
�वभागीय चौकशी सु� कर�यासंबंधीच े��ताव   

1) जेथ ेआव	यक आहे तेथे �ाथ�मक चौकशी कर�यात आल� आहे काय ? 

2) दोषारोप �स!द कर�यासाठ# पुरेसे पुराव ेगोळा कर�यात आले आहेत काय ? 

3) पुरा(यासंबधंची मळु कागदप,े �ा-त क.न घेऊन आ2ण 4याचं ेकाळजीपवु5क अवलोकन क.न दोषारोपाचंी 

खा,ी क.न घेतल� आहे काय ? 

4) 9े:,य कायालयाने दोषारोप तयार केले अस;यास त े�शासक<य =वभागांनी 4यां?या @तरावर तपासनू 4यात 

आव	यक तथेे सुधारणा तयार केल� अस;याची खा,ी केल� आहे काय ? 

5) दोषारोप Cापनासोबतची तोडप, े ह� =वभागीय चौकशी Eनयम पुि@तका, 1991 ?या पIर?छेद 6.4 त े

पIर?छेद 6.8 मधील तरतुद�नसुार तयार केल� असलयाची खा,ी केल� आहे काय ? 

6) दोषारोपांचे ग◌ंाभीय5 =वचारात घेऊन व 4यानसुार सभंा(य �श9चे ेपIरमाण =वचारात घेऊन Eनयम 10 व 

Eयम 8 यापकै< योQय 4या Eनयमातील तरतुद�नसुार �श9ा�@ताव तयार कर�यात आला आहे काय ? 

Eनयम 8 अRवये चौकशी �@ता=वत अस;यास दोषारोपा?या Cापनसोबत =वSहत चार जोडप, ेजोड�यात 

आल� आहेत काय ? 

7) सा.�.=व कड े�@ताव सादर करतांना शासन Eनयम व प,ातील सव5 सचूनांच ेपाल कर�यात आले आहे काय 

? तसेच तU4या@व.पात सेवा तपशील उपलWध क.न Sदला आहे काय ? 4यासोबत कागदप,ां?या सव5 �ती 

जोड;या आहेत काय ? 

8) संबXधत �करणी गRुहा दाखल केला अस;यास 4याबाबतची सYयि@थती �@तावात नमुद केल� आहे काय ?  

9) �@तावास सा.�.=व. ची सहमती �ा-त झा;यावर 4यास स9म �ाXधका-यांची माRयता घेतल� आहे काय ? 

10) सेवाEनव4ृत अXधका-यां?या �करणी म.ना.से.(Eनव4ृतीवतेन) Eनयम, 1982 ?या Eनयम 27 (2) (बी) (दोन) 

मधील तरतुद�नसुार =वSहत कालमया5दे?या आतील अEनय�मततासंाठ#च दोषारोप बजि�यात येत अस;याची 

खा,ी कर�यात आल� आहे काय ?            

�शासक<य =वभागानंी अनकंुपा EनयुUती बाबतच ेशासन Eनण5य/पIरप,के या�माणे काय5वाह� करणे आव	यक असनू 

=व�श_ट मुYयाबाबत काय5वाह� करतांना अडचणी आ;यास 4यासंदभा5त सामाRय �शासन =वभागाकडून मागदश5न 

माग=वणे अपेa9त आहे. हे =वचारात घेऊन अुकंपा EनयुUतीबाबतची �करणे सामाRय �शासन =वभागास संदभbत 

करतानंा पुढ�ल �माणे Eनकष =वह�त कर�यात यावते. 4या अनुषगंान ेपुढ�ल �माणे मुYयांची माSहती �करणासोबत 

पाठवावी व संबXधत Sट-पणीत 4यांचा समावशे करावा.  

�श�ा दे�यासंबंधीच े��ताव  

1) कम5चा-या=ंव.!द �ा-त तdार / आरोपांची �ाथ�मक चौकशी क.न 4याच े गाभंीय5 =वचारात घेवुन त े

कोण4या (eकरकोळ अगर जबर�श9ा) �कारात मोडतात 4यानसुार =वचार करावा. जबर�श9ा �कारातं मोडत 

अस;यास संबXधतास Cापन दोषारोप प, दे�यात येवुन जबर�श9ेची काय5वाह� अfमलबजावणी करावी. 

