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पवरपत्रक 

जलसंपदा विभागांतगमतील क्षवेत्रय विस्तभंगविषयक प्राविका-याकड न  अविकारांचा पणूम कायमक्षर्तेने 
िापर न करता ब-याच िळेा तयांच्या अविकारक्षेत्रातील विस्तभंगविषयक प्रकरणे तसेच वनलंबनाचे प्रस्ताि 
िासनास र्ागमदिमनार्म /आदेिार्म सादर करण्यात येतात. क्षेत्रीय स्तरािर वनयर् ककिा कायदे यांची संपणूम 
र्ावहती नसणे ककिा तयाबाबत जाणीिप िमक द लमक्ष करणे, अद्ययाित वनयर्ांची र्ावहती करुन घेण्याची तसदी 
न घेणे ककिा काही प्रकरणात आपल्या अविकाराचा पणूम क्षर्तेने  िापर न करणे इ. बाबीर् ळे अनेक प्रकरणे 
िासनाकडे पाठविली जातात. तयार् ळे प्रकरणे वनकाली काढण्यास विलंब होतो असे िासनाच्या वनदिमनास 
आले आहे. जलसंपदा विभागांतगमतील  विस्तभंगविषयक सक्षर् प्राविकाऱयांबाबत उपरोक्त संदभािीन िासन 
पवरपत्रकान्िये िळेोिळेी सूचना वनगमवर्त करण्यात आल्या आहेत. तर्ावप क्षेवत्रय कायालयाकडून आिश्यकता 
नसताना विस्तभगंविषयक प्रस्ताि िासनास सादर केले जातात. सदर बाबींचा विचार करता 
पाटबिंारे/जलसंपदा विभागाची  उक्त संदभािीन क्र.1 ते 3 येर्ील िासन पवरपत्रके अविक्रवर्त करण्यात 
येिून जलसंपदा विभागांतगमतील विस्तभंगविषयक सक्षर् प्राविकारी यांच्या संदभात प ढील प्रर्ाणे एकवत्रत 
सूचना वनगमवर्त करण्यात येत आहेत. 

2. विस्तभंगविषयक कायमिाही करण्यास सक्षर् प्राविकारी -(र्.ना.से (विस्त ि अपील) वनयर् 1979,वनयर् 6) 

1) गट - क  आवण गट - ड - र्.ना.स े(विस्त ि अपील) वनयर् 1979,वनयर् 6 (2) न सार वनय क्ती 
प्राविकारी जयांची वनय क्ती करण्याचा तयांना अविकार आहे ि ज ेतयांच्या वनयंत्रणाखाली आहेत 
अिा गट - क  आवण गट - ड सिगंातील  कर्मचा-यांिर विस्तभंगविषयक कायमिाही करण्यास  
सक्षर् विस्तभंगविषयक प्राविकारी आहेत.    
  तसेच र्.ना.से. (विस्त ि अपील) वनयर् 1979,वनयर् 6 (2) च्या परंत कान सार कायालय प्रर् ख,  
तयाच्या प्रिासकीय वनयंत्रणाखालील गट . क  आवण  गट - ड च्या िासकीय कर्मचाऱयांविरुध्द 
विभागीय चौकिीच्या अन षंगाने विस्तभंगविषयक कायमिाही स रु करुन तयांना वकरकोळ विक्षा 
देण्यास सक्षर् विस्तभंगविषयक प्राविकारी आहेत. परंत  विस्तभंगविषयक कायमिाहीअंती तयानंा 
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जबर विक्षा अर्िा िस लीची विक्षा द्याियाची असल्यास वनय क्ती प्राविकारी यांना प्रस्ताि सादर 
करािा.  

2) गट-ब  - र्.ना.से. (विस्त ि अपील) वनयर् 1979,वनयर् 6 (2) च्या परंत कान सार विभागप्रर् ख / 
प्रादेविक विभाग प्रर् ख तयाचं्या संबवंित प्रिासकीय वनयंत्रणाखालील गट - ब  सिंगातील 
अविका-यांच्या बाबत विभागीय चौकिीच्या अन षंगाने विस्तभंगविषयक कायमिाही स रु करण्यास 
ि तयानंा वकरकोळ विक्षा देण्यास सक्षर् विस्तभंगविषयक  प्राविकारी आहे. परंत  विस्तभंगविषयक 
कायमिाहीअंती तयांना जबर विक्षा अर्िा िस लीची विक्षा द्याियाची असल्यास  विस्तभंगविषयक 
प्राविकारी म्हणनू िासन सक्षर् प्राविकारी आहे. सबब  अस ेप्रस्ताि िासनास सादर करािते.    

