
मदृ व जलसंधारण ववभाग
महाराष्ट्र शासन

जलसंधारण बांधकामे : 
दक्षता व गणुवनयंत्रण, संबंधीत

तक्रारीचे वनवारण
योगेश दाभाडे

प्रादेवशक दक्षता व गणुवनयंत्रण अवधकारी
प्रादेवशक दक्षता व गणुवनयंत्रण पथक,

औरंगाबाद



प्रस्तावना :-
राज्यातील 250 हेक्टर पयंतच्या ससचन क्षमता असलेल्या लघपुाटबंधारे प्रकल्पांचे

बांधकाम व बांधकाम पणुण झालेल्या लघु प्रकल्पांच्या देखभाल व व्यवस्थापणाचे कामे
पहाण्यासाठी जलसंधारण ववभाग शासन वनणणय- क्र.संवकणण 1092/(283/92)/आ-शेप्र,
मंत्रालय मुंबई वद. 30.09.2092 अन्वये स्थापन झाला. सध्या 600 हेक्टर ससचन क्षमता
असणा-या जलसंधारण ववभागाच्या अखत्यारीत वदनांक 31.05.2017 च्या शासन

वनणणयानसुार आल्या आहेत.
तसेच राज्यातील 250 हेक्टर पयंतचे ससचन क्षमतेचे लघु पाटबंधारे प्रकल्प,

पाणलोट व मदृसंधारण आवण सामावजक वनीकरण कामांचे प्रचालन आवण शीघ्र ववकास
व वनयमन करणे या उदे्दशाने ऑगस्ट 2000 मध्ये महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाची
स्थापणा करण्यात आली.



 जलसंधारण ववभागामार्ण त प्रामखु्याने खालील योजना राबववण्यात येतात.
1. लघ ुपाटबंधारे प्रकल्प
2. साठवण तलाव
3. पाझर तलाव
4. गाव तलाव
5. कोल्हापरू पध्दतीचे बंधारे
6. वळणीचे बंधारे
7. वसमेंट नाला बांध
8. उपसा ससचन योजना
9. परु संरक्षक योजना
उपरोक्त योजनांची कामे पणुण करण्यासाठी शासन, महामंडळ, वज.प., जलयकु्त

वशवार, वजल्हा वार्षीक वनयोजन सवमती ईत्यादी स्त्रोतातून वनधी उपलब्ध केला जातो.



मखु्य दक्षता व गणुवनयंत्रण
पथक या कायालयाच्या

कतणव्ये व जबाबदाऱ्या



1. मखु्य दक्षता व गणुवनयंत्रण अवधकारी हे सवचव (मदृ व

जलसंधारण) यांच्या थेट वनयंत्रणाखाली राहतील व सदरहू

कायालयाचे मखु्य कायालय वाल्मी, औरंगाबाद येथे राहील.

2. मखु्य दक्षता व गणुवनयंत्रण अवधकारी हे पद मखु्य अवभयंता या

पदास समकक्ष असेल. मखु्य दक्षता व गणुवनयंत्रण अवधकारी हे

राज्यस्तरीय कायालय राहील.



या कायालयास चौकशीचे आदेश देण्यासाठी सवचव (मदृ
वजलसंधारण) हे सक्षम प्रावधकारी राहतील, असे असले तरी दक्षता
ववर्षय बाब म्हणनु मखु्य दक्षता व गणुवनयंत्रण अवधकारी हे त्यांना
वाटेल त्या कामांचे यादृच्च्िक (Random) पध्दतीने एकतर स्वत:
अथवा त्यांच्या अवधकाऱ्याकरवी प्रादेवशक पथकाद्वाारे तपासणी करु
शकतील. या पध्दतीने ते मदृ व जलसंधारणाची वार्षर्षक वकमान 5
टक्के कामे तपासतील व त्याबाबतच्या नोंदी ठेवतील आवण
आवश्यकतेप्रमाणे कायणवाही करतील.



