भ्रष्टाचार प्रतिबंध अतधतियम 1988
अंिर्गि अतियोर् दाखल करण्यास
मंजूरी दे ण्याबाबि.

महाराष्र शासि
सामान्य प्रशासि तििार्
शासि तिर्गय क्रमांकः अतियो-1312/प्र.क्र.30/पुिगबांतधि-1/11अ
मंत्रालय, मुंबई -400032

तदिांक: 12 फेब्रुिारी, 2013.

संदिग –
1) शा.ति. सा.प्र.ति. सीडीआर 1099/प्र.क्र.62/99/11अ, तद.3/4/2000

2) शा.ति. सा.प्र.ति. सीडीआर 1099/प्र.क्र.62/99/11अ, तद.16/3/2001
3) शा.प. सा.प्र.ति. सीडीआर 1002/प्र.क्र.17/02/11अ, तद.12/8/2002
4) शा.ति. सा.प्र.ति. अंतियो 1006/प्र.क्र.11/06/11अ, तद.23/7/2007
5) शा.ति. सा.प्र.ति. अंतियो 1308/प्र.क्र.34/08/11अ, तद.4/7/2009
6) शा.ति. सा.प्र.ति. अंतियो 1311/प्र.क्र.88/11अ, तद.30/8/2011

प्रस्िाििा –
लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार्ाकडू ि भ्रष्टाचार प्रतिबंध अतधतियम, 1988 खाली अतियोर्
दाखल करण्यासाठी सक्षम प्रातधकाऱयांच्या पूिगमंजूरीकतरिा प्राप्ि होर्ाऱया प्रस्िािांिर कराियाच्या
कायगिाहीबाबि संदिाधीि शासि तिर्गयान्िये शासिािे िेळोिेळी सूचिा तदल्या आहे ि. या सिग शासि

तिर्गयांचे पुिर्विलोकि करूि, लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार्ाकडू ि अतियोर् दाखल करण्यास मंजुरी
दे ण्यासाठी प्राप्ि होर्ाऱया प्रकरर्ाि अिुसरण्याि याियाच्या कायगपध्दिीबद्दल सिगकष आदे श तिर्गतमि
करण्याची बाब शासिाच्या तिचाराधीि होिी.

शासन ननर्णय क्रमाांकः अभियो-1312/प्र.क्र.30/पुर्ब
न ांभित-1/11अ

शासि तिर्गय –
आिा, या संदिािील, िर िमूद केलेले सिग शासि तिर्गय अतधक्रतमि करूि भ्रष्टाचार प्रतिबंध

अतधतियम, 1988 अंिर्गि लोकसेिकांतिरुध्द न्यायालयाि अतियोर् दाखल करण्यासाठी मंजुरी प्राप्ि

करण्याकरीिा लाचलुचपि प्रतिबंध तििार्ाकडू ि प्राप्ि प्रकरर्ी खालील प्रमार्े कायगपध्दिी तितहि
करण्याि येि आहे :(1) सक्षम प्रातधकारी

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अतधतियम, 1988 च्या कलम 19 खाली खटला दाखल करण्यासाठी

कोर्ाची पूिगमंजुरी आिश्यक आहे याचा उल्लेख करण्याि आला आहे . त्यािुसार, अ) राज्याच्या

व्यिहाराशी संबंतधि सेिेमध्ये असलेल्या ि राज्य शासिाच्या मंजूरीतशिाय सेिेिूि काढू ि टाकिा ि
येर्ाऱया व्यक्िीच्या बाबिीि त्या शासिाची, ब) रिर कोर्त्याही व्यक्िीच्या बाबिीि त्याला त्याच्या
पदािरुि काढू ि टाकण्याबाबि सक्षम असलेल्या प्रातधकरर्ाची पूिगमंजूरी असल्यातशिाय, न्यायालय
अपराधाची दखल घे र्ार िाही, अशी िरिूद आहे . ही िरिूद लक्षाि घे िा,