3) गट- अ -   गट - अ च्या अविकाऱयांच्याविरुध्द विभागीय चौकिीच्या अन षंगाने विस्तभगंविषयक 
कायमिाही स रु करण्यास िासन विस्तभंगविषयक प्राविकारी आहे. तर्ावप र्.ना.से. (विस्त ि 
अपील) वनयर् 1979,वनयर् 6 (2) च्या परंत कान सार विभाग प्रर् ख तयाच्या संबवंित प्रिासवकय 
वनयंत्रणाखालील राजयसेिा गट - अ च्या, ज े रुपये 10,650 - 15,850 या अस िावरत 
ितेनश्रेणीर्ध्ये ितेन घेत होते तयांना िगळून, जया िासकीय अविकाऱयांच ेगे्रड ितेन रुपये 6,600 
ककिा तयापके्षा कर्ी आहे. अिाच िासकीय अविकाऱयांच्या संबिंात वकरकोळ विक्षा करण्याच्या 
अविकारांचा िापर करतील. परंत  विस्तभंगविषयक कारिाईअंती  तयानंा जबर विक्षा  अर्िा  
िस लीची  विक्षा द्याियाची असल्यास विस्तभंगविषयक प्राविकारी म्हणनू िासन सक्षर् प्राविकारी 
आहे. सबब  अस ेप्रस्ताि िासनास सादर करािते.     

4) एकवत्रत चौकिी - र्.ना.से. (विस्त ि अपील) वनयर् 1979,वनयर् 12 (1) न सार जया प्रकरणात  
दोन  ककिा अविक िासकीय कर्मचारी संबवंित असतील अिा कोणतयाही बाबतीत र्ा.राजयपाल 
ककिा अिा सिम िासकीय कर्मचाऱयानंा सेितेनू बडतर्म  करण्यास सक्षर् असललेा द सरा 
कोणताही प्राविकारी एकवत्रत कायमिाही करुन तया सिम कर्मचाऱयांविरुध्द विस्तभगंविषयक 
कायमिाही स रु करु िकेल. 
           यास्ति जया प्रकरणात गट-अ  ककिा गट - ब चे अविकारी अन्य गट - क ि गट - ड च्या 
कर्मचाऱयांबरोबर  एकवत्रतवरतया जबाबदार आढळतील, तया प्रकरणी एकवत्रत कारिाईचे आदेि 
काढण्यास र्क्त िासन सक्षर् प्राविकारी असल्याने अिी प्रकरणे िासनास संदभम करािीत. 

3.           वनलबंनासंदभात कायमिाही -  

र्.ना.स े(विस्त ि अपील) वनयर् 1979,वनयर् 4(1) न सार वनय क्ती प्राविकारी ककिा वनय क्ती प्राविकारी 
जया प्राविकाऱयाच्या वनयंत्रणाखाली आहे असा कोणताही प्राविकारी ककिा विस्तभंगविषयक प्राविकारी   
िासकीय अविकारी / कर्मचारी यांना वनलंवबत ठेिू िकेल. तयान सार विभागातील गट- अ, ब, क ि ड 
संिगातील अविकारी/कर्मचारी यांच्या वनलंबनासंदभात प ढीलप्रर्ाणे कायमिाही करािी. - 