3. शासन स्तरावरुन चौकशीसाठी सोपववलेल्या प्रकरणांचे चौकशी
अहवाल कालमयादेत शासनास सादर करतील.

4. वशस्तभंगववर्षयक प्रकरणांमध्ये दोर्षारोप पते्र वनच्श्चत करुन
परुाव्यासह दोर्षारोप पते्र शासनास सादर करण्याची जबाबदारी
असेल.

5. गणुवनयंत्रणाच्या बाबतीत सधु्दा मखु्य दक्षता व गणुवनयंत्रण
अवधकारी हे राज्यातील चालु / चौकशीच्या कामावर गणुवनयंत्रण
चाचण्या घेवनु वेळोवेळी कायणवाही करतील.



6. राज्यातील मदृ व जलसंधारणाच्या सवण कामाचंी गणुवत्ता उच्च
प्रतीची राखण्यासाठी कायणके्षत्रावरील अवधकाऱ्यांना मागणदशणन
करणे व त्यांच्याकडून कामाची गणुवत्ता उच्च प्रतीची गणुवत्ता
करुन घेण्याची जबाबदारी राहील.

7. मखु्य दक्षता व गणुवनयंत्रण अवधकारी त्यांच्या अवधपत्या
खालील सवण कायालयांवर वनयंत्रण ठेवतील व जलसंधारणाच्या
सवण कामांसाठी राज्यस्तरीय अवधकारी म्हणनु ते जबाबदार
राहतील.



प्रादेवशक दक्षता व
गणुवनयंत्रण अवधकारी या
कायालयाच्या कतणव्ये व

जबाबदाऱ्या



1. प्रादेवशक दक्षता व गणुवनयंत्रण पथक यांचे कायालय राज्याच्या
ववभाग – ठाणे / पणेु / नावशक / औरंगाबाद / अमरावती /
नागपरू या सहा प्रादेवशक वजल््ांच्या मखु्यालयात कायणरत
राहील.

2. मखु्य दक्षता व गणुवनयंत्रण अवधकारी यांनी सोपववलेली कामे
पाहणे.

3. प्रादेवशक दक्षता व गणुवनयंत्रण अवधकारी हे राज्यातील चालु /
चौकशीच्या कामांवर गणुवनयंत्रण चाचण्या घेऊन वेळोवेळी
कायणवाही करतील.



4. प्रादेवशक दक्षता व गणुवनयंत्रण अवधकारी हा त्या प्रादेवशक
ववभागाचा प्रमखु प्रशासवकय अवधकारी म्हणनु काम पाहील
आवण तो प्रकरण परत्वे, आपल्या प्रादेवशक ववभागातील व
ववभागाच्या अवधकाऱ्यांच्या प्रभाराखाली असलेल्या जलसंधारण
प्रकल्पाशी वनगडीत बांधकामाचे दजेदार व गणुवत्तापवुणक काम
करुन घेण्यासाठी के्षत्रीय अवधकाऱ्यावर व्यावसावयक वनयंत्रण
ठेऊन मागणदशणन करतील.

5. प्रादेवशक दक्षता व गणुवनयंत्रण अवधकारी हे सवचव, मदृ व
जलसंधारण / मखु्य दक्षता व गणुवनयंत्रण अवधकारी यांच्या थेट
वनयंत्रणाखाली राहतील.