अ) (I) पोलीस सेिेिील पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्ि या पदािर ि त्यािरील पदांिर

कायगरि अतधकारी (ज्यांिा महाराष्र िार्री सेिा (तशस्ि ि अपील) तियम, 1979 लार्ू आहे ि) यांच्या
तिरुद्ध अतियोर् दाखल करण्यास सक्षम प्रातधकारी पुढीलप्रमार्े असिील :i राजपतत्रि र्ट -अ {ज्यांच्या िेििश्रेर्ीचा संबंतधि प्रशासकीय तििार्ािे तििार्ाचे प्रिारी मंत्री
तकमाि टप्पा रु. 10,650/- (असुधारीि) यांचे माफगि मा. मुख्यमंत्री यांची मान्यिा घ्यािी.
आहे , त्या ककिा त्यापेक्षा ितरष्ठ िेििश्रेर्ीि
िेिि घे र्ारे अतधकारी}
ii राजपतत्रि

र्ट-अ

{ज्यांच्या

िेििश्रेर्ीचा संबंतधि प्रशासकीय तििार्ािे तििार्ाचे प्रिारी मंत्री

तकमाि टप्पा रु.10,650/- (असुधारीि) पेक्षा यांची मान्यिा घ्यािी.
कमी आहे असे अतधकारी}
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अ) (II) पोलीस सेिेिील पोलीस तिरीक्षक या पदािर ि त्यापेक्षा कमी दजाच्या पदािरील अतधकारी /

कमगचारी (ज्यांिा महाराष्र िार्री सेिा (तशस्ि ि अपील) तियम, 1979 लार्ू िाहीि) यांच्या तिरुद्ध
अतियोर् दाखल करण्यास सक्षम प्रातधकारी पुढीलप्रमार्े असिील :अ.क्र.
1

पदिाम
पोलीस तिरीक्षक

सक्षम प्रातधकारी
पोलीस महासंचालक

र्ट “अ” (राजपतत्रि)
2

सहायक पोलीस तिरीक्षक,

तिशेष पोलीस महातिरीक्षक ककिा त्यापेक्षा िरील दजाचा

3

पोलीस उप तिरीक्षक,

पोलीस उप महातिरीक्षक ककिा त्यापेक्षा िरील दजाचा

4

सहायक पोलीस उप तिरीक्षक, पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्ि

र्ट “ब” (राजपतत्रि)

र्ट “ब” (अराजपतत्रि)

अतधकारी
अतधकारी

ककिा त्यापेक्षा

पोलीस हिालदार, पोलीस िाईक िरील दजाचा अतधकारी
ि पोलीस तशपाई

ब) शासकीय सेिेिील रिर अतधकारी / कमगचारी यांच्या तिरुद्ध अतियोर् दाखल करण्यास सक्षम
प्रातधकारी पुढीलप्रमार्े असिील :i

राजपतत्रि र्ट -अ {ज्यांच्या िेििश्रेर्ीचा तकमाि संबंतधि प्रशासकीय तििार्ािे तििार्ाचे

टप्पा रु. 10,650/- (असुधारीि) आहे , त्या ककिा प्रिारी मंत्री यांचे माफगि मा. मुख्यमंत्री यांची
त्यापेक्षा

ितरष्ठ

िेििश्रेर्ीि

िेिि

घे र्ारे मान्यिा घ्यािी.

अतधकारी}
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ii

राजपतत्रि र्ट-अ {ज्यांच्या िेििश्रेर्ीचा तकमाि संबंतधि प्रशासकीय तििार्ािे तििार्ाचे
टप्पा रु.10,650/- (असुधारीि) पेक्षा कमी आहे प्रिारी मंत्री यांची मान्यिा घ्यािी.
असे अतधकारी} ि राजपतत्रि र्ट -ब

iii

अराजपतत्रि र्ट ब, र्ट-क ि र्ट -ड

iv

ज्यांिा शासिाकडू ि अथगसहाय्य दे ण्याि येिे संबंतधि संस्थांचे अध्यक्ष, संचालक रत्यादी
अशा

अन्य

संस्थामधील

मंडळे /स्थातिक

स्िराज्य

अतधकारी / कमगचारी.