 1) गट - अ - विभाग प्रर् ख यांनी तयाच्या संबवंित प्रिासवकय वनयंत्रणाखालील राजयसेिा गट - अ 
च्या, ज ेरुपये 10,650 - 15,850 या अस िावरत ितेनश्रणेीर्ध्ये ितेन घेत होते तयानंा िगळून, जया िासकीय 
अविकाऱयांच े गे्रड ितेन रुपये 6,600 ककिा तयापेक्षा कर्ी आहे अिा गट - अ संिगातील अविकारी  यांच े 
वनलंबन करण्यासंदभात विस्तभंगविषयक प्राविकारी म्हणनू र्हाराष्ट्र नागरी सेिा (विस्त ि अपील ) वनयर् 
1979, वनयर् -4  ि विभागीय चौकिी वनयर्प स्स्तका 1991 (चौर्ी आिृत्ती) र्िील प्रकरण 2 न सार 
कायमपध्दतीविषयक सचूनाचंा अिलंब करुन कायमिाही करािी. 
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2)  गट - ब -  विभाग प्रर् ख यांनी तयाच्या संबवंित प्रिासवकय वनयंत्रणाखालील गट - ब या संिगातील 
कर्मचारी याचंे  वनलंबन करण्यासंदभात विस्तभंगविषयक प्राविकारी म्हणनू र्हाराष्ट्र नागरी सेिा (विस्त ि 
अपील ) वनयर् 1979, वनयर् -4  ि विभागीय चौकिी वनयर्प स्स्तका 1991 (चौर्ी आिृत्ती) र्िील प्रकरण 2 
न सार कायमपध्दतीविषयक सचूनांचा अिलंब करुन कायमिाही करािी. 

3) गट -क  ि गट - ड - वनय क्ती प्राविकारी ककिा वनय क्ती प्राविकारी जया प्राविकाऱयाच्या 
वनयंत्रणाखाली आहे असा प्राविकारी यांनी  गट - क ि गट - ड या संिगातील कर्मचाऱयांच े वनलंबन 
करण्यासंदभात  र्हाराष्ट्र नागरी सेिा (विस्त ि अपील ) वनयर् 1979, वनयर् -4  ि विभागीय चौकिी 
वनयर्प स्स्तका 1991 (चौर्ी आिृत्ती) र्िील प्रकरण 2 न सार कायमपध्दतीविषयक सूचनाचंा अिलंब करुन 
कायमिाही करािी. 

4. वनलबंन आढािा - सार्ान्य प्रिासन विभागाच्या सदंभािीन क्र.04, 06, 07 येर्ील अन क्ररे्                           
वद. 14/10/2011,  वद 31/01/2015 आवण वद.09 ज लै 2019 च्या िासन वनणमयान्िये  वनलंवबत िासकीय 
सेिकांच्या प्रकरणाचंा आढािा घेण्यासंदभात सूचना वनगमवर्त करण्यात आल्या आहेत.सदर सचूनांच े
काटेकोरपणे पालन करण्यात येिून गट - अ, ब, क ि ड संिगातील अविकारी / कर्मचारी यांच्या वनलंबन 
आढाव्यासंदभात प ढीलप्रर्ाणे कायमिाही करािी.-  

1) गट - अ आवण गट-ब   - या संिगातील वनलंवबत अविकाऱयांच्या प्रकरणांचा आढािा घेण्यासाठी 
अिी प्रकरणे, उक्त िासन वनणमयान सार जलसंपदा विभागाच्या संदभािीन क्र.09 येर्ील वद.12.02.2015 च्या 
िासन वनणमयान्िये  गठीत करण्यात आलेल्या प्रिान सवचि यांचे अध्यक्षतेखालील वनलंबन आढािा सवर्ती 
सर्ोर सादर करण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडे पाठविण्यात यािीत.  

 2) गट-क ि गट-ड  - सार्ान्य प्रिासन विभागाच्या संदभािीन क्र.06 येर्ील वद 31/01/2015 च्या 
िासन वनणमयान सार गट-क ि गट-ड च्या कर्मचाऱयांच्याबाबतीत अिी प्रकरणे संबवंित विभागीय आय क्तांच्या 
अध्यक्षतेखालील वनलंबन आढािा सवर्तीसर्ोर सादर करण्यात यािीत.  

5. अवभयोगासंदभात कायमिाही - 

भ्रष्ट्टाचार प्रवतबिं अविवनयर् १९८८ अंतगमत अवभयोग दाखल करण्यास रं्जूरी देण्याच्या अन षंगाने 
सार्ान्य प्रिासन विभागाच्या संदभािीन क्र.05 येर्ील वद.१२/०२/२०१३ च्या िासन वनणमयान्िये तसेच  विवहत 
केलेल्या कायमपध्दतीच ेतसचे संदभािीन क्र.08  येर्ील वद.27.01.2022 च्या िासन पवरपत्रकान्िये देण्यात 
आलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात याि.े वििेषतः िासकीय सेितेील अविकारी/ कर्मचारी 
यांचेविरुध्द अवभयोग दाखल करण्यास सक्षर् प्राविकारी या अन षंगाने सदंभािीन क्र.5 येर्ील 
वद.12/02/2013 च्या िासन वनणमयातील पवरच्छेद (१) (ब) (ii) ि (iii) अन षंवगक वनदेि विचारात घ्यािते ि 
तद्न सार कायमिाही करण्यात यािी. 

