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      पवरपत्रक 

 जलसंपदा विभागाच्या क्षेवत्रय कायालय / विभाग प्रर् ख यांच्याकडून विस्तभंगविषयक कायगिाहीच े
प्रस्ताि िासनाला पाठविण्यात येतात. आजपयंत सदर कायालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तािािरुन 
िासनाच्या प ढील बाबी  वनदिगनास येत आहेत - 

1) विस्तभंगविषयक कारिाईच े प्रस्ताि ि त्यान षंगाने सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रारं्ध्ये 
अनेक त्र टी असल्याने विस्तभंगविषयक प्रकरणे र्ागी लािण्यास विलंब होतो. त्यार् ळे 
विस्तभंगविषयक कारिाई विहीत िळेेत पणूग होत नाही. . 

2) अवनयवर्तता/गैरव्यिहार घडून गेल्यानंतर तसेच सदर गैरव्यिहार / अवनयवर्तता उघडकीला 
आल्यानंतर अनेक प्रसंगी १० ते २० िषाच्या कालाििीनंतर िासनास विस्तभंग विषयक 
कायगिाहीच े प्रस्ताि पाठविण्यात येतात. दरम्यानच्या काळात अिा अवनयवर्तता/ 
गैरव्यिहारार्ध्ये ग ंतलेले कर्गचारी / अविकारी सेिावनिृत्त होतात, रृ्त्य  होतो ककिा िासन सेिा 
सोडून जातात. त्यार् ळे प्रचवलत वनयर्ान सार त्यांच्याविरुध्द विस्तभंगाची कायगिाही विहीत िळेेत 
करता येत नाही.  

3) अवनयवर्तता / गैरव्यिहारािी  संबिंीत कर्गचारी / अविकारी हे जवे्हा सेिावनिृत्त होणार असतील 
तेव्हा त्यांच्याविरुध्दचे विस्तभंगविषयक कायगिाहीचे प्रस्ताि िासनास सादर केले जातात ि 
त्यांनी केलेली अवनयवर्तता / गैरव्यिहार ह्या बऱ्याच िषापिूीच्या असल्याने त्याबाबतीत 
संबिंीतांच्या सेिावनिृतीपिूीच्या वदनांकापिूी त्यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र बजािून विस्तभंगाची 
कायगिाही चालू करणे आिश्यक असते. अन्यथा सदरील अवनयवर्तता / गैरव्यिहार हा 4 
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िषापिूीचा असल्यास र्हाराष्ट्र नागरी सेिा (वनिृत्तीितेन) वनयर्, १९८२ र्िील वनयर् २६ ि २७ 
र्िील तरतूदीन सार  कायगिाही करता येत नाही.  

4) अनेक प्रसंगी प्रस्तािासोबत प्राप्त झालेली दोषारोपपत्रे ि त्यािरील संदभग स्ियंस्पष्ट्ट  नसतात. 
ज्या अविकारी/कर्गचारी याचं्याविरुध्द दोषारोपपत्र बजाियाचे आहे त्या अविकारी/कर्गचारी 
यांचा अवनयवर्तता/ गैरव्यिहार प्रकरणी संबिं किा प्रकारे आलेला आहे तसचे सदर 
अवनयवर्तता/ गैरव्यिहाराच्या कालाििीत संबवंित जबाबदार  अविकारी / कर्गचारी  कायगरत 
होते ककिा कसे याबाबत  तपासणी न करता, अवनयवर्तता / गैरव्यिहार प्रकरणी  अविकारी / 
कर्गचारी याचंा  सबंिं नसताना त्यांच्याविरुध्द दोषारोपपत्रे  सादर केली जातात.  

5) तसेच, दोषारोपपत्राच्या जोडपत्र -१ ि २ र्ध्ये वनवित कोणत्या वनयर्ाचा भंग  झाला आहे हे नर्ूद 
केलेले नसते. या व्यवतवरक्त िासनाच ेआर्थथक न कसान झाले असल्यास ते  योग्यवरत्या परीगणीत 
केलेले नसते ककिा नर्ूद केलेलेच नसते. दोषारोपपत्राच्या जोडपत्र-३ र्ध्ये साक्षीदारांची नाि े
नर्ूद केलेली असली तरी त्यांचे अद्याव्यात पत्त े नर्ूद केलेले नसतात ि जोडपत्र-४ र्ध्ये 
कागदपत्रांची यादी वदलेली असली तरी ती कागदपत्रे प्रस्तािासोबत जोडलेली नसतात ककिा 
र् ळातच ती उपलब्ि नसतात. या सिग बाबींर् ळे दोषारोपपत्र े सदोष राहून संबिंीतांविरुद्ध 
दोषारोपपत्रे विवहत कालर्यादेत बजािणे िक्य होत नाही. 

