान्यता घेतली जात नाही.

मान्यतेने

बजाविण्यात

येते. म्हणून दोषारोपपत्राांमधील कोणतेही
बदल/ सुधारणा या वशस्तभांगविषयक
प्रावधकाऱ्याच्या

मान्यतेनेच

करणे

आिश्यक आहे .
(4)

वशस्तभांगविषयक

प्रावधकारी दोषारोपाच्या

ज्ञापनािर

कमवचाऱ्याने

दोषारोप ज्ञापनािरील अपचाऱ्याच्या बचािाचे वनिेदन सादर करण्यासांबांधीच्या
महाराष्ट्र नागरी सेिा (वशस्त ि अपील)
बचािाच्या वनिेदनाचा काळजीपूिक
व
विचार

न

अवधकाऱ्याची
काही
वनगववमत

िेळेस

करता

चौकशी

वनयुक्ती

करतात.

दोषारोप

करतानाच

वनयम, 1979 च्या वनयम 8 च्या पोटवनयम (4) मधील तरतुदीद्वारे कमवचाऱ्यास
नैसर्गगक न्याय तत्त्िानुसार बचािाची सांधी

ज्ञापन दे ण्यात
आलेली
आहे.
त्यामुळे
चौकशी कमवचाऱ्याच्या बचािाच्या वनिेदनाची

अवधकाऱ्याच्या वनयुक्तीचे आदे शही तपासणी
वनगववमत केले जातात.

हा

अवभप्रेत

केिळ

उपचार

नाही.

प्रावधकाऱ्याने

असणे

वशस्तभांगविषयक

बचािाच्या

वनिेदनाची

काळजीपूिक
व
ि कोणताही पूिग्र
व ह न
ठे िता

न्यायबुद्धीने

तपासणी

करणे

आिश्यक आहे. या सांदभात विभागीय
चौकशी

वनयमपुस्स्तका,

1991

च्या

पवरच्छे द- 3.14 मधील तरतुदींकडे लक्ष
िेधण्यात येत आहे. त्यानुसार बचािाच्या
वनिेदनाची काळजीपूिक
व तपासणी करुन
दोषारोपाच्या

बाबींचे

पुनर्गिलोकन

करण्याची आवण आिश्यक िाटल्यास
त्याांत सुधारणा करण्याची वकिा काही/
सिव

दोषारोप

वशस्तभांगविषयक

िगळण्याची

कायविाही

प्रावधकाऱ्याने

करणे

आिश्यक आहे. या कायविाहीच्या आधारे
पुढे चौकशी कराियाची आिश्यकता
असल्यास चौकशी अवधकाऱ्याची वनयुक्ती
केली पावहजे.
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हे शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्ध असून त्याचा सांकेताक 201806221909466607 असा आहे. हे आदे श वडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे त.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Bhatu Sambhu
Wankhede
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DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General
Administration Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
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8d7ebb7ba735e6d9d,
serialNumber=454f1eaad82ae32f06775522a32735d46dc9a815a77
7254a802deaa980512d11, cn=Bhatu Sambhu Wankhede
Date: 2018.06.25 16:28:10 +05'30'

( भ.सां.िानखेडे )
शासनाचे उप सवचि
प्रवत,
1. राज्यपालाांचे सवचि,
2. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा याांचे सवचि,
3. सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद याांचे सवचि,
4. मुख्यमांत्रयाांचे सवचि,
5. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानसभा,
6. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपवरषद,
7. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन,
8. शासनाचे सिव अपर मुख्य सवचि/ प्रधान सवचि/ सवचि,
9. सिव मांत्री/ राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचि/ स्िीय सहायक,
10. सिव मांत्रालयीन विभाग,
11. सिव मांत्रालयीन विभागाांच्या वनयांत्रणाखालील सिव विभाग प्रमुख/ कायालय प्रमुख,
12. सिव विभागीय आयुक्त,
13. सिव वजल्हावधकारी,
14. *प्रबांधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुांबई,
15. *प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुांबई,
16. *प्रबांधक, लोक आयुक्त ि उप लोक आयुक्त याांचे कायालय, मुांबई,
17. *सवचि, महाराष्ट्र विधानसभा सवचिालय, मुांबई,
18. *सवचि, महाराष्ट्र विधानपवरषद सवचिालय, मुांबई,
19. *सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुांबई,
20. *आयुक्त, राज्य वनिडणूक आयोग, मुांबई,
21. महासांचालक, मावहती ि जनसांपकव महासांचालनालय, मुांबई (5 प्रती),
22. सिव विधीमांडळ सदस्य,
23. विधीमांडळ ग्रांथालय, विधानभिन, मुांबई (10 प्रती),
24. सामान्य प्रशासन विभागातील सिव कायासने,
25. वनिडनस्ती
---------* पत्राने
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