वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलिकडे /अर्हताकारी
सेवच्े या 30 वर्षानंतर शासकीय अलिकारी /
कर्हचारी यांचे सेवा पुनर्वविोकन करुन र्ुदतपूवह
सेवालनवृत्त करण्याबाबत एकलित कायहपध्दती.
र्र्ाराष्ट्र शासन
सार्ान्य प्रशासन लवभाग
शासन लनर्हय क्रर्ांक : एिपीएि-2017/प्र.क्र.21/का.पंिरा
र्ु तात्र्ा राजगुरु चौक, र्ादार् कार्ा रोड,
र्ंिािय, र्ुंबई- 400 032.
लदनांक : १० जून, 2019
वाचा :1. शा.प.क्र.एसआरव्र्ी-1075/X, लद.01.10.1975.
2. शा.प.क्र.एसआरसी-1075/XV, लद. 06.01.1976.
3. शा. प. क्र.एसआरसी 1076/580/XV, लद.08.04.1976.
4. शा. प. क्र.एसआरसी 1076/580/XV, लद.15.11.1976.
5. शा. प. क्र.एसआरसी 1079/303/XV, लद. 24.10.1979.
6. शा.प.क्र.एसआरसी-1080/XV, लद. 03.06.1980.
7. शा.प.क्र.लवपुस1084/पंिरा, लद. 02.04.1985.
8. शा.प.क्र.एसआरसी-1086/31/(2)/पंिरा-3, लद.04.03.1986.
9. शा.प.क्र.एसआरसी-1085/1029/43/15, लद. 12.05.1986.
10. शा.प.क्र.एसआरसी-1085/सीआर-1/15, लद. 08.06.1987.
11. शा. प. क्र.संकीर्ह 1089/प्र.क्र.41/XV, लद. 15.05.1990.
12. शा. प. क्र. एसआरसी 1088/प्र.क्र.5/पंिरा,लद.28.08.1990.
13. शा.प.क्र.एसआरसी-1089/प्र.क्र.33/89/15, लद. 14.01.1992.
14. शा.प.क्र.एसआरसी-1093/प्र.क्र.9/93/15, लद. 17.07.1993.
15.शा.प.क्र.लवपुस-1092/प्र.क्र.20/92/15, लद.18.10.1993.
16.शा. लन. क्र. लवपुस1096/प्र.क्र.128/96/15, लद.29.11.1996.
17.शा.प.क्र. लवपुस 1097/प्र.क्र.136/97/15, लद. 25.09.1998.
18.शा.प.क्र. लवपुस 1099/प्र.क्र.58/99/15, लद. 16.09.1999.
19.शा.प.क्र. लवपुस 1098/695/प्र.क्र.68/98/15, लद. 14.12.1999.
20.शा.लन.क्र.लवपुस-1099/प्र.क्र.52/99/15, लद. 21.03.2000.
21.शा.लन.क्र.लवपुस-1002/प्र.क्र.148/2002/15, लद. 22.09.2003.
22.शा.लन.क्र.लवपुस-1009/प्र.क्र.78/09/15, लद. 29.03.2010.
23.शा.लन.क्र.लवपुस-1008/प्र.क्र.5/08/15, लद. 04.08.2010.
प्रस्तावना :र्र्ाराष्ट्र नागरी सेवा (लनवृत्तीवेतन) लनयर्, 1982 च्या लनयर् 10(4) व लनयर् 65 अनुसार
सावहजलनक लर्तास्तव अकायहक्षर् व संशयास्पद सचोटीच्या अलिकारी/कर्हचाऱयांना, वयाच्या
50/55 व्या वर्षी अथवा 30 वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडे ि त्यावेळी, त्यांचे सेवा
पुनर्वविोकन करुन त्यांना शासन सेवत
े ून र्ुदतपूवह सेवालनवृत्त करावे असे शासनाचे िोरर् आर्े .

शासन लनर्हय क्रर्ांकः एिपीएि-2017/प्र.क्र.21/का.पंिरा

शासनाच्या उपरोक्त िोरर्ाच्या अनुर्षंगाने सेवा पुनर्वविोकनासंदभात शासनाकडू न
वेळोवेळी शासन लनर्हय / शासन पलरपिके लनगहलर्त करण्यात आिी आर्ेत. सदर शासन लनर्हय /
पलरपिके यांचे एकलिकरर् करण्याची बाब शासनाच्या लवचारािीन र्ोती. त्याअनुर्षंगाने आता
सेवापुनर्वविोकनासंदभातीि उपरोक्त संदभांलकत क्र. 1 ते 23 येथीि शासन लनर्हय / पलरपिके
अलिक्रलर्त करण्यात येऊन पुनर्वविोकनासंदभात करावयाच्या कायहवार्ीबाबत पुढीिप्रर्ार्े
एकलित शासन लनर्हय लनगहलर्त करण्यात येत आर्े.
शासन लनर्हय र्र्ाराष्ट्र नागरी सेवा (लनवृत्तीवेतन) लनयर्, 1982 च्या लनयर् 10 (4) व लनयर् 65 र्िीि
तरतूदीनुसार शासकीय अलिकारी / कर्हचारी यांच्या वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलिकडे ककवा
अर्हताकारी सेवच
े ी 30 वर्षे पूर्ह झाल्यानंतर त्यांची शासन सेवा पुढे चािू ठे वण्याची पािापािता
आजर्ालवण्यासाठी लवलर्त लनकर्षांच्या आिारे त्यांचे पुनर्वविोकन करुन, सुयोग्य व कायहक्षर्
अलिकारी / कर्हचारी यांनाच िोकलर्तास्तव शासन सेवत
े पुढे चािू ठे वावे व अकायहक्षर् तसेच
संशयास्पद सचोटी असर्ाऱया अलिकारी / कर्हचारी यांना र्ुदतपूवह सेवालनवृत्त करण्यात यावे.
2.

सेवा पुनर्वविोकनासंबंिी कायहपध्दती व सवहसािारर् सूचना:1)

शासन सेवत
े वयाच्या 35 व्या वर्षापूवी आिेल्या गट-अ व गट-ब च्या राजपलित

अलिकाऱयांचे त्यांच्या वयाची 50 वर्षे पूर्ह र्ोतेवळ
े ी ककवा त्यांच्या अर्हताकारी सेवच
े ी 30 वर्षे
पूर्ह र्ोते वेळी यापैकी जे अगोदर घडे ि त्यावेळी एकदाच पुनर्वविोकन करण्यात यावे.
तसेच वयाच्या 35 व्या वर्षानंतर सेवत
े दाखि झािेल्या राजपलित अलिकाऱयांचे वयाच्या
55 व्या वर्षी पुनर्वविोकन करण्यात यावे. गट-ब अराजपलित, गट-क व गट-ड
कर्हचाऱयांच्या बाबतीत त्यांच्या वयाच्या 55 व्या वर्षी ककवा त्यांच्या अर्हताकारी सेवच
े ी 30
वर्षे पूर्ह र्ोतेवळ
े ी यापैकी जे अगोदर घडे ि तेव्र्ा पुनर्वविोकन करण्यात यावे.
2)