2) चौकशीच ेअ�भलेख �ा-त झा;यावर, चौकशीची �edया EनयामाRवये =वSहत केले;या काय5प!दतीनुसार पार 

पाड�यात आल� अस;यास खा,ी करावी. 

3) अपचा-यास चौकशी?या वेगवेगळया ट-यावरं नसैXग5क Rयायानसुार बचावाची संधी दे�यात यावी. 

4) चौकशी अहवाल, तो कम5चा-यास अनुकूल असो वा �Eतकुल, 4याची �त (आव	यक तेथे असहमती?या 

कारणांसह) अपचा-यास पुर=व�यात यावी. 

5) अपचा-याच ेअ�भवदेन �ा-त झा;यावर त ेतपासनू Eन_कष5 काढ�यात यावे. 



6) �श9ा �@ताव वIर_ठांकड ेसहमतीसाठ# सादर करतानंा त4Uया?या @व.पात सेवा तपशील जोड�यात येवुन 

�@ता=वत �श9?ेया पIरमाणा=वषयी समथ5न नमुद करावे.  

7) �@ता=वत �श9ेच े पIरमाण व अपचा-याचा सेवाEनव4ृतीचा Sदनांक पाहता �श9ा अंEतम झा;यास तीची 

अंमलबजावणी कर�यास सेवा कालावधी �श;लक अस;याची खा,ी करणेत यावी. 

8) अंEतIरम �श9ा �@तावास स9म �ाXधका-याची माRयता �ा-त क.न gयावी.  

9) सेवा Eनव4ृत अXधका-यां?या �करणी महारा_h नागर� सेवा (Eनव4ृती वेतन) Eनयम 1982 मधील तरतदु� 

नसुार काय5वाह� करणेत यावी.   

10) अपचा-याच ेअ�भवदेन �ा-त झाले अस;यास 4याचा =वचार क.न अंEतम �श9ा �@ताव तयार कर�यात 

यावा. 

11) अंEतम �श9ा �@तावास स9म �ाXधका-याची माRयता घे�यात यावी             

इ4याद� बाबींची खा,ी क.न =वSहत Eनयम व शासन Eनण5य?या संदभा5सह वेळोवेळी संXचका / �@ताव 

सादर करावा.  

Eनलंबन कालावधीच े�नयमन व  या कालावधीसाठ" �दान करावया#या वेतन भ यासंबधीच े��ताव   

1) Eनलंबन कालावधीच ेEनयमन व 4या कालावधीत �दान करावया?या वेतन भ4यासंबधीचा �@ताव म.ना.से. 

(पदjहण अवधी, @वीये4तर सेवा आ2ण Eनलंबन, बडतफl व सेवतेनु काढून टाकणे या?ंया काळातील 

�दाने) Eनयम,1981 मधील संबXधत Eनयम 68 त े72 मधील तरतदु�ंच ेअवलोकन क.न तयार करावा. व 

Eनलंबन भ4याच ेवेळो◌ेवेळी पुन=व5लोक कर�यात यावे.  

2) संबXधतां=व.!द =वभागीय चौकशी कर�यात आल� eकंवा कसे याबाबत व मा. Rयायालयात गुRहा दाखल 

कर�यात आला अस;यास 4याची सYय:ि@थती नमुद कर�यात यावी.  

3) �@तावास �दान अXधकारानसुार Eनलं:बत करणारे अXधकर� व 4यांच े वIर_ठ अXधकर� यं◌ाची सहमती 

घे�यात यावी. Eनलंबनापासनु तीन मSहRयां?या आतं संबXधतास Cापन दोषारोप बजावुन =वभागीय चौकशी 

�@ता=वत करणेत यावी.  

4) 4यानतंर आव	यक 4या �करणी Eनयम 72 �माणे संबXधत कम5चा-यास नोट�स दे�यात यावी. 

5) नोट�शीवर 4यान ेअ�भवदेन सादर केले अस;यास 4याचा =वचार क.न अंEतम �@ताव तयार कर�यात यावा.   

6) अंEतम �@तावास स9म �ाXधका-याची माRयता घे�यात यावी. 

7) अंEतम आदेश =वना=वलंब Eनग5�मत कर�यात यावे. 

 


