जलसपंदा विभागांतगगत करण्यात येणा-या
कामांचे

तांविक

परीक्षण

करण्यासाठी

विवित कराियाची प्रपिे (वििरणपिे).

मिाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग
शासन पवरपिक क्र.संकीणग-0616/प्र.क्र.483/16/मोप्र-1
मंिालय, मंबई - 400 032.
वदनांक:- 21 मे 2018
संदभग : 1) शासन वनणगय क्र. संकीणग-0616/प्र.क्र.483/16/मोप्र 1,जलसंपदा विभाग,
वद.25/7/2016.
2) शासन वनणगय क्र.संकीणग-0616/प्र.क्र.483/16/मोप्र-1, 26ऑक्टोबर,2016
प्रस्तािना:जलसंपदा विभागाच्या कामांचे तसेच ल. पा. स्थावनक स्तरीय कामांचे तांविक परीक्षण ि
बांधकाम परीक्षण करणेसाठी संदभग क्र.1अन्िये शासन वनणगय वनगगवमत केला आिे. तसेच संदभग क्र.
2 अन्िये जलसंपदा विभागाच्या कामांचे तसेच ल. पा. स्थावनक स्तरीय कामांचे तांविक परीक्षण
(Technical Audit) ि बांधकाम परीक्षण (Work Audit) करण्याच्या विवित नमन्यांचा मसदा तयार
करण्याच्या अनषंगाने सवमती गठीत करण्यात आली िोती.
त्यानसार दक्षता पथक (पणे पवरमंडळ) पाटबंधारे विभाग, पणे यांनी तांविक परीक्षण
(Technical Audit) कराियाचे प्रारुप कायगपध्दती अनषंवगक प्रपिांची प्रारुपे तयार करुन शासनास
सादर केलेली आिेत. सदर प्रपिे विवित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन िोते . त्या अनषंगाने
खालील प्रमाणे मागगदशगक सूचना दे ण्यात येत आिे त.
मागगदशगक सूचना:जलसंपदा विभागाच्या कामांचे तांविक परीक्षण (Technical Audit) करण्यासाठी विवित
नमन्यातील वििरणपिे (वििरणपि क्र.1 ते 15) सोबत जोडण्यात आली आिेत. त्या अनषंगाने
तांविक परीक्षण करताना खालील सूचनांचे पालन करािे.
1) तांविक परीक्षण प्रथमत: सरु करतांना िे परीक्षण माचग 2017 / एवप्रल 2017 पासून सरु करीत
असल्याचे गृिीत धरुन 1 जलै 2016 ते 30 जून 2017 या कालािधीपासून सरु करािे.
2) विभागीय कायालयाचे तांविक परीक्षण िे दोन िषातून एकदा कराियाचे असल्यामळे तांविक
परीक्षणाचा प्रथम कालािधी िा 1 जलै 2015 ते 30 जून 2017 असा असािा.
3) तांविक परीक्षणाच्या िेळेस सोबत जोडलेल्या वििरणपिांमध्ये माविती संबंवधत कायालयाने
भरुन दे णे अपेवक्षत आिे.
4) वििरणपिे भरुन दे तांना त्यासोबत त्या कायालयाकडे असलेला कायगभार / कायगभाराचा
प्रकार, एकूण असलेले मोठे , मध्यम, लघ प्रकल्प, उपलब्ध असलेला िार्षषक वनधी ि खचग,
उपलब्ध आस्थापना इत्यादीबाबतची पवरपूणग वटपणी जोडणेत यािी.
5) वििरणपिांमधील मावितीच्या आधारे

तांविक वनरीक्षण पथकाच्या तपासणीअंती कािी

प्रकरणे / प्रकल्प सखोल क्षेिीय तपासणी करता वनिडता येणे सलभ जाईल.

