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विशेष चौकशी िंविती  

फेब्रिुारी 2014 
 



शधु्दीपत्रक 
सिंचन विषयक विशेष चौकशी िंव ीचा अहिाल खंड-2  

जोडपते्र ि पविवशष्ठे  
पषृ्ठ 
क्र ांक 

पविच्छेद क्र./ 
विवििणपत्र क्र. 

ओळ क्र. / 
स्तंभ क्र. 

अिंे आहे अिंे िाचािे 

1 जोडपत्र क्र.1          
परिच्छेद क्र.1 

5 सचुना/तितदुीरिशद सचुना/तितदुी  रिशद 

1 जोडपत्र क्र.1          
परिच्छेद क्र.1 

4 सरिस्ति मागदशशन सरिस्ति मागशदशक 

1 जोडपत्र क्र.1          
परिच्छेद क्र.3 (ii) 

4 पिीमाणात 25 टक्केपरं्यत रनरिदेतील पिीमाणात 25 टक्के िाढ 
होईपरं्यत रनरिदेतील 

3 जोडपत्र क्र.1         8 मध्रे्यदशशरिल्र्याप्रमाणेरनरिदेतीलशती 
प्रमाणे ि रिरनर्ददष्टाप्रमाणे 

मध्रे्य दशशरिल्र्याप्रमाणे ि 
रनरिदेतील शती प्रमाणे ि 
रिरनर्ददष्टाांप्रमाणे 

3 जोडपत्र क्र. 1     
बलेुट क्र.2     

3 (Under ground cavem)    
(Cavern support -system) 

(Under ground Caverns)   
( Cavern Support -
System) 

3 जोडपत्र क्र.1      
अरिप्रार्य  

शेिटची 
ओळ 

38  कलमाखाली अर्योग्र्य आहे 38 कलमाखाली  किणे 
अर्योग्र्य आहे. 

4 जोडपत्र क्र.2       
परिच्छेद क्र.4 

5 पढेू रद.16.4.2008 जलसांपदा 
रििागाच्र्या  

पढेू रद. 16.4.2008 िोजीच्र्या 
जलसांपदा रििागाच्र्या 

4 जोडपत्र क्र.2 
परिच्छेद क्र.4 

13 केलेम्हणनू  केले  म्हणनू 

4 जोडपत्र क्र.2 
परिच्छेद क्र.4 

15 घेणा-र्याच्र्यारििेकारिन घेणा-र्याच्र्या  रििेकारिन 

4 जोडपत्र क्र.2 
परिच्छेद क्र.4 

15 पिांतकुें रिर्यमहालेखापालाांनीरनरिदेत पिांत ु कें िीर्य महालेखापालाांनी  
रनरिदेत  

5 जोडपत्र क्र.2 
परिच्छेद क्र.1 

1 नरे्यअसे नरे्य असे  

5 परिच्छेद क्र.2 
जोडपत्र क्र.2 

1 Para No 31.6नसुाि Para No 31.6 नसुाि 

5 परिच्छेद क्र.3 3 नसुािरनगशमीत नसुाि  रनर्दगरमत 
5 परिच्छेद  क्र. 5  1 िोजीमहािाष्र िोजी  महािाष्र 
5 परिच्छेद क्र.6 2 कोटीएिढा ससुज्जता कोटी ऐिढा ससुज्जता 
8 जोडपत्र क्र.3 

परिच्छेद क्र.3 
2 त्र्यापेक्षा जास्त  रकमांतीना त्र्यापेक्षा जास्त रकमांतीच्र्या 

8 जोडपत्र क्र.3        
परिाच्छेद क्र.3 

3 कार्यालर्यात प्रस्तािाची तपासणी कार्यालर्यात तपासणी 

8 जोडपत्र क्र.3 
परिच्छेद क्र.3 

4 मा अुपाध्र्यक्ष  मा.उपाध्र्यक्ष 

12 जोडपत्र क्र.4      
अन.ु क्र.6 

1 प्रकल्पा सांदिातनागपिू/अमिािती 
रििागाची जलसांपदा रििागाच्र्या 
दिसचुीमध्रे्य  

प्रकल्पासांदिात 
नागपिू/अमिािती जलसांपदा 
रििागाच्र्या दिसचुीमध्रे्य  

 

 



 

