कंत्राटी तत्वावरील चौकशी अधिका-यांची
नावे यादीतून (पॅनल) वगळण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन धवभाग
शासन पधरपत्रक क्रमांक : धवचौअ 1621/प्र.क्र.26/11-अ
मंत्रालय, मंबई 400032.
धदनांक:- 20 जून, 2022.
संदभभ:-1) शासन धनर्भय,सामान्य प्रशासन धवभाग, क्र.एसपीओ-2804/प्र.क्र.11/2004/11-अ,
धद.26.05.2006
2) शासन धनर्भय, सामान्य प्रशासन धवभाग, क्र. धवचौअ 1618/प्र.क्र.12/11-अ,
धद.21.05.2018
3) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन धवभाग, क्र.धवभाचौ 1618/प्र.क्र.39/11-अ, धद.23.07.2018
4) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन धवभाग, क्र.धवभाचौ 1618/प्र.क्र.39/11-अ, धद.17.09.2018
5) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन धवभाग, क्र. धवचौअ 1618/प्र.क्र.39/11-अ, धद.14.01.2020
6) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन धवभाग, क्र.धवचौअ 1618/प्र.क्र.39/11-अ, धद.04.03.2020
7) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन धवभाग, क्र. धवभाचौ 1618/प्र.क्र.42/11-अ, धद.17.09.2018
8) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन धवभाग, क्र. धवभाचौ 1618/प्र.क्र.42/11-अ, धद.28.05.2019
9) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन धवभाग, क्र. धवभाचौ 1618/प्र.क्र.42/11-अ, धद.06.11.2019
10) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन धवभाग, क्र. चौप्रधन 1119/प्र.क्र.58/11-अ, धद.14.10.2020
11) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन धवभाग, क्र. धवभाचौ 1618/प्र.क्र.42/11-अ, धद.06.11.2019
12) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन धवभाग, क्र. संकीर्भ 1021/प्र.क्र.07/11-अ, धद.11.08.2021.

पधरपत्रक :राज्यातील गट-अ व गट-ब मिील अधिकाऱयांची तसेच गट-क व गट-ड मिील कमभचाऱयांची
धवभागीय चौकशीची प्रकरर्े तातडीने व सातत्याने धनकाली धनघावीत यासाठी शासन सेवत
े ून धनवृत्त
झालेल्या इच्छक व पात्र अधिकाऱयांची कंत्राटी तत्त्वावर “चौकशी अधिकारी” म्हर्ून धनयक्ती करण्याचा
धनर्भय संदभािीन क्र.1 व क्र. 2 येथील शासन धनर्भयांन्वये घेण्यात आला आहे. त्यानसार संदभािीन
क्र.3,4,5 व 6 येथील शासन पत्रांन्वये गट-क व गट-ड मिील कमभचाऱयांधवरुध्दच्या चौकशी प्रकरर्ांसाठी
व संदभािीन क्र.7,8 व 9 येथील शासन पत्रांन्वये गट-अ व गट-ब मिील अधिकाऱयांधवरुध्दच्या चौकशी
प्रकरर्ांसाठी चौकशी अधिकाऱयांच्या याद्या (पॅनल) सामान्य प्रशासन धवभागामार्भत शासनाच्या
www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर प्रधसध्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच, प्रचधलत
अटीनसार वयाची 70 वर्षे पूर्भ केलेल्या चौकशी अधिकाऱयांची नावे संदभािीन क्र.10 येथील शासन
पत्रान्वये व इतर 2 चौकशी अधिकाऱयांची नावे संदभािीन क्र.11 व 12 येथील शासन पत्रांन्वये यादीतून
वगळण्यात आली आहेत.
2.