6. प्रादेवशक दक्षता व गणुवनयंत्रण अवधकारी हे पद प्रादेवशक
जलसंधारण अवधकारी या पदास समकक्ष असेल. प्रादेवशक दक्षता व
गणुवनयंत्रण पथक कायालयास चौकशीचे आदेश देण्यासाठी सवचव
(मदृ व जलसंधारण) / मखु्य दक्षता व गणुवनयंत्रण अवधकारी हे
सक्षम प्रावधकारी राहतील, असे असले तरी दक्षता व गणुवनयंत्रणाची
बाब म्हणनु प्रादेवशक दक्षता व गणुवनयंत्रण अवधकारी हे त्यांना वाटेल
त्या कामांचे यादृच्च्िक (Random) एक तर स्वत: अथवा त्यांच्या
अवधकाऱ्याकरवी तपासणी करु शकतील. या पध्दतीने ते मदृ व
जलसंधारणाची वार्षर्षक वकमान 10 टक्के कामे तपासतील व
त्याबाबतच्या नोंदी आवण आवश्यकतेप्रमाणे कायणवाही करतील.



7.शासन स्तरावरुन चौकशीसाठी सोपववलेल्या प्रकरणाचे चौकशी
अहवाल कालमयादेत शासनास सादर करतील.

8.वशस्तभंगववर्षयक प्रकरणामध्ये दोर्षारोप पते्र वनच्श्चत करुन
परुाव्यासह दोर्षारोप पते्र शासनास सादर करण्याची जबाबदारी
असेल.

9.गणुवनयंत्रणाच्या बाबतीतसधु्दा प्रादेवशक दक्षता व गणुवनयंत्रण
अवधकारी हे प्रादेवशक ववभागाच्या अखत्यावरतील चालु /
चौकशीच्या कामावर गणुवनयंत्रण चाचण्या घेऊन वेळोवेळी
कायणवाही करतील.



10. प्रादेवशक ववभागातील मदृ व जलसंधारणाच्या कामाची गणुवत्ता
उच्च प्रतीची राखणेसाठी कायणके्षत्रावरील अवधकाऱ्यांना मागणदशणन
करुन व त्यांच्याकडून कामाची गणुवत्ता उच्च प्रतीची करुन घेण्याची
जबाबदारी पार पाडतील.

11. प्रादेवशक दक्षता व गणुवनयंत्रण अवधकारी यांना आपल्या प्रादेवशक
ववभागातील कोणत्याही स्थावनक प्रावधकरणाशी मग ते नागरी असो
की सैवनक असो, थेट पत्रव्यवहार करण्यास प्रावधकृत करण्यात आले
आहे. तो के्षत्राच्या / विगेडच्या महासमादेशक अवधकाऱ्यांशी त्या
के्षत्राच्या समादेशक / बांधकाम अवभयंत्यांमार्ण त पत्रव्यवहार करील
आवण इतर सवण दयु्यम अवधकाऱ्यांशी थेट पत्रव्यवहार करील.



ववर्षय :- दक्षता ववर्षयक कायणवाही
वनयम व कायणपध्दती



ववर्षय सचुी :-
 वतणणकु वनयम – महत्वाच्या तरतदुी

 प्राथवमक चौकशी

 ववभागीय चौकशी



शासवकय कमणचाऱ्यांची कतणव्ये (वनयम-3)

 वनतांत सचोटी

 कतणव्यपरायणता

 अशोभवनय कृत्ये न करणे

 सद्स दवववेकबधु्दी प्रमाणे वतणणकु

 पयणवेक्षकीय जबाबदारी

 ववरष्ट्ठांच्या सचुनांचे पालन



राजकारण व वनवडणकुांतील सहभाग (वनयम -5)

 राजवकय पक्ष / संघटनांशी संबंध न ठेवणे.

 कुटंुबातील व्यक्तींचा घातक चळवळीतील सहभाग शासनास

कळववणे.

 वनवडणकुीत सहभाग न घेणे.

 वनवडणकुीत आपले वजन खचण न करणे.



स्थावर व जंगम मालमत्ता (वनयम – 19)

 मालमते्तचे व दावयत्वाचे वववरण सादर करणे.

 स्थावर मालमते्तच्या संपादन व ववक्रीवरील वनबंध.

 मालमते्तचे व्यवहार वववहत प्रावधकरणास कळववणे.