त्याकलरता प्रत्येक कॅिेंडर वर्षात लदनांक 1 ऑगस्ट रोजी वयाची 49/54 वर्षे ककवा

अर्हताकारी सेवच
े ी 30 वर्षे पूर्ह करर्ाऱया अलिकारी/कर्हचारी यांची सूची, गट‘अ व गट‘ब
(राजपलित) चे बाबतीत संवगह लनयंिर् करर्ाऱया र्ंिाियीन प्रशासकीय लवभागाने तसेच
गट‘ब (अराजपलित), गट‘क व गट‘ड च्या कर्हचाऱयांच्या बाबतीत संबंलित प्रशासकीय
कायाियाने तयार करावी.
3)

उपरोक्त सूचीतीि अलिकारी/कर्हचारी यांच्या त्या वर्षीच्या 31 र्ाचह पयंतच्या

गोपनीय अर्वाि नस्त्या पलरपूर्ह असतीि याकडे लवशेर्ष िक्ष दे ण्यात यावे.
4)

शासकीय अलिकारी/कर्हचारी यांचे सेवा पुनर्वविोकन करण्याकलरता लवभागीय

तसेच लवशेर्ष पुनर्वविोकन सलर्त्यांची रचना पलरलशष्ट्ट-अ र्ध्ये नर्ूद करण्यात आिी आर्े .
त्यानुसार प्रत्येक प्रशासकीय लवभागाने तसेच क्षेलिय कायािये यांनी लवभागीय पुनर्वविोकन
सलर्त्यांची रचना करावी. सदर सलर्तीने पुनर्वविोकनासंदभातीि कार्काजास प्रत्येक वर्षी
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र्ार्े ऑगस्ट र्ध्ये सुरुवात करावी आलर् त्या वर्षाच्या शेवटीपयंत (31 लडसेंबर) सलर्तीने
कार्काज पूर्ह करावे.
5)

पुनर्वविोकन करताना लवचारात घ्यावयाचे लनकर्ष वगीकरर्

शासन सेवा पुढे सुरु ठे वण्याकलरता पािापािता आजर्ालवण्यासाठी
लनकर्ष

गट-अ,

गट-ब शारीलरक क्षर्ता/प्रकृलतर्ान, लनर्वववाद सचोटी व चांगल्यापेक्षा कर्ी

(राजपलित/अराजपलित) नार्ी

असा

गोपनीय

अलभिेख

(सन

2017-18

पासूनच्या

अलिकारी आलर् गट-क कायहर्ूल्यर्ापन अर्वािांचे गुर्ांकन 4 ककवा त्यापेक्षा जास्त
कर्हचारी

असावे.)

गट-ड कर्हचारी

शारीलरक क्षर्ता/प्रकृलतर्ान, लनर्वववाद सचोटी व प्रलतकूि नसतीि
असे वैयक्क्तक नस्तीर्िीि अलभप्राय (गोपनीय अलभिेख)

लटप - लनर्वववाद सचोटी, शालरलरक क्षर्ता/प्रकृतीर्ान यांची नोंद वार्वर्षक गोपनीय
अलभिेखात असते ती पर्ावी.
6) पुनर्वविोकन सलर्तीपुढे सादर करण्यासाठी प्रकरर्े पाठलवतांना र्ंिाियीन लवभागांनी
संबंलितांचे अद्यावत गोपनीय अर्वाि /कायहर्ूल्यर्ापन अर्वाि प्रथर् उपिब्ि करुन
घ्यावेत व र्गच लवर्ीत प्रपिातीि र्ालर्ती (पलरलशष्ट्ट-ब) व गोपनीय अर्वािांसर्
पुनर्वविोकनाचे प्रस्ताव पुनर्वविोकन सलर्तीपुढे पाठलवण्याची खबरदारी घ्यावी.
7)

पुनर्वविोकनासाठी लवचारात घ्यावयाचा गोपनीय अर्वािाचा कािाविी यासंदभात

सा.प्र.लव. शासन पलरपिक क्र.लवपुस-1097/प्र.क्र.136/97/15, लदनांक 19 जून,1998
र्िीि तरतूदी लवचारात घ्याव्यात. त्यानुसार पुनर्वविोकन प्रकरर्ांचा लवचार करताना
संबंलितांचे संपूर्ह सेवा कािाविीचे गोपनीय अर्वाि लवचारात घेण्यात यावेत. र्ाि
पुनर्वविोकनाच्या लवचारािीन कािाविीतीि र्ागीि 5 वर्षाच्या गोपनीय अर्वािावर भर
दे ऊन त्याआिारे पािापाितेचा लनर्हय घ्यावा.
8)

लशस्तभंगाची कायहवार्ी प्रिंलबत असिेल्या शासकीय सेवकांच्या प्रकरर्ांचे

पुनर्वविोकन करताना पलरलशष्ट्ट-क नुसार कायहपध्दती अनुसरण्यात यावी.
9)

पुनर्वविोकन सलर्तीच्या लशफारशीनुसार जे अलिकारी/कर्हचारी र्े सेवत
े ठे वण्यास

पाि / अपाि ठरतीि अशा अलिकारी/कर्हचारी यांची लशफारस अंलतर्त: लनर्हयासाठी
पलरलशष्ट्ट-अ र्ध्ये नर्ूद केल्यानुसार संबंलित सर्ुलचत प्रालिकाऱयास सादर करावी.
10)

पुनर्वविोकनाअंती जे शासकीय अलिकारी/कर्हचारी शासन सेवत
े ठे वण्यास

लनर्वववादपर्े अपाि ठरतीि त्यांना र्ुदतपूवह सेवालनवृत्तीची तीन र्लर्न्यांची नोटीस दे ण्यात
यावी.
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11)

शासकीय सेवकाने र्ुदतपूवह सेवालनवृत्तीची 3 र्लर्न्याची नोटीस अथवा नोटीस

ऐवजी ज्या कािाविीचे वेतन अथवा िनादे शासर् र्ुदतपूवह सेवालनवृत्तीचे आदे श
क्स्वकारण्यास नकार लदल्यास त्याचा नकार दोन राजपलित

अलिकाऱयांच्या

सर्क्ष

नोंदवून घ्यावा. अशा वेळी नोटीस ककवा आदे शाची प्रत पोच दे य डाकेने संबंलिताच्या
लनवासी पत्त्यावर पाठवावी. नोटीस ककवा आदे शाची प्रत पाठलवतांना संबंलिताने अर्ुक
व्यक्तीकडे अर्ुक लदनांकास त्यास लदिेिी नोटीस / आदे श स्वीकृत करण्यास नकार
लदल्याने अशा पलरक्स्थतीत या नोटीस / आदे शाची प्रत पोच दे य डाकेने पाठलवण्यात येत
आर्े याबाबतचे स्वतंि पि सोबत पाठवावे. अशा प्रकरर्ी त्या सेवकाने सदर नोटीस
क्स्वकारण्यास नकार लदल्यास दु सऱया लदवशीच्या र्ध्यान्र्पूवह पासून र्ी नोटीस िागू
झाल्याचे सर्जण्यात येईि.
12)

पुनर्वविोकन सलर्तीच्या आिारावरीि शासनाचा/लवभागप्रर्ुखांचा प्रत्येक लनर्हय

संबंलित

अलिकाऱयािा/कर्हचाऱयािा

कळलवण्याची

आवश्यकता

नार्ी.