कंत्राटी तत्त्वावरील चौकशी अधिकाऱयांची धनयक्ती करण्यासंदभातील अटी व शती संदभािीन

क्र.1 येथील धद.26.05.2006 च्या शासन धनर्भयासोबतच्या धववरर्पत्र “अ” मध्ये नमूद केल्या असून,
त्यातील एका अटीनसार

“पॅनलवर धनयक्त करावयाच्या सेवाधनवृत्त चौकशी अधिकाऱयाचे वय त्या

वर्षाच्या धद. 1 जलै रोजी 70 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे” अशी तरतूद आहे. सदर तरतदीनसार, कंत्राटी
तत्वावरील चौकशी अधिकाऱयांपैकी ज्या 10 अधिकाऱयांनी वयाची 70 वर्षे पूर्भ केली आहेत, त्यांची नावे या

शासन पधरपत्रक क्रमांकः धवचौअ 1621/प्र.क्र.26/11-अ

आदे शासोबतच्या पधरधशष्ट्ट “अ” मध्ये नमूद करण्यात आली आहेत. पधरधशष्ट्ट “अ” मध्ये नमूद चौकशी
अधिकाऱयांचा कायभकाळ संपष्ट्टात आला असल्यामळे , या आदे शान्वये त्यांची नावे यादीतून (पॅनल)
वगळण्यात येत आहेत. सवभ मंत्रालयीन प्रशासकीय धवभागांनी तसेच, त्यांच्या अधिनस्त कायालयांनी या
चौकशी अधिकाऱयांकडे कोर्तेही नधवन प्रकरर् सोपवू नये. सदर चौकशी अधिकाऱयांनी त्यांच्याकडे सरु
असलेली चौकशीची प्रकरर्े 2 मधहन्यांत पूर्भ करुन अंधतम चौकशी अहवाल संबंधित धशस्तभंगधवर्षक
प्राधिकाऱयास सादर करावा.
3.

पधरधशष्ट्ट “अ” मध्ये नमूद चौकशी आधिकाऱयांची नावे वगळल्यानंतर यादीतील

वभधरत पात्र

चौकशी अधिकाऱयांची नावे या आदे शासोबतच्या
 गट-अ व गट-ब ची यादी (पधरधशष्ट्ट “ब”)
 गट-क व गट-ड ची यादी (पधरधशष्ट्ट “क”)
या पधरधशष्ट्टांत नमूद करण्यात आली आहेत. या यादींतील अधिकारी ज्या तारखेला वयाची 70 वर्षे
पूर्भ करतील, त्या तारखांपासून त्यांचा चौकशी अधिकारी म्हर्ून कायभकाळ आपोआप संपष्ट्टात येईल.
यापढे वयोमयादा ओलांडल्यामळे चौकशी अधिकाऱयांची नावे यादीतून (पॅनल) कमी करण्याबाबतचे स्वतंत्र
आदे श धनगभधमत करण्यात येर्ार नाहीत. त्यामळे त्या-त्या वेळी वयाची 70 वर्षे पूर्भ करर्ाऱया चौकशी
अधिकाऱयांकडे नधवन प्रकरर्े सोपधवली जार्ार नाहीत याबाबतची दक्षता सवभ धशस्तभंगधवर्षयक
प्राधिकाऱयांनी घ्यावी.
4.

सदर पधरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर

पलब्ि करण्यात आले असून त्याचा संगर्क संकेतांक 202206201523304907 असा आहे. हे
पधरपत्रक धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांधकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार व नावाने,
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( प्रशांत साजर्ीकर )
सहसधचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत: 1. सवभ धवभागीय आयक्त,
2. सवभ धजल्हाधिकारी,
3. सवभ मंत्रालयीन प्रशासकीय धवभाग,
4. सवभ मंत्रालयीन प्रशासकीय धवभागांच्या धनयंत्रर्ाखालील सवभ क्षेधत्रय कायालये (संबंधित
धवभागांमार्भत)
5. संबंधित सवभ सेवाधनवृत्त कंत्राटी चौकशी अधिकारी,
6. सामान्य प्रशासन धवभाग (कायासन 11-अ) संग्रहाथभ .

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

पधरधशष्ट "अ"
वयाची 70 वर्षे पूर्य केलेल्या चौकशी अधिकारी याांची यािी
अ.क्र.