(उदा.

संस्था)

यथास्स्थिी तििार् प्रमुख / कायालय प्रमुख
यांची मान्यिा घ्यािी.

महामंडळे / ककिा तितशष्ट आदे शाद्वारे सक्षम प्रातधकारी

शासकीय म्हर्ूि घोतषि करण्याि आला आहे असा
कोर्िाही अतधकारी यांची मान्यिा घ्यािी.

संबंतधि संस्थांच्या अध्यक्ष, संचालकांचे पद
तरक्ि असल्यास अशा पतरस्स्थिीि सक्षम
प्रातधकारी

कोर्

असिील

हे

संबंतधि

तििार्ािे शासि आदे शाद्वारे तितहि करािे.
(2) लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार्ािे प्रस्िाि सादर करिािा अिलंबाियाची कायगपध्दिी.

महासंचालक, लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार् हे पोलीस महासंचालक दजाचे अतधकारी

असिाि. यामुळे, प्रस्िािािर जलद र्िीिे तिर्गय होण्याच्या दृष्टीिे

महासंचालक, लाचलुचपि

प्रतिबंधक तििार् यांच्या मान्यिेिे संबंतधि अतधकारी / कमगचाऱयांतिरुध्द अतियोर् दाखल
करण्याबाबिचा प्रस्िाि र्ह तििार्ामाफगि पाठतिण्याजिजी थे ट संबंतधि प्रशासकीय तििार्ाकडे

मान्यिेकतरिा सादर करािा ि त्याची प्रि र्ह तििार्ाकडे पाठिािी. र्ह तििार्ािे त्यांच्याकडे प्राप्ि
प्रस्िािांची प्रि दे खील संबंतधि प्रशासकीय तििार्ाकडे आिश्यक कायगिाहीकरीिा पाठिािी.
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(3) एकाच प्रकरर्ाि एकापेक्षा अतधक अतधकारी/ कमगचाऱयांचा सहिार् असल्यास अशा प्रकरर्ी
पुढीप्रमार्े कायगपध्दिी अिुसरण्याि यािी :-

अ) एकाच तििार्ाचे र्ट-अ िे र्ट-ड मधील अतधकारी / कमगचारी अपचारी असल्यास
लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार्ािे एकतत्रि प्रस्िाि सादर करािा ि संबंतधि प्रशासकीय तििार्ािे
एकतत्रि मंजुरी आदे श तिर्गतमि करािेि.

ब) एकापेक्षा अतधक तििार्ािील र्ट-अ िे र्ट-ड मधील अतधकारी / कमगचारी अपचारी

असल्यास लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार्ािे प्रशासकीय तििार्िार स्ििंत्र प्रस्िाि सादर करािेि
ि संबंतधि प्रशासकीय तििार्ांिी स्ििंत्र मंजूरी आदे श तिर्गतमि करािेि.

क) क्षेतत्रय स्िरािरील एकापेक्षा अतधक तििार्ािील र्ट-अ िे र्ट-ड मधील कमगचारी अपचारी

असल्यास लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार्ािे संबंतधि तियुक्िी प्रातधकाऱयांकडे स्ििंत्र प्रस्िाि
सादर करािेि ि संबंतधि तियुक्िी प्रातधकारी यांिी स्ििंत्र मंजूरी आदे श तिर्गतमि करािेि.