शासनाचा/

लवभागप्रर्ुखांचा लनर्हय "एखाद्या अलिकाऱयास/कर्हचाऱयास सेवत
े ून लनवृत्त करावे" असा
असल्यास त्यािा र्ुदतपूवह सेवालनवृत्तीची 3 र्लर्न्यांची नोटीस लदिी जाते . तसेच, सेवत
े
ठे वण्याबद्दिचा लनर्हयदे खीि संबंलित अलिकाऱयास/कर्हचाऱयास कळवून अशा लनर्हयाची
प्रत संबंलित अलिकाऱयाच्या /कर्हचाऱयाच्या गोपनीय अलभिेखावर ठे वण्यात यावी.
13)

शासकीय अलिकाऱयास/कर्हचाऱयास गैरवतहर्क
ू ीच्या कारर्ास्तव लवभागीय चौकशी

सुरु करुन सक्तीने सेवालनवृत्त करता येते. तथालप जवळचा र्ागह अविंलबण्याकलरता म्र्र्ून
केवळ त्यास सेवापुनर्वविोकनाद्वारे र्ुदतपूवह सेवालनवृत्त करण्यात येऊ नये.
14) कर्हचारी वगह अलतलरक्त झािा म्र्र्ून ककवा काटकसर म्र्र्ून सेवत
े ून कर्ी
करण्यासंबंिीच्या लनयर्ांचे/आदे शांचे अनुपािन न करता केवळ अशा कारर्ास्तव
शासकीय सेवकास र्ुदतपूवह सेवालनवृत्त करण्यात येऊ नये.
3.

सेवा

पुनर्वविोकनानंतर

र्ुदतपूवह

सेवालनवृत्तीच्या

लनर्हयालवरुध्दच्या

अलभवेदनासंदभात

कायहपध्दती व सवहसािारर् सूचना 1)

पुनर्वविोकन करुन र्ुदतपूवह सेवालनवृत्तीचा लनर्हय झािेल्या शासकीय
अलिकारी/कर्हचारी यांना अलभवेदन सादर करावयाचे असल्यास त्यांनी
र्ुदतपूवह सेवालनवृत्तीची नोटीस लर्ळाल्याच्या लदनांकापासून एक र्लर्न्यात
अलभवेदन सादर करावे. सदर एक र्लर्न्याची र्ुदत संपल्यानंतर सादर
करण्यात येर्ाऱया अलभवेदनावर लवचार करण्यात येवू नये.

2)

अलभवेदन कोर्ास सादर करावे अ) गट-अ (सर्ाव्या वेतन आयोगानुसार ग्रेड वेतन 7600 व त्यावरीि) यार्िीि
अलिकारी यांनी अलभवेदन संबंलित प्रशासकीय लवभागार्ाफहत र्ुख्य सलचवांना
पृष्ट्ठ 18 पैकी 4
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सादर करावे. संबंलित प्रशासकीय लवभागांनी सदर अलभवेदन सार्ान्य प्रशासन
लवभागार्ाफहत

अलभवेदन

सलर्तीस

(यथाक्स्थत

आस्थापना

र्ंडळ

क्र.

1/आस्थापना र्ंडळ क्र. 2) (पलरलशष्ट्ट-ड नुसार) सादर करावे.
ब) गट-अ (कलनष्ट्ठ वेतनश्रेर्ी) (सर्ाव्या वेतन आयोगानुसार ग्रेडवेतन 7600 पेक्षा
कर्ी), गट-ब (राजपलित) अलिकारी, तसेच र्ंिाियीन लवभागांतीि गट‘ब
(अराजपलित), गट‘क आलर् गट‘ड कर्हचारी

यांनी

अलभवेदन संबंलित

प्रशासकीय लवभागाच्या सलचवांना सादर करावे. सदर अलभवेदन संबंलित
प्रशासकीय लवभागांनी त्यांच्या लवभागीय अलभवेदन सलर्तीसर्ोर सादर करावे.
क) र्ंिाियीन लवभागांव्यलतरीक्त क्षेलिय कायाियातीि गट‘ब (अराजपलित),
गट‘क आलर् गट‘ड कर्हचारी यांनी

अलभवेदन संबंलित कायाियार्ाफहत

लवभाग प्रर्ुख/कायािय प्रर्ुख यांना सादर करावे. संबंलित कायाियाने सदर
अलभवेदन क्षेलिय स्तरावरीि संबंलित अलभवेदन सलर्तीस सादर करावे.
3) सेवापुनर्वविोकनाअंती सेवा पुढे चािू ठे वण्यास लनर्वववादपर्े अपाि ठरिेल्या नोटीस
बजावण्यात आिेल्या अलिकारी / कर्हचारी यांच्या अलभवेदनावर लवचार करण्याकरीता
पलरलशष्ट्ट-ड र्ध्ये नर्ूद केल्यानुसार अलभवेदन सलर्त्यांची रचना करण्यात यावी.
4)

शासकीय अलिकारी/कर्हचा-यांनी र्ुदतपूवह सेवालनवृत्तीलवरुध्द सादर केिेिी अलभवेदने

गट-अ च्या अलिकाऱयांच्या बाबतीत अलभवेदन सलर्तीसर्ोर सादर करण्याकलरता सार्ान्य
प्रशासन लवभागाकडे पाठलवताना सदर अलिकाऱयांनी सादर केिेल्या अलभवेदनाच्या व
सोबतच्या पलरलशष्ट्ट-ई र्िीि र्ालर्तीच्या 10 प्रती प्रस्तावासोबत पाठलवण्यात याव्यात. गटब/गट-क च्या अलिकारी/कर्हचाऱयांबाबत संबंलित अलभवेदन सलर्तीसर्ोर प्रस्ताव पाठलवताना
सदर अलभवेदनाच्या व सोबतच्या पलरलशष्ट्ट-ई र्िीि र्ालर्तीच्या दोन प्रती प्रस्तावासोबत
पाठलवण्यात याव्यात.
5) शासकीय अलिकारी/कर्हचारी यांच्या पुनर्वविोकनासाठी लवभागीय पुनर्वविोकन सलर्तीने
लवचारात घेतिेिा गोपनीय अर्वािांचा अलभिेखच अलभवेदन सलर्त्यांनी लवचारात घ्यावा.
6) अलिकारी/कर्हचारी यांच्या र्ुदतपूवह सेवालनवृत्ती लवरुध्दच्या अलभवेदनावर शक्यतो र्ुदतपूवह
सेवालनवृत्तीच्या तीन (3) र्लर्न्याच्या नोलटसीच्या र्ुदतीत लनर्हय घेण्याचा सवह संबंलितांनी प्रयत्न
करावा.
7) जर अलिकारी/कर्हचाऱयांच्या अलभवेदनावर ३ र्लर्न्याच्या कािाविीत लनर्हय र्ोऊ शकिा
नार्ी तर अशा अलिकारी/कर्हचाऱयांना, अलभवेदनावर र्ोर्ाऱया लनर्हयाच्या अिीन रार्ु न, ३
र्लर्न्यांच्या पुढे सेवत
े रार्ू द्यावे व संबंिीत अलिकारी/कर्हचाऱयांना तसे कळवावे. त्यासाठी
िागर्ारा ज्ञापनाचा लवर्ीत नर्ुना (पलरलशष्ट्ट-फ) सोबत जोडिा आर्े .
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8) अलभवेदन सलर्तीची लशफारस अंलतर् लनर्हयासाठी पलरलशष्ट्ट-ड र्ध्ये नर्ूद केल्यानुसार
संबंलित सर्ुलचत प्रालिकाऱयास सादर करावी.
9)