2. उपरोक्त सिग बाबी विचारात घेऊन जलसंपदा विभागांतगगतील अविकारी /कर्गचारी यांच्याविरुध्द 
प्राप्त होणाऱ्या  तक्रारी तसेच विस्तभंगविषयक कायगिाहीची प्रकरणे हाताळणे याबाबत पाटबिंारे/जलसंपदा 
विभागाचे उक्त संदभािीन क्र. 01 ते 06 पयंतच ेिासन पवरपत्रके, िासन पत्र अविक्रवर्त करण्यात येिून 
प ढीलप्रर्ाणे सिगसर्ाििेक सूचना देण्यात येत आहेत.   

 A)   प्राप्त तक्रार अजािरील कायगिाही -  अवनयवर्तता  ककिा गैरव्यिहार  प्रकरणी  तसेच अविकारी  
/कर्गचारी यांच्याविरुध्द प्राप्त झालेल्या तक्रार अजाची  पडताळणी सार्ान्य प्रिासन विभागाच्या संदभािीन 
क्र.14 येथील वद.25 फेब्र िारी 2015 र्िील सचूनांन सार  काटेकोरपणे करण्यात यािी.  सदर पवरपत्रकान सार 
तक्रारदाराने  तक्रारीचे दृढीकरण केल्यास तक्रार अजातील अजगदाराचे नाि ि पत्ता झाकून तक्रारीची छायांवकत 
प्रत काढून ती चौकिीसाठी संबवंित यंत्रणेकडे पाठिािी. 

 

B) प्राथवर्क चौकिी - तक्रार अजािरील तक्रारीसंदभात प रेसा प रािा उपलब्ि नसेल तर प रािा गोळा 
करण्यासाठी प्रारंवभक चौकिी / तपास करणे अत्यािश्यक आहे.सबब, तक्रार अजाची सखोल चौकिी 
करण्यात यािी. प्राथवर्क चौकिीची कायगिाही 3 र्वहन्यांच्या आत  पणूग करून प्राथवर्क चौकिी अहिाल सबळ 
प राव्यासह िासनास सादर करािा   

 

C) दोषारोप तयार करणे तसचे तद्अन षांवगक र्ागगदिगक सूचना - 
  

1)  िासनस्तरािर प्राथवर्क अहिालािरील चौकिीअंती अवनयवर्तता / गैरव्यिहार झाल्याच ेवनष्ट्कषग 
असल्यास अपचारी अविकारी/ कर्गचारी यांच्याविरुध्द र्.ना.स.े(विस्त ि अपील) वनयर् 1979 च्या वनयर् 8 
ककिा वनयर् 10 खाली विस्तभंगाची कायगिाही स रु करण्यासाठी प्रारुप दोषारोपपत्र सादर करण्यास 
कळविण्यात येते. सदर  दोषारोपपत्र ेसादर करताना प ढील र्ावहती दोषारोपासह  न च कता पाठिािी:- 

1. प्रकरणाचा विषय (प्रकल्प/वनविदा /प्रिासकीय अवनयवर्तता इत्यादी) 
2. अवनयवर्तता घडलेल्या कायालयाचे नाि (पत्यासवहत) 
3. संबिंीत अपचारी  अविकारी/कर्गचारी याचंा अवनयवर्ततेचा कालाििी 



िासन पवरपत्रक क्रर्ांकः विभंका - 2022/प्र.क्र.10/2022/दक्षता 1 
 

पृष्ट्ठ 6 पैकी 3 

4. संबिंीत अपचारी अविकारी/कर्गचारी यांचा ख लासा विचारात घेऊन दोषारोपपत्र तयार करािीत. 
5. जबाबदार अविकारी ि कर्गचारी यांच ेनाि ि ह द्दा (अपचाऱ्यांच ेकेिळ आद्याक्षरे न देता संपणूग नाि े