चौकशी अधिका-याचे नाांव

जन्म धिनाांक

धनयुक्ती आिे शाचा

कायय काळ सांपष्ु टात

धिनाांक

आल्याचा धिनाांक

1

श्री. भि. रा. उके

22.12.1950

23.7.2018

22.12.2020

2

श्री. प्र.का. बर्वे

मे, 1952

23.07.2018

31.05.2022

3

श्री. स. म. र्वारे

01.06.1952

23.07.2018

01.06.2022

4

श्री. जे. आर बंकापुरे

01.06.1952

23.07.2018

01.06.2022

5

श्री. सी.एच. जाधर्व

एभप्रल, 1951

23.07.2018

30.04.2021

6

श्री. रा. भर्व. तलांजे

16.02.1951

17.9.2018

16.02.2021

7

श्री. ह. पु. जाधर्व

10.02.1952

17.9.2018

10.02.2022

८

श्री. बा.भि. गायकर्वाड

02.06.1951

17.9.2018

02.06.2021

9

श्री. कारिारी पुंडभलक जाधर्व

02.06.1952

17.9.2018

02.06.2022

10

श्री. म. भि. भहकरे

01.01.1950

28.5.2019

01.01.2020

पधरधशष्ट "ब"
कांत्राटी तत्वावरील चौकशी अधिकाऱयाांची यादी
(गट-अ व गट-ब चे पॅनल)
70 वर्षांची

क्र.

चौकशी अधिकारी नाव

यादीचा धदनाांक

जन्म धदनाांक

सेवाधनवृत्तीचा
धदनाांक

वयोमयादा पूर्ण- या
धदनाांकापासून नधवन
प्रकरर्े सोधवण्यात
ये ऊ नये त.

1

श्री. गणेश. शा. सोनवणे

17.09.2018

30.05.1959

31.05.2017

30.05.2029

2

श्री.भि.क.उसारे

17.09.2018

01.11.1954

31.10.2012

01.11.2024

3

श्री .िा .सु. तायडे

17.09.2018

01.07.1955

31.07.2013

01.07.2025

4

श्री .कुंु भिलाल शशगल.

17.09.2018

28.05.1953

31.05.2011

28.05.2023

5

श्री. सोमनाथ .धों .बनसोडे .

17.09.2018

06.12.1956

31.12.2014

06.12.2026

6

श्री.प्र .ग .मेस्त्री.

17.09.2018

19.01.1958

31.01.2016

19.01.2028

7

श्रीम. वसुधा प्र.परब.

17.09.2018

04.10.1956

31.10.2014

04.10.2026

8

श्री. भवलास आल्हाट.

17.09.2018

22.06.1956

30.06.2014

22.06.2026

9

श्री. सदाभशव बेनके.

17.09.2018

02.10.1958

31.10.2016

02.10.2028

10

श्री.रशवद्र श्रीपती सावळकर.

28.05.2019

01.06.1959

31.05.2017

01.06.2029

11

श्री.रमाकाुंत अस्त्मर.

28.05.2019

09.10.1953

31.10.2011

09.10.2023

12

श्री.दुलाराम र चुं द्रीकापुरे

28.05.2019

16.07.1955

31.07.2013

16.07.2025

13

श्री.प्र. श. शेटये .

28.05.2019

27.07.1959

31.07.2017

27.07.2029

14

श्री. िगन्नाथ एकनाथ पवार.

28.05.2019

25.09.1956

30.09.2014

25.09.2026

15

श्री .प्रमोद सु.घाटे .

28.05.2019

30.10.1956

31.10.2016

30.10.2026

16

श्री .आझम अहमदी कोठावाला.

28.05.2019

15.11.1955

30.11.2013

15.11.2025

17

श्री.ख्वािा मसरुर अहमद.

28.05.2019

23.08.1960

31.08.2018

23.08.2030

18

श्री. रािाराम तु. पाटील.

06.11.2019

16.01.1955

31.01.2013

16.01.2025

19

श्री. बाळासाहे ब ल. दे शमुख .

06.11.2019

24.08.1955

31.08.2013

24.08.2025

20

श्री.एकनाथ.भश. बुधवुंत.

06.11.2019

06.02.1956

28.02.2014

06.02.2026

21

श्रीम. प्रणाली भचटणीस.

06.11.2019

27.11.1958

30.11.2016

27.11.2028

22

श्री. मनोहर मो.पाटील.

06.11.2019

01.06.1961

31.05.2019

01.06.2031

23

श्री.वसुंत ना.पाटील.