तीन र्लर्न्याच्या नोलटशीची र्ुदत संपल्यावर अलभवेदन फेटाळण्याचा लनर्हय झाल्यास

त्यानंतर सत्वर संबंलित अलिकारी/कर्हचाऱयांना सेवा लनवृत्त करण्यात यावे. असे करताना
त्यांना पुन्र्ा ३ र्लर्न्यांची नोलटस दे ण्याची आवश्यकता नार्ी. परंतु अलभवेदनावरचा लनर्हय
त्यांना कळलवर्े आवश्यक आर्े .
10)

र्ुदतपूवह सेवालनवृत्त केिेल्या अलिकाऱयािा/कर्हचाऱयािा अलभवेदन सलर्तीने गुर्वत्तेनुसार

केिेल्या लशफारशींच्या आिारे शासनाने परत सेवत
े रुजू करुन घेतल्यास अशा अलिकाऱयांचा/
कर्हचाऱयांचा खंलडत कािाविी कतहव्य कािाविी म्र्र्ून गर्ण्यात यावा.
11)

ज्या अलिका-यांना/कर्हचाऱयांना ३ र्लर्न्यांच्या नोलटसी ऐवजी ३ र्लर्न्यांचा पगार दे ऊन

र्ुदतपूवह सेवालनवृत्त केिे असेि त्यांना अलभवेदन सलर्तीच्या लशफारशींनुसार पुन्र्ा सेवत
े रुजू
करून घेतल्यास त्यांचा खंडीत कािाविी कतहव्य कािाविी म्र्र्ून घोलर्षत करताना ३ र्लर्न्यांच्या
नोलटसी ऐवजी त्यांना दे ण्यात आिेिे ३ र्लर्न्यांचे वेतन कतहव्य कािाविी पोटी दे य ठरर्ाऱया
वेतनातून सर्ायोलजत करण्यात यावे.
12) अकायहक्षर्तेच्या कारर्ावरुन जर र्ुदतपूवह सेवालनवृत्त केिे असेि आलर् अलभवेदनावर लवचार
र्ोऊन संबंलित अलिकारी/कर्हचाऱयावर अन्याय झािा असे जर स्पष्ट्ट र्ोत असेि आलर् त्यास
पुन्र्ा सेवत
े रुजू करुन घेतल्यास ककवा र्ुदतपूवह सेवालनवृत्त केिेल्या अलिकारी / कर्हचाऱयाने
न्यायाियात यालचका दाखि केल्यास आलर् न्यायाियाने सदर अलिकारी / कर्हचाऱयांची सेवा पुढे
चािू ठे वण्याचे आदे श लदल्यानंतर त्यास पुन्र्ा सेवत
े रुजू करुन घेतल्यास न्यायाियाने खंडीत
कािाविीबाबत कोर्तेर्ी लववलक्षत आदे श लदिे नसिे तरी अशा अलिकारी/कर्हचाऱयाचा र्ुदतपूवह
सेवालनवृत्तीच्या लदनांकापासून ते सेवत
े रुजू र्ोण्याच्या लदनांकापयंतचा खंडीत कािाविी र्ा कतहव्य
कािाविी म्र्र्ून िरण्यात यावा.
वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलिकडे /अर्हताकारी सेवच्े या 30 वर्षानंतर शासकीय अलिकारी/
कर्हचारी यांचे सेवा पुनर्वविोकन करुन र्ुदतपूवह सेवालनवृत्ती संदभात र्ा. सवोच्च न्यायाियाने
वेळोवेळी लदिेल्या लनर्हयांचा गोर्षवारा पलरलशष्ट्ट-ग र्ध्ये नर्ूद करण्यात आिा आर्े . त्यानुसार र्ा.
सवोच्च न्यायाियाच्या आदे शांचे पािन दे खीि प्रशासकीय लवभागांनी करर्े आवश्यक आर्े .
4.

पुनर्वविोकनाच्या प्रकरर्ी करावयाची कायहवार्ी योग्यवेळी व तत्परतेने केिी जात असल्याची

आपापल्या लवभागातीि संबंलित जबाबदार अलिकाऱयांनी खािी करुन घ्यावी.
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सदर शासन लनर्हय र्र्ाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपिब्ि करण्यात आिा असून त्याचा संकेताक 201906111605447307 असा आर्े . र्ा आदे श
लडजीटि स्वाक्षरीने साक्षांलकत करुन काढण्यात येत आर्े .
र्र्ाराष्ट्राचे राज्यपाि यांच्या आदे शानुसार व नांवाने,
Digitally signed by Sitaram Janardan Kunte
Date: 2019.06.11 16:11:58 +05'30'

( सीतारार् कंु टे )
अपर र्ुख्य सलचव (सेवा)
प्रलत,
1. र्ा.राज्यपाि यांचे सलचव.
2. र्ा.र्ुख्यर्ंिी यांचे प्रिान सलचव.
3. र्ुख्य सलचव, र्ंिािय,र्ुंबई.
4. सवह र्ंत्रयांचे स्वीय सर्ाय्यक
5. सवह राज्यर्ंत्रयांचे स्वीय सर्ाय्यक.
6. शासनाचे अपर र्ुख्य सलचव/प्रिान सलचव/सलचव,र्ंिािय,र्ुंबई.
7. र्र्ािेखापाि (िे. व अ.) र्र्ाराष्ट्र-१,र्ुंबई.
8. र्र्ािेखापाि (िे. व अ),र्र्ाराष्ट्र-२,नागपूर.
9. अलिदान व िेखा अलिकारी, र्ुंबई.
10. लनवासी िेखा परीक्षा अलिकारी,र्ुंबई.
11. *प्रबंिक, उच्च न्यायािय (र्ूळ शाखा),र्ुंबई
12. *प्रबंिक, उच्च न्यायािय (अपीि शाखा),र्ुंबई.
13. *प्रबंिक, िोक आयुक्त व उप िोकआयुक्त यांचे कायािय,र्ुंबई.
14. *सलचव, र्र्ाराष्ट्र िोकसेवा आयोग, र्ुंबई.
15. सवह र्ंिाियीन लवभाग.
16. र्ंिाियीन लवभागाच्या लनयंिर्ाखािीि सवह लवभाग प्रर्ुख/कायािय प्रर्ुख.,
17. सार्ान्य प्रशासन लवभागातीि सवह कायासने.
18. लनवड नस्ती.
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पलरलशष्ट्ट- अ
शासकीय अलिकारी / कर्हचारी यांच्या सेवा पुनर्वविोकनाकलरता लवभागीय/ लवशेर्ष पुनर्वविोकन
सलर्त्यांची रचना तसेच सलर्तीच्या लशफारशीस अंलतर् लनर्हयासाठी सर्ुलचत प्रालिकारी
अ.क्र. पदाचे वगीकरर्
1

लवभागीय /लवशेर्ष पुनर्वविोकन सलर्ती रचना

1) गट-अ (राजपलित) लवभागीय पुनर्वविोकन सलर्ती (अलतकालिक

वलरष्ट्ठ 1.अध्यक्ष - र्ंिाियीन लवभागातीि संबंलित सलचव/प्रिान सलचव/

श्रेर्ी) ग्रेड वेतन 10000 अपर र्ुख्य सलचव.
व त्यावरीि

2.सदस्य -संबंलित र्ंिाियीन लवभागातीि सर्/उप सलचव.