द्यािीत. 
6. अविकारी ि कर्गचारी याचंा सेिातपिील ि  सेिावनिृत्तीचा वदनांक 
7. दोषारोपाचा प्रस्ताि पाठविण्याच्या वदनाकंास संबिंीत अपचारी कायगरत असलेल्या कायालयाचा 

पत्ता आवण अपचाऱ्याच ेपदनार्  नर्ूद कराि.े 

2) अवनयवर्तता / गैरव्यिहार घडल्यानंतर ककिा उघडकीला आल्यानंतर ३ र्वहन्यांच्या आत संबिंीत कर्गचारी 
/ अविका-यांविरुध्दची दोषारोपपत्र ेकायालय प्रर् ख / विभाग प्रर् ख यांनी तयार करुन ती बजािणे आिश्यक 
आहे. जर विस्तभंगविषयक कायगिाही िासनाच्या कायगकक्षेत येत असेल तर संबिंीतांविरुध्दची दोषारोपपत्र े
अवनयवर्तता / गैरव्यिहार उघडकीला आल्या पासनू ३ र्वहन्यांच्या आत िासनाला पाठिािीत. 

3)  र्.ना.स.े(विस्त ि अपील) वनयर् 1979 च्या वनयर् 10 अन्िये दोषारोपपत्रात विभागीय  चौकिी 
वनयर्प स्स्तका 1991 च्या पवरविष्ट्ठ 10 न सार ज्ञापनाचा र्स दा तयार करण्यात यािा. सदर दोषारोपपत्रात 
फक्त ककच जोडपत्र असेल. सदर जोडपत्रात संबिंीत कागदपत्रांच्या आिारे दोषारोपांच्या बाबी नर्ूद करणे 
आिश्यक आहे. 

4)  र्.ना.स.े .(विस्त ि अपील) वनयर् 1979 च्या वनयर् 8 न सार दोषारोपपत्रे तयार करण्यासंदभात 
विभागीय चौकिी वनयर् प स्स्तका 1991 च्या पवर.6.4 ते 6.8 र्ध्ये  तसचे सार्ान्य प्रिासन विभागाच ेसंदभािीन 
क्र.09 येथील वद.13 रे् 2010 तसेच संदभािीन क्र.12 येथील वद.19.08.2014 अन्िये सविस्तर सूचनाचं े
अिलोकन कराि.े त्यान सार दोषारोपपत्रात प ढील बाबींचा सर्ाििे करण्यात यािा. 

अ) जोडपत्र -१- कर्गचाऱ्याने केलेल्या अवनयवर्तता/गैरितगणकूीचा सारािं स स्पष्ट्ट ि नेर्क्या िब्दांत  
      द्यािा. या जोडपत्रात घटनांचे तपिीलिार िणगन सर्ाविष्ट्ट करु नये. 
ब) जोडपत्र २ - सदर वििरणपत्रात प्रकरणाचंी िस्त स्स्थती द्यािी. यात अवनयवर्तता/गैरितगणकूीच े

विस्तृत िणगन, अवनयवर्तता/ गैरितगनाचा कालाििी तसेच संबिंीत घटनेचा घटनाक्रर् स संगतपणे नर्ूद 
करािा. तसेच जोडपत्रात नरू्द केलेल्या बाबींच्या सर्थगनाथग जोडपत्र 4 र्िील दस्तऐिजांचा योग्य त्या 
वठकाणी उले्लख करािा.त्याचबरोबर नर्ूद केलेल्या अवनयवर्तता ककिा गैरव्यिहारांर् ळे िासनाच ेआर्थथक 
न कसान झाले असल्यास त्याची वबनचकू पवरगणना करुन ती रक्कर् नर्ूद करािी. सदर जोडपत्रात वनवित 
कोणत्या वनयर्ांचा, पवरच्छेदांचा भंग झाला आहे हे ही कटाक्षाने नर्ूद कराि.े 

क) जोडपत्र -३ - सदर जोडपत्रात प्राथवर्क चौकिीच्यािळेी तपासलेल्या ि त्यानंतर उपलब्ि 
झालेल्या साक्षीदारांच्या यादीची काळजीपिूगक तपासणी करुन ज े साक्षीदार आरोप सािार असल्याबाबत 
वनवित प रािा देिू िकतील अिाच साक्षीदारांचा यादीर्ध्ये सर्ाििे करािा. सावक्षदारांच े अद्याित पत्त,े 
सेिावनिृत्त असल्यास त्याचंा वनिासी पत्ता, दूरध्िनी क्रर्ाकं इत्यावद सिग र्ावहती नर्ूद करािी. 

