सूचना
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभागाांतर्गत कायगरत असले ल्या
महात्मा फु ले मार्ासवर्ग जवकास महामंडळ (म.फु .मा.जव.म.) राज्याच्या अनुसूजित िाती व दुर्गल
घटकाच्या जवकास व कल्याणासाठी काम करत आहे .
महामांडळाच्या मांबईतील कायालयामध्ये प्राथममक चौकशी अमिकारी म्हणून

तयार

करावयाच्या पॅनेलमध्ये समावेशासाठी, महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतन
ू सेवामनवृत्त झालेल्या इच्छक
अमिकाऱयाांकडू न अर्ज मागमवण्यात येत आहे त. इच्छक अमिकाऱयाां नी मि. 21/07/2022 पयजत अर्ज
करावेत. अमिक मामहतीकमरता कृ पया https://mpbcdc.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
भेट द्यावी.

महाव्यवस्थापक (प्रशासन)
म.फ.मा.मव.महामांडळ, मुंर्ई.

महात्मा फु ले मागासवगग ववकास महामंडळ मर्यादीत
िरध्वनी क्र. 022-26202852

र्हू समप्रम शॉपपग सेंटर, गलमोहर क्रॉस
रोड, क्र. 9, र्े.व्ही.पी.डी. स्कीम,
र्हू , मांबई - 400049
मि. 08/07/2022

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभागाांतर्गत महात्मा फु ले मार्ासवर्ग
जवकास महामंडळाची (म.फु .मा.जव.म.) मिनाांक 10 र्लै,1978 रोर्ी स्थापना करण्याांत आली आहे .
सिरहू महामांडळ कांपनी कायिा 1956 अांतगजत नोंिणीकृ त करण्याांत आली असून राज्याच्या
अनुसजू ित िाती व दुर्गल घटकाच्या जवकास व कल्याणासाठी हे महामांडळ काम करीत आहे . महात्मा
फले मागासवगज मवकास महामांडळाच्या आस्थापने वरील वरीष्ट्ठ अमिकाऱयाां मवरुध्ि प्राप्त तक्रार अर्ज
/ मनवेिनाां ची प्राथममक चौकशी करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतन
ू सहसमचव िर्ापेक्षा कमी
नसलेल्या पिावरुन सेवामनवृत्त झालेल्या (वेतनश्रेणी रु. 37400-67000 +

ग्रेड पे

रु. 8700/-) व सेवाकालाविीमध्ये चौकशी प्रकरणे हाताळलेल्या अमिकाऱयाां चे, पॅनेल तयार

करावयाचे असून या पॅनेलमध्ये समावेश करण्यासाठी अर्ज मागमवण्यात येत आहे त.
पात्रता आवि कमाल वर्योमर्यादा :
(1) भारतीय नागरीकत्व (महाराष्ट्राचे अमिवासी)
(2) अर्जिार हे शारीरीक व मानमसक िृष्ट्या सक्षम असावेत तसेच त्याांच्यामवरुद्ध कोणतेही
फौर्िारी गन्ह्याचे प्रकरण सरु/प्रलांमबत नसावे.
(3) पॅनेलवर मनयक्त करावयाच्या सेवामनवृत्त चौकशी अमिकाऱयाचे वय त्या वर्षाच्या मिनाांक 1
र्लै रोर्ी 65 वर्षापेक्षा र्ास्त नसावे.
(4) पॅनेलमध्ये समामवष्ट्ट करण्यासाठीच्या अटी व शती सोबतच्या पविविष्ट-अ मध्ये नमूि
करण्यात आल्या आहे त.
(5) मवमहत नमन्ह्यातील अर्ज स्वीकारण्याचा शेवटचा मि. 21 र्लै 2022 सांध्याकाळी 5.30
वार्ेपयंत आहे . मवहीत तारीख/वेळेनांतर प्राप्त झालेले अर्ज मवचारात घे तले र्ाणार नाहीत.

