
                                                                               
जलसंपदा विभागाच्या कामाचंे तसेच ल.पा. 
स्थाविक स्तरीय कामाचंे  तावंिक परीक्षण 
(Technical  Audit) ि बाधंकाम परीक्षण (Work 
Audit)  करणे.                                                                                                                                            

                                                   
महाराष्ट्र शासि 

जलसंपदा विभाग 
शासि विणणय क्रमाकं: संकीणण 0616/प्र.क्र.(483/16)/मोप्र 1 

मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंिालय, मंुबई-४०० ०३२. 
वदिाकं:- 25 /07 / २०१६. 

 
संदभण :-  1)  शासि विणणय क्र. संकीणण-2014/ (248/ 2014)/मोप्र-2,  
               वदिाकं 25/8/2014 
         2)  शासि विणणय क्र. संकीणण-2014/ (248/ 2014)/मोप्र-2,  
     वदिाकं 16/3/2015 
प्रस्ताििा : 
 

  महाराष्ट्राच्या विकासात ससचि हा महत्िाचा घटक आहे. जलसंपदा विभागामार्ण त 
कायणप्रकारािुसार सध्या खालील तीि प्रकारची अतंगणत परीक्षणे (Internal Audit ) करण्यात 
येतात.  

अ ) िवरष्ट्ठ कायालयामार्ण त प्रशासकीय कामाचे परीक्षण 

आ ) महालेखापाल, िागपूर याचंे मार्ण त लेखा परीक्षण 

इ ) महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास कें द्र, औरंगाबाद मार्ण त जललेखा परीक्षण. 

2.0 प्रकल्प अवधकाऱयािंी सिके्षण, अन्िषेण, संकल्पि, विविदा विविती, खरेदी, 
यंिसामग्री िापर ि बाधंकाम करतािा घेतलेल्या विणणयाचे परीक्षण  (Technical Audit) 
वियवमतपणे करण्याची विवित अशी यंिणा ि कायणपध्दती सध्या  अस्स्तत्िात िाही.    

3.0      क्षवेिय तावंिक अवधकाऱयािंी विणणय घेतािा विहीत शासि विणणय, पवरपिक, I.S. 
Codes, मागणदशणक सुचिा याचंा अिलंब केला आहे सकिा कसे याचंे परीक्षण िळेचे िळेी होणे 
गरजेचे आहे.  यामुळे संभाव्य चकुा / अवियवमतपणा /सदोष कायणपध्दती यािंा िळेीच  आळा  
बसेल.   तसेच  प्रकल्प कायान्िवयकरणाच्या कालमयादा ि खचण यािर वियंिण राहील.    ससचि  
विषयक विशेष चौकशी सवमतीिे देवखल अशा प्रकारचे तावंिक परीक्षण पथक स्थापि 
करण्याची सुचिा केली आहे.  
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4.0     त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जिवहत यावचकेमध्ये जलसंपदा 
विभागाकडील कामाचंे ियस्थ बाधंकाम विवरक्षण ((Work Audit ) होण्याबाबत मागणी करण्यात 
आलेली आहे.  प्रगती पथािरील बाधंकाम घटकाचं्या  गुणित्तेचे परीक्षण गुणवियंिण यंिणेमार्ण त 
होत असले तरीही झालेल्या प्रकल्प कामाचे आिश्यकतेिुसार तांविक, भौवतक ि आर्थथक 
मुल्यमापि तसेच प्रकल्प घटकापासूि संकस्ल्पत लाभ वमळत आहेत सकिा कसे?  वमळत िसल्यास 
त्याची िस्तुविष्ट्ठ कारणे काय आहेत? याची तपासणी करण्यासाठीची (Work Audit साठी) व्यिस्था 
विमाण करणे आिश्यक आहे.   
 ससचि विषयक विशेष चौकशी सवमतीच्या अहिालातील प्रस्तावित 42 सुधारणाचं्या 
अंमलबजािणीबाबत स्थापि करण्यात आलले्या उपसवमतीिे अशाप्रकारचे बाधंकाम परीक्षण लघु 
पाटबंधारे स्थाविक स्तरीय कामाचंेसुध्दा व्हाि ेअसे अवभप्राय व्यक्त केल.े  