06.11.2019

09.12.1963

04.09.2014

09.12.2033

पधरधशष्ट "क"
कांत्राटी तत्वावरील चौकशी अधिकाऱयाांची यादी
(गट-क व गट-ड चे पॅनल)
अ.क्र. चौकशी अधिकारी नाव

यादीचा धदनाांक

जन्म धदनाांक

सेवाधनवृत्ती धदनाांक

70 वर्षांची
वयोमयादा पूर्ण- या
धदनाांकापासून नधवन
प्रकरर्े सोधवण्यात
ये ऊ नये त.

1

श्री.भि.क.उसारे

23.07.2018

01.11.1954

31.10.2012

01.11.2024

2

श्री.र.स.िाले राव

23.07.2018

01.07.1955

30.06.2013

01.07.2025

3

श्री.िा.सु.तायडे

23.07.2018

01.07.1955

30.06.2013

01.07.2025

4

श्री.दे .श्री.गडपाांडे

23.07.2018

9.1954

30.09.2012

30.9.2024

5

श्री.डी.बी.भिद्दे वार

23.07.2018

16.08.1955

31.08.2013

16.08.2025

6

श्री.शाम भि.पाखरे

23.07.2018

03.04.1956

30.04.2014

03.04.2026

7

श्री.प्र.ग.मेस्त्री

23.07.2018

19.01.1958

31.01.2016

19.01.2028

8

श्री.दू.र.चां भिकापूरे

23.07.2018

16.07.1955

31.07.2013

16.07.2025

9

श्री.सुधाकर रा.चव्हाण

23.07.2018

21.08.1956

31.08.2014

21.08.2026

10

श्री.भस.रा.शशदे

23.07.2018

20.06.1955

30.06.2013

20.06.2025

11

श्री.भहु दरू ाव लक्ष्मण पवार

23.07.2018

01.06.1957

31.05.2015

01.06.2027

12

श्री.रमाकाांत मा.अस्त्मर

23.07.2018

09.10.1953

31.10.2011

09.10.2023

13

श्री.भदलीप कुमावत

23.07.2018

06.02.1955

28.02.2013

06.02.2025

14

श्री.बबन महादेव मोरे

23.07.2018

12.02.1955

28.02.2013

12.02.2025

15

श्री. रा. नी. पाांडे

23.07.2018

7.1955

31.07.2013

31.07.2025

16

श्री.रा.म.टोंगो

23.07.2018

26.03.1953

31.03.2011

26.03.2023

17

श्री.धनािी ि.पाटील

23.07.2018

01.04.1955

31.03.2013

01.04.2025

18

श्री.कांु भिलाल रुपचां द शशगल

23.07.2018

28.05.1953

31.05.2011

28.05.2023

19

श्री.ना.ग. क्षीरसागर

23.07.2018

12.12.1954

31.12.2012

12.12.2024

20

श्री.अरुण उत्तमराव बोरसे

23.07.2018

10.10.1957

31.10.2015

10.10.2027

21

23.07.2018

06.12.1956

31.12.2014

06.12.2026

22

श्री. सोमनाथ धोंडीराम बनसोडे
श्री. उदय वासुदेव िोसले

23.07.2018

30.09.1963

26.02.2015

30.09.2033

23

श्री.िगन्नाथ एकनाथ पवार

23.07.2018

25.09.2056

30.09.2014

25.09.2026

24

श्री. सुिाष हभर दुसाने

23.07.2018

28.04.1957

30.04.2014

28.04.2027

25

श्री.टे कदास उ.शेवटे

23.07.2018

7.1956

31.07.2014

31.7.2026

26

श्री. दलभितशसग गुरुचरणशसग

23.07.2018

4.1959

30.04.2017

30.4.2029

27

खालसा
श्री.भवलास भकसन आल्हाट

23.07.2018

22.06.1956

30.06.2014

22.06.2026

28

श्री.ि.का.घरत

23.07.2018

3.1954

31.03.2012

31.03.2024

29

श्री.सदाभशव सांिािी बेनके

23.07.2018

02.10.1958

31.10.2016

02.10.2028

30

श्री.धममराि सखाराम काळे

23.07.2018

05.10.1959

31.10.2017

05.10.2029

अ.क्र. चौकशी अधिकारी नाव

यादीचा धदनाांक

जन्म धदनाांक

सेवाधनवृत्ती धदनाांक

70 वर्षांची
वयोमयादा पूर्ण- या
धदनाांकापासून नधवन
प्रकरर्े सोधवण्यात
ये ऊ नये त.