6. जलसंपदा विभागांतगमतील क्षेत्रीय स्तरािरील विस्तभंगविषयक प्राविकारी यांनी विस्तभंगविषयक 
कायमिाहीसंदभात तयांना वदलेल्या अविकाराचंा पणूम कायमक्षर्तेने  िापर करािा. विस्तभंगविषयक प्राविकारी 
म्हणनू वनलंबन, विभागीय चौकिी, अवभयोग दाखल करण्यास रं्ज री देणे. वनलंवबत िासकीय सेिकांच्या 
प्रकरणांचा आढािा, प नःस्र्ापना, विक्षादेि, वनलंबन कालाििी वनयवर्त करणे इ. बाबत वनगमवर्त केलेले 
आदेि/ वनणमय िळेोिळेी िासनास विनाविलंब अिगत करणे बिंनकारक राहील. क्षेत्रीय स्तरािरील सक्षर् 
अविकाऱयाच्या अविकारक्षेत्रातील प्रकरणे याप ढे िासनस्तरािर पाठविल्यास तयाची गंभीर दखल घेण्यात 
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येईल. तसेच अविकार नसताना संबवंितानंा गंभीर विक्षा देण्याची कायमिाही केल्यास अिा प्रकरणी तसेच, 
क्षेत्रीय अविकारी तयांना वदलेल्या िासकीय अविकाराचा िापर करण्यास अकायमक्षर् ठरल्यास ककिा एखाद्या 
प्रकरणी ठोस वनणमय घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्यास ककिा आपली जबाबदारी पार पाडण्यास असर्र्म 
आढळून आल्यास संबवंित अविकाऱयाविरूध्द विस्तभंगाची कायमिाही  करण्यात येईल. 

7. विस्तभंगविषयक प्राविकारी म्हणनू अविकाराचंा िापर करताना र्हाराष्ट्र नागरी सेिा (विस्त ि 
अपील) वनयर् १९७९, र्हाराष्ट्र नागरी सेिा (ितमणकू) वनयर् १९७९. विभागीय चौकिी वनयर्प स्स्तका १९९१ ि 
र्हाराष्ट्र  नागरी सेिा (वनिृत्तीितेन) वनयर् १९८२ र्िील तरत दींचा यर्ायोग्य अिलंब करण्याची दक्षता घ्यािी. 
तसेच यासंदभात सार्ान्य प्रिासन विभागार्ार्म त िळेोिळेी वनगमवर्त केलेल्या िासन वनणमय/पवरपत्रक यातील 
स चनाचंे अन पालन करण्यात याि.े  

 सदर िासन पवरपत्रक र्हाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्र्ळािर 
उपलब्ि करण्यात आले असनू तयाचा सकेंताकं 202205301158095627 असा आहे. हे पवरपत्रक वडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 र्हाराष्ट्राचे राजयपाल यांच्या आदेिािरुन ि नािाने. 

 

 
        ( अवनल देिकाते ) 
       उप सवचि (आस्र्ा), र्हाराष्ट्र िासन. 
प्रत- 

1. र्ा. र् ख्यंत्री र्होदय याचंे प्रिान सवचि, 
2. र्ा.प्रिान सवचि(जलसंपदा)/सवचि(लाक्षेवि)/सवचि (प्रकल्प सर्न्िय) याचंे स्िीय सहाय्यक. 
3. सिम र्हासचंालक/कायमकारी संचालक/ र् ख्य अवभयंता/अिीक्षक अवभयंता, जलसंपदा विभाग. 
4. सह सवचि(सेिा)/ सह सवचि(प्रिा)/उप सवचि(आस्र्ा), जलसंपदा विभाग, रं्त्रालय, र् ंबई 
5. सिम अिर सवचि, जलसंपदा विभाग, रं्त्रालय, र् ंबई. 
6. सार्ान्य प्रिासन विभाग, रं्त्रालय, र् ंबई. 
7. सिम आस्र्ापना कायासने/दक्षता-2/दक्षता-3,जलसंपदा विभाग, रं्त्रालय, र् ंबई. 
8. कायासन दक्षता-1 संग्रहार्म. 
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