5.0    या पार्श्णभमूीिर ससचि प्रकल्प उभारणीसाठी कायणरत यंिणेच ेव्यिस्थादोष  िळेचेिळेी दूर 
करुि प्रकल्पाची कामे अवधक दजदेार, गवतमाि ि पारदशणकपणे  होऊि योजिेचे संकल्पीत लाभ 
लाभाथींिा होण्यासाठी  वियवमत तांविक परीक्षण ि बाधंकामाच्या परीक्षणासाठी कायमस्िरुपी 
ियस्थ सक्षम व्यिस्था उपयुक्त ठरेल असे शासिाच ेमत बिले आहे.   त्यािुसार खालीलप्रमाणे 
विणणय घेण्यात येत आहे. 

 
   शासि विणणय:- 

( अ ) तावंिक परीक्षण (Technical Audit) 

 6.00     शासिाच्या थेट वियंिणाखालील अस्स्तत्िात असलले्या 5 दक्षता पथकाकंडे सध्या त्याचं्या 
कायणक्षिेातील प्रादेवशक कायालये, मंडळ ि विभागीय कायालयाचंे तांविक परीक्षण करण्याची 
जबाबदारी सोपविण्यात येत आहे.   त्याचप्रमाणे अस्स्तत्िातील तीि गुणवियंिण मंडळाकंडे त्याचं्या 
कायणक्षिेातील कामाच्या गुणवियंिणा बरोबरच बाधंकाम परीक्षण ( Work Audit ) करण्याची 
जबाबदारी सोपविण्यात येत आहे.   

7.0     तांविक परीक्षण ( Technical Audit ) ि बाधंकाम परीक्षण ( Work Audit ) व्यिस्था विमाण 
करण्यामागची शासिाची विचारधारा पुढीलप्रमाणे व्यापक स्िरुपाची आहे. 
7.1  प्रकल्पाचंी बाधंकाम कालमयादा, बाधंकामाचा खचण ि गुणित्ता यािर वियंिण ठेिणे.  तसेच 
प्रकल्पाच ेवियोवजत लाभ वमळत आहेत याची खातरजमा करणे. 
7.2 व्यिस्थादोष ि तावंिक कामकाजातील िटुी िळेच ेिळेी शासिाचे विदशणिास याव्यात ि त्यािर 
उपाय योजिा करणे शासिास शक्य व्हाि.े    



शासि विणणय क्रमांकः संकीणण 0616/प्र.क्र.(483/16)/मोप्र 1 

 

            पृष्ट्ठ 7 पैकी 3  

7.3 तावंिक िटुीबाबतची जबाबदारी विवित करण्याची व्यिस्था विमाण करुि त्यायोगे प्रत्येक 
तावंिक अवधकाऱयात ियैस्क्तक जबाबदारीची जाणीि विमाण करणे. 
7.४     विणणय प्रवक्रयेतील पारदशणकता िाढिणे. 

    7.५     संभाव्य अवियवमततेस िळेीच आळा घालणे. 
    7.६  विहीत शासि विणणय, पवरपिके, I.S. Codes, मागणदशणक सुचिा यांच े
अंमलबजािणीबाबत जागरुकता िाढविणे. 
    7.7   प्रत्येक तावंिक अवधकाऱयाचे विवहत केलेल्या जबाबदारीच्या अिुषंगािे मूल्यमापि 
करणे. 
    7.8  एकंदरीत प्रकल्प कायान्ियीकरणाच्या प्रवक्रयेचे मूल्यिधणि करणे (Value Addition ). 
    7.9  तावंिक/ बाधंकाम परीक्षण करतािा प्रकल्प कामाच्या प्रगतीिर अविष्ट्ट पवरणाम 
होणार िाही याची काळजी घेणे आिश्यक आहे. 
    7.10 साराशंािे तावंिक परीक्षण ही वियत तपासणी राहील.  माि बाधंकाम परीक्षण ही 
शंकास्पद प्रकरणी िस्तुस्स्थती समोर येण्यासाठी विमाण केलेली पारदशणक व्यिस्था आहे. 
 