ड) जोडपत्र े -४ - सदर जोडपत्रात दोषारोप वसध्द करण्यासाठी आिश्यक असण्याऱ्या सिग 
दस्तऐिजांचा सर्ाििे करण्यात यािा. या कागदपत्रांचा जोडपत्र 2 र्ध्ये योग्य तेथे वनदेि करािा. नर्ूद 
केलेली संबवंित कागदपत्र े दोषारोप पत्रासोबत िासनास पाठिािीत. तसेच अनािश्यक आवण असंबदं्ध 
कागदपत्रे जोडू नयेत. 
5) कोणत्याही पवरस्स्थतीत ज्या दोषारोपांच्या बाबतीत कागदपत्र े उपलब्ि होत नाहीत त्यांचा सर्ाििे 
दोषारोपत्रात करु नये तसेच दोषारोपार्ध्ये विसंगत संदभग देिू नये. 
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6) प्रस्तािाच्या अगे्रषण पत्रात अवनयवर्तता / गैरव्यिहार किा पध्दतीने करण्यात आला, हे तसेच िासनाच े
आर्थथक न कसान कस ेझाले ि त्याची वनविती किाप्रकारे करण्यात आली हे स्पष्ट्ट करुन सक्षर् प्राविकाऱ्याच्या 
स्ियंस्पष्ट्ट अवभप्रायासह दोषारोप सादर करणे आिश्यक आहे. 

10)  सेिावनिृत्त अपचा-यांच्या बाबतीत र्हाराष्ट्र नागरी सेिा (सेिावनिृत्त) वनयर्, १९८२ र्िील वनयर्-२६ ि 
२७ र्िील तरत दी लक्षात घेऊन दोषारोपपत्रे बजािण्यात येतील की नाही हे प्रथर् वनिावरत करुन, संबवंित 
अपचारी अविकारी / कर्गचाऱ्यांविरुध्द विस्तभंगविषयक कायगिाही करण्यात आली नसल्यास  अथिा तसा 
प्रस्ताि िासनाकडे पाठविण्यात आला नसल्यास, या बाबतचा सबंिंीत कायालय/विभागप्रर् ख यांचा 
व्यक्तीगत ख लासा प्रस्तािासोबत असणे आिश्यक आहे.  

11)  ज्या प्रकरणात कक ककिा अविक िासकीय कर्गचारी संबवंित असतील अिा प्रकरणी र्.ना.से. (विस्त ि 
अपील) वनयर् 1979 च्या वनयर् 12 ककवत्रत विभागीय चौकिीच ेआदेि काढणे आिश्यक आहे. 

D) चौकिी अविकारी यांचकेडे प्रस्ताि सादर करताना घ्याियाची काळजी - 

 विभागीय चौकिीची प्रकरणे चौकिी अविकारी यांचकेडे चौकिीसाठी स पदूग करतांना संबिंीत 
विस्तभंगविषयक प्राविकारी यांचेकडून सिग बाबींची पतूगता होत नाही. पवरणार्ी विभागीय  चौकिीची कायगिाही 
िळेीच स रु होत नाही. यास्ति विस्तभंगविषयक प्राविकारी यांनी चौकिी अविकारी यांचेकडे चौकिीसाठी 
प्रकरण पाठवितांना या संदभातील सार्ान्य प्रिासन विभागाच्या संदभािीन क्र.09 येथील वदनांक 13 रे् 2010 
च्या िासन पवरपत्रकान्िये देण्यात आलेल्या सचूनाचंे पालन करुन सदर पवरपत्रकातील सूचनांन सार प ढील 
बाबींची पतूगता करूनच प्रस्ताि चौकिी  अविकारी यांचकेडे पाठविण्याची दक्षता घ्यािी. 

