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संदभग : 1) र्ासन वनणगय क्र. संकीणग-0616/प्र.क्र.483/16/मोप्र 1,जलसंपदा विभाग,
वद.25/7/2016.
2) र्ासन वनणगय क्र.संकीणग-0616/प्र.क्र.483/16/मोप्र-1, 26 ऑक्टोबर,2016
3) र्ासन पवरपिक क्र.संकीणग-0616/प्र.क्र.483/16/मोप्र-1, 21 मे,2018
प्रस्तािना:जलसंपदा विभागाच्या कामांचे तसेच ल. पा. स्थावनक स्तरीय कामांचे तांविक परीक्षण ि
बांधकाम परीक्षण करणेसाठी संदभग क्र.1अन्िये र्ासन वनणगय वनगगवमत केला आहे. तसेच संदभग क्र. 2
अन्िये जलसंपदा विभागाच्या कामांचे तसेच ल. पा. स्थावनक स्तरीय कामांचे तांविक परीक्षण
(Technical Audit) ि बांधकाम परीक्षण (Work Audit) करण्याच्या विवहत नमन्यांचा मसदा तयार
करण्याच्या अनषंगाने सवमती गठीत करण्यात आली होती. सदर सवमतीने वदलेल्या अहिालाच्या
अभ्यासाअंती र्ासनाने संदभग क्र.3 अन्िये वििरणपिे विवहत केली आहेत.
उपरोक्त संदभग क्र. 1 च्या र्ासन वनणगयातील मद्या क्र. 8 मध्ये तांविक पवरक्षणाची सिगसाधारण
कायगपध्दती विषद करण्यात आली आहे. तथावप, तांविक पवरक्षण अहिाल प्रात त लाल्यानंतर कराियाची
कायगिाहीबाबत विस्तृत कायगपध्दती विषद केलेली नाही. त्याबाबत विवहत कायगपध्दती प्रसृत करण्याचे
र्ासनाच्या विचाराधीन होते. त्या अनषंगाने खालीलप्रमाणे मागगदर्गक सूचना दे ण्यात येत आहेत.
मागगदर्गक सूचना:तांविक पवरक्षण अहिाल प्रात त लाल्यानंतर कराियाची कायगिाहीबाबत संदभग क्र. 1 च्या
र्ासन वनणगयातील मद्या क्र. 8.4 ि 8.5 बाबत खालीलप्रमाणे विस्तृत कायगपध्दती विषद करण्यात येत
आहे .
1) ज्या कायालयाचे तांविक परीक्षण पूणग लाले आहे त्याबाबतचे आक्षेप अधीक्षक अवभयंता, दक्षता
यांनी संबंवधत कायालय प्रमख ि त्या कायालयाचे वनकटचे िवरष्ट्ठ कायालय यांना
अनपालनास्ति/स्पष्ट्टीकरणास्ति पाठिािेत. सदरचे स्पष्ट्टीकरण अधीक्षक अवभयंता, दक्षता
यांना कागदपिांच्या आधारे मान्य असल्यास सदरचे आक्षेप अधीक्षक अवभयंता, दक्षता िगळतील.
ही कायगिाही 2 मवहन्याच्या कालािधीमध्ये पूणग करािी.
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2) उपरोक्त प्रमाणे संबंधीत कायालय प्रमख ि त्यांचे वनकटचे िवरष्ट्ठ कायालय यांनी सादर केलेले
अनपालन जर अधीक्षक अवभयंता, दक्षता यांना मान्य नसेल तर त्यािर आपले अवभप्राय नोंदिून
ते प्रकरण संबंवधत महामंडळांच्या कायगकारी संचालक यांना अधीक्षक अवभयंता, दक्षता यांनी
सादर करािे ि त्यािर महामंडळाचे उत्तर प्रात त करून घ्यािे. ही कायगिाही 4 मवहन्याच्या
कालािधीत पूणग करािी.
3) संबंधीत महामंडळांचे अवभप्राय अधीक्षक अवभयंता, दक्षता यांना मान्य असतील तर तसे नमूद
करुन अर्ी प्रकरणे अधीक्षक अवभयंता, दक्षता यांनी वनकाली काढािीत. जर महामंडळाचे
अवभप्राय अधीक्षक अवभयंता, दक्षता यांना स्िीकाराहग आढळत नसतील तर अर्ी प्रकरणे
महामंडळाचे अवभप्राय ि त्यािर असहमत असण्याची कारणवममांसा नमूद करुन अधीक्षक
अवभयंता, दक्षता यांनी र्ासनास संदर्भभत करािीत. चार मवहन्यात महामंडळाचे अवभप्राय प्रात त न
लालेली प्रकरणे दे खील र्ासनास संदर्भभत करण्यात यािीत. सदर प्रकरणी र्ासन स्तरािरुन
यथायोग्यपणे प्रकरण तपासून आिश्यक वनदे र्/वनणगय घेण्यात येईल. सदरची कायगिाही एक
िषाच्या आत पूणग करण्यात यािी.
4) अधीक्षक अवभयंता ि कायगकारी अवभयंता यांच्या कायालयाचे तांविक पवरक्षण िाचन अधीक्षक
अवभयंता, दक्षता यांनी करािे. प्रदे र् कायालयाच्या तांविक पवरक्षणाचे िाचन मख्य अवभयंता
(दिप्र) ि सह सवचि हे, संबंवधत मख्य अवभयंता कायालयाच्या तांविक पवरक्षणामधील आक्षेपािर
मख्य अवभयंता ि संबंवधत कायगकारी संचालक यांचे अवभप्राय प्रात त लाल्यािर करतील. सदरची
कायगिाही एक िषाच्या आत पूणग करण्यात यािी.
िर नमूद केल्यानसार कालबध्दवरतीने कायगिाही करण्यात यािी.
सदर र्ासन पवरपिक महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या स्थळािर उपलब्ध
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 201908021510415227 असा आहे. हा आदे र् वडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे र्ानसार ि नािाने.
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( सं.रा.वतरमनिार )
र्ासनाचे उप सवचि
प्रत,
1) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सवचि.
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2) मा.मख्यमंिी यांचे प्रधान सवचि.
3) मा.मंिी(जलसंपदा)यांचे खाजगी सवचि.
4) मा.राज्यमंिी(जलसंपदा)यांचे स्िीय सहायक.
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) महालेखापाल 1 ि 2 महाराष्ट्र राज्य(लेखा ि अनज्ञेयता),मंबई/नागपूर
9) सिग सह सवचि,उप सवचि,जलसंपदा विभाग,मंिालय,मंबई.
10) संचालक,लेखा ि कोषागारे,महाराष्ट्र 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 संग्रहाथग.
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