8 )  तावंिक परीक्षणाची सिणसाधारण कायणपध्दती:- 
       तावंिक परीक्षणाची सिणसाधारण कायणपध्दती पुढीलप्रमाणे राहील. 

  8.1   जलसंपदा विभागाकडील प्रत्येक प्रादेवशक कायालयाचे ि मंडळ कायालयाचे 
तावंिक परीक्षण दरिषी करण्यात याि.े   प्रत्येक विभागीय कायालयाचे तांविक परीक्षण दोि 
िषातूि एकदा करण्यात याि.े माि तपासणीचे िळेी मागील तपासणीच्या वदिाकंापासूिच्या 
सिण विणणयाचंे परीक्षण कराि.े 
     8.२  या परीक्षणामध्ये विविध स्तरािरील तावंिक मान्यता, विविदा मान्यता, अवतवरक्त बाब 
दरसूची, विविदा बाबीतील पवरमाण िाढ, संकल्पवचि मान्यता, दरसुची बाहय मंजुर केलेले 
दर इत्यादी बाबींबाबत क्षवेिय अवधकाऱयािंी घेतलेले विणणय शासिािे विहीत केलेल्या 
मागणदशणक सुचिा, पवरपिके, शासि विणणय, आय. एस. कोड  या प्रमाणेच होत आहे याची 
खातरजमा करािी.  याबाबत काही विचलि होत असल्यास अशा बाबी विदशणिास आणण्यात 
याव्यात.  
  8.3  तावंिक परीक्षण अहिाल तपासणीच्या वदिाकंािंतर आठ वदिसातं अधण पवरच्छेद   ( Half 
Margin) स्िरुपात शासिास सादर करािा ि सिण संबवंधत िवरष्ट्ठ कायालयािंा प्रत पाठिािी. 
 8.4  तावंिक परीक्षण अहिाल प्राप्त झाल्यािंतर मुख्य अवभयंता (दक्षता ि प्रकल्प) तथा 
सहसवचि हे प्रत्येक वतमाहीच्या शेिटच्या आठिडयात प्रदेश कायालयास भटे देऊि त्या 
वतमावहत करण्यात आलेल्या तावंिक परीक्षण अहिालाचंे िाचि करतील ि महत्िाच्या बाबी 
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शासिाच्या विदशणिास आणतील. मंडळ कायालय ि विभागीय कायालयाचे अहिाल िाचि 
अधीक्षक अवभयंता, दक्षता पथक करतील ि महत्िाचे बाबी शासिाच्या विदशणिास आणतील. 
8.5   अहिाल िाचिाअंती अंवतम केलले्या आदेशाबंाबत संबंवधत कायालय प्रमुख िस्तुविष्ट्ठ 
खुलासा करतील.  सदर खुलासा विचारात घेऊि शासि स्तरािरुि पुढील कायणिाही करण्यात 
येईल. 

8.6     त्याचप्रमाणे एखाद्या विवशष्ट्ट प्रकरणी शासिािे विदेवशत केल्यास दक्षता पथक प्रकरण 
सापेक्ष तपासणी करुि शासिास अहिाल सादर करेल. 

 ( ब )   बाधंकाम परीक्षण ( Work Audit ) सिणसाधारण कायणपध्दती:- 

 9.0  अस्स्तत्िातील 3 गुणवियंिण मंडळाकंडे त्याचं्या कायणक्षिेातील कामाबंाबतचे गुणवियंिणा 
बरोबरच बाधंकाम परीक्षण ( Work Audit ) करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येत आहे.   
  9.1  एखाद्या विवशष्ट्ट प्रकल्पाच्या वकें िा प्रकल्प घटकाचं्या बाधंकामाबाबत शंकास्पद पवरस्स्थती 
प्राथवमक चौकशीत विदशणिास आल्यास सविस्तर बांधकाम परीक्षणाबाबत शासि विदेश देईल.  असे 
विदेश प्राप्त झाल्यािंतर अशा प्रकल्पाचे सकिा प्रकल्प घटकाच्या बाधंकामाचे परीक्षण संबंवधत 
अधीक्षक अवभयंता गुणवियंिण मंडळ हे करतील ि त्याबाबतचा अहिाल शासिास सादर करतील. 