(6) कोणतीही कारणे न िे ता सिरहू पॅनेल तयार करण्याची कायजवाही स्थमगत करणे / रद्द करणे
याबाबतचे सवज अमिकार तसेच प्राप्त अर्ज अांशतः पकवा पूणज पकवा सवज अर्ज स्वीकारण्याचा
पकवा नाकारण्याचा अमिकार महामांडळ राखून ठे वत आहे .
(7) अर्ासोबत कोणतेही मूळ प्रमाणपत्र र्ोडण्यात येऊ नयेत.
(8) अर्ासोबत मळ प्रमाणपत्राांच्या छायाप्रती र्ोडण्यात याव्यात. छायाप्रती स्वयांसाक्षाांकीत
(Self Attested) करण्यात याव्यात. अर्ासोबत र्ोडलेल्या सवज कागिपत्राांच्या छायाप्रती
स्पष्ट्ट आमण सवाच्य असाव्यात. अपात्र / अस्पष्ट्ट प्रती पकवा अांशतः िाखल केलेले / सिोर्ष
अर्ज सरसकट नाकारले र्ातील.
(9) मलाखतीसाठी/चाचणीसाठी आमांमत्रत करण्यात येणाऱया अमिकाऱयाांना कोणत्याही प्रकारचा
प्रवास भत्ता/ मनवास भत्ता इत्यािी अनज्ञेय असणार नाही.
(10) इच्छक अमिकाऱयाां नी सोबत र्ोडले ल्या पविविष्ट-ब नसार त्याांचे मवहीत नमन्ह्यातील अर्ज,
वयाचा

िाखला,

सेवामनवृत्तीमवर्षयक

आवश्यक

प्रमाणपत्रे

इत्यािी

कागिपत्रे,

मा.महाव्यवस्थापक (प्रशासन), र्हू समप्रम शॉपपग सेंटर, गलमोहर क्रॉस रोड, क्र. 9, र्े.व्ही.पी.डी.
स्कीम, र्हू , मांबई - 400049 या पत्यावर टपालाने /करीअरद्वारे /स्वहस्ते सािर करावीत.

अमिकाऱयाां ना अर्ाची आगाऊ प्रत gm@mpbcdc.in वर ई-मेलद्वारे पाठवता येईल.
******

पविविष्ट-अ
सेवामनवृत्त अमिकाऱयाांना प्राथवमक चौकिी अविकािी म्हणून मनयक्त करण्यासाठीच्या
अटी व शती :
(1) महात्मा फले मागासवगज मवकास महामांडळाच्या आस्थापने वरील वरीष्ट्ठ अमिकाऱयाां मवरुध्ि प्राप्त
तक्रार अर्ज / मनवेिनाां ची प्राथममक चौकशी करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतन
ू सहसमचव
िर्ापेक्षा कमी नसले ल्या पिावरुन सेवामनवृत्त झाले ल्या (वेतनश्रेणी रु. 37400-67000 ग्रेड पे
रु. 8700/-) व सेवाकालाविीमध्ये चौकशी प्रकरणे हाताळले ल्या अमिकाऱयाां चा, पॅनेलमध्ये समावेश

करण्यात येणार आहे .
(2) चौकशी कामासाठी मनयक्त करावयाच्या पॅनेलमिील समामवष्ट्ट अमिकाऱयाांस "प्राथममक चौकशी
अमिकारी" म्हणून सांबोिण्यात यावे.
(3) पॅनेलवर मनयक्त करावयाच्या सेवामनवृत्त चौकशी अमिकाऱयाचे वय त्या वर्षाच्या मिनाांक 1 र्लै रोर्ी
65 वर्षापेक्षा र्ास्त नसावे.
(4) प्राथममक चौकशी अमिकारी हा शामररीक, मानमसक आरोग्याच्यािृष्ट्टीने सक्षम असावा.
(5) प्राथममक चौकशी अमिकारी म्हणून कतजव्य पार पाडण्यात व्यत्यय मनमाण होईल , अशा कोणत्याही
व्यावसामयक कामात पकवा सेवेत प्राथममक चौकशी अमिकारी गांतलेला नसावा.
(6) मवभाग प्रमखाांकडू न "केस टू केस" या तत्वावर एका प्राथममक चौकशी अमिकाऱयाांकडे कमाल 6
प्रकरणे सोपमवण्यात येतील.
(7) प्राथममक चौकशी अमिकाऱयाने चौकशी प्रकरणासांिभात त्याांना प्राप्त होणारी कागिपत्रे / मामहती /
सािनसामग्रीबाबत गोपमनयता पाळावी आमण त्याचा वापर केवळ त्याां ना सोपमवण्यात आले ल्या
प्रकरणाच्या चौकशीसाठीच करावा.
(8) प्राथममक चौकशी अमिकारी याांनी चौकशी कामकार् चालू असताना पकवा चौकशी अहवाल सािर
केल्यानांतर अशी कोणतीही कागिपत्रे / मामहती पकवा सािनसामग्री उघड करता कामा नये.
(9) प्राथममक चौकशी अमिकाऱयाने त्याां ना सोपमवलेल्या चौकशी प्रकरणाच्या सवज नोंिी / कागिपत्रे /
कामकार् इ . बाबत गप्तता व गोपमनयता बाळगावी. प्राथममक चौकशी अमिकारी याां नी चौकशी
अहवाल सािर करताना त्या प्रकरणाच्या सवज नोंिी, अहवाल इत्यािी त्याांना प्राथममक चौकशी
अमिकारी म्हणून नेमणाऱया प्रामिकाऱयाकडे सोपवावीत.