शासन पवरपिक क्रमांकः संकीणग-0616/प्र.क्र.483/16/मोप्र-1

6) ज्या कायालयाचे तांविक परीक्षण कराियाचे आिे त्या कायालयांना तांविक वनरीक्षण पथक
क्षेिीय भेट दे ऊन तांविक परीक्षण अििाल तयार करतील तसेच त्या कायालयाकडे
असलेल्या कामाचा व्याप लक्षात घेऊन सिगसाधारणपणे 4 वदिस ते 7 वदिस एिढा क्षेिीय
भेटीचा कालािधी असािा.
7) तांविक वनरीक्षण पथकाच्या क्षेिीय भेटीमध्ये संदर्षभय शासन वनणगय क्र. 1 मधील मद्दा क्र. 8.2
मध्ये नमूद केलेप्रमाणे कािी प्रकरणे वनिडू न, सदर प्रकरणाच्या अभ्यासाअंती शासन वनणगय,
पवरपिके, आय. एस. कोड तसेच शासनाने वदलेल्या सूचनांमध्ये विचलन िोत असल्यास,
तांविक परीक्षण अििालात या बाबी नमूद कराव्यात.
8) संदर्षभय शासन वनणगय क्र. 1 मधील मद्दा क्र. 8 मध्ये नमद केलेल्या सिग बाबींचे पालन करािे.
सदर शासन पवरपिक मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या स्थळािर
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 201805211436533227 असा आिे. िा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आिे.
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार ि नािाने.

Sharad Shankar
Dabhadkar
सोबत- वििरणपिे 1 ते 15 .
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( शरद दाभाडकर )
शासनाचे अिर सवचि

प्रत,
1) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सवचि.
2) मा.मख्यमंिी यांचे प्रधान सवचि.
3) मा.मंिी (जलसंपदा)यांचे खाजगी सवचि.
4) मा.राज्यमंिी (जलसंपदा)यांचे स्िीय सिायक.
5) मा.विधानसभा/विधानपवरषद सदस्य (सिग)
6) प्रधान सवचि (ज.स.प्र. ि विकास) जलसंपदा विभाग,मंिालय,मंबई.
7) सवचि (ज.सं. ि लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग,मंिालय,मंबई.
8) मिालेखापाल 1 ि 2 मिाराष्ट्र राज्य (लेखा ि अनज्ञेयता),मंबई/नागपूर
9) सिग सि सवचि, उप सवचि, जलसंपदा विभाग,मंिालय,मंबई.
10) संचालक,लेखा ि कोषागारे,मिाराष्ट्र राज्य,मंबई.
11) आ.वि.स. ि उ.स., जलसंपदा विभाग,मंिालय,मंबई.
12) सिग कायगकारी संचालक, जलसंपदा विभाग.
13) सिग मख्य अवभयंता, जलसंपदा विभाग.
14) सिग अवधक्षक अवभयंता, जलसंपदा विभाग.
15) सिग कायगकारी अवभयंता, जलसंपदा विभाग.
16) मोप्र-1 कायासन संग्रिाथग.
पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

त ांत्रिक परीक्षण (Technical Audit)

त्रििरणपि क्रम ांक 01
त ांत्रिक परीक्षण (Technical Audit)

प्रकल्प घटक ांचे क म सुरू करण्य पूिी त ांत्रिक मांजरु ी प्रद न करत न सत्रिस्तर सिेक्षण, सांकल्पन करुन सक्षम अत्रिक री य ांनी सांकल्पत्रचि स मां जरू ी प्रद न केल्य ब बत त्रिििरणपि
क यालय ांचे न ि
मां डळ :1) मह मां डळ परीक्षण चे िर्ष 2) प्रदे ि
परीक्षण क ल ििी3) मां डळ
4) त्रिर् ग -अ.क्र.

1

टिप :-

प्रकल्प

2

1)
2)

घटक

3

अांद जपिक चे न ि

4

अांद जपिक स ठी आिश्यक

सांकल्पत्रचि स सक्षम

अांद जपिक स

अांद जपिक त सम त्रिष्ट

असलेले सांकल्पत्रचि तय र

क्षे िीय अत्रिक री य ांनी

त ांत्रिक मां जरु ी सांदर्ष

असलेल्य घटक चे प्रत्यक्ष

करुन म न्यतेस ठी त्रिफ रस

म न्यत प्रद न केल्य च

ि त्रदन ांक

क्षे िीय क म सुरु केल्य च

केल्य च सांदर्ष
5

सांदर्ष
6

7

त्रदन ांक
8

संकल्पन व संकल्पटित्र कोणी तयार केले ( उदा. टिझाईन टिव्हीजन / सीिीओ इ. ) यािा उल्ले ख क्र. 5 च्या रकान्यात करावा.
ज्या कायालयांिे तांटत्रक परीक्षण करण्यात येणार आहे . ( मु.अ./ अ.अ. / का.अ. ) तयांनी तांटत्रक मंजरु ी टदले ल्या अंदाजपत्रकांिा तपशील या टववरणपत्रात द्यावा. अन्य कायालयाने
टदले ल्या तांटत्रक मंजरु ीच्या अंदाजपत्रकांिा तपशील दे ऊ नये.