ड) अन्य प्रकरर्ी लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार्ाकडू ि संबंधीि तियुक्िी प्रातधकारीतिहाय
प्रस्िाि परस्पर सक्षम प्रातधकाऱयांकडे पाठतिण्याि यािेि..
(4) प्रशासकीय तििार्ांिी कराियाची कायगिाही :अ) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अतधतियम 1988 अंिर्गि अतियोर् दाखल करण्याबाबि लाचलुचपि
प्रतिबंधक तििार्ाकडू ि मसुदा दोषारोप पत्रासह (Draft Charge sheet) प्रशासकीय तििार्ाि

प्रस्िाि प्राप्ि झाल्यािंिर संबंतधि प्रशासकीय तििार्ािे प्राप्ि कार्दपत्रांची तिस्िि छाििी करािी.
प्रस्िािाची छाििी केल्यािंिर अतियोर् दाखल करण्यास अिुमिी दे ण्यास योग्य प्रस्िाि असल्याचे

(Fit) तििार्ाचे मि असल्यास, असा प्रस्िाि तिधी ि न्याय तििार्ाकडे संदिग ि करिा, थेट सक्षम

प्रातधकारी यांचेसमोर जार्ीिपूिगक तिर्गयासाठी (Taking decision by application of mind) सादर
करािा.
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ब) लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार्ाकडू ि प्राप्ि प्रस्िािाची प्रशासकीय तििार्ाच्या स्िरािर सतिस्िर

छाििी केल्यािंिर अतियोर् दाखल करण्यास अिुमिी दे ण्याि येऊ िये असे तििार्ाचे मि
असल्यास, ककिा अिुमिी द्यािी ककिा दे ऊ िये याबाबि संबंतधि तििार् तितश्चि मि बििू शकि

िसेल, अशी प्रकरर्े प्रथम तिधी ि न्याय तििार्ाकडे सादर करािीि ि त्या तििार्ाचे अतिप्राय प्राप्ि

करुि घे िल्यािंिर िी प्रकरर्े सक्षम प्रातधकारी यांच्यासमोर त्या प्रकरर्ाि अतियोर् दाखल करर्े
ककिा दाखल ि करर्े यासंदिािील उतचि जार्ीिपूिगक तिर्गयासाठी (Taking decision by
application of mind) सादर करािीि.

क) उपरोक्ि (अ) ि (ब) च्या अिुषंर्ािे ज्या प्रकरर्ाि अतियोर् दाखल करण्यास अिुमिी दे ण्याचा
तिर्गय सक्षम प्रातधकारी यांच्या स्िरािर होईल, अशा सिग प्रकरर्ाि शासकीय तिधी तिषयक

कामकाजाचे तियम, 1984 (Rules for the Conduct of Legal Affairs of Government, 1984) च्या
तियम 10 मधील िरिूदीिुसार मंजूरी आदे श (Sanction Order) प्रधाि सतचि ि तिधी परामशी
यांच्याकडे िपासर्ीसाठी पाठिािेि.

ड) अशाप्रकारे सक्षम प्रातधकारी ि तिधी ि न्याय तििार् यांची मान्यिा प्राप्ि झाल्यािंिर शासि

कायगतियमािलीिील क्र.13 मधील िरिूदीिुसार अशा मंजूरीबाबिचे आदे श योग्य त्या सक्षम
अतधकाऱयांच्या सहीिे तिर्गतमि करण्याि यािेि.
(5) प्रस्िािािरील कायगिाहीचे िेळापत्रक :-

अ) लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार्ािे सापळा प्रकरर्ी घटिा घडल्यािंिर 3 मतहन्यांच्या आि
िपासाचा अंतिम अहिाल अतियोर् प्रस्िािासह ि मसुदा दोषारोप पत्रासह (Draft charge sheet)
िसेच, संबंतधि कार्दपत्रांसह संबंतधिांकडे सादर करािा. अन्य प्रकरर्ाि दे खील (जसे

अपसंपदा िर्ैरे) लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार्ािे असे प्रस्िाि हे 3 मतहन्यांच्या कालािधीि सादर
करािेि.

