
        श्री.परम बीर सिंह ययांनी तययांच्यय दिनयांक 20.3.2021  
च्यय पत्रयत केलले्यय आरोपयांची चौकशी करण्ययकदरतय 
उच्च न्ययययलययतील दनवृत्त न्यययमुती ययांची एक 
िंिस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी िंदमती दनयुक्ती 
करण्ययबयबत.    
    

महयरयष्ट्र शयिंन 
िंयमयन्य प्रशयिंन दवभयग 

शयिंन दनर्णय क्रमयांक: उचौिं (चौकशी)-2021/प्र.क्र.49/21 
मयियम कयमय मयगण, हुतयतमय रयजगुरु चौक, 

मांत्रयलय, मुांबई-400 032. 
दिनयांक :- 30 मयचण, 2021. 

प्रस्तयवनय : 
 श्री.परम बीर सिंह ययांनी तययांच्यय दिनयांक 20.3.2021 च्यय पत्रयत केलेल्यय आरोपयांची चौकशी करण्ययकदरतय उच्च 
न्ययययलययतील दनवृत्त न्यययमुती ययांची एक िंिस्यीय उच्च स्तरीय चौकशी िंदमती गदित करण्ययच ेशयिंनयच्यय दवचयरयधीन होते. 
ययबयबत शयिंनयने पुढीलप्रमयरे् दनर्णय घेतलय आहे. 
शयिंन दनर्णय : 

1. श्री.परम बीर सिंह ययांनी तययांच्यय दिनयांक 20.3.2021 च्यय पत्रयत केलेल्यय आरोपयांची चौकशी करण्ययकदरतय उच्च 
न्ययययलययतील दनवृत्त न्यययमुती श्री.कैलयिं उत्तमचांि चयांिीवयल ययांची एक िंिस्यीय उच्च स्तरीय चौकशी िंदमती 
दनयुक्ती करण्ययत येत आहे. 

2. िंिर चौकशीची कययणकक्षय खयलीलप्रमयरे् रयदहल. 
क) श्री.परम बीर सिंह ययांनी तययांच्यय दि.20.03.2021 च्यय पत्रयत आरोप केल्ययप्रमयरे् मय.गृह मांत्री ययांच्यय कडून सकवय 

तययांच्यय कययालययतील कोर्तययही अदधकयऱ्ययकडून कोर्तीही गैरवतणर्ूक / गुन्हय झयल्ययच ेदनष्ट्पन्न होईल अिंय 
कयही पुरयवय श्री.परम बीर सिंह ययांनी तययांच्यय पत्रयत िंयिर केलय आहे सकवय किंे ?  

ख) श्री.िंांजय पयटील, िंहयय्यक पोलीिं आयुक्त व श्री.िंदचन वयझे, िंहययक पोलीिं दनरीक्षक ययांच्ययकडून प्रयप्त 
तथयकदथत मयदहतीच्यय आधयरे श्री.परम बीर सिंह ययांची पोलीिं आयुक्त, बृहन्मुांबई यय पियवरुन बिली झयल्ययवर 
तययांनी तययांच्यय दि.20.03.2021 च्यय पत्रयत केलेल्यय आरोपयवरुन उक्त मांत्री सकवय तययांच्यय कययालययतील 
कमणचयरी वृांियने अिंय कयही गुन्हय केल्ययचे दनष्ट्पन्न होते सकवय किंे ज्ययत लयचलुचपत प्रदतबांधक दवभयग सकवय अन्य 
तपयिं यांत्ररे् मयर्ण त तपयिंयची गरज आहे ? 

ग) प्रस्तुत दवषययशी िंांबांदधत अन्य उपयुक्त दशर्यरशी. 
3. उच्च स्तरीय चौकशी िंदमतीने चौकशी अहवयल शयिंनयिं िंहय मदहन्ययत िंयिर करयवय. 
4. न्यययमुती श्री.कैलयिं उत्तमचांि चयांिीवयल ययांनय मयनधन व इतर िंवलतींबयबत स्वतांत्रपरे् आिेश दनगणदमत करण्ययत 

येतील. 
5. िंिर शयिंन दनर्णय महयरयष्ट्र शयिंनयच्यय www.maharashtra.gov.in यय िंांकेतस्थळयवर उपलब्ध करण्ययत आलय 

अिंून, तययचय िंयांकेतयांक  202103301834051607 अिंय आहे. िंिर शयिंन दनर्णय दडजीटल स्वयक्षरीने िंयक्षयांदकत 
करुन कयढण्ययत येत आहे. 

महयरयष्ट्रयच ेरयज्यपयल ययांच्यय आिेशयनुिंयर व नयवयने. 
 
 
      ( िंो.नय.बयगुल ) 
       िंह िंदचव, िंयमयन्य प्रशयिंन दवभयग 

प्रदत, 
1) मय.रयज्यपयल ययांच ेिंदचव, 
2) मय.मुख्यमांत्री ययांच ेअपर मुख्य िंदचव / प्रधयन िंदचव / िंदचव, 
3) मय.मुख्य िंदचव, महयरयष्ट्र शयिंन, िंयमयन्य  प्रशयिंन दवभयग, मांत्रयलय, मुांबई. 
4) अपर मुख्य िंदचव, गृह दवभयग, मांत्रयलय, मुांबई. 
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5) प्रधयन िंदचव, दवधी व परयमशी, दवधी व न्ययय दवभयग, मांत्रयलय, मुांबई. 
6) पोलीिं महयिंांचयलक, महयरयष्ट्र रयज्य, मुांबई. 
7) पोलीिं आयुक्त, बृहन्मुांबई, मुांबई. 
8) महयलेखयपयल-1, (लेखय परीक्षय / लेखय व अनुज्ञेयतय), मुांबई. 
9) न्यययमुती श्री.कैलयिं उत्तमचांि चयांिीवयल, (िंेवयदनवृत्त), १६, ५ वय मजलय, बेलहेवन, न्यु मरीन लयईन्िं, मुांबई 

हॉस्पीटल जवळ, मुांबई-४०० ०२०. 
10) अदधियन व लेखय अदधकयरी, मुांबई. 
11) अवर िंदचव, िंयमयन्य प्रशयिंन दवभयग, कयया.21, 21-रोख, मांत्रयलय, मुांबई. 
12) दनवड नस्ती. 
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