3)

प्रतयक्ष क्षेत्रीय तांटत्रक परीक्षणाच्या वेळेस काही टनविक अंदाजपत्रकािी छाननी करण्यात येवून सटवस्तर संकल्पन केले का ॽ संकल्पटित्रास सक्षम अटिकारी यांनी मंजरु ी प्रदान केली
का ॽ टिझाईन टिव्हीजन / सीटिओ यांनी टशफारस केलेल्या संकल्पटित्रात क्षेत्रीय स्तरावर मंजरु ी प्रदान करताना काही फेरफार केले का ॽ आटण केले असल्यास तयािी सटवस्तर
तांटत्रक टववेिनािी नोंद ठे वण्यात आली आहे का ॽ या बाबी तपासण्यात येतील.

पत्ररक्षण अत्रिक -य चे न ि ि सही

Sharad Shankar
Dabhadkar
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रववरणपत्र क्रमांक 02
तांरत्रक परीक्षण (Technical Audit)
विनअंतर सुधाररत केले असल्यास त्याचे रववरणपत्र
कायालयांचे नाव
1) मिामंडळ -

मं डळ :परीक्षणाचे वर्ष -

2) प्रदे श

-

परीक्षण कालावधी-

3) मं डळ

-

4) रवर्ाग

--

अ.

प्रकल्प / प्रकल्पाचे

प्रशासकीय मान्यता / अद्ययावत

क्र.

घटक

सुधाररत प्रशासकीय मान्यता

बांधकाम सारित्याचा प्रकार

2

3

सुधाररत केलेले विन

सुधाररत विन अंतरास

अंतर

मंजरु ी प्रदान केल्याचा

अद्ययावत सुधाररत प्रशासकीय

मं जरु ीचे वर्ष
1

मं जरू प्रशासकीय मान्यता /

संदर्ष

मान्यते मधील विन अंतर
4

5

6

पररक्षण अरधका-याचे नाव व सिी

Sharad Shankar Dabhadkar
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7

धववरणपत्र क्रमांक 03

तांधत्रक परीक्षण (Technical Audit)
प्रकल्पाच्या घळभरणीस मं जरु ी प्रदान करताना आवश्यक ससचन क्षमता धनमाण झाल्याबाबत धववरणपत्र
कायालयांचे नाव
1) महामंडळ -

परीक्षणाचे वर्ष -

2) प्रदे श

-

परीक्षण कालावधी-

3) मं डळ

-

4) धवभाग
अ.क्र.

1

मं डळ :-

-प्रकल्प

2

घळभरणी केल्याचे वर्ष व

घळभरणीस मंजरु ी प्रदान करताना

घळभरणीस मं जरु ी प्रदान करण्याचे धदनांकास

मंजरु ीचा तपशील

आवश्यक असलेली धनर्ममत ससचन क्षमता

प्रत्यक्ष धनमाण झालेली ससचन क्षमता

3

4

5

परीक्षण अधधका-याचे नाव व सही

Sharad Shankar
Dabhadkar
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वििरणपत्र क्र. 04
तांवत्रक परीक्षण (Technical Audit)
पाणीसाठा ि ससचन वनर्ममती उद्दीष्ट ि साध्य याबाबतचे वििरणपत्र
कायालयांचे नाि
1) महामं डळ
2) प्रदे श
3) मं डळ
4) विभाग
अ.क्र.

1

मंडळ :-

-

परीक्षणाचे िर्ष -

-

परीक्षण कालािधी-

-प्रकल्प

2

पाणीसाठा ( दलघमी )
उद्दीष्ट

साध्य

साध्य झाले नसल्यास संवक्षप्त कारणे

उद्दीष्ट

3

4

5

6

ससचनक्षे त्र वनर्ममती (हे )
साध्य झाले नसल्यास संवक्षप्त
साध्य
कारणे
7

8

परीक्षण अवधका-याचे नाि ि सही

Sharad Shankar
Dabhadkar
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वििरणपत्र क्रम ांक 05

त ांवत्रक परीक्षण (Technical Audit)
पूणष कर िय चे प्रकल्प ांब बत वििरणपत्र
क यालय ांचे न ि

मांडळ :-

1) मह मांडळ 2) प्रदे श
3) मां डळ
4) विभ ग
अ.क्र.
1

टिप :-

परीक्षण चे िर्ष परीक्षण क ल िधी-

-एकू ण पूणष कर िय चे प्रकल्प
(श सन/ मह मां डळ च्य विवहत उद्दीष्ट नुस र )
2

पूणष केलेले प्रकल्प
( स ध्य )

3

अपूणष प्रकल्प ांचे न ि

अपूणष असल्य ची सांवक्षप्त क रणे

4

5

रकाना क्र. 4 व 5 मध्ये प्रकल्पटनहाय माटहती द्यावी.