  9.2    बाधंकाम परीक्षणामध्ये बाधंकामाचे भौवतक, तांविक ि आर्थथक मूल्यमापि करुि झालेले काम 
हे झालेल्या खचाशी सुसंगत आहे सकिा कसे याची तपासणी करणे अवभपे्रत आहे.   त्याचप्रमाणे 
कायणक्षिेािर झालेले काम मंजूर संरेखा, मंजूर संकल्पवचि, विवहत मािका (Specifications) िुसार 
झाले आहे ि ते संकस्ल्पत लाभ देण्याच्या दृष्ट्टीिे सक्षम/ उपयुक्त आहे याची खातरजमा करणे अवभपे्रत 
आहे. 

10.  तावंिक परीक्षणाच्या ि बाधंकाम परीक्षणाच्या िरील िमूद बाबी या प्रावतविधीक स्िरुपाच्या असूि 
याबाबत सविस्तर मागणदशणक सुचिा / िमुिे शासि स्तरािरुि िळेोिळेी स्ितंिपणे विगणवमत करण्यात 
येतील. 

11.     सद्य:स्स्थतीत ग्रामविकास ि जलसंधारण विभागातंगणत गुण वियंिण मंडळे ि दक्षता पथके 
कायणरत िाहीत, ती त्यािंी त्िवरत विमाण करािीत.   

दरम्यािच्या काळात एखाद्या विवशष्ट्ट प्रकरणी सवचि (ग्राम विकास ि जलसंधारण) यािंी प्रधाि 
सवचि (जलसंपदा) यािंा वििंती केल्यास जलसंपदा विभागाकडील गुण वियंिण मंडळांिी त्याचं े
कायणक्षिेातील स्थाविक स्तर योजिेचे बाधंकाम परीक्षण कराि.े 

12.    तांविक परीक्षण अमंलबजािणीसाठीची दक्षता पथकास  आिश्यक यंिणा :- 
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       प्रत्येक दक्षता पथकास सदर तावंिक परीक्षणाची अवतवरक्त  जबाबदारी  प्रभािीपणे  पार  पाडता 
यािी  यासाठी आिश्यक  असणाऱी  आस्थापिा जलसंपदा  विभागाकडील अन्यि उपलब्ध  असलेल्या  
आस्थापिेतूि  समातंरवरत्या  वर्रिा- वर्रिीिे उपलब्ध करुि देण्यात येत आहे.  पाचही दक्षता 
पथकाचंा एकवित सुधारीत आकृवतबंध सोबतच्या पवरवशष्ट्ट-१ िुसार राहील.  माि गुणवियंिण 
मंडळाकडे सोपविलेली बाधंकाम पवरक्षणाची कायणिाही त्यांिी उपलब्ध आस्थापिेतूिच कराियाची 
आहे.   

13.      सदर शासि विणणय सदंर्थभत क्रमाकं 1 ि 2 अन्िये गठीत केलेल्या ससचि विषयक विशेष  

चौकशी सवमतीच्या अहिालातील प्रस्तावित 42 सुधारणाचं्या अंमलबजािणीसाठी 
शासिस्तरािर अवतवरक्त मुख्य सवचि (गृह) याचं्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या सवमतीच्या 
वदिाकं 8/7/2016 रोजीच्या बैठकीत चचेअंती झालेल्या मान्यतेिुसार विगणवमत करण्यात येत 
आहे.     

     सदर शासि विणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंत स्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असूि त्याचा संकेताकं 201607251236135527 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्िाक्षरीिे साक्षाकंीत करुि काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार ि िािािे.  

