जलसंपदा

विभागासाठी

सिंकष

स्ितंत्र

वियमािली (Manual ) तयार करण्याकवरता
सवमती गवठत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासि
जलसंपदा विभाग,
शासि विर्णय क्रमांक - सवमती 2014/(341/14)/मोप्र-1
मंत्रालय, मंबई - 400 032.
वदिांक - 5 विसेंबर, 2014.
प्रस्ताििा :सािणजविक बांधकाम विभाग ि जलसंपदा विभाग यांचेमार्णत पार पािण्यात येर्ा-या बांधकामा
बाबत,या विभागामधील अवधका-यांच्या प्रशासकीय ि कायणकारी कामांची व्याप्ती स्पष्ट्ट करर्े आवर्
राज्याची वित्तीय व्यिस्था ि वियंत्रर् यांच्या वहताच्या दृष्ट्टीिे आिश्यक असलेले अवधविर्णय विवहत
करण्यासाठी महाराष्ट्र सािणजविक बांधकाम वियमािली तयार करण्यात आली असूि सदर
वियमािलीची प्रथम आिृत्ती 1929 मध्ये प्रकावशत करण्यात आली. यािंतर वितीय आिृत्ती सि 1940
मध्ये, तृतीय आिृत्ती सि 1956 मध्ये,चतथण आिृत्ती सि 1963 मध्ये,पाचिी आिृत्ती सि 1970 मध्ये ि
सहािी आिृत्ती सि 1984 मध्ये प्रकावशत करण्यात आली. तदिंतर अद्याप पढील आिृत्ती प्रकावशत
झालेली िाही.
मूलत: या वियम पस्स्तकेतील वियम सािणजविक बांधकाम विभाग ि जलसंपदा विभाग या दोन्ही
विभागांमधील दै िंवदि कामाकाजाला लागू आहे त.

तथावप या पस्स्तकेला “महाराष्ट्र सािणजविक

बांधकाम वियमािली”, असे िाि दे ण्यात आले आहे.

याचा अथण एखाद्या विवशष्ट्ट खात्याच्या

कामकाजािर वियंत्रर् ठे िर्ारे वियम यामध्ये िाहीत. ज्या-ज्या िेळी सिणसाधारर्पर्े सािणजविक
बांधकामाच्या धतीिर बांधकामे करण्यात येतात, त्यािेळी हे वियम अन्य विभागांिा दे खील अंशत: लागू
होतात. सध्याच्या वियमािलीत सािणजविक बांधकाम विभाग ि जलसंपदा विभाग या दोन्ही विभागांची
कामे साधारर्पर्े एकाच प्रकारची आहेत असे गृहीत धरले आहे. मूलत: सदर वियमािलीमध्ये जास्त
बाबीं या सािणजविक बांधकाम विभागातील कायणप्रर्ालीतील प्रवक्रयेशी संबंवधत आहेत.

त्यामळे

जलसंपदा विभागातील अिेक बाबींविषयी विर्णय घेतािा स्पष्ट्टता िसल्यामळे अिचर्ी उदभितात.
जलसंपदा विभागाकवरता बांधकामासाठी िेगळी वियमािली आतापयंत तयार करण्यात आलेली िाही.
जलसंपदा विभागांतगंत असलेले कामाचे स्िरुप, कामाची व्याप्ती, प्रकल्पांच्या कामामध्ये तसेच
उवददष्ट्टांमध्ये असलेल्या विविधांगी बाजू, सािणजविक बांधकामातील कामापेक्षा जलसंपदा विभागातील
कामामधील िेगळे पर्ा, कायणपध्दतीतील बदल इ. बाबींचा विचार करता जलसंपदा विभागातील
कामासाठी स्ितंत्र वियमपस्स्तका तयार करर्े आिश्यक आहे.

प्रचवलत सािणजविक बांधकाम

वियमािलीत प्रकल्प संकल्पि, प्रकल्पाचे कायान्ियि, तांवत्रक लेखापवरक्षर् ( Technical Audit ) इ.
बाबींसंदभांत मागणदशणि केलेले िाही.