१) चौकिी अविकारी ि सादरकता अविकारी यांच्या वनय क्तीच ेआदेि 
२) दोषारोपांच ेज्ञापन (जोडपत्र १ ते ४) 
(३) सार्ाईक कारिाई असेल तर वनयर् १२ खालील आदेि 
४) जोडपत्र-४ र्िील कागदपत्रांचे स स्पष्ट्ट ि साक्षांवकत संच 
५) जोडपत्र-३ र्िील साक्षीदारांच े अद्ययाित पत्त,े िक्य असल्यास दूरध्िनी / भ्रर्णध्िनी कर्ाकंः अथिा 
सेिावनिृत्त असल्यास त्याचा घरचा अद्ययाित पत्ता, दूरध्िनी क्रर्ाकं, 
६) अपचा-याने दोषारोपपत्रास अन सरून केलेले वनिदेन असल्यास त्याची प्रत सोबत पाठविण्यात यािी. 
नसल्यास तसे स्पष्ट्ट कराि.े 
७) जोडपत्र-४ र्िील दस्तऐिज ि जोडपत्र-३ र्िील साक्षीदार कोणत्या दोषारोपािंी संबवंित आहेत याच े
खालीलप्रर्ाणे वििरण 
 

              दोषारोप क्रर्ांक संबवंित दस्तऐिज            संबवंित साक्षीदार 
                      1                         2                        3 

 

E) चौकिी अहिालािरील कायगिाही तसेच कर्गचाऱ्यांस आदेि कळविणे-  

 चौकिी अहिालािरील कायगिाहीसंदभात कर्गचाऱ्यास आदेि कळविणे यासंदभात र्हाराष्ट्र नागरी 
सेिा  (विस्त ि अपील) वनयर् 1979 च्या वनयर् 9 तसेच सार्ान्य प्रिासन विभागाच्या सदंभािीन क्र.10 येथील 
वद.10.06.2010 च्या िासन अविसूचनेतील आवण सार्ान्य प्रिासन विभागाच्या संदभािीन क्र.11 येथील, 
वद.21.09.2010 च्या िासन पवरपत्रकातील  तरतूदींचे काटेकोर पालन कराि.े 
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3. काही विभागीय चौकिीच्या प्रकरणांत दोषारोपाच ेस्िरुप हे वकरकोळ विक्षा देण्यायोग्य असते तथावप 
अिा प्रकरणातही र्.ना.स.े (विस्त ि अपील) वनयर् 1979 च्या वनयर् 8 अन्िये दोषारोप बजािण्यात येतात 
त्यार् ळे विभागीय चौकिीची प्रकरणे बऱ्याच कालाििीसाठी प्रलंवबत राहतात. सबब, सार्ान्य प्रिासन 
विभागाच्या संदभािीन क्र.09 येथील वद.13 रे् 2010 च्या िासन अविसूचने अन्िये वदलेल्या वनदेिन सार 
विभागीय चौकिीच्या प्रकरणांर्ध्ये िक्यतो र्.ना.स.े(विस्त ि अपील ) वनयर् 1979 च्या वनयर् 10 अन्िये 
विभागीय चौकिी करण्याचा प्रयत्न करािा (लाचप्रकरण,अपसंपदा, आर्थथक न कसान िा अन्य अत्यंत गंभीर 
प्रकरणे िगळून) जणेेकरुन र्.ना.स.े(विस्त ि अपील ) वनयर् 1979 च्या वनयर् 10 अन्िये दोषारोपपत्र वदल्यािर 
त्यान षंगाने संबिंीतांकडून प्राप्त अवभिदेनाचा विचार करता उक्त वनयर्ातील10(1)(ब) र्िील तरतूदीन सार 
सदर प्रकरण्यात सविस्तर चौकिी म्हणजचे वनयर् 8  अन्िये चौकिी करणे आिश्यक िाटत असेल तर तस े
करण्यास र् भा राहील. अन्यथा चौकिीची कायगिाही त्िवरत पणूग होऊन त्यािर वनणगय घेतला जातो ि प्रलंवबत 
प्रकरणांची संख्या कर्ी होण्यास र्दत होते. 