 जंगम मालमत्ता व वववहत प्रावधकरण – व्याख्या



 लैंवगक िळवादास प्रवतबंध (वनयम – 22अ)

 लैंवगक िळवादाच्या कृत्यावर वनबंध.

 लैंवगक िळवादास प्रवतबंध – उपाययोजना.

 लैंवगक िळवादाची व्याख्या :-

* शावरवरक संपकण आवण कामोवद्दपीक प्रणयचेष्ट्टा.

* लैंवगक सौख्याची मागणी अथवा ववनंती

* अच्श्लल सावहत्याचे प्रदशणन

* अशोभवनय शावरवरक, तोंडी, सांकेवतक आचरण



राजवकय व्यक्तींकडून दबाव (वनयम-23)

 शासवकय सेवेच्या बाबींसंदभात राजवकय अथवा बा् दबाव

आणण्यावर वनबंध.

 मागासवगीय कमणचाऱ्यास थेट संबंधीत मंत्रीमहोदयाकडे

अवभवेदन करण्यास मान्यता.



मादक पेय / और्षधी द्रव्यांचे सेवन (वनयम-28)

 संबंधीत कायद्याचे कटाक्षाने पालन

 कामावर असतांना मादक पेयांच्या सेवनावर व
अशा पेयांच्या अंमलाखाली असण्यास प्रवतबंध

 सावणजवनक वठकाणी मादक पेयांच्या सेवनावर व
अशा पेयांच्या अंमलाखाली असण्यास प्रवतबंध



 प्राथवमक चौकशी
 व्याख्या व व्याप्ती
 केव्हा व कोणी
 चौकशीची कायणपध्दती ?



 ववभागीय चौकशी
 व्याख्या व व्याप्ती



 ववर्षय सचुी :-
 कमणचाऱ्याचे वनलंबन

 जबर व वकरकोळ वशक्षा

 वशस्तभंगववर्षयक प्रावधकरणे

 वशक्षा देण्याच्या कायणपध्दती

 अवपल, पनुवरक्षण, पनुर्षवलोकन



 कमणचाऱ्याचे वनलंबन :-
 वनलंबन - अथण व व्याप्ती

 वनलंबन – केव्हा व कोणी

 मखु्यालय व हजेरीपट

 मावनव वनलंबन

 वनवाह भत्ता

 वनलंबनाचा आढावा



 जबर व वकरकोळ वशक्षा :-

 जबर वशक्षा

 सक्तीच्या सेवावनवतृ्ती

 सेवेतनु काढून टाकणे (Removal)

 सेवेतनु बडतर्ण करणे (Dismiss)



जबर व वकरकोळ वशक्षा
 वकरकोळ वशक्षा
 ठपका ठेवणे.
 पदोन्नती रोखनु ठेवणे.
 आर्षथक हानीची रक्कम वेतनातनु वसलु करणे.
 वेतनवाढी रोखणे.
 वववनर्षदष्ट्ठ कालावधीसाठी वेतन समश्रेणीतील खालच्या

पदावर आणणे.
 खालच्या वेतन श्रेणीमध्ये / पदावर / सेवेमध्ये आणणे.



वशक्षा देण्याची कायणपध्दती (वनयम-8)
चौकशी पवुीची कायणवाही

 प्राथवमक चौकशी

 वनलंबन, र्ौजदारी कारवाई वगैरेबाबत वनणणय

 दोर्षारोपपत्र, वववरणपत्र व इतर सहपते्र तयार करणे व

कमणचाऱ्यास बजावणे.

 चौकशी अवधकारी व सादरकता अवधकारी नेमणकु.



