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मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक 

मंत्रालय, मंुबइ ४०० ०३२. 
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िाचा :- १. शासन पत्र. क्र.गुवनमं-२०१७/२७५/प्र.क्र.१०१/वनिसं-3 वद.१५/११/२०१७ 
  २. प्रकल्प ऄंमलबजािणी सवमतीच्या अठव्या बैठकीचे वद.२४/२/२०१८ रोजी वनगगवमत   

केलेले आवतिृत्त. 
 

         जलसंपदा विभागातंगगत मोठ्या / मध्यम / लघु पाटबंधारे प्रकल्प ि जलविद्यतु प्रकल्पाचंी 
विविध कामे प्रगतीपथािर ऄसून या कामािंर जागवतक बँक, प्रधानमंत्री कृषी ससचाइ योजना, नाबाडग, 
राज्य शासन अवण टंचाइ वनधी ऄशा ऄनेक महत्िाच्या त्रोतोतातून वनधी ईपलध ध होत ऄसतो. ऄशा 
प्रकल्पातंील विविध घटकाचंी कामे वनधारीत िळेेत, अिश्यक गुणित्तेत ि दजेदारवरत्या पूणग करुन 
त्याच्या प्रकल्पीय अयुष्ट्यमानापयंत कायगक्षम ि सुस्स्थतीत राखण्याची जबाबदारी जलसंपदा 
विभागातंगगत येते. या ऄनुषंगाने प्रकल्पाच्या ऄशा सिग घटक कामाचंे प्रत्यक्ष बाधंकाम अिश्यक 
गुणित्तेत, प्रचवलत मानकानुंसार ि विवनर्ददष्ट्टांनुसार करुन घेणेकरीता कायगस्थळी कामाचे 
गुणवनयंत्रण ि िापरण्यात येणा-या बाधंकाम सावहत्याचंी चाचणी ऄचकू ि पारदशगक पद्धतीने होणे 
ऄत्यंत अिश्यक अहे. 
 

सद्यस्स्थतीत सदर गुणवनयंत्रण बाबतची कायगिाही ऑफलाइन पध्दतीने होत अहे. जलसंपदा 
विभागातील प्रकल्प बाधंकाम तसेच गुणवनयंत्रण विभागातील कामकाजात गवतमानता सुसूत्रता ि 
पारदशगकता अणण्याकवरता  “Online Quality control & Material testing” ही संगणकीय प्रणाली 
विकवसत करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. सदर प्रणालीच्या माध्यमातून  खालील 
कायगिाही होणे ऄपेवक्षत अहे. 

1. Preparation of Annual construction programme 
2. Issue of OK card  
3. Issue of Inspection Notes 
4. Issue of Inspection slips 
5. Material Testing 
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         “Online Quality control & Material testing” ही संगणकीय प्रणाली विकवसत 
करण्यासाठी ि सदर प्रणालीचा िापर सुयोग्य पध्दतीने होण्यासाठी सिग संबंवधतानंा प्रवशवक्षत 
करण्याच्या कामािर वनयंत्रण ठेिण्यासाठी “सवनयंत्रण सवमती” खालील प्रमाणे गवठत करण्याचा 
वनणगय शासनाने घेतला अहे.   

शासन वनणगय : - 
ऄ) सवमतीची रचना : 

जलसंपदा विभागासाठी ऑनलाइन “Quality Control and Material Testing”प्रणाली 
विकवसत करण्यासाठी “सवनयंत्रण सवमती ” गठीत करण्यात येत अहे. या सवमतीची रचना पुढील 
प्रमाणे वनवरृत करण्यात येत अहे.     

  

१. 
श्री. वदलीप तिार, मुख्य ऄवभयंता ि मुख्य प्रशासक लाभक्षते्र विकास जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद  

ऄध्यक्ष 

2. श्री. विजय थोरात, ऄधीक्षक ऄवभयंता गुणवनयंत्रण,पुणे सदस्य 

3. श्री. आवलयास वचस्ती, ऄधीक्षक ऄवभयंता, गुणवनयंत्रण मंडळ,औरंगाबाद  सदस्य 

4. श्री.र. वि. जलतारे, ऄधीक्षक ऄवभयंता गुणवनयंत्रण मंडळ, नागपूर  सदस्य 

5. श्री. प्रसाद नािकेर, ऄधीक्षक ऄवभयंता गोसीखुदग ईपसा ससचन मंडळ,भडंारा (ऄंबाडी)  सदस्य 

6. श्री. श. द. भगत, ऄधीक्षक ऄवभयंता मेरी, नावशक  सदस्य 

7. श्री. प्रविण कोल्हे, ऄधीक्षक ऄवभयंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पणेु सदस्य 

8. श्री. हनुमंत धुमाळ, ऄधीक्षक ऄवभयंता,  कुकडी ससचन मंडळ, पुणे सदस्य 

9. श्री. प्रविण कोल्हे, ऄधीक्षक ऄवभयंता, जलसंपदा इ-प्रशासन मंडळ, मंुबइ सदस्य 

10. श्री. सुवनल प्रदवक्षणे, कायगकारी ऄवभयंता,  भामा असखेड प्रकल्प विभाग, पुणे सदस्य 