 तसेच वदनाकं 13 रे् 2010 न सार र्.ना.से.(विस्त ि अपील ) वनयर् 1979 च्या वनयर् 10 न सार देय 
ठरणाऱ्या विक्षेच्या अंर्लबजािणीसाठी संबवंित िासकीय अविकारी/कर्गचारी यांची वकर्ान 3 ते 4 िषग सेिा 
कालाििी विल्लक आहे याची खात्री करािी. 

4. बऱ्याच प्रकरणी अस े वनदिगनास येत आहे की, िासकीय अविकारी /कर्गचारी यांच्याविरुध्द 
सेिावनिृत्तीच्या िळेी अवनयवर्तता/ गैरितगणकू प्रकरणी तक्रार असते ककिा तक्रारीच्या अन षंगाने प्राथवर्क 
चौकिी स रु असते परंतू प्रत्यक्षात सेिावनिृत्तीच्यािळेी त्यांच्याविरुध्द दोषारोप बजािलेले नसतात म्हणजचे 
प्रत्यक्षात प्राथवर्क चौकिीअंती विस्तभंगविषयक कायगिाही स रु झालेली नसते, अिा प्रकरणी क्षते्रीय 
कायालयाकडून संबिंीत कर्गचाऱ्याचंे सेिावनिृत्तीविषयक लाभ रोखण्यात येतात. आवण तद्नंतर 
सेिावनिृत्तीपिात बऱ्याच कालाििीनंतर दोषारोप बजािण्यात येतात. सेिावनिृत्तीच्यािळेी त्यांच्याविरुध्द 
दोषारोप बजािलेले नसताना संबिंीताचंे सेिावनिृत्तीविषयक लाभ रोखणे ही कायगिाही र्.ना.से(वनिृत्तीितेन) 
वनयर् 1982 र्िील वनयर् 26 ि 27 तसेच 130 (सी) न सार वनयर्ाक ल होत नाही. अिा प्रकारच्या 
कायगिाहीर् ळे बरीच न्यायालयीन प्रकरणे उद्भिली जातात. सबब, िासकीय अविकारी /कर्गचारी यांच्याविरुध्द 
सेिावनिृत्तीच्या िळेी अवनयवर्तता/ गैरितगणकूीसंदभात केिळ प्राथवर्क चौकिी स रु असेल परंत  दोषारोप 
बजािण्यात आलेले नसतील अिा प्रकरणी उक्त वनयर्ान सार सेिावनिृत्तीविषयक लाभ रोखण्यात येिू नये. 

5. सेिावनिृत्त िासकीय कर्गचाऱ्यांच्या ि वनिन पािलेल्या िासकीय कर्गचाऱ्यांच्या प्रलंवबत विभागीय 
चौकिीची तसचे त्यांच्या वनलंबन कालाििीच्या वनयर्नाविषयीची प्रकरणे त्िरेने वनकाली काढण्यासंदभात 
सार्ान्य प्रिासन विभागाच्या  संदभािीन क्र. 13 येथील िासन पवरपत्रक वद. 21.02.2015 र्िील सचूनानं सार 
आिश्यक ती कायगिाही करािी. 

6. रजवेििाय अन पस्स्थत असणाऱ्या कर्गचाऱ्यांसंदभात र्.ना.स.े(रजा) वनयर्, 1981 र्िील तरत दींच े
योग्य प्रकारे अन पालन न केल्याने बरीचिी विस्तभंगविषयक प्रकरणे उद्भिल्याच ेवनदिगनास येत आहे. सबब, 
वित्त विभागाच्या  संदभािीन क्र. 15 येथील िासन वनणगय  वद.02 जून 2003 अन्िये  र्हाराष्ट्र नागरी सेिा 
(रजा) वनयर्,1981 र्िील प्रत्यायोवजत केलेले अविकार, पवरविष्ट्ट - कक, अन . क्र. 3, वनयर् क्र.63( 6) न सार 
रजवेििाय अन पस्स्थत रावहलेल्या कर्गचाऱ्यांिर िळेीच कायगिाही करण्याची दक्षता घ्यािी. जणेेकरुन सदरची 
कायगिाही िळेीच न केल्याने उद्भिणारी विस्तभंगविषयक प्रकरणे आटोक्यात येतील. 
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7. पाटबिंारे प्रकल्पाचंे बािंकार्, कसचन व्यिस्थापन इ. कार्ात िारंिार होणाऱ्या अवनयवर्तता, गंभीर 
च का, वनिीचा अयोग्य िापर यार् ळे होणारे िासनाचे न कसान टाळण्यासाठी नर् ना म्हणनू काही 
अवनयवर्ततांची यादी पाटबिंारे विभागाच्या संदभािीन क्र.07 येथील वद.01.08.2002  अन्िये सिग क्षेत्रीय 
अविकाऱ्यांच्या वनदिगनास आणनू वदली आहे. तरी क्षते्रीय स्तरािर होणाऱ्या अवनयवर्ततेप्रकरणी दक्षता 
बाळगण्यात यािी. 