ब) घटिा घडल्यािंिर िरीलप्रमार्े 3 मतहन्यांच्या कालािधीि अतियोर् दाखल करण्याचा

प्रस्िाि संबंतधिांकडे पाठतिर्े शक्य झाले िाही िर अशा प्रकरर्ाि लाचलुचपि प्रतिबंधक
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तििार्ािील संबतधि अतधकाऱयांिी महासंचालक, लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार् यांच्याकडू ि 3
मतहन्यांची मुदििाढ घ्यािी ि शक्यिो या िाढीि मुदिीिच मसुदा दोषारोप पत्रासह (Draft

charge sheet) अतियोर् दाखल करण्याबाबिचा प्रस्िाि सक्षम प्रातधकारी यांच्याकडे सादर
करािा.

क) ज्या प्रकरर्ाि अशा प्रकारे घटिा घडल्यािंिर 6 मतहन्यांच्या कालािधीि मसुदा दोषारोप

पत्रासह अतियोर् दाखल करण्याचा प्रस्िाि सादर होऊ शकर्ार िाही अशा प्रकरर्ांचा अपर
मुख्य सतचि (र्ह) यांच्या स्िरािर तिमाही ककिा सहामाही आढािा घे ण्याि यािा ि त्यामधील
अडचर्ी दूर करण्यासाठी प्रयत्ि करण्याि यािेि.

ड) लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार्ाकडू ि अतियोर् दाखल करण्याबाबिचा प्रस्िाि संबंतधि

प्रशासकीय तििार्ाकडे प्राप्ि झाल्यािंिर अशा प्रस्िािािर तिधी ि न्याय तििार्ाच्या सल्ल्यासह
सक्षम प्रातधकाऱयाची 3 मतहन्यांच्या कालािधीि मंजूरी तमळतिण्याि यािी ि मंजूरी

दे ण्यासंदिािील ककिा िाकारण्या संदिािील आदे श 3 मतहन्यांच्या कालािधीिच तिर्गतमि
करण्याि यािेि.

र) हा शासि तिर्गय तिर्गतमि होण्याच्या तदिांकास जी प्रकरर्े िेर्िेर्ळ्या स्िरािर अतियोर्

दाखल करण्यास मंजूरी दे ण्यासंदिाि प्रलंतबि असिील अशी सिग प्रकरर्े या शासि तिर्गयाच्या
तदिांकापासूि 3 मतहन्यांच्या कालािधीि तिकाली काढली जािील म्हर्जेच त्यािर अतियोर्
दाखल करण्यास मंजूरी दे र्े ककिा िाकारर्े याबाबिचा तिर्गय घे िला जाईल, अशी कायगिाही
संबंतधि सक्षम प्रातधकारी यांिी पूर्ग करािी.

फ) ज्या प्रकरर्ाि सक्षम प्रातधकारी अतियोर् दाखल करण्याच्या प्रस्िािास अिुमिी िाकारिील
अशा प्रकरर्ािील त्यांची मंजूरी िाकारर्ारे आदे श त्याबाबिच्या कारर्तममांसेसह त्यांच्या ितरष्ठ
प्रातधकाऱयास 7 तदिसांच्या आि

मातहिीसाठी सादर करिील. (उदा.ज्या प्रकरर्ािील

सतचिांच्या स्िरािर अतियोर् दाखल करण्यास मंजूरी िाकारली असेल अशा प्रकरर्ािील

आदे श मुख्य सतचिांिा पाठतिण्याि येिील. िर ज्या प्रकरर्ाि प्रिारी मंत्री यांच्या स्िरािर
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अतियोर् दाखल करण्यास अिुमिी िाकारण्याचा तिर्गय होईल, अशा प्रकरर्ािील आदे श
त्याबाबिच्या कारर्तममांसेसह त्यांचे ितरष्ठ म्हर्ूि मा.मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठतिण्याि यािेि.)

र्) प्रत्येक मतहन्यास मंत्रालयािील सिग तििार्ीय सतचिांिी त्यांच्या तििार्ाअंिर्गि (खुद्द ि
तििार्ाच्या तियंत्रर्ाखालील कायालयांसह) 3 मतहन्यांपेक्षा जास्ि कालािधीसाठी अतियोर्
दाखल करण्यास मंजूरीबाबि प्रलंतबि प्रकरर्ाचे प्रमार्पत्र अशा प्रकरर्ी प्रलंतबि राहण्याचे
कारर् ि िे कोर्त्या स्िरािर प्रलंतबि आहे त्यासह मुख्य सतचि यांच्याकडे सादर करािे.