सािणजविक बांधकाम वियमािलीच्या 1984 मध्ये प्रकावशत

झालेल्या ि सध्या प्रचवलत असलेल्या आिृत्तीिंतर जलसंपदा विभागांतगंत कामाच्या स्िरुपात ससचि
विकास महामंिळाच्या विर्ममतीमळे आमूलाग्र बदल झाला आहे. काळाच्या ओघात अस्स्तत्िात आलेली
ििििीि कायणपध्दत, ििििीि बदललेले तंत्रज्ञाि, मावहती तंत्रज्ञाि/संगर्क िापरामळे झालेले
कायणपध्दतीतील ि कायणप्रकारातील बदल इ. सिण बाबीं विचारात घेता जलसंपदा विभागाकवरता स्ितंत्र
वियमािली असर्े क्रमप्राप्त झाले आहे. एकूर्च जलसंपदा विभाग स्ितंत्र विभाग म्हर्ूि अस्स्तत्िात
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येिूि कायणरत राहाण्यास बराच कालािधी लोटला असल्यािे जलसंपदा विभागाची स्ितंत्र
वियमपस्स्तका तयार करण्याची वितांत गरज आहे .
िॉ. माधिराि वचतळे , जलतज्ज्ञ यांच्या अध्यक्षतेखाली वियक्त केलेल्या ससचि विषयक विशेष
चौकशी सवमतीिे दे खील त्यांच्या अहिालात याबाबत स्पष्ट्ट वशर्ारस (खंि-1, मख्य अहिाल, पवरच्छे द
क्र. 7.4.5 पृ.क्र.523) केली आहे. सवमतीिे त्यांच्या अहिालात सचविलेल्या सधारर्ा क्र. 16 िसार
“जलसंपदा विभागाची स्ितंत्र वियम संवहता असािी” ि क्र. 19 िसार “प्रकल्प बांधकामच्या वििवध
टप्प्यािर तांवत्रक पवरक्षर् (Technical Audit) करािे” असे प्रस्तावित केले आहे. मा. मंवत्रमंिळािे
सवमतीचा अहिाल स्स्िकृत केला असूि उक्त वशर्ारशीची अंमलबजािर्ी करर्े आिश्यक आहे. या
अिषंगािे शासिािे आता खालीलप्रमार्े विर्णय घेतला आहे.
शासि विर्णय :जलसंपदा विभागासाठी सिण समािेशक स्ितंत्र वियमािली तयार करण्याच्या कामाची व्याप्ती
खूप मोठी असल्यािे त्याकवरता अिभिी ि ज्येष्ट्ठ अवभयंते तसेच िवरष्ट्ठ विभागीय लेखावधकारी यांचा
समािेश असलेली स्ितंत्र सवमती गवठत करर्े करण्यात येत असूि

प्रस्तत सवमतीची रचिा ि

कायणकक्षा खालीलप्रमार्े राहील.
सवमतीची रचिा :1) श्री. एस.एि. सहस्त्रबध्दे , वििृत्त कायणकारी संचालक

अध्यक्ष

2) श्री. एम. आय. शेख, वििृत्त महासंचालक, मेरी

सदस्य

3) श्री. वश.मा.उपासे,का.सं.महाराष्ट्र कृष्ट्र्ा खोरे पाटबंधारे विकास महामंिळ,पर्े