2) गट‘अ (राजपलित) 3.सदस्य -संबंलित र्ंिाियीन लवभागातीि सर्/उप सलचव.
(वलरष्ट्ठ

वेतनश्रेर्ी) 4.सलचव -संबंलित र्ंिाियीन लवभागातीि अवर सलचव

ग्रेड वेतन 7600 व

लवभागीय पुनर्वविोकन सलर्तीच्या लशफारशीनुसार

जे

त्यापेक्षा अलिक परंतु राजपलित अलिकारी शासन सेवत
े ठे वण्यास पाि ठरतीि अशा 10000

पेक्षा

कर्ी अ) गट-अ च्या अलिकाऱयांबाबतच्या

लशफारशी

अंलतर्

3)गट‘अ (राजपलित) लनर्हयासाठी संबंलित र्ंिी र्र्ोदयांना सादर करण्यात याव्यात.
(कलनष्ट्ठ वेतन श्रेर्ी)

तथालप र्ुख्यर्ंिीर्र्ोदयांच्या

थेट लनयंिर्ाखािी असिेल्या

ग्रेड वेतन 7600 पेक्षा लवभागातीि अलिकाऱयांबाबतच्या लशफारशी अंलतर् लनर्हयासाठी
कर्ी

संबंलित राज्यर्ंिी र्र्ोदयांना सादर करण्यात याव्यात.

4) गट‘ब (राजपलित)

ब) गट-ब (राजपलित) अलिकाऱयांबाबतच्या लशफारशी अंलतर्
लनर्हयासाठी संबंलित राज्यर्ंिी र्र्ोदयांना सादर करण्यात
याव्यात.
लवभागीय पुनर्वविोकन सलर्तीच्या लशफारशीनुसार जे गट-अ
आलर् गट-ब चे अलिकारी सेवत
े चािू रार्ण्यास लनर्वववादपर्े
अपाि ठरर्ार असतीि अशा अलिकाऱयांचे पुनर्वविोकन सार्ान्य
प्रशासन लवभागाच्या "लवशेर्ष पुनर्वविोकन सलर्ती" कडू न केिे
जाईि.
सार्ान्य प्रशासन लवभागातीि "लवशेर्ष पुनर्वविोकन सलर्ती" ची
रचना पुढीिप्रर्ार्े 1. अध्यक्ष-सलचव/प्रिान सलचव/अपर र्ुख्य सलचव(सेवा) सार्ान्य
प्रशासन लवभाग
2.

सदस्य-सलचव/प्रिान सलचव/अपर र्ुख्य सलचव(लवत्त)

3.

सदस्य-सलचव/प्रिान सलचव (सार्ालजक न्याय व लवशेर्ष

सर्ाय्य लवभाग)
4.

सदस्य सलचव-उप सलचव सार्ान्य प्रशासन लवभाग

(कायासन-15)
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लवशेर्ष पुनर्वविोकन सलर्तीची लशफारस राज्यर्ंिी र्र्ोदय,
सा.प्र.लव.यांच्या र्ान्यतेने संबंलित लवभागास कळलवण्यात येईि.
त्यानुर्षंगाने लवभागांनी पुढीि कायहवार्ी करावी.
2

र्ंिाियीन
लवभागांतीि

लवभागीय पुनर्वविोकन सलर्ती गट‘ब 1.अध्यक्ष - उप सलचव (आस्थापना)

(अराजपलित), गट‘क 2.सदस्य- लवभागातीि अन्य ज्येष्ट्ठ उप सलचव.
आलर्

गट‘ड 3.सदस्य - लवभाग प्रर्ुखांनी लनयुक्त केिेिा गट अ चा योग्य असा

कर्हचारी

अन्य अलिकारी (असा अलिकारी अनुसूलचत जाती/अनुसूलचत
जर्ाती/लवर्ुक्त जाती व भटक्या जर्ाती या र्ागासवगांपैकी
असावा. असा अलिकारी संबंलित लवभागार्ध्ये उपिब्ि नसल्यास
अन्य र्ंिाियीन लवभागांर्ध्ये असिेिा असा अलिकारी लनयुक्त
करावा.)
4.सदस्य सलचव- अवर सलचव (आस्थापना)
लवभागीय पुनर्वविोकन सलर्तीच्या लशफारशीनुसार जे गट-ब
(अराजपलित), गट‘क आलर् गट‘ड चे अलिकारी/कर्हचारी
पाि/अपाि

असतीि

अशा

लशफारशी अंलतर् लनर्हयासाठी

अलिकारी/कर्हचाऱयांबाबतच्या
संबंलित लवभागाचे सलचव यांना

सादर कराव्यात.
3.

र्ंिाियीन

1. अ. लवभाग प्रर्ुखांना पुनर्वविोकन लवर्षयक सल्ला दे ण्यासाठी

लवभागांव्यलतलरक्त
लवभागीय

सलर्ती पुढीिप्रर्ार्े 2. 1)

कायािय/क्षेलिय

अध्यक्ष-लवभाग

प्रर्ुखाच्या

कायाियातीि

लवभाग

प्रर्ुखांव्यलतलरक्त गट -अ चा ज्येष्ट्ठ अलिकारी

कायाियातीि

3. 2)

सदस्य-लवभागातीि अन्य गट-अ चा ज्येष्ट्ठ अलिकारी

गट‘ब

4. 3)

सदस्य-

त्याच

र्ंिाियीन

लवभागाच्या

प्रशासकीय

(अराजपलित),

लनयंिर्ाखािीि लजल्र्यातीि इतर लवभागीय कायाियातीि

गट‘क आलर्

गट-अ चा ज्येष्ट्ठ अलिकारी (असा अलिकारी उपिब्ि नसल्यास

गट‘ड कर्हचारी

लजल्र्यातीि

इतर

कोर्त्यार्ी

लवभागातीि

प्रशासकीय

लवभागाच्या सलचवाने नार्लनदे शन केिेिा अलिकारी)
5. 4)

सदस्य सलचव-लवभाग प्रर्ुखाच्या कायाियातीि प्रशासन

लवर्षय र्ाताळर्ारा गट- ब (राजपलित/अराजपलित) चा ज्येष्ट्ठ
अलिकारी.
6.