ह) क्षेतत्रय स्िरािर र्ट-क ि ड च्या कमगचाऱयांबाबि लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार् ककिा र्ह
तििार् ककिा प्रशासकीय तििार्ाकडू ि त्याबाबिचा पतरपूर्ग प्रस्िाि प्राप्ि झाल्याच्या
तदिांकापासूि 3 मतहन्यांच्या कालािधीि सक्षम प्रातधकारी यांिी तिर्गय घ्यािा ि त्याबाबिचे
सकारात्मक ककिा िकारात्मक आदे श कारर्ांसह तिर्गतमि करािेि.

य) क्षेतत्रय स्िरािर ज्या प्रकरर्ाि अतियोर् दाखल करण्याचे िाकारण्याचा तिर्गय होईल, अशा
प्रकरर्ािील परिािर्ी िाकारर्ारे आदे श त्याबाबिच्या तिर्गयासह संबंतधि प्रशासकीय

तििार्ाच्या सतचिांिा 7 तदिसांच्या कालािधीि मातहिीसाठी पाठतिण्याि यािेि. िसेच,

अतियोर् दाखल करण्याबाबिच्या प्रलंतबि प्रकरर्ाबाबिचा अहिाल दे खील प्रशासकीय
तििार्ाच्या सतचिांकडे पाठिािा.

(6) अतियोर् दाखल करण्यास मंजूरी प्राप्ि झाल्यािंिर कराियाची कायगिाही :-

अ) अतियोर् दाखल करण्यास मंजूरी प्राप्ि झाल्यािंिर लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार्ािे शक्यिो
एका मतहन्याच्या आि सक्षम न्यायालयाि अतियोर् दाखल करािेि.

ब) अशी मंजूरी प्राप्ि झालेल्या प्रकरर्ांचा महासंचालक, लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार् यांिी
त्यांच्या स्िरािर दरमहा आढािा घ्यािा ि त्यामधील अडचर्ींचे तिराकरर् करािे.

क) हा शासि तिर्गय तिर्गतमि होण्याच्या तदिांकास अतियोर् दाखल करण्यास मंजूरी तमळालेली
जी प्रकरर्े न्यायालयाि दाखल करण्यासाठी प्रलंतबि असिील, अशा सिग प्रकरर्ाि या शासि
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तिर्गयाच्या तदिांकापासूि 3 मतहन्यांच्या कालािधीि न्यायालयाि अतियोर् दाखल होईल, असे
पहािे.

(7) संतियंत्रर् सतमिी :अ) प्रशासकीय तििार्ाच्या स्िरािरील संतियंत्रर् सतमिी :-

संबंतधि मंत्रालयीि तििार्ाच्या अतधपत्याखालील र्ट-क ि ड मधील कमगचाऱयांतिरुद्ध

अतियोर् दाखल करण्याच्या प्रस्िािासंदिाि करण्याि येि असलेल्या कायगिाहीबाबि ि ज्या
प्रकरर्ांमध्ये अतियोर् दाखल करण्यास तिलंब होि असेल अशा प्रकरर्ासंदिाि संतियंत्रर्ासाठी
संबंतधि तििार्ाचे सतचि/प्रधाि सतचि/अपर मुख्य सतचि यांच्या अध्यक्षिेखालील खालीलप्रमार्े
संतियंत्रर् सतमिी र्ठीि करण्याि यािी.
1

संबंतधि मंत्रालयीि तििार्ाचे सतचि/प्रधाि सतचि/अपर मुख्य सतचि अध्यक्ष

2

संबंतधि मंत्रालयीि तििार्ाअंिर्गि ज्या कायालयामधील प्रकरर्े

सदस्य

3

संबंतधि मंत्रालयीि तििार्ाचे सह/उप सतचि (आस्थापिा)