सदस्य

4) श्री. रा. िा. पािसे, मख्य अवभयंता ि सहसवचि जलसंपदा विभाग

सदस्य

5) श्री. वि. कृ. कांबळे , मख्य अवभयंता (यांवत्रकी), िावशक

सदस्य

6) श्रीमती िा. अ.अंकश, मख्य अवभयंता (विद्यत), मंबई

सदस्य

7) श्री. वशलािाथ जाधि, वििृत्त संचालक, लेखा ि कोषागार

सदस्य

8) श्री.िी.आर.जोशी, अधीक्षक अवभयंता, मातीधरर्े, म.सं.वचत्र संघटिा,िावशक

सदस्य

9) िॉ. पी. के. पिार, अधीक्षक अवभयंता, बलढार्ा पा.प्र.मंिळ, बलढार्ा

सदस्य

10) श्री. प्रविर् कोल्हे, कायणकारी अवभयंता,

सदस्य

11) श्री. प्र.वि. मन्नीकर, वििृत्त कायणकारी अवभयंता,औरंगाबाद

सदस्य

12) श्री. जी.व्ही. व्यिहारे,वििृत्त कायणकारी अवभयंता, िागपूर

सदस्य

13) श्री. मकं द पातूरकर, वििृत्त कायणकारी अवभयंता, औरंगाबाद

सदस्य

14) श्री. आर. साईिाथ,िवरष्ट्ठ विभागीय लेखावधकारी, सा.ब.वि (पविम) सांगली

सदस्य

15) श्री.आर.आर.शहा,अ.अ.महाराष्ट्र कृष्ट्र्ा खोरे पाटबंधारे विकास महामंिळ

सदस्य सवचि
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सवमतीची कायणकक्षा - सवमतीची कायणकक्षा खालीलप्रमार्े असेल.
1) िषण 1984 मध्ये प्रकावशत झालेल्या सािणजविक बांधकाम वियमािलीच्या 6 व्या आिृत्तीची
मूलभूत रचिा 1984 िंतर जलसंपदा विभागाकिील कामाच्या स्िरुपात झालेले बदल,
काळाच्या ओघात अस्स्तत्िात आलेली ििििीि कायणपध्दती, महामंिळ स्थापिेिंतर
शासिस्तरािरुि विगणवमत झालेले शासि विर्णय ि पवरपत्रके, बदललेले तांवत्रक ि मावहती
तंत्रज्ञाि / संगर्क िापरामळे झालेले कायणपध्दतीतील ि कायणप्रकारातील बदल, इत्यादींचा
अंतभाि करुि ििीि जलसंपदा विभागासाठी स्ितंत्र वियमािली तयार करर्े.
2) प्रकल्प संकल्पि, प्रकल्पांचे कायान्ियि,तांवत्रक लेखा परीक्षर् (Technical Audit ) ससचि
व्यिस्थापि इ. बाबींचा सिंकष आढािा घेऊि याचा समािेश जलसंपदा विभागाच्या स्ितंत्र
वियमािलीत करर्े.
3) महाराष्ट्रातील विविध पाच िदी खोऱयांसाठी स्थापि करण्यात आलेल्या पाटबंधारे विकास
महामंिळ

कायालयांच्या

कायणपध्दतीचा

समािेश

पाटबंधारे

विकास

महामंिळाच्या

अवधवियमातील तरतूदीिसार जलसंपदा विभागाच्या स्ितंत्र वियमािलीत करर्े.
4) जलसंपदा विभागांतगणत कायणरत असलेल्या तांवत्रक / अतांवत्रक विम्िस्तरीय क्षेत्रीय पदांपासूि
उदा. स्थापत्य अवभयांवत्रकी सहायक ते कायणकारी संचालक या पदांची विविध कतणव्ये,
जबाबदारी ि अवधकार यांचे विवितीकरर् करुि त्याचा समािेश जलसंपदा विभागाच्या स्ितंत्र
वियमािलीत करर्े.
5) मोठया प्रकल्पांची कामे टप्पे पािू ि घटक प्रकल्प समजूि पूर्ण करर्े बाबतच्या कायणपध्दतीचा
समािेश जलसंपदा विभागाच्या स्ितंत्र वियमािलीत करर्े.
6) ससचि प्रकल्पांचे समाप्ती अहिाल / पूर्णत्ि अहिाल तयार करण्याची कायणपध्दती विवित करर्े
ि त्याचा समािेश जलसंपदा विभागाच्या स्ितं त्र वियमािलीत करर्े.
7) ससचि प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाल्यािर प्रकल्पांचे बांधकाम यंत्रर्ेकिू ि ससचि व्यिस्थापि
यंत्रर्ेकिे हस्तांतरीत करण्याची कायणपध्दती विवित करुि याचा समािेश जलसंपदा
विभागाच्या स्ितंत्र वियमािलीत करर्े.
कालािधी ि इतर बाबी:- सवमतीला जलसंपदा विभागासाठी सिंकष स्ितंत्र वियमािली ( Manual )
तयार करण्याकवरता 6 मवहन्याचा कालािधी विवहत करण्यात येत आहे.