पुनर्वविोकन

सलर्तीच्या

लशफारशीनुसार

जे

गट‘ब

(अराजपलित), गट‘क आलर् गट‘ड चे अलिकारी/कर्हचारी
पाि/अपाि

असतीि

अशा

अलिकारी/कर्हचाऱयांबाबतच्या

लशफारशी अंलतर् लनर्हयासाठी संबंलित लवभाग प्रर्ुखांना सादर
कराव्यात.
7.
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8. ब. कायािय प्रर्ुखांना पुनर्वविोकन लवर्षयक सल्ला दे ण्यासाठी
सलर्ती पुढीिप्रर्ार्े 1)

अध्यक्ष-कायािय प्रर्ुखांव्यलतलरक्त गट-अ ककवा गट-ब

चा ज्येष्ट्ठ अलिकारी
2)

सदस्य-

त्याच

र्ंिाियीन

लवभागाच्या

प्रशासकीय

लनयंिर्ाखािीि लजल्र्यातीि इतर कायाियातीि गट-अ
ककवा गट-ब चा ज्येष्ट्ठ अलिकारी (असा अलिकारी उपिब्ि
नसल्यास इतर कोर्त्यार्ी लजल्र्ा कायाियातीि गट-अ चा
ककवा गट-ब चा जेष्ट्ठ अलिकारी.)
3)

सदस्य सलचव- गट-अ चा प्रशासनाशी संबलं ित जेष्ट्ठ

अलिकारी उपिब्ि असल्यास ककवा प्रशासनाशी संबंलित
असिेिा गट - ब चा अलिकारी.
पुनर्वविोकन सलर्तीच्या लशफारशीनुसार जे गट‘ब
(अराजपलित), गट‘क आलर् गट‘ड चे अलिकारी/कर्हचारी
पाि/अपाि असतीि अशा अलिकारी/कर्हचाऱयांबाबतच्या
लशफारशी अंलतर् लनर्हयासाठी कायािय प्रर्ुख यांना सादर
कराव्यात.
********
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पलरलशष्ट्ट-ब
१ ऑगस्ट रोजी वयाची ४९/५४ वर्षे पूर्ह झािेिे गट_____र्िीि शासकीय अलिकारी /
कर्हचारी
१) लवभागाचे नांव:-

२) लवभाग /कायाियाचे नांव:-

३) पदनार्:क्रर्ांक शासकीय

जन्र्

सेवत
े ीि

वयाची ३५ लवभागीय

अलिकाऱयाचे लदनांक नेर्र्ुकीचा वर्षह

पुर्ह चौकशी / असल्यास

दृष्ट्टया

अलभप्राय

र्ोण्यापूवी कायहवार्ी कोर्त्या

शासकीय असल्यास

त्याने िारर्

शासकीय चािू

सेवत
े

केिेिे पद

सेवत
े

पुर्ह नाव व

लदनांक

र्ागासवगीय शारीलरक इतर

वगात

असल्यास र्ोडतात

(भारतातीि त्या
कुठिीर्ी

शासकीय

पाि

संबंिीचे
आरोप

सेवा िरुन) त्याची

रार्ण्यास
आर्ेत

व

काय?

प्रवेश केिा सद्य:क्स्थती
काय ?

यांचा
तपशीि

१

*******
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पलरलशष्ट्ट-क
लशस्तभंग लवर्षयक कायहवार्ी प्रिंलबत असिेल्या शासकीय सेवकांच्या प्रकरर्ांचे पुनर्वविोकन
करताना पुढीि कायहपध्दती अनुसरण्यात यावी.
१)

लवलर्त लनकर्षांच्या आिारे संबंिीत शासकीय सेवकांच्या गोपनीय अलभिेखांचे र्ुल्यर्ापन करुन

त्यांच्या वयाच्या 50/55 वर्षांनंतर सेवत
े रार्ण्याच्या पािापाितेबाबतच्या लशफारशी योग्य त्या सक्षर्
प्रालिकाऱयांना कळलवण्याची पुनर्वविोकन सलर्त्यांची प्रचलित पध्दत चािू ठे वावी.
२)

तथालप ज्या प्रकरर्ी सलर्ती र्ुदतपूवह सेवालनवृत्तीची लशफारस करत असेि अशा प्रकरर्ी जर

संबंिीत शासकीय सेवकांची त्यािा सेवत
े ुन बडतफह करर्े इतक्या ककवा काढू न टाकण्याइतक्या
गंभीर स्वरुपाच्या

आरोपावरुन लशस्तभंगाची कायहवार्ी प्रिंलबत अथवा प्रस्तालवत असेि, तर

त्याच्यावर र्ुदतपुवह सेवा लनवृत्तीची नोलटस बजालवण्याची कायहवार्ी/लशस्तभंगाची कायहवार्ी पूर्ह
र्ोई पयंत तर्कूब ठे वावी.
३)

अशा प्रकारे ज्या प्रकरर्ी नोलटस तर्कूब ठे विी गेिी असेि ते प्रत्येक प्रकरर्, लशस्तभंगाची

कायहवार्ी पूर्ह र्ोताच, संबंलित शासकीय सेवक लनदोर्ष ठरिा असल्यास, ककवा त्यास बडतफी,
सेवत
े ून काढू न टाकर्े ककवा सक्तीची सेवा लनवृत्ती या व्यलतलरक्त इतर कार्ी लशक्षा लदिी गेिी
असल्यास, सक्षर् प्रालिकाऱयाने पुन्र्ा लवचारात घ्यावे. अशा प्रकरर्ी पुनर्वविोकन सलर्तीची
लशफारस लर्ळाल्यापासुन एक वर्षाच्या कािाविीत लशस्तभंगाची कायहवार्ी पूर्ह झािेिी असेि तर
तर्कुब ठे विेिी नोलटस संबंिीत शासकीय सेवकावर बजावण्यात यावी. तथालप पुनर्वविोकन
सलर्तीची लशफारस लर्ळाल्यापासून लशस्तभंगाची कायहवार्ी पूर्ह र्ोईपयंत एक वर्षापेक्षा अलिक
कािाविी िोटिेिा असल्यास संबंिीत शासकीय सेवकाचे प्रकरर् त्याच्या अद्ययावत गोपीनय
अलभिेखासर् पुन्र्ा एकदा सलर्तीकडे पुनर्वविोकनासाठी पाठलवण्यात यावे.
*********
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पलरलशष्ट्ट-ड
सेवा पुनर्वविोकनानंतर र्ुदतपूवह सेवालनवृत्तीच्या लनर्हयालवरुध्दच्या अलभवेदनावर लवचार
करण्याकलरता अलभवेदन सलर्त्यांची रचना तसेच सलर्तीच्या लशफारशीस अंलतर् लनर्हयासाठी
सर्ुलचत प्रालिकारी
अ.क्र. पदाचे वगीकरर्
1

अलभवेदन सलर्ती रचना

गट-अ

(राजपलित) सा.प्र.लव., शा.लन. लद.1.3.2017 नुसार आस्थापना र्ंडळ

(अलतकालिक वलरष्ट्ठश्रेर्ी) ग्रेड क्रर्ांक-1 अलभवेदन सलर्ती असेि.
वेतन 10000 व त्यावरीि

अलभवेदन सलर्तीची लशफारस अंलतर् लनर्हयासाठी
र्ुख्यर्ंिी र्र्ोदयांना सादर करावी.