सदस्य-सतचि

प्रलंतबि असिील त्या कायालयाचे तििार्प्रमुख/कायालय प्रमुख

ब) मंत्रालयीि स्िरािरील संतियंत्रर् सतमिी :-

र्ट-अ ि ब मधील अतधकाऱयांतिरुद्ध अतियोर् दाखल करण्याबाबिच्या प्रलंतबि

प्रकरर्ाबाबिचे संतियंत्रर् करण्यासाठी राज्य स्िरािर खालीलप्रमार्े संतियंत्रर् सतमिी र्ठीि
करण्याि यािी.
1

मुख्य सतचि

अध्यक्ष

2

अपर मुख्य सतचि (र्ह)

सह अध्यक्ष

3

महासंचालक, लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार्

सदस्य

4

प्रधाि सतचि ि तिधी परामशी, तिधी ि न्याय तििार्

सदस्य

5

अपर मुख्य सतचि/प्रधाि सतचि (सेिा), सा.प्र.ति.

सदस्य

6

संबंतधि तििार्ाचे अपर मुख्य सतचि/प्रधाि सतचि/सतचि

सदस्य
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मंत्रालय स्िरािरील संतियंत्रर् सतमिीसमोर प्रस्िाि सादर करण्याची कायगिाही र्ह
तििार्ामाफगि करण्याि यािी.

क) िरील दोन्ही संतियंत्रर् सतमत्या ह्या संबंतधि प्रकरर् कोर्त्या टप्प्यािर ि कोर्त्या
कारर्ासाठी प्रलंतबि आहे याबाबि िेळोिेळी आढािा घे िील ि त्यासंदिािील पुढील

कायगिाहीसाठी संबंतधि तििार्ांिा मार्गदशगि करिील. संबंतधि तििार्ाचे अपर मुख्य सतचि/प्रधाि
सतचि/सतचि या मार्गदशगिाच्या आधारे प्रलंतबि असलेली प्रकरर्े लिकराि लिकर तिर्गयासाठी
सक्षम प्रातधकारी यांच्याकडे सादर करिील.

(8) शासकीय सेिकांच्या सेिा पंच-साक्षीदार म्हर्ूि उपलब्ध करुि दे ण्याबाबि

लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार्ाकडू ि लाचेचा सापळा ककिा घरझडिीच्या कामासाठी योग्य

शासकीय सेिकांच्या सेिा पंच-साक्षीदार म्हर्ूि उपलब्ध करुि दे ण्याबाबि ककिा अन्य सहकायासाठी
तििंिी करण्याि आल्यास अशा प्रकरर्ी त्िरीि सहकायग तदले जाईल याची दक्षिा तििार् प्रमुख /
कायालय प्रमुखांिी घ्यािी.

(9) न्यायालयाि अतियोर् दाखल करण्यास मंजूरी दे ण्याबरोबरच कराियाची रिर कायगिाही

अ) तििार्ीय चौकशी तियम पुस्स्िका (चौथी आित्ती), 1991 मधील पतरच्छे द 4.2 मध्ये फौजदारी

कायगिाहीच्या िुलिेि तििार्ीय कारिाई करण्याबाबि स्पष्ट सूचिा दे ण्याि आल्या आहे ि. सदर
सूचिांचा

पुिरुच्चार

शासि

पतरपत्रक

सा.प्र.ति.