परीक्षण अवधक -य चे न ि ि सही

Sharad Shankar
Dabhadkar

Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Resources
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=531ee7ca7a2d3a1d0ad6391d978b4614a6f407abdc727
6384df12925c283058f, cn=Sharad Shankar Dabhadkar
Date: 2018.05.21 14:52:05 +05'30'

नववरणपत्र क्रमांक 06
तांनत्रक परीक्षण (Technical Audit)
निनवदांिा नदलेल्या मुदत वाढीबाबत नववरणपत्र
कायालयांचे िाव
1) महामंडळ 2) प्रदे श
3) मंडळ

परीक्षणाचे वर्ष परीक्षण कालावधी-

-

4) नवभाग
अ.क्र.

मंडळ :-

-निनवदा

निनवदे चे िाव

प्रकल्प

क्रमांक

पूणष करावयाचा

नदलेल्या मुदतवाढी

मूळ

मुदतवाढ नदलेला

मूळ कालावधी व

एकू ण

कालावधीिंतरचा

सक्षम प्रानधकारी

नदिांक

मुदतवाढीसाठी नदलेली कारणे

एकू ण वाढीव
कालावधी व
नदिांक

1

टिप :-

2

3

4

5

6

7

8

9

1) ज्या टिटिदाांिा मुदतिाढ टदले ली आहे , त्याच टिटिदाांची माटहती द्यािी.
2) ज्या कायालयाांिा ताांटिक परीक्षण पथकािे माटहती माटितली आहे , फक्त त्याच कायालयाांिी टदलेल्या मुदतिाढींची माटहती द्यािी.
3) ताांटिक परीक्षण पथकाच्या क्षेिीय भेिीत काही टििडक टिटिदाांच्या बाबतीत टदलेली मुदतिाढ समथथिीय आहे ककिा कसे याचा आढािा घे ण्यात येईल.

परीक्षण अनधका-याचे िाव व सही

Sharad Shankar
Dabhadkar

Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water
Resources Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=531ee7ca7a2d3a1d0ad6391d978b4614a6f407abdc7
276384df12925c283058f, cn=Sharad Shankar Dabhadkar
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वििरणपत्र क्रम ांक 07
त ांवत्रक परीक्षण (Technical Audit)
वनर्ममत झ लेले प्रकल्प ि ससचनक्षे त्र ब ांधक म विभ ग कडू न ससचन व्यिसथ पन विभ ग स हसत ांतरण ब बत वििरणपत्र
क यालय ांचे न ि
1) मह मां डळ
2) प्रदे श

-

परीक्षण चे िर्ष -

-

3) मांडळ

परीक्षण क ल िधी-

-

4) विभ ग
अ.क्र.

मां डळ :-

--

पूणष झ लेल
प्रकल्प

हसत ांतरण ची

हसत ांतरण झ ले

सद्यस्सथती

नसल्य स सांवक्षप्त
क रणे

1

2

3

4

अांशत: पूणष झ लेल्य प्रकल्प चे ससचन क्षे त्र हसत ांतरण
प्रकल्प चे न ि

वनर्ममत क्षे त्र (हे )

5

6

हसत ांतवरत क्षे त्र
(हे )

हसत ांतवरत झ ले नसल्य स सांवक्षप्त क रणे

7

8

परीक्षण अवधक -य चे न ि ि सही

Sharad Shankar
Dabhadkar

Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water
Resources Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
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वववरणपत्र क्रमाांक 08
ताांवत्रक परीक्षण (Technical Audit)
प्रकल्पाांच्या अमां लबजावणीसाठी सीपीएम / पटष ( CPM / PERT) पद्धती वापरण्याबाबत वववरणपत्र
कायालयाांचे नाव
1) महामांडळ

-

2) प्रदे श

-

3) मांडळ

-

4) ववभाग

परीक्षणाचे वर्ष परीक्षण कालावधी-

--

अ.क्र.