2

गट-अ(राजपलित)

(वलरष्ट्ठ सा.प्र.लव., शा.लन. लद.1.3.2017 नुसार आस्थापना र्ंडळ

वेतनश्रेर्ी) ग्रेड वेतन 7600 व क्रर्ांक-2 अलभवेदन सलर्ती असेि.
त्यापेक्षा अलिक परंतु 10000
पेक्षा कर्ी
3

अलभवेदन सलर्तीची लशफारस अंलतर् लनर्हयासाठी
र्ुख्यर्ंिी र्र्ोदयांना सादर करावी.

गट‘अ (राजपलित) (कलनष्ट्ठ लवभागीय अलभवेदन सलर्ती वेतनश्रेर्ी) ग्रेड वेतन 7600 1)
पेक्षा

कर्ी

(राजपलित)
तसेच
लवभागांतीि

व

अध्यक्ष-संबंलित र्ंिाियीन लवभागाचे सलचव/प्रिान

गट‘ब सलचव/अपर र्ुख्य सलचव
2)

सदस्य- संबलित र्ंिाियीन लवभागाचे सर् सलचव/

र्ंिाियीन उप सलचव
गट‘ब 3)

सदस्य सलचव- संबंलित र्ंिाियीन लवभागाचे अवर

(अराजपलित), गट‘क आलर् सलचव
गट‘ड कर्हचारी

(अ.क्र.2 व 3 येथीि अलिकारी र्े लवभागातीि पुनर्वविोकन
सलर्तीर्िीि अलिकाऱयांव्यलतलरक्त असावेत.)
अलभवेदन सलर्तीची लशफारस अंलतर् लनर्हयासाठी 1. गट‘अ (राजपलित) (कलनष्ट्ठ वेतनश्रेर्ी) ग्रेड वेतन
7600

पेक्षा

कर्ी

असिेल्या

अलिकाऱयांच्याबाबतीत

र्ुख्यर्ंिी र्र्ोदयांना सादर करावी.
2. गट‘ब (राजपलित) अ्लिकाऱयांच्या बाबतीत संबंलित
र्ंिी र्र्ोदयांना सादर करावी. (र्ुख्यर्ंिी र्र्ोदयांच्या
थेट लनयंिर्ाखािीि लवभागाच्या बाबतीत र्ुख्यर्ंिी
र्र्ोदयांना)
3. र्ंिाियीन लवभागांतीि गट‘ब (अराजपलित), गट‘क
आलर् गट‘ड कर्हचारी यांच्याबाबतीत र्ुख्य सलचवांना
सादर करावी.
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4.

र्ंिाियीन

क्षेलिय कायाियातीि अलभवेदन सलर्ती -

लवभागांव्यलतरीक्त

क्षेलिय

1)

अध्यक्ष -लवभाग प्रर्ुख /कायािय प्रर्ुख

कायाियातीि

गट‘ब

2)

सदस्य-

(अराजपलित),

गट‘क

लनयंिर्ाखािीि अन्य लवभाग प्रर्ुखाच्या कक्षेतीि

आलर् गट‘ड कर्हचारी

र्ंिाियीन

प्रशासकीय

लवभागाच्या

गट ‘अ अलिकारी.
3)

सदस्य- संबंिीत लनयुक्ती प्रालिकारी (लवभाग

प्रर्ुखांना िागू नार्ी)
4)

सदस्य सलचव - लवभाग प्रर्ुखाच्या कायाियातीि

आस्थापना लवर्षय र्ाताळर्ारा गट‘अ अलिकारी
अलभवेदन सलर्तीची लशफारस अंलतर् लनर्हयासाठी
संबंलित प्रशासकीय लवभागाचे सलचव यांना सादर
करावी.
******
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पलरलशष्ट्ट-ई
र्ुदतपुवह सेवालनवृत्तीच्या नोलटशीलवरुध्द संबंिीत अलिकाऱयांनी लदिेल्या अलभवेदनाच्या संदभात
अलभवेदन सलर्तीच्या लवचारात द्यावयाची आवश्यक र्ालर्ती.
1) अलिकाऱयाचे नांव व पदनार्

:-

2) प्रशासकीय लवभागाचे नांव

:-

3) (अ) जन्र् लदनांक

:-

(ब) सध्याचे वय

:-

(क) लनयत वयोर्ानानुसार सेवालनवृत्तीचा लदनांक:4) र्ुदतपूवह सेवा लनवृत्तीच्या नोलटशीचा लदनांक

:-

5) सदर नोटीस संबंलित अलिकाऱयांस
लर्ळाल्याचा लदनांक

:-

6) र्ुदतपूवह सेवा लनवृत्तीच्या नोटीशी
लवरुध्दच्या अलभवेदनाचा लदनांक
7) अलभवेदन लवलर्त र्ुदतीत लर्ळािे आर्े काय?

::-

8) संबंलित अलिकारी शारीलरक दृष्ट्टया सेवत
े
रार्ण्यास पाि आर्े काय?
9) (अ) संबंलित अलिकाऱयाच्या सचोटी

::-

संबंिीचे अलभप्राय
(ब) सचोटी संशयास्पद असल्यास

:-

त्याबाबत योग्य तो पुरावा उपिब्ि
आर्े काय? त्यासंदभात अन्य कार्ी
कारवाई करण्यात आिी आर्े काय?
10) संबंलित अलिकाऱयांच्या गेल्या ५ वर्षांच्या:गोपनीय अलभिेखात प्रलतकुि शेरे
असल्यास ते त्यांना कळलवण्यात
आिे र्ोते काय ?( अशा प्रलतकूि
शेऱयालवरुध्द त्यांनी अलभवेदन सादर केिे
असल्यास त्यावर केिेिी कायहवार्ी
दे खीि नर्ुद करावी)
11) संबंिीत अलिकाऱयाने र्ुदतपुवह सेवालनवृत्तीच्या
नोलटशी लवरुध्द न्यायाियात यालचका सादर
केिेिी आर्े काय? असल्यास,
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(अ) न्यायाियाने कोर्ते अंतलरर्/अंलतर् आदे श:लदिे आर्ेत.
(ब) पुढीि सुनावर्ीचा लदनांक

:-

(क) अलभवेदनाचा लवचार करण्यासाठी
न्यायाियाची पुवह परवानगी घेर्े
आवश्यक आर्े तरी लवभागाने
न्यायाियाची तशी परवानगी घेतिी
आर्े काय?