11. 
श्री. ज. अ. मगर, कायगकारी ऄवभयंता बाधंकाम व्यिस्थापन संगणकीकरण विभाग, पुणे सदस्य 

सवचि 
    

  ब)सवमतीची कायगकक्षा: 
१.  गुणवनयंत्रण संबंवधत प्रचलीत कायगपध्दतीचा जशाच्या तशा िापर न करता सगंणकीकरणाच े

पवरमाणकारक ि कायगक्षमरीत्या िापर होणाच्या दृष्ट्टीकोनातून, प्रणाली विकवसत करताना 
प्रचवलत शासन प्रवक्रयेमधील काही बदल कराियाचे ऄसल्यास त्या ऄनुषंगाने Government 

Process Re-engineering करून अिश्यक त्या वशफारस करणे ि त्यानुसार प्रणालीचे विकसन 
करणे. 
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     २) सद्यस्स्थतीत प्रणाली विकवसत करण्यासाठी सिग संबंवधताशंी चचा करून प्रणालीच्या    
         Requirement Gathering Templates (RGT), Software Requirement    

         Specifications (SRS) यानंा मान्यता देणे. 
 3) प्रणालीसाठी Module वनहाय अिश्यक Master Data Dictionary तयार करण्यास सहाय्य 

करणे.  
४) सदर प्रणालीच्या User Acceptance testing ि स्स्िकृतीच्या (operational / final   

acceptance) टप्पप्पयािर तयार झालेल्या document ला मान्यता देणे. 
५)  मान्यताप्राप्पत RGT/SRS मधील कामाच्या व्याप्पती मध्ये बदल करणे  सकिा नविन मागणी प्राप्पत 

झाल्यास गरजेप्रमाणे त्याची अिश्यकता तसेच त्याची व्यिहायगता तपासून त्याबाबत मागगदशगन 
करणे ि अिश्यक प्रणाली विकवसत करून घेणे.    

 ६) प्रवशक्षणाकरीता अिश्यक ऄसलेले सावहत्य ि प्रवशक्षणाची पध्दत ऄमंलात अणणेसाठी मंजूर 
करणे,  User Manuals ची तपासणी करून ते ऄंवतम करून देणे. 

 

क) सवमतीची कायगपध्दती ि बैठका:- 
        सवमतीचे ऄध्यक्ष यांचे वनदेशानुसार सवमतीची कायगपध्दत वनवरृत करण्यात यािी.  तसेच 
सवमतीच्या बैठका ऄध्यक्षाचं्या सुचनेनुसार अयोवजत केल्या जाव्यात. सवमतीच्या बैठकानंा 
जलसंपदा विभाग तसेच आतर विभागाच्या ऄवधकाऱयानंा ि खाजगी व्यक्ततना ईपस्स्थत 
राहण्यासाठी वनमंवत्रत करता येइल. सवमतीच्या बैठकीच्या कामकाजासाठी गणपुतीची ऄट 
ऄसणार नाही. सवमतीच्या ऄध्यक्षानंी सवमतीने वनवरृत केलेल्या कालमयादेनुसार कायगिाही होत 
ऄसल्याबाबत खातरजमा करािी.  

 

ड) सवमतीचा कायगकाळ :- 
      सदर सवमतीचा कायगकाळ प्रणालीची ऄंमलबजािणी झाल्यानंतर 6 मवहनेपयंतचा राहील. 

 

सदर शासन वनणगय जलसंपदा विभागाचे ऄवधकृत संकेतस्थळ https:// wrd. maharashtra. 

gov.in तसेच महाराष्ट्र शासनाचे संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in येथे ईपलध ध करण्यात 
अला ऄसून त्याचा संकेताकं   201808291258509927 ऄसा अहे. हा अदेश वडजीटल स्िाक्षरीने 

स्िाक्षाकंीत करुन काढण्यात अलेला अहे. 
 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार ि नािाने. 
          
 

(डॉ.संजय बेलसरे) 
शासनाचे ईपसवचि 

प्रत, 
1. मा.मंत्री, जलसंपदा , महाराष्ट्र राज्य याचंे खाजगी सवचि. 
2. मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा , महाराष्ट्र राज्य याचंे खाजगी सवचि. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. प्रधान सवचि (जसं ), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबइ याचंे स्स्िय सहाय्यक. 
4. प्रधान सवचि (मा.तं), मावहती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय,मंुबइ याचंे स्स्िय सहाय्यक. 
5. सवचि (लाक्षवेि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबइ याचंे स्स्िय सहाय्यक. 
6. सवचि (लाक्षवेि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबइ याचंे स्स्िय सहाय्यक. 
7. सिग महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 
8. सिग कायगकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
9. सिग मुख्य ऄवभयंता ि सहसवचि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबइर. 
10. सिग मुख्य ऄवभयंता, जलसंपदा विभाग. 
11. सिग ऄधीक्षक ऄवभयंता ि ईप सवचि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
12. सिग ऄधीक्षक ऄवभयंता, जलसंपदा विभाग. 
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