CPM / PERT पध्दती राबववण्यात ये त असलेला प्रकल्प

प्रकल्पाचा घटक अथवा टप्पा

1

2

3

परीक्षण अवधका -याचे नाव व सही

Sharad Shankar
Dabhadkar

Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadkar
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नववरणपत्र क्रमांक 09
तांनत्रक परीक्षण (Technical Audit)
Dry Potential बाबत नववरणपत्र
कार्यालर्यांचे नाव
1) महामंडळ

-

2) प्रदे श

-

3) मं डळ

-

4) नवभाग
अ.क्र.

मं डळ :परीक्षणाचे वर्ष परीक्षण कालावधी-

-प्रकल्प

परीक्षणा पर्यं तचे सिंचन

सिंचन क्षमता ननर्ममती

िंाध्र्य झालेल्र्या

तफावत क्षे त्र (हे .)

क्षमता ननर्ममतीचे उद्दीष्टे

िंाध्र्य

सिंचन ननर्ममती पै की प्रत्र्यक्ष

तफावत क्षे त्रािं पाणी न

(4-5)

पोहचण्र्याची कारणे

पाणी पोहचलेले क्षे त्र (हे .)
1

टिप :

2

3

4

5

6

7

क्षेत्राचे आकडे हे क्िर मध्ये द्यावेत.

परीक्षण अनधका-र्याचे नाव व िंही

Sharad Shankar
Dabhadkar

Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water
Resources Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
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वििरणपत्र क्रम ांक 10
त ांवत्रक परीक्षण (Technical Audit)
म न्यत प्र प्त प्रश सकीय म न्यत / सुध वरत प्रश सकीय म न्यत अहि ल तील व्य प्तीतील क्षे त्रीय स्तर िर करण्य त आलेल्य
बदल ब बत वििरणपत्र
क यालय ांचे न ि
1) मह मांडळ

-

2) प्रदे श

-

3) मांडळ

-

4) विभ ग
अ.क्र.

मांडळ :परीक्षण चे िर्ष परीक्षण क ल िधी-

-प्रकल्प

प्रश सकीय म न्यत / अद्यय ित

अद्यय ित श सन चे धोरण नुस र व्य प्तीतील

व्य प्तीतील बदल नुस र प्रत्यक्ष

सुध वरत श सकीय म न्यत

करण्य त आलेल्य बदल चे सांवक्षप्त वििरण

क्षे त्रीय क म सुरु केल्य च वदन ांक

मां जरु ीचे िर्ष

प णीस ठ ि ढ ससचन क्षे त्र ि ढ

ब ांधक म
घटक ची
सकमति ढ

1

2

3

4

5

6

7

परीक्षण अवधक -य चे न ि ि सही

Sharad Shankar
Dabhadkar

Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Resources
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वििरणपत्र क्रम ांक 11

त ांवत्रक परीक्षण (Technical Audit)
म न्र्यत प्र प्त प्रश सकीर्य म न्र्यत / सुध वरत प्रश सकीर्य म न्र्यतेपेक्ष अवधक खचष झ लेल्र्य प्रकल्प ांब बत वििरणपत्र
क र्यालर्य ांचे न ि :
1) मह मां डळ
2) प्रदे श
3) मां डळ
4) विभ ग
अ.क्र.

-

परीक्षण चे िर्ष -

-

परीक्षण क ल िधी-

-प्रकल्प

अद्यर्य ित म न्र्यत प्र प्त प्रश सकीर्य
म न्र्यत / सुध वरत प्रश सकीर्य म न्र्यत

2

1

टिप

:-

ककमत ( रु. कोटी)

िर्ष

3

4

अद्यर्य ित खचष

म न्र्यतेपेक्ष

म न्र्यतेपेक्ष अवधक खचष

( रु. कोटी )

अवधक खचष

करण्र्य स सक्षम स्तर िरुन

( रु. कोटी )

मांजरु ी वदल्र्य ब बतचे पत्र/
सांदभष

5

6

7

ज्या प्रकलपाांचा खचच अद्ययावत सुधाटित प्रशासकीय मान्यता / प्रशासकीय मान्यते पेक्षा जास्त झाले ला आहे , त्याच प्रकलपाांची माटहती या
टवविणपत्रात द्यावी.

परीक्षण अवधक -र्य चे न ि ि सही

Sharad Shankar
Dabhadkar
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वििरणपत्र क्रम ांक 12
त ांवत्रक परीक्षण (Technical Audit)
जमीन त ब्र्य त नसत न सुरु करण्र्य त आलेल्र्य प्रकल्प ांब बतचे वििरणपत्र
क र्यालर्य ांचे न ि :
1) मह मां डळ

-

2) प्रदे श

-

3) मांडळ

-

4) विभ ग

अ.क्र.