सीडीआर

1097/

प्र.क्र.46/97/11,

तद.18/11/1997 अन्िये करण्याि आलेला आहे . फौजदारी खटला दाखल केला असला िरीही

तििार्ीय चौकशी आदे तशि करिा येऊ शकिे. फौजदारी खटल्याचा तिर्गय लार्ण्यास बराच
कालािधी लार्िो ि त्यामुळे संबंतधिांिर िात्काळ कारिाई करर्े शक्य होि िाही. तििार्ीय

चौकशी तियम पुस्स्िकेिील पतरच्छे द 4.2 खालील तिसऱया पयायािुसार फौजदारी खटला
िरण्याबरोबरच संबंतधि अतधकारी / कमगचारी यांच्या तिरूध्द तििार्ीय चौकशी चालू

करण्यासंदिाि (चालू करािी ककिा आिश्यकिा िाही) तशस्ििंर् तिषयक प्रातधकारी यांच्या
स्िरािर जार्ीि पूिगक तिर्गय घे ण्याि यािा.
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ब) संबंतधि अतधकारी / कमगचारी यांच्या तिरूध्द तििार्ीय चौकशी सुरु ि करण्याचा जार्ीि पूिगक
तिर्गय सक्षम प्रातधकाऱयािे घे िला असल्यास त्याबाबिची समपगक कारर्े िमूद करण्याि यािीि.

क) लाचेचा सापळा प्रकरर्ी (मािीि तिलंबि िर्ळिा) लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार्ाकडू ि
अहिाल प्राप्ि झाल्यािंिर अपचारी अतधकारी / कमगचारी यांिा िात्काळ तिलंतबि करण्याची
कायगिाही सक्षम प्रातधकाऱयांिी करािी.

(10) क्षेतत्रय स्िरािर ि संबंतधि प्रशासकीय तििार् िसेच, लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार्ाकडू ि िर
तितहि पद्धिीिुसार ि िेळापत्रकािुसार कायगिाही करण्याि यािी ि तिलंब टाळण्याि यािा.
हा शासि तिर्गय र्ह तििार्ाच्या सहमिीिे तिर्ग तमि करण्याि येि आहे .

सदर शासि तिर्गय महाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळािर

उपलब्ध करण्याि आला असूि त्याचा संकेिाक 201302131310048107 असा आहे . हा आदे श
तडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षांतकि करुि काढण्याि येि आहे .

महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार ि िािािे .

Digitally signed by BAKSHI KALYANESHWAR P

DN: CN = BAKSHI KALYANESHWAR P, C = IN,
BAKSHI
S = Maharashtra, O = Government of
OU = GAD
KALYANESHWAR P Maharashtra,
Reason: I am the author of this document
Date: 2013.02.13 17:27:50 +05'30'

(के. पी. बक्षी)

प्रधाि सतचि (सेिा)

सामान्य प्रशासि तििार्

प्रि,
1.

राज्यपाल यांचे सतचि

2.

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सतचि

3.

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधाि सतचि

4.

उपमुख्यमंत्री यांचे सतचि
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5.

मुख्य सतचि, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई

6.

अपर मुख्य सतचि (र्ह), मंत्रालय, मुंबई

7.

प्रधाि सतचि ि तिधी परामशी, तिधी ि न्याय तििार्

8.

अपर मुख्य सतचि/प्रधाि सतचि (सेिा), सामान्य प्रशासि तििार्

9.

शासिाचे सिग अपर मुख्य सतचि/प्रधाि सतचि/सतचि

10. सिग मंत्री ि राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सतचि/स्िीय सहायक
11. महासंचालक, लाचलुचपि प्रतिबंधक तििार्
12. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई
13. *प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई
14. *प्रबंधक, लोक आयुक्ि ि उप लोक आयुक्ि यांचे कायालय, मुंबई
15. *सतचि, महाराष्र तिधाि सिा सतचिालय, मुंबई
16. *सतचि, महाराष्र तिधाि पतरषद सतचिालय, मुंबई
17. *सतचि, महाराष्र लोकसेिा आयोर्, मुंबई
18. सिग मंत्रालयीि तििार्
19. मंत्रालयीि तििार्ाच्या तियंत्रर्ाखालील सिग तििार्/कायालय प्रमुख
20. सामान्य प्रशासि तििार्ािील सिग प्रशासकीय कायासिे
21. तििडिस्िी

पृष्ठ 12 पैकी 12

