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मिाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग
शासन पवरपिक क्र. जविप्र 2020/(प्र.क्र.08/20)/जवि
निीन प्रशासन इमारत, 6 िा मजला,
मादाम कामा मागग, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मंिालय, मुंबई - 400 032.
वदनांक : 15.10.2020
पिा : 1. शासन वनणगय क्र.संकीणग 0616/(प्र.क्र.483/2016)/मोप्र 1, वद.25.07.2016
2. शासन पवरपिक क्र.संकीणग 0616/(प्र.क्र.483/2016)/मोप्र 1, वद.21.05.2018
3. शासन पवरपिक क्र.संकीणग 0616/(प्र.क्र.483/2016)/मोप्र 1, वद.02.08.2019
4. शासन पवरपिक क्र. जविप्र 2020/(प्र.क्र.08/20)/जवि, वद.13.03.2020
शासन पवरपिक
प्रस्तािना :
जलसंपदा विभागांतगगत सिग प्रकारच्या कामांच्या उभारणीसाठी कायगरत यंिणेचे व्यिस्थादोष िेळचेिळ
े ी
दू र करुन प्रकलपांची कामे अविक दजेदार, गतीमान ि पारदशगकपणे िोण्याकवरता वनयवमत तांविक पवरक्षण ि
बांिकाम पवरक्षण करण्यासाठी कायमस्िरुपी ियस्थ सक्षम व्यिस्था वनमाण केली असून, तांविक पवरक्षणाची
कायगपध्दती ि मागदशगक तत्िे मोप्र-1 कायासनाने त्यांच्या विविि पवरपिकांद्वारे वनगगवमत केलेली आिे त. त्या
अनुषंगाने जलसंपदा विभागांतगगत करण्यात येणाऱ्या जलविद्युत ि उपसा ससचन योजनांच्या विद्युत कामांचे तांविक
पवरक्षण (Technical Audit) करण्याकवरता अनुषंवगक प्रपिे वद.13.03.2020 रोजीच्या शासन पवरपिकान्िये वििीत
करण्यात आलेली आिे त. तथावप सदर पवरपिकानुसार कािी बाबींबाबत संवदग्िता असलयाचे नमूद करुन
मागगदशगन करण्यासाठी क्षेविय कायालयांकडू न विनंती करण्यात आली आिे . यास्ति जलविद्युत ि उपसा ससचन
योजनांच्या विद्युत कामांचे तांविक पवरक्षण (Technical Audit) च्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे सूचना दे ण्यात येत
आिे त.
मागगदशगक सूचना :
जलविद्युत कायासनाने प्रसृत केलेलया संदभग क्र.4 येथील वद.13.03.2020 च्या पवरपिकाचा उद्देश
जलसंपदा विभागांतगगत जलविद्युत ि उपसा ससचन प्रकलपांच्या विियां कामांकवरता तांविक पवरक्षणाबाबतची
एकसमान वििरणपिे विवित करण्याचा असून, तांविक पवरक्षणाची कायगपध्दती मोप्र-1 कायासनाने िेळोिळी विवित
केलेलया तसेच भविष्ट्यात विवित करण्यात येणाऱ्या पवरपिकांनुसार करण्यात यािी. जलविद्युत कायासनाच्या संदभग
क्र. 4 येथील पवरपिकातील पवरक्षणाचा कालाििी जल िषग (1 जून ते 31 मे) नमूद करण्यात आला आिे त्या ऐिजी
ससचन िषग (1 जुलै ते 30 जून) असा मोप्र-1 च्या पवरपिकात नमूद कालाििी ग्राह्य िरण्यात यािा. तसेच ज्या दक्षता
कायालयांनी जलविद्युत कायासनाचे वद.13.03.2020 रोजीचे पवरपिक वनगगवमत िोण्याआिी विद्युत कामांच्या
तांविक पवरक्षणाबाबत कायगिािी केलेली आिे , त्यांनी पुढील िषापासून तांविक पवरक्षण करतांना जलविद्युत
कायासनाचे संदभग क्र. 4 अन्िये वििीत वििरणपिांचा अिलंब, ससचन िषग (1 जुलै ते 30 जून) विचारात घेऊन
करािा.

शासन पवरपिक क्रमांकः जविप्र 2020/(प्र.क्र.08/20)/जवि

सदर शासन पवरपिक मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ि
करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक 202010161309244527 असा आिे . सदर पवरपिक वडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आिे
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदे शानुसार ि नािाने,
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( अ. अ. इनामदार )
शासनाच्या अिर सवचि
प्रत :1. मा. राज्यपालांचे प्रिान सवचि
2. मा. मुख्यमंिी यांचे प्रिान सवचि
3. मा. उपमुख्यमंिी यांचे प्रिान सवचि
4. मा.मंिी, जलसंपदा यांचे खाजगी सवचि.
5. मा.राज्यमंिी जलसंपदा यांचे खाजगी सवचि.
6. मा. वििान सभा / वििान पवरषद सदस्य
7. प्रिान सवचि (जलसंपदा), यांचे स्िीय सिाय्यक, मंिालय, मुंबई.
8. सवचि (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, यांचे स्िीय सिाय्यक, मंिालय, मुंबई.
9. सवचि (प्रकलप समन्िय), जलसंपदा विभाग, यांचे स्िीय सिाय्यक, मंिालय, मुंबई.
10. कायगकारी संचालक कृष्ट्णा/तापी/गोदािरी/विदभग/कोकण पाटबंिारे विकास मिामंडळ, मिाराष्ट्र.
11. मिालेखापाल 1 ि 2, मिाराष्ट्र राज्य (लेखा ि अनुज्ञय
े ता) मुंबई/नागपूर.
12. सिग सि सवचि, उप सवचि, जलसंपदा विभाग, मंिालय, मुंबई
13. मुख्य अवभयंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकलप, जलसंदा विभाग, मुंबई.
14. सिग मुख्य अवभयंता, जलसंपदा विभाग.
15. अिीक्षक अवभयंता, जलविद्युत मंडळ, पुणे/कोलिापूर/जळगाि/नागपूर, जलसंपदा विभाग
16. अिीक्षक अवभयंता, दक्षता पथक, ठाणे/पुणे/औरं गाबाद/अमरािती/नागपूर.
17. कक्ष अविकारी, मोप्र-1 कायासन, जलसंपदा विभाग, मंिालय, मुंबई 400 032.
18. जलविद्युत कायासन संग्रिाथग.
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