
�नलंबन आढावा स�मती समोर सादर करावयाचे ��ताव 

अ.�. संबं�धत म�ु े

1 �नलंबीत कम�चा-याच ेनाव,पदनाम 

2 शासक�य �वभाग व �नयु�ती/ श!तभगं�वषयक #ा$धकार' पदनाम 

3 �नलंबीत कम�चा-याचा सेवा�नव*ृती +दनाकं  

4 �नलंबनाचा आदेश . व +दनांक  

5 �नलंबीत कम�चा-याच ेमळु गाव तसेच स1याच ेराहत े+ठकाण 

6 संद भ�य �नलंबीत कम�चा-या�व61द मा.8यायालयात खटला दाखल कर;यास परवानगी दे;यात आलेल' 

आहे काय  

7 खटला दाखल केले=या 8यायालयाच ेनाव  

8 केस .मांक 

9 मा.8यायालयात दोषारोपA दाखल के=याचा +दनांक  

10 �नलंबीत कम�चा-या �व61द दाखल ग8ुहयाची कलमे ,+दनाकं व सCयाि!थती 

11 मा.8यायालयात दाखल केले=या दोषारोपपAाची #त सोबत जोडावी 

12 खटला दाखल केला नस=यास �वलंबाची कारणे 

13 �वभागीय चौकशीतील/8यायालयात दाखल झाले=या दोषारोपपAातील दोषारोपांचे गां भय�,!व6प व JयाKती 

तसेच तो  स1द झा=यास होवु शकणार' कमाल  शLा 

14 #करणाची व!तुि!थती 

15 �नलंबीत कम�चार' यांच े�व61द 90 +दवसात �वभागामाफ� त �वभागीय चौकशी स6ु कर;यात आलेल' आहे 

काय 

16 90 +दवसात �वभागीय चौकशी स6ु केलेल' नस=यास ,मुदतीत चौकशी सु6 न कर;याची कारण े

17 �वभागीय चौकशी सु6 केलेल' अस=यास,�वभागीय चौकशीत ठेव;यात आले=या दोषारोपाचें थोड�यात 

!व6प 

18 अपचार' यांचेवर �वभागीय चौकशीच ेदोषारोप बजा�व=याचा +दनांक  

19 संबधंीता�व61द चाल ुअसले=या �वभागीय चौकशी/8यायालयीन काय�वाह' /दोषारोपपA सादर कर;याOया 

काय�वाह'त �वलंबास संबधंीत अपचार' जबाबदार आहे Pकंवा कसे 

20 �नलंबीत कम�चा-यावर यापवूR एखादा ग8ुहा दाखल होता काय,अस=यास तपशील Cयावा.तसेच सदर 

गु8हयाबाबतची सCयाि!थती काय आहे याबाबतचा तपशील Cयावा 

21 पोल'स तपासाशी संबधंीत सCयाि!थती नमुद करावी 

22 केस डायर'ची #त सोबत जोडावी 

23 साLीदारांचे जबाब व पोल'सानंी गोळा केलेले अ8य पुरावे सोबत जोडाव े

24 संबधंीत कम�चा-याचा *यापवूRचा सेवा तपशील व सLम #ा$धका-याच ेमत 

25 संबधंीत कम�चा-यास अदा कर;यात येणा-या �नवा�ह भ*याची ट�केवार' व र�कम 

26 शासन �नण�य . �व#आ-1111/।#...86/11 अ +दनाकं 14/10/2011 मधील पUरOछेद ड म1ये नमदु 

के=या#माणे एकाच #करणातं एकाच �वभागातील एकापेLा जा!त अ$धकार'/कम�चार' गुतंलेले असनु त े

�नलंबीत असतील तर अशा #करणाम1ये *या सव� अपचा-यापकै� वUरXठतम अ$धका-यांOया �नलंबणाचा 



आढावा घे;यास सLम असलेल' स मती समोर एकAीत #!ताव मांडावा अशी तरतदु अस=यान ेतशी बाब 

या #करणास लाग ूहोत ेPकंवा कसे या बाबतचा तपशील नमदु करणेत यावा. 

27 शासन �नण�य . �व#आ-1111/।#...86/11 अ +दनाकं 14/10/2011 मधील पUरOछेद ड म1ये नमदु 

के=या#माणे एकाच #करणातं एकापेLा अ$धक �वभागातील अ$धकार'/कम�चार' गुतंलेले असनु त े�नलंबीत 

असतील तर अशा #करणाम1ये *या सव� अपचा-यापकै� वUरXठतम अ$धका-याOंया �नलंबणाचा आढावा 

घे;यास सLम असलेल' स मती समोर एकAीत #!ताव माडंावा अशी तरतदु अस=यान ेतशी बाब या 

#करणास लाग ूहोत ेPकंवा कसे या बाबतचा तपशील नमुद करणेत यावा. 

28 �नलंबीत कम�चार' यांना सेवते पुन:!थापीत करणेबाबत �नयु�ती/ श!तभगं�वषयक #ा$धकार' याचं े

!Jयं!KXट अ भ#ाय 

 

        वर'ल #माणे �नलं\बत कम�चा-याच े#करण अवलोकन क]न *यांच ेवर'ल आरोपांच ेगाभंीय� �वचारातं घेवु 

Pकरकोळ  शLेच े#करण अस=यास *यास िज=हा !तर'य �नलबंन आढावा स मतीकड ेपुन�व�लाकनासाठ^ #!ताव 

सादर करणेत यावा. व मोठ^  शLा / गु8हा पो लसांत अथवा ए.सी.बी. कड े दाखल अस=यास अशी #करणे 

�वभागीय �नलंबन आढावा स मती ना शक यांचेकडसे पुरक कागदपAासंह सादर  करणेत यावा. 


