नागपूर, दि. 08 दिसेंबर, 2015
एकनाथराव खिसे याांचेकिू न
आदिवासी अदिकाऱ्याला दिळाला न्याय.
10 वर्षाची ससेहोलपट सांपली
नागपूर, दद.8 दडसेंबर : स्वत:ची काही चूक नसताांना शासकीय
अदधकाऱ्याच्या हलगर्जीपणामुळे अन्याय सहन करणा-या राज्य शासनाच्या सेवत
े ील
वदरष्ठ पदावरून सेवादनवृत्त झालेल्या बा.गो.दतरानकर या आददवासी अदधकाऱ्याला
मा.राज्यपाल सी.दवद्यासागर राव आदण कृषी व महसूल मांत्री एकनाथराव खडसे
याांनी नुकताच न्याय दमळवून ददला.
बा.गो.दतरानकर हे राज्य शासनाच्या दवत्त दवभागात उपसांचालक-वदरष्ठ
श्रेणी या पदावर काम करीत होते. तयाांची नादशक महानगरपादलकेत दडसेंबर, 2005
मध्ये प्रदतदनयुक्तीने दनयुक्ती करण्यात आली. मात्र, नादशक महानगरपादलकेने तयाांना
रूर्जू करून घेतले नाही. सदर बाब तयाांनी खातयाच्या सदचवाचे दनदशशनास आणली
तरीही तयाांना सदर दवभागाने ना रूर्जू करून घेतले, ना तयाांची प्रदतदनयुक्तीने अन्यत्र
दनयुक्ती केली. या सगळया प्रकारात तयाांचा नऊ मदहने प्रदतक्षा कालावधी वाया गेला.
तयाांनतर तयाांना पदस्थापना दे ण्यात आली. माझा नऊ मदहन्याचा प्रदतक्षा कालावधी हा
सेवा कालावधी समर्जण्यात यावा, अशी दवनांती सदर अदधका-याने वेळोवेळी केली.
प्रकरण दवत्त दवभागाकडे गेल्यानांतर दवत्त दवभागाने तयाांची दवनांती फेटाळली. एवढे च
नव्हे तर, तयाांची दवभागीय चौकशी सुरू केली. तयाांनी शासनाची पूवश अनुमती न (न)
घेता दोन लाख रूपये एवढे वाहन अग्रीम घेतले, असाही दोषारोप तयाांच्यावर दु स-या
एका प्रकरणात ठे वण्यात आला.
चौकशी अदधकाऱ्याने दतरानकर याांचा प्रदतक्षा कालावधी अकायशददन म्हणून
धरण्यात यावा व अदग्रमावरील व्यार्ज तयाांनी र्जमा करावे, अशी दशक्षा केली. नऊ
मदहन्याचा प्रदतक्षा कालावधी हा अकायशददन म्हणून गणल्याने सदर अदधकाऱ्याच्या
सेवत
े खांड पडला.

पदरणामी या आददवासी अदधकाऱ्याांला सेवा दनवृत्ती वेतन व

आनुषांदगक लाभापासून वांदचत व्हावे लागले. या बाबतीत या अदधकाऱ्याांने बरे च दवनांती
अर्जश करून स्वत:वरील अन्याय दू र करण्याची दवनांती केली.
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मात्र, तयाला सेवादनवृत्ती नांतर सुध्दा न्याय दमळाला नाही. तयामुळे तयाांनी
महाराष्र नागरी सेवा दनयमानुसार मा.राज्यपाल महोदयाांकडे अपील केले व सन
2005 पासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात न्याय दे ण्याची दवनांती केली.
मा. राज्यपाल महोदयाांनी मा. महसूल व कृषी मांत्री एकनाथराव खडसे याांना
या प्रकरणी सुनावणी घेण्यासाठी प्रादधकृत केले व दद. 01 दडसेंबर, 2015 पयंत
अदधकाऱ्याच्या अपीलावर दनणशय घेण्याबाबत आदे श ददले.
तयानुसार खडसे याांनी या प्रकरणाशी सांबांधीत सवश लेखी आदे श, कागदपत्रे
व पुरावे याांची पडताळणी अांती मांत्री महोदयाांनी आददवासी अदधकारी बा.गो.दतरानकर
याांचा ददनाांक 1 फेब्रुवारी 2006 ते 16 ऑक्टोबर, 2006 हा नऊ मदहन्याचा सक्तीचा
प्रदतक्षा कालावधी कतशव्य काळ म्हणून मांर्जूर करण्याांत यावा व तयाांना तदनुषांदगक
दनवृत्ती वेतन दवषयक फायदे मांर्जूर करण्याांत यावेत, असा

दनणशय ददला. या

दनणशयामुळे सदर आददवासी अदधकाऱ्याांची गेली 10 वषे चाललेली परवड आता सांपली
असून सदर अदधकाऱ्याला सेवा दनवृत्ती वेतन, सानु ग्रह अनुदान, रर्जा वेतन इतयादद
लाभ दे य झाले आहे त.
मा.राज्यपाल सी. दवद्यासागर राव आदण मा.ना.एकनाथराव खडसे याांच्या
प्रयतनाने आददवासी अदधकाऱ्याला न्याय दमळाला असून या दनणशयाचे आददवासी
र्जनतेने मनापासून स्वागत केले आहे . तसेच समाधानही व्यक्त केले आहे त. दतरानकर
याांच्या सारख्या अनेक अन्यायग्रस्त व्यक्तींना न्याय दमळत नाही. अशावेळी व न्याय
प्रदिया बरीचशी खर्चचक असल्यामुळे मा. राज्यपालाांच्या आदे शानुसार कल्याणकारी
राज्य व्यवस्थे त न्याय दमळू शकतो, यावर आददवासी, गोरगरीब व दीनदु बळया
र्जनतेचा दवश्वास दृढ झाला आहे .
-----कृपया प्रसिध्दीिाठी
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