सवमतीस आिश्यक

भासल्यास अध्यक्षांच्या परिािगीिे विषयतज्ञ विमंवत्रत करण्याची मभा राहील. महाराष्ट्र कृष्ट्र्ा खोरे
पाटबंधारे विकास महामंिळातर्े सवमतीस कामकाज करण्यासाठी सिण सोई ि सविधा उपलब्ध करुि
दे ण्यात येतील. या सवमतीसाठी होर्ारा खचण पाटबंधारे विकास महामंिळाच्या उपलब्ध अिदािातूि
भागविण्यात यािा.
सवमती सदस्यांचे मािधि ि अन्य शती :- याबाबत स्ितंत्रपर्े आदे श दे ण्यात येतील.
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सदर शासि विर्णय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201412051529584427 असा आहे. हा आदे श
विजीटल स्िाक्षरीिे साक्षांकीत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदे शािसार ि िािािे,

Ram Baswantrao
Ghote

Digitally signed by Ram Baswantrao Ghote
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Water Resources Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Ram Baswantrao Ghote
Date: 2014.12.05 15:40:50 +05'30'

( रा. ब. घोटे )
मख्य अवभयंता (दिप्र) ि सहसवचि
प्रवत,
1) मा. राज्यपालांचे सवचि
2) स्स्िय सहायक, मख्य सवचि यांचे कायालय, मंत्रालय, मंबई
3) स्स्िय सहायक,अपर मख्य सवचि, वियोजि विभाग, मंत्रालय, मंबई
4) स्स्िय सहायक,अपर मख्य सवचि, कृषी ि पर्ि विभाग, मंत्रालय, मंबई
5) स्स्िय सहायक,अपर मख्य सवचि, वित्त विभाग, मंत्रालय, मंबई
6) स्स्िय सहायक,अपर मख्य सवचि, महसूल विभाग, मंत्रालय, मंबई
7) स्स्िय सहायक, प्रधाि सवचि(जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंबई
8) स्स्िय सहायक, प्रधाि सवचि(लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंबई
9) स्स्िय सहायक, प्रधाि सवचि (ििे), महसूल ि िि विभाग, मंत्रालय, मंबई
10) स्स्िय सहायक, प्रधाि सवचि, पार्ी परिठा ि स्िच्छता विभाग, मंत्रालय, मंबई
11) स्स्िय सहायक, प्रधाि सवचि(ग्रामविकास), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मंबई
12) स्स्िय सहायक, सवचि(जलसंधारर्), जलसंधारर् विभाग, मंत्रालय, मंबई
13) स्स्िय सहायक, सवचि(मदत ि पििणसि), विभाग, मंत्रालय, मंबई
14) महासंचालक, महाराष्ट्र अवभयांवत्रकी संशोधि संस्था, िावशक
15) कायणकारी संचालक, कोकर् पाटबंधारे विकास महामंिळ, ठार्े
16) कायणकारी संचालक, गोदािरी ि मराठिािा पाटबंधारे विकास महामंिळ, औरं गाबाद
17) कायणकारी संचालक, कृष्ट्र्ा खोरे पाटबंधारे विकास महामंिळ, पूर्े
18) कायणकारी संचालक, विदभण पाटबंधारे विकास महामंिळ, िागपूर
19) कायणकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंिळ, जळगाि
20) स्स्िय सहायक, सिण मख्य अवभयंता ि सह सवचि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंबई
21) स्स्िय सहायक, सिण सहसवचि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंबई
22) स्स्िय सहायक, सिण उप सवचि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंबई
23) सिण अिर सवचि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंबई
24) सिण अधीक्षक अवभयंता (स्थापत्य ि यांवत्रकी), जलसंपदा विभाग
25) सिण कायणकारी अवभयंता (स्थापत्य ि यांवत्रकी), जलसंपदा विभाग
प्रत:-

मोप्र-1 ि मोप्र-2 कायासि संग्रहाथण
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