वशक्षा देण्याच्या कायणपध्दती (पढेु चाल)ु (वनयम-8)
 प्रत्यक्ष चौकशी 
 प्राथवमक सनुावणी, बचावाचे वनवेदन वदले नसल्यास ते प्राप्त करुन 

घेणे, चौकशीची कायणपध्दती स्पष्ट्ट करणे.
 सादरकतावधकाऱ्याकडून कागदपत्र घेऊन कमणचाऱ्यास अवलोकनाथण 

उपलब्ध करुन देणे / प्रती देणे.
 वशस्तभंगववर्षयक प्रावधकरणाकडून लेखी व तोंडी परुावा.
 दोन् ही बाजुंचे तोंडी म्हणणे / लेखी टाचण
 चौकशी अहवाल तयार करणे.



वशक्षा देण्याच्या कायणपध्दती (पढेु चाल)ु (वनयम-8)
 चौकशीनंतरची कायणवाही
 चौकशी अहवालाची िाननी.

 जरुर तर अहवाल पढुील चौकशीसाठी परत.

 चौकशी अहवालाची प्रत देणे.

 अहवालातील कमणचाऱ्यास अनकुुल अशा वनष्ट्कर्षांशी असहमती
असल्यास, कमणचाऱ्यास म्हणणे मांडण्याची संधी.

 कमणचाऱ्याचे उत्तर ववचारा घेऊन अंवतम आदेश.  



अवपल (वनयम 16 ते 23)

 अवपलीय अवधकारी

 अवपल करण्याची कालमयादा

 वैयच्क्तक सनुावणी, जरुर तर

 अवपलावर ववचार करणे

 वशके्षत वाढ करण्यापवुी कमणचाऱ्यास संधी

 लोकसेवा आयोगाचा सल्ला

 अंवतम आदेश



पनुवरक्षण (वनयम 25)

 पनुवरक्षणासाठी कालमयादा

 कमणचाऱ्यास संधी

 पनुरीक्षण अजावर ववचार

 प्रस्ताववत वाढीव वशके्षबाबत नोटीस

 लोकसेवा आयोगाचा सल्ला

 अंवतम आदेश



पनुर्षवलोकन (वनयम 25-अ)

 पनुर्षवलोकन केव्हा

 पनुर्षवलोकनाचे अवधकार

 कमणचाऱ्यास संधी

 लोकसेवा आयोगाचा सल्ला

 अंवतम आदेश



Introduction  to Quality 
Control 



What is Quality Control Expected 

to do
 Expected to ensure that all

INPUT MATERIALS and FINISHED PRODUCTS 

are checked during Construction.

 Expected to point out DEFICIENCIES and SHORTFALLS

in all aspects of the Construction.

 Role of QC Wing is to HELP the Construction Engineers in

ASSURING QUALITY OF WORKS. 



Stages of Quality Control
 Selection of Material

Selection of Quarry for Metal, Sand, Earth.

Steel & Cement…. 

 Processing of Materials

Processing means PREPARATION and PLACEMENT of   

Concrete, Earthwork PLACEMENT and COMPACTION

 Final Product after Execution

Testing of Concrete, Earthwork



Functions of Quality Control Wing

1. Preparation of MIX DESIGN

2. Inspection of Works and issue of slips according 

to Quality of Work

3. Testing of Materials in lab and Field



MIX DESIGN

 Application to be submitted by Construction Wing with 

following Info

 Quantity of Work ie Concrete Quantity as per Tender

 Grade of Concrete

 Required Slump

 Available Machinery for Proportioning, Mixing and

Placement

 Special Requirement if any… eg Quick Setting, or Rapid

Hardening



Quality Control Testing 

Sr. 

No
Name of Test

Frequency as per PWD Handbook Chapter 

33

CEMENT

1 Consistency

1 Sample for 50 T and for Mass Concrete 150 T
2

Initial Setting Time 

and 

Final Setting Time

3 Specific Gravity

1 Sample for 50 T and for Mass Concrete 150 T

4
Fineness by Blaine’s 

Method

5

Soundness ( Le 

Chatellier’s or 

Autoclave)

6 Compressive Test



Sr. No Name of Test Frequency as per PWD Handbook 

Chapter 33

SAND

1 Seive Analysis Once Every 2 Weeks or at Every

change of Source

2 Silt Content of 

Fine Aggregate

Every Day Of Concreting

3 Specific Gravity 

and Water 

Absorption

Once Every 2 Weeks for Small

Works and Weekly for Mass 

Concrete Works



Sr. 