 
 

 
                                                                                            ( र. ए.उपासिी ) 
                                                                                    शासिाचे उप सवचि 
प्रत, 

1)     मा. राज्यपाल याचंे प्रधाि सवचि. 
2)  मा. मुख्यमंिी याचंे प्रधाि सवचि. 
3)  मा. मंिी (जलसंपदा) याचंे खाजगी सवचि. 
4)  मा. मंिी.( जलसंधारण ) याचंे खाजगी सवचि. 
5)   मा. मंिी . राज्यमंिी (जलसंपदा) याचंे स्िीय सहायक. 
6)  मा. मंिी . राज्यमंिी (जलसंधारण) याचंे स्िीय सहायक. 
7)  मा. विधािसभा/विधािपवरषद सदस्य (सिण) 
8)  अ.मु.स. (गृह), गृह विभाग, मंिालय, मंुबई. 
9) प्रधाि सवचि (ज. सं. प्र. ि विकास), जलसंपदा विभाग, मंिालय, मंुबई. 

10)  सवचि (ज. सं. व्य. ि  लाक्षवेि), जलसंपदा विभाग, मंिालय, मंुबई. 
11)  सवचि जलसंधारण विभाग, मंिालय, मंुबई. 
12)  महालेखापाल १ ि २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा ि अिुज्ञेयता), मंुबई/िागपूर. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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13) महालेखापाल १ ि २ महाराष्ट्र राज्य (लेखापवरक्षा), मंुबई/िागपूर, 
14) सिण कायणकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
15) सिण सहसवचि, उपसवचि, जलसंपदा विभाग, मंिालय, मंुबई. 
16) संचालक, लेखा ि कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
17) आ. वि. स. ि उ. स., जलसंपदा विभाग, मंिालय, मंुबई. 
18) सिण मुख्य अवभयंता, जलसंपदा विभाग. 
19) सिण मुख्य अवभयंता, लघु पाटबंधारे  स्थाविकस्तर विभाग  
20) सिण  उपसवचि, जलसंपदा विभाग, मंिालय, मंुबई. 
21) सिण अवधक्षक अवभयंता, जलसंपदा विभाग. 
22) सिण अवधक्षक अवभयंता, लघु पाटबंधारे  स्थाविकस्तर  विभाग. 
23) सिण कायणकारी अवभयंता, जलसंपदा विभाग. 
24) सिण कायणकारी अवभयंता, लघु पाटबंधारे  स्थाविकस्तर  विभाग 
25) मोप्र-१ कायासि संग्रहाथण. 
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      शासि विणणय क्र. संकीणण 0616/प्र.क्र.(483/16)/मोप्र 1; वदिांक- 25 /7 / २०१६ च ेसहपि. 

                                    पवरवशष्ट्ट-१ 
अस्स्तत्िातील  5 दक्षता पथकांचा एकवित सधुारीत आकृतीबंध 
 

अ.क्र. पद अस्स्तत्िातील 5 
दक्षता पथकांचा 

आकृतीबधंािुसार 
एकवित पदसंख्या 

 सुधारीत आकृतीबधंािुसार    
एक दक्षता 
पथकाची 
पदसंख्या 

5 दक्षता 
पथकांची 

होणारी एकवित 
पदसंख्या 

१ अधीक्षक अवभयंता 5 1 5 
२ उच्चश्रेणी लघुलेखक -- 1 5 
३ कायणकारी अवभयंता -- 2 10 
४ स्थापत्य उप अवभयंता 10 5 25 
५ यांविकी उप अवभयंता -- 1 5 
६ विद्यतु उप अवभयंता --  1 5 
7 सहाय्यक अवभयंता 

श्रेणी-2 
2 -- -- 

8 कविष्ट्ठ अवभयंता 2 -- -- 
9 प्रथम वलवपक 6  -- 

10 िवरष्ट्ठ वलवपक 14 1 5 
11 कविष्ट्ठ वलवपक/ 

टंकलेखक 
5 5 25 

12 संगणक चालक -- 2 10 
१3 िाहि चालक 10 4 20 
14 िाईक 16 1  

30  वशपाई  4 
 चौकीदार  1 

 एकूण 80 29 145 
 

वटप :  दक्षता पथक, ठाणे/ पुणे/ औरंगाबाद/ िागपूर/ अमरािती विहाय सधुावरत 
आकृवत-बंधािुसार एकूण 145 पदांची पदविहाय र्ोड दशणविणाऱा शासि विणणय 
स्ितंिपणे विगणवमत करण्यात येईल. 
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