:-

12) कार्ी लवशेर्ष र्ालर्ती नर्ुद करावयाची
असल्यास त्याबाबतचा तपशीि

:-

13) अलभवेदनावर प्रशासकीय लवभागाचे
पलरच्छे दलनर्ाय अलभप्राय
अलभवेदनार्ध्ये उपक्स्थत केिेिे र्ुददे

:प्रशासकीय लवभागाचे अलभप्राय

प्रस्ताव पाठलवर्ाऱया अलिकाऱयाची
लदनांलकत सर्ी व पदनार्
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पलरलशष्ट्ट-फ

र्ुदतपूवह सेवालनवृत्तीच्या तीन र्लर्न्यांच्या नोटीशीची र्ुदत संपल्यानंतर
अलभवेदनावर र्ोर्ाऱया लनर्हयाच्या अिीन रार्ू न
शासन सेवत
े रार्ू दे ण्यासंबिी ज्ञापनाचा नर्ुना
क्रर्ांक:
लवभाग/ कायािय
लदनांक:
ज्ञापन :
श्री./कु/श्रीर्ती__________________________ यांना कळलवण्यात येते
की. त्यांना शासन सेवत
े ून र्ुदतपूवह सेवालनवृत्त करण्यासंबंिी या लवभागाने/कायाियाने लनगहलर्त
केिेल्या क्रर्ांक:__________ , लदनांक_______________ च्या नोटीशी
लवरुध्द त्यांनी लदनांक _____________ रोजी शासनास अलभवेदन सादर केिे आर्े .
श्री./कु./श्रीर्ती ____________ यांच्या अलभवेदनावर र्ोर्ाऱया लनर्हयाच्या अिीन
रार्ू न, त्यांना शासन

लनर्हय, सार्ान्य प्रशासन लवभाग, क्रर्ांक: पुनर्वव 2017/प्र.क्र.21/15,

लदनांक _______ च्या पलरच्छे द क्रर्ांक 3(6) व 3(7) र्िीि तरतूदीनुसार, तीन र्लर्न्यांच्या
नोटीशीची र्ुदत संपल्यावर, म्र्र्जेच लदनांक _______ पासून सेवत
े रार्ू दे ण्यात येत आर्े .

लनयुक्ती प्रालिकारी,
प्रलत,
1. संबंलित अलिकारी/कर्हचारी
2. लवभाग/कायािय,
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परिरिष्ट “ग”
वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलिकडे /अर्ह ताकारी सेवेच्या 30 वर्षानंतर शासकीय
अलिकारी/ कर्हचारी यांचे सेवा पुनर्वविोकन करुन र्ुदतपूवह सेवालनवृत्ती संदर्भात
र्ा. सवोच्च न्यायाियाने वेळोवेळी लदिेल्या लनर्हयांचा गोर्षवारा
1. मुदतपूर्व सेर्ारिर्ृत्तीचे आदेि म्हणजे रिक्षा िव्हे , अिा सेर्ारिर्ृत्तीर्रुि कोणतीही गैिर्तवणक
ू ककर्ा लाांछि
सूरचत होत िाही. [ सर्ोच्च न्यायालयािे श्री. र्ैकांु ठिाथदास रर्रुध्द मुख्य रजल्हा र्ैद्यकीय अरिकािी-2
एसएससी-299 (अेआयआि 1992 एस 1020)]
2. िासकीय सेर्काला मुदतपूर्व सेर्ारिर्ृत्त किणे हे सार्वजरिक रहताथव आहे असे मत होत असेल आरण
त्याबाबत िासिाचे समािाि झाले असेल तिच मुदतपूर्व सेर्ारिर्ृत्तीचे आदे ि काढण्यात यार्ेत. [ सर्ोच्च
न्यायालयािे श्री. र्ैकांु ठिाथदास रर्रुध्द मुख्य रजल्हा र्ैद्यकीय अरिकािी-2 एसएससी-299 (अेआयआि
1992 एस 1020)]
3. िैसर्गगक न्यायाचे तत्र् मुदतपूर्व सेर्ारिर्ृत्तीच्या सांदर्भात उद्भर्त िाही याचा अथव असा िव्हे की, अिी
प्रकिणे न्यारयक तपासणीतूि पूणवत: र्गळलेली आहे त. न्यायालय ककर्ा सर्ोच्च न्यायालय अिी प्रकिणे
अरपलीय न्यायालय म्हणूि तपासणाि िाही. मात्र मुदतपूर्व सेर्ारिर्ृत्तीचे आदे ि – (अ) असद्भार्पूर्वक
ककर्ा (ब) ते कोणत्याही पुिाव्यार्ि आिािीत िाहीत ककर्ा (क) ते स्र्ेच्छे िस
ु ाि कायवर्ाही करुि काढले
आहे त; असे न्यायालयास र्ाटल्यास न्यायालय त्यामध्ये हस्तक्षेप करु िकेल. [ सर्ोच्च न्यायालयािे श्री.
र्ैकांु ठिाथदास रर्रुध्द मुख्य रजल्हा र्ैद्यकीय अरिकािी-2 एसएससी-299 (अेआयआि 1992 एस 1020]
4. एखाद्या कमवचाऱ्याला सक्तीिे सेर्ारिर्ृत्त किण्याबाबतचे आदे ि सांबांरितास प्ररतकूल िेिे कळरर्ले िाहीत
केर्ळ या कािणास्तर् न्यायालय िद्द करुि िकत िाही. [सर्ोच्च न्यायालयािे श्री. र्ैकांु ठिाथदास रर्रुध्द
मुख्य रजल्हा र्ैद्यकीय अरिकािी-2 एसएससी-299 (अेआयआि 1992 एस 1020]
5. िासि ककर्ा पुिर्गर्लोकि सरमती अिा प्रकिणी रिणवय घे ण्यापूर्ी सांपण
ू व सेर्ा कालार्िीतील अरर्भलेख्याची
पडताळणी किील. मात्र असे किताांिा अरलकडच्या र्र्षातील अरर्भलेख्यास तसेच कामकाजास जास्त महत्र्
दे ईल. िासकीय सेर्काच्या अरर्भलेख्याचा रर्चाि किताांिा गोपिीय अहर्ालातील िोंदी / चारित्र्यपट
याबाबतचा अिुकूल तसेच प्ररतकूल िेऱ्याचा रर्चाि किील. एखाद्या िासकीय सेर्कास प्ररतकूल िेिे
असताांिाही गुणर्त्तेिस
ु ाि र्िच्या पदार्ि पदोन्िती रदली गेली असली तिी त्याचे पदोन्ितीपूर्ी दे ण्यात
आलेले प्ररतकूल िेिे मुदतपूर्व सेर्ारिर्ृत्तीकरिता किार्याच्या पुिर्गर्लोकिासाठी रर्चािात घे ण्यात यार्ेत. [
Rajasthan SRTC v. Babu Lal Jangir (2013) 10 SCC 551 ]
6. प्ररतकुल िेऱ्याबाबत केलेले अरर्भर्ेदि प्रलांरबत आहे ककर्ा अरर्भर्ेदिाबाबत रिणवय घे तला िाही. ही बाब
मुदतपूर्व सेर्ारिर्ृत्तीच्या रिणवयास अडसि िाहणाि िाही. [ Madan Mohan Choudhary v. State of Bihar
and others reported in (1999)3 Scc 396]
----------------------------

तळटीप :- रजथे र्िील अथाबद्दल सांरदग्िता रिमाण होत असेल रतथे मा. सर्ोच्च न्यायालयाच्या मूळ
न्यायरिणवयाचा आिाि घे ण्यात यार्ा.
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