No

Name of Test Frequency as per PWD Handbook Chapter 

33

CONCRETE

1 Slump 1 Every 2 hours per Mixer or Batching 

Plant

2 Compressive Strength of 

Molded Specimen 

(Concrete Cube)

1 Test per 30 cum and for Mass Concrete 

Works 200 cum or as per Tender Condition

3 Compressive Strength of

Drilled Core

As per Engineer – In – Charge

STEEL

1 Tensile Strength , 

Elongation

1 test for 5T Qty or for Every change in 

Source



Sr. 

No
Name of Test

Frequency as per PWD Handbook Chapter 

33

EARTHWORK

1 Moisture Content Before Start of Each Days Work

2 Grain Size Analysis 2 Samples from Each Borrow Area

3 Compaction
1 Test For 1500 cum per day work for Hearting 

& Casing

4
Field Density (Sand 

Replacement Method)
1 Test for 300 cum of Embankment

5
Field Density ( Core Cutter 

Method & OMC)
1 Test for 300 cum of Embankment



Sr. 

No
Name of Test

Frequency as per PWD Handbook 

Chapter 33

AGGREGATE

1 Sieve analysis
1) Once a week

2) Additional if source is changed

2
Silt content of fine 

aggregates

1) Once a week

2) Additional if source is changed

3
Surface moisture content in  

aggregates
One per shift per stock pile

4 Bulking of fine aggregates One per shift per stock pile

5 Aggregates crushing value
1) One per stock pile

2) Additional if source is change



Inspection Reports

 As per Norms, Quality Control testing has to be carried out
DAILY ….

 Quality Control SETUP at SITE

 Major Works … Quality Control Lab at Site by Contractor /
Construction Wing

 Quality Control Field Assistant / Section Engineer …. Must Visit
Work Site REGULARLY or Daily Basis

 Sect Engineer Must Issue Inspection Slip for Each Visit

 Deputy Engineer …. Must VISIT all Sites under jurisdiction …
Instruction Slips / Inspection Note to be issued for Every Visit



Formats to be Maintained By 

Construction & QC Wing At Site

New folder (2)\Formats for Field Work.xls

New folder (2)/Formats for Field Work.xls


QUARTERLY STATISTICAL DATA

 New folder (2)\2.Concrete.xlsx

New folder (2)/2.Concrete.xlsx


बांधकामासाठी उपयोगी पडणारे काही बाबी

स्थळ वनवड

बाांधकामासाठी जागा निवड करताांिा प्रामुख्यािे खालील बाबी
नवचारात घ्याव्यात.

1. िाला हा नतव्र उताराचा िसावा.

2. ग्रामस्ाांच्या एकनित मागणीचा नवचार करण्यात यावा.

3. पायासाठी कठीण खडक योग्य त्या खोलीत उपलब्ध असावा.

4. दोन्ही नतरावर सुरनित उांची असावी.

5. आवश्यक प्रमाणात पाणी येवा असावा.



Preparation of sub grade :-
 बाांधकामाचा पाया हा शक्यतो कठीण खडकावर करण्यात यावा.

 पाया खोदकाम झाल्यािांतर सांधािकामध्ये एका लाईिलेवल मध्ये
subgrade तयार करुि पुढील काम करण्यात यावे.



Testing of Materials 
 बाांधकाम सुरु करण्यापुवी / सुरु असताांिा खालीलप्रमाणे
चाचण्या घेण्यात याव्यात.