1

परीक्षण चे िर्ष परीक्षण क ल िधी-

-प्रकल्प / प्रकल्प घटक

2

क म चे न ि

3

वनविद क्रम ांक

4

र्य वनविदे कवरत

वनविदे स क र्यारां भ

जमीन त ब्र्य त नसत न क म

ल गण री

आदे श दे त न

सुरु करण्र्य ची क रणवमम ांस

आिश्र्यक जमीन

त ब्र्य त असलेली

(हे .)

जमीन (हे .)

5

6

7

परीक्षण अवधक -र्य चे न ि ि सही

Sharad Shankar
Dabhadkar

Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water
Resources Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=531ee7ca7a2d3a1d0ad6391d978b4614a6f407abdc7
276384df12925c283058f, cn=Sharad Shankar Dabhadkar
Date: 2018.05.21 14:53:09 +05'30'

वििरणपत्र क्रम ांक 13
त ांवत्रक परीक्षण (Technical Audit)
पर्यािरण ि िन विभ ग ची म न्र्यत नसत न सुरु असलेल्र्य प्रकल्प ांचे वििरणपत्र
क र्यालर्य ांचे न ि :
1) मह मांडळ

-

2) प्रदे श

-

3) मां डळ

-

4) विभ ग
अ.क्र.

परीक्षण चे िर्ष परीक्षण क ल िधी-

-प्रकल्प

प्रकल्प च्र्य

कोणत्र्य घटक स पर्यािरण / िन

विभ ग ची म न्र्यत आिश्र्यक आहे ? तसेच म न्र्यत न

पर्यािरण विभ ग च्र्य म न्र्यतेची

िन विभ ग च्र्य म न्र्यतेची

सद्यश्थथती

सद्यश्थथती

4

5

घेत क म सुरु आहे अथि वनविद वनश्श्चत करुन
क र्यारां भ आदे श वदले आहे त.
1

2

3

परीक्षण अवधक -र्य चे न ि ि सही

Sharad Shankar
Dabhadkar
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वििरणपत्र क्रम ांक 14
त ांवत्रक परीक्षण (Technical Audit)
Health Status Report (DSO) नुस र धरण ांच्र्य त्रुटींब बतचे वििरणपत्र
क र्यालर्य ांचे न ि :
1) मह मांडळ

-

2) प्रदे ि

-

3) मां डळ

-

4) विभ ग
अ.क्र.

परीक्षण चे िर्ष परीक्षण क ल िधी-

-धरण ांची िगषि री

त्रुटीची िगषि री

(I/II/III)
आढळलेल्र्य त्रुटींची सांख्र्य
2

1

टिप : 1)

3

पै की उप र्य र्योजन पूणष करुन

वनि रण न झ लेल्र्य त्रुटींच सांवक्षप्त

त्रुटींचे वनि रण झ लेल्र्य ांची सांख्र्य

तपविल ि क रणे

4

5

मुख्य अटियंता यांनी Class I Dams बाबत, अधीक्षक अटियंता यांनी Class II Dams बाबत व काययकारी अटियंता यांनी Class III Dams
बाबत आकडे वारी द्यावी.

2) तांटिक पटरक्षणाचा वेळेस D.S.O. यांनी प्रटसध्द केले ला अद्ययावत Health Status Report शी सुसंगत आकडे वारी द्यावी.

परीक्षण अवधक -र्य चे न ि ि सही

Sharad Shankar
Dabhadkar
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त ांत्रिक परीक्षण (Technical Audit)

त्रििरणपि क्रम ांक 15
त ांत्रिक परीक्षण (Technical Audit)

त्रिगर सिंचन प णी ि पर च र् ांडिली खचष ििंूल करण्र्य ि ित त्रििरणपि
क र्यालर्य ांचे न ि :
1) मह मां डळ 2) प्रदे श
3) मां डळ
4) त्रिर् ग -अ.क्र.
1

परीक्षण चे िर्ष परीक्षण क ल िधी-

प्रकल्प
2

त्रिगर सिंचन िं मां जरु ीच िंांदर्ष
3

उपर्ोक्त त्रिगर सिंचन िंांस्थे कडू न

र्य पैकी प्रत्र्यक्ष ििंूल झ लेल अद्यर्य ित

ििंूल कर िर्य च र् ांडिली खचष

खचष

4

5

परीक्षण अत्रधक -र्य चे न ि ि िंही

Sharad Shankar
Dabhadkar
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