14 जोडपत्र क्र.5      
परिच्छेद क्र.1   
जोडपत्र क्र.5 

2 दिसचुीमध्रे्य  किण्र्यात आल्र्याििच 
सरमतीकडे 

दिसचुीमध्रे्य  किण्र्यात 
आल्र्या बाबत सरमतीकडे 

14 परिच्छेद क्र.2 5 बाबत ही शासनाच्र्या  बाबतही शासनाच्र्या  
14 जोडपत्र क्र.5          

परिच्छेद क्र.4 
2 रशर्शकािि रशर्ािि 

14 जोडपत्र क्र.5  
परिच्छेद क्र.4 

4 सदिील िस्त ूखिेदी किण्र्यासाठी 
स्ितांत्र सािशजरनक बाांिकाम 
रनर्यमािलीप्रमाणे 

सदिील िस्त ूखिेदी 
किण्र्यासाठी स्ितांत्रपणे 
सािशजरनक बाांिकाम 
रनर्यमािलीप्रमाणे  

15 जोडपत्रा क्र.5      
अरिप्रार्य परिच्छेद 

1 मळु टांकरलखीत सलग / शब्दिचने 
ऐिजी पढुील प्रमाणे फोड करुन/ 
सिुािणे प्रमाणे िाचािे 

1) अशी िाहने  पिुरिणे ही  
बाब रनरिदेमध्रे्य  घेतल्र्याने  
िाहन व्र्यिस्थेचा मळू प्रश्न  
सटुत  नाही. त्र्यासाठी 
प्रत्र्यािती खचाची तितदू 
नसल्र्यामळेु ठेकेदािानेच 
चालक पेरोल/रडझेल, 
देखिाल दरुुस्ती किीत िाहील 
ति त्र्या िाहनाचा 
कामासाठीचा िापि 
ठेकेदािाच्र्या मजीिि िहातो. 
त्र्यामळेु पिेुशा िेळी ि 
आिश्र्यक तेव्हा कामािि 
िेटी देणे शक्र्य न होऊन उदे्दश 
रिफल होतो. 
2) कार्यालर्यात सांगणक ि 
िरिष्ठ अरिकाऱर्याांना लपॅटॉप 
ही आता आिश्र्यक गोष्ट 
आहे. त्र्या शासनातफे 
आिश्र्यकतेनसुाि ि िेळेिि 
पिुरिले जाणे आिश्र्यक 
आहे. खचश बाांिकामाचा खचश 
म्हणनू न मानता कार्यालर्यीन 
आस्थापनेचा खचश म्हणनू  
मानला जािा. त्र्यामुळे र्या 
बाबी बाांिकामाच्र्या 
रनरिदेमध्रे्य समारिष्ट करु 
नरे्यत.  

19 जोडपत्र क्र. 7           
अरिप्रार्य  

1 र्या प्रकिणाच्र्या मळू ककमतीत झालेली 
एकूण िाढ 65 टककर्याहून 

र्या घटकाांच्र्या मळू ककमतीत 
झालेली एकूण िाढ  65 
टक्क्र्याहून 

33 परिरशष्ट क्र.6         
तािळी प्रकल्प  

5 रद.15.5.2013 ते 6.5.2013 रद.15.5.2013 ते 16.5.2013 

33 परिरशष्ट क्र.6 14 बेबांळा प्रकलप  बेंबळा  प्रकल्प 
 



 

34 परिरशष्ट क्र.7 15 अ क.9  क्िॉन रक्टि कॉन्ट्रॅक्टि (कां त्राटदाि) 
 परिरशष्ट क्र.7 अ क्र.30  श्री शशीक देशपाांडे ििीष्ठ िैज्ञारनक  

िुसिरि र्यांत्रणा पणेू  
श्री.रुपींदिकसग,  सांचालक 
िजूल सिेक्षण ि रिकास 
र्यांत्रणा श्री.शशाांक  देशपाांडे    
िरिष्ठ िैज्ञारनक        िुजल 
सिेक्षण ि रिकास र्यांत्रणा  
पणेु  

445 कार्यशकक्षा क्र.5         
पिीरशष्ट 
अनकु्रमणीका 

5.10 रिद्यतु पिुिठर्यासाठी पिूशसांिचनेची ( 
infrastructure)  िस्तरुनष्ठ ककमत 
रिचािात घेण्र्याबाबत रिद्यतु 
पिुिठर्यासाठी                           
(infrastructure)िस्तरुनष्ठ ककमत 
रिचािात घेण्र्या बाबत. 

रिद्यतु पिुिठर्यासाठी 
पिूशसांिचनेची 
(infrastructure) िस्तरुनष्ठ 
रकमांत रिचािात  घेण्र्या 
बाबत. 

 








































































































































































































































































