1. बाांधकाम सानहत्य :- जसे की नसमेंट , वाळु, खडी याांच्या
आवश्यक त्या चाचण्या

2. काम सुरु असताांिा सांधािक कामाच्या आवश्यक त्या चाचण्या



• गणुवनयंत्रण चाचण्या :-
 कायणके्षत्रावरील पणुण करण्यात आलेल्या कामाचे पवरमाण व वववहत

मानांकनानसुार घ्यावयाच्या चाचण्यांच्या संख्येचा ववचार करुन

गणुवनयंत्रण मंडळ, बांधकाम यंत्रणा व त्रयस्थ अवभकरण यांनी सवण

प्रकारच्या गणुवनयंत्रण ववर्षयक चाचण्या परेुशा संख्येत घ्याव्यात व त्यात

कमतरता Shortfall राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

कायणके्षत्रावरील गणुवनयंत्रण चाचण्या घेण्यासाठी आवश्यक ती उपकरणे

/ साधन सामग्री / प्रयोगशाळा इ. उपलब्ध असतील याबाबत दक्षता घ्यावी.



Testing of Materials
मातीकाम :-
माती भराव कामाची दबाई व जलसशपन महत्तम शषु्ट्क घनता
प्राप्त (MDD) होईपयंत करणे आवश्यक आहे. परंतु गणुवनयंत्रण
मंडळ यांचे अहवालावरुन असे वदसनु येते की, माती भरावाच्या
उतारावरील दबाई काम व्यवच्स्थतवरत्या होत नाही. तरी याबाबत
योग्य त्या साधनांचा / मवशनरींचा वापर करण्यात येऊन दबाई
वववनर्षदष्ट्टानसुार होईल याची दक्षता घेण्यात यावी.



प्रकल्पस्थळी असलेल्या ववववध सामगु्रीच्या (Material) खालीलप्रमाणे

चाचण्या गणुवनयंत्रण प्रयोगशाळेत घेण्यात येतात व सदर सामगु्री ही

वववनदेशानसुार व गणुवते्तची असल्याची खात्री करुन घेतली जाते

वज्रचणुण :- Setting time, Compressive Strength, Fineness etc.

रेती / खडी :- Gradation, Silt Content, F.M.

माती / मरुुम :- ODD / OMC.



संधानक
संधानकाची कामे करतांना खालील प्रमाणे दक्षता घेण्यात यावी.
1) वसमेंट व पाणी यांचे योग्य ते प्रमाण राखले जावे.
2) 150 घनवमटर पेक्षा जास्त पवरमाण असलेल्या कामासाठी संधानकाचे वमश्र

संकल्पन करण्यात यावे.
3) संधानक टाकतांना Rodding आवण Vibratory Compactor ने दबाई

करण्यात यावी.
4) सेंन्रींग प्लेट ्ा योग्य लाईन लेव्हल मध्येच असाव्यात व तसेच सेंन्रीग

प्लेटला आतल्या बाजसू ग्रीसींग केलेले असावेत.
5) जलसशपन हे योग्य पध्दतीने करण्यात यावे.



 सवण प्रकारच्या संधानक कामांसाठी तयार करावयाचे संधानक हे वजन पध्दतीचा (Weight
basis) वापर करुन व वनववदेतील तरतदुीत उल्लेख केलेल्या यंत्रसामगु्रीचा वापर करुन तयार
करावे तसेच पाणी व वज्रचणुण गणुोत्तर (w/c ratio) हे वमश्र संकल्पना नसुारच घेण्यात यावे.
 संधानकाचे Compaction हे Vibrators च्या सा्ाने योग्यवरत्या होईल याबाबत खबरदारी
घेण्यात यावी. (जसे की, plate vibrators, Needle Vibrators इ.) Compaction
equipment चा वापर ज्या त्या वठकाणच्या संधानकाच्या कामानसुार ठरववण्यात यावा.
 संधानकास पणुण सामर्थयण (Strength) प्राप्त होण्याच्या प्रवक्रयेत curing प्रवक्रयेची र्ार
महत्वाची भवुमका असते हे ज्ञात असनु देखील curing कडे के्षवत्रय स्तरावर दलुणक्ष होत
असल्याचे गणुवनयंत्रण मंडळ यांच्या अहवालावरुन वदसनु येते. तरी या संदभात सवुचत करण्यात
येते की, curing साठी ववशेर्षत: कालव्याच्या बाजचु्या उतारावरील संधानकावर gunny bags,
perforated pipes, curing compound इ. बाबींचा वापर करण्यात यावा व curing हे
वववनर्षदष्ट्टानसुार परेुशा कालावधीसाठी होईल याची दक्षता घ्यावी.