(10) महामांडळातील गट - अ व गट- ब च्या एका अमिकाऱयाच्या, एका मवर्षयाच्या चौकशी प्रकरणी
प्राथममक चौकशी अमिकारी याांना पामरश्रममकापोटी रु. 5000/- ( रुपये पाच हर्ार मात्र) एवढी ठोक
रक्कम मांर्रू करण्यात येईल. तसेच एकाच मवर्षयाच्या प्रकरणामध्ये एकापेक्षा अमिक अमिकारी
समामवष्ट्ट असणाऱया चौकशी प्रकरणी, प्राथममक चौकशी अमिकारी याां ना पामरश्रममकापोटी
रु .8000/- ( रुपये आठ हर्ार फक्त) एवढी ठोक रक्कम मांर्रू करण्यात येईल.
(11) वरील पामरश्रममकाव्यमतमरक्त प्राथममक चौकशीच्या कामासाठी चौकशी अमिकाऱयाांना इतर कोणतीही
रक्कम अनज्ञेय असणार नाही.
(12) प्राथममक चौकशीचे कामकार् महामांडळाच्या मख्यालयात पकवा प्रभारी अमिकाऱयाांच्या कायालयात
पार पाडण्यात यावे. अपवािात्मक पकवा टाळता न येणाऱया पमरस्स्थतीत चौकशीच्या कामामनममत्ताने
प्राथममक चौकशी अमिकारी याांना मांबई महानगर प्रिे शाच्या बाहे र प्रवास करावा लागल्यास सेवेत
समकक्ष पिावर कायजरत असणाऱया अमिकाऱयाांना िे य असणाऱया िराप्रमाणेच प्राथममक चौकशी
अमिकारी याांना प्रवासभत्ता / िै मनक भत्ता िे य राहील.
(13) प्राथममक चौकशी अमिकारी याांना चौकशीच्या कामकार्ासाठी आवश्यक फर्ननचर व कलपे
असलेले कपाट, आवश्यक स्टे शनरी / पोस्टे र् मतमकटे महामांडळाच्या कायालयाातून परमवण्यात
येतील.
(14) महामांडळाला कोणत्याही वेळी , कोणतेही कारण न िे ता आमण कोणतीही नोटीस न िे ता, प्राथममक
चौकशी अमिकारी याां ची सेवा समाप्त करता येईल.
(15) प्राथममक चौकशी अमिकारी म्हणून मनयक्त करण्यात आले ल्या अमिकाऱयाांनी त्याांच्याकडे प्राथममक
चौकशीसाठी िे ण्यात आलेल्या प्रकरणाची चौकशी, सवगसाधारणपणे एक मजहन्याच्या आत ककवा
महामांडळाकडू न िे ण्यात येणाऱया कालमयािे त पूणज करणे आवश्यक राहील.
(16) प्राथममक चौकशी अमिकाऱयाां नी त्याांच्याकडे सोपमवण्यात आलेल्या प्रकरणाचा प्राथममक चौकशी
अहवाल मसलबांि मलफाफ्यात मा. व्यवस्थापकीय सांचालक, म.फ.मा.मव.महामांडळ याांच्याकडे सािर
करावा.
*******

पविविष्ट-ब
सेवावनवृत्त अविकाऱर्यांना प्राथवमक चौकिी अविकािी

फोटो

म्हिून

वनर्युक्त किण्र्यासाठी तर्याि किावर्याच्र्या पॅनेलमध्र्ये समावेिासाठी अर्ग

सांपण
ू ज नाव
र्न्ह्मतारीख
सांपकाचा पत्ता

कायमचा पत्ता
मोबाईल क्र.
ई-मेल
आिार काडज क्र.
पॅनकाडज क्र.
सेवामनवृत्तीच्या वेळी िारण केलेले
पि व वेतनश्रेणी
सेवामनवृत्तीच्या वेळच्या
कायालयाचे नाव
चौकशी प्रकरणे
हाताळण्याबाबतचा अनभव
असल्यास त्याचा तपमशल
वरीलप्रमाणे सािर केलेली मामहती खरी आहे . मी सािर करीत असलेल्या पिाच्या सवज अटी व शती
वाचल्या असून त्या मला मान्ह्य आहे त. त्यानसार हा अर्ज मी सािर करीत आहे .

नाव व स्वाक्षरी / मिनाांक