8. र्.ना.स.े(विस्त ि अपील ) वनयर् 1979 च्या वनयर् 10 खालील विभागीय चौकिी कोणत्याही 
पवरस्स्थतीत 3 र्वहन्यात तसचे वनयर् 8 खालील विभागीय चौकिी  6 र्वहन्याच्या आत पणूग करणे आिश्यक 
आहे. तथावप काही प्रकरणारं्ध्ये उवचत ि प रेिा कारणास्ति विहीत र् दतीत करणे िक्य नसेल अिािळेी  
सार्ान्य प्रिासन विभागाच्या  संदभािीन क्र.08 येथील िासन पवरपत्रक वद. 07 कवप्रल 2008 र्िील 
सूचनानं सार आिश्यक ती कायगिाही करािी 

9. िरील सचूनांचा सिग कायालय / विभागप्रर् खांनी कसोिीने पालन कराि े ि विस्तभंगविषयक 
कारिाईच ेप्रस्ताि पवरपणूगवरत्या िासनास प्राप् त होतील याची दक्षता बाळगािी. विस्तभगंविषयक कायगिाहीच्या 
प्रस्तािात  त्र टी आढळून आल्या तर अवनयवर्तता उघडकीला आल्यापासून त्याबाबतचा प्रस्ताि िासनास प्राप्त 
होईल त्या कालाििीपयंतच्या सिग कायालय/विभागप्रर् खािर त्याबाबतची जबाबदारी वनवित करुन 
विस्तभंगविषयक कायगिाही करण्यात येईल, याची संबवितांनी नोंद घ्यािी. 

10. विस्तभंगविषयक प्राविकारी म्हणनू अविकाराचंा िापर करताना र्हाराष्ट्र नागरी सेिा (विस्त ि 
अपील) वनयर् १९७९, र्हाराष्ट्र नागरी सेिा (ितगणकू) वनयर् १९७९. विभागीय चौकिी वनयर्प स्स्तका १९९१ ि 
र्हाराष्ट्र • नागरी सेिा (वनिृत्तीितेन) वनयर् १९८२ र्िील तरत दींचा यथायोग्य अिलंब करण्याची दक्षता 
घ्यािी. तसेच यासंदभात सार्ान्य प्रिासन विभागार्ाफग त िळेोिळेी वनगगवर्त केलेल्या िासन वनणगय/पवरपत्रक 
यातील स चनांचे अन पालन करण्यात याि.े  

11. सदर िासन पवरपत्रक र्हाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर उपलब्ि 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताकं 202205301203162527 असा आहे. हे पवरपत्रक वडजीटल स्िाक्षरीने 
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिािरुन ि नािाने. 
 

 
                   ( अवनल देिकाते ) 

                               उप सवचि, 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. सिग र्हासचंालक/कायगकारी संचालक/ र् ख्य अवभयंता/अिीक्षक अवभयंता, जलसंपदा विभाग. 
4. सह सवचि(सेिा)/ सह सवचि(प्रिा)/उप सवचि(आस्था), जलसंपदा विभाग, रं्त्रालय, र् ंबई 
5. सिग अिर सवचि, जलसंपदा विभाग, रं्त्रालय, र् ंबई. 
6. सार्ान्य प्रिासन विभाग, रं्त्रालय, र् ंबई. 
7. सिग आस्थापना कायासने/दक्षता-2/दक्षता-3,जलसंपदा विभाग, रं्त्रालय, र् ंबई.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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