 संधानक :-
 7 वदवस व 28 वदवसांनंतरची दमन सामर्थयण चाचणी
 अवपात (Slump)

 Core Test :-

For the concrete work, to ascertain,
strength, permeability and thickness (in case of
lining) of concrete, core tests shall be specified
after placing the concrete in its final shape &
size.



• संधानक वमश्र संकल्पन :-
कुठलेही संधानक काम करण्यापवुी, संधानकाचे वमश्र

संकल्पन हे गणु वनयंत्रण यंत्रणेकडून करुन घेणे आवश्यक आहे.
As per PWD Handbook Chapter-33 (Part-I),

detail mix design may not be insisted upon for
small jobs i.e. jobs consuming less than 150 m3 of

concrete of one type at one place.



संधानक कामासाठी वापरण्यासाठी प्रस्ताववत रेती, खडी व वज्रचणुण हे वमश्र
संकल्पनासाठी आवश्यक पवरमाणानसुार आवश्यक Data Sheet सह
बांधकाम उपववभागामार्ण त गणुवनयंत्रण पथकास देण्यात यावे. संधानकाचा
वववशष्ट्ट गे्रड व आवश्यक अवपात (Slump) मागणीनसुार, IS-456-2000
मधील वनकर्षानसुार, संधानकाच्या 28 वदवसानंतरच्या Target strength
साठी वमश्र संकल्पन गणु वनयंत्रण प्रयोगशाळेत करण्यात येते. संधानकाचे
ववववध घटक हे वजनावर वनच्श्चत केले जातात. सदर वमश्र संकल्पनासाठी
गणुवनयंत्रण मंडळात तपासणी केल्यानंतर ते बांधकाम मंडळास मंजरुीस्तव
पाठववण्यात येते.



 Testing of Construction Materials :-
कामाच्या गणुवनयंत्रणासाठी व गणुवत्ता हमीसाठी गणु वनयंत्रण यंत्रणेमार्ण त
खालीलप्रकारे Material च्या चाचण्या घेतल्या जातात.
अ) Laboratory testing of construction material before starting
of work.
ब) Field testing during execution of work.
क) Record test on finished project after completion of work.
उपरोक्त (अ) ते (क) च्या चाचण्याची वारंवावरता PWD Handbook
Chapter-33 खंड 1 व 2 (संधानक व मातीकाम) मध्ये ववस्ततृपणे नमदु
आहे. याप्रमाणे चाचण्यांची वारंवारीता राखली जाते.
•काम प्रगतीपथावर असतानंा खदाणीत बदल झाल्यास नव्याने चाचणी वनष्ट्कर्षण
घेऊन ते मळु वनष्ट्कर्षाशी जळुत असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.



गणुवनयंत्रण प्रयोगशाळेत घेण्यात येत असलेल्या चाचण्या (Lab Test) :-
संधानकाच्या ववववध घटकांवर खालीलप्रमाणे महत्वाच्या चाचण्या घेण्यात

येतात.

वज्रचणुण :-
 Consistency
 Initial and final setting time
 Specific gravity
 Fineness by Blaine’s

Air permeability