31

श्री.रमेश िगवानिी मानकर

23.07.2018

27.01.1959

31.01.2017

27.01.2029

32

श्री.गणेश शामराव सोनवणे

23.07.2018

30.05.1959

31.05.2017

30.05.2029

33

श्री.पी.आर.शशगाडे

23.07.2018

01.07.1958

30.06.2016

01.07.2028

34

श्री.शभशकुमार लक्ष्मणराव

23.07.2018

01.04.1955

31.03.2013

01.04.2025

लोहकरे
35

श्री.िालचां ि गिाननराव पांभडत

23.07.2018

03.01.1955

31.01.2013

03.01.2025

36

श्री.हभरिाऊ राविी लोणारे

23.07.2018

22.09.1954

30.09.2012

22.09.2024

37

श्री.गोवधमन चमरुिी िोंगाडे

23.07.2018

02.09.1955

30.09.2013

02.09.2025

38

श्री.कन्है या रतनलाल बिाि

23.07.2018

21.02.1956

28.02.2014

21.02.2026

39

श्रीबाबुराव शामराव हां बडे

23.07.2018

24.03.1953

31.03.2011

24.03.2023

40

श्री.प्रमोद सुयमिान घाटे

23.07.2018

30.10.1956

31.10.2016

30.10.2026

41

श्री.बा.भश.गायकवाड

17.09.2018

02.06.1951

30.06.2009

02.06.2021

42

श्री.कारिारी पुांडलीक िाधव

17.09.2018

02.06.1952

30.06.2010

02.06.2022

43

श्री.ज्ञानेश्वर अिुमन मेहेरे

14.01.2020

01.07.1961

30.06.2019

01.07.2031

44

श्री. अशोक भवठ्ठल शशदे

14.01.2020

24.02.2060

28.02.2018

24.02.2030

45

श्री.मारोती रामचां ि वाघधरे

14.01.2020

15.01.1960

31.01.2018

15.01.2030

46

श्री.एल.एच.िोंगाडे

14.01.2020

09.09.1960

30.09.2018

09.09.2030

47

श्री.वसांत नारायण पाटील

14.01.2020

09.12.1963

04.09.2014

09.12.2033

48

श्री.कृ ष्णा पुरुषोत्तम देशमुख

14.01.2020

17.12.1959

31.12.2017

17.12.2029

49

श्री. आभशष अनाक्लेत लोभपस

14.01.2020

22.09.1961

30.09.2019

22.09.2031

50

श्री.अशोक काभशनाथ खामकर

14.01.2020

27.07.1960

31.07.2018

27.07.2030

51

श्री.सुरेश भशवािी कस्त्तुरे

14.01.2020

21.09.1957

30.09.2015

21.09.2027

52

श्री.सांिय िगवांत धमाभधकारी

14.01.2020

05.06.1956

30.06.2014

05.06.2026

53

श्री.िास्त्कर कृ ष्णािी आांब्रे

14.01.2020

10.09.1957

30.09.2015

10.09.2027

54

श्री.प्रमोद का.कापडे

14.01.2020

13.01.1961

31.01.2019

13.01.2031

55

श्री.पा.म.ताकटे

14.01.2020

13.01.1960

31.01.2018

13.01.2030

56

श्री.रमेश श्रावण सुखदेवे

14.01.2020

12.08.1958

31.08.2016

12.08.2028

57

श्री.मांगल एस.करुणाकर

14.01.2020

14.04.1955

30.04.2013

14.04.2025

58

श्री.एकनाथ रघुनाथ रानडे

04.03.2020

05.09.1958

30.09.2016

05.09.2028

59

श्री.समाधान िादु सुरवाडे

04.03.2020

29.02.1956

28.02.2014

28.02.2026

60

श्री.सांिय पुांडभलक पानबुडे

04.03.2020

15.09.1961

30.09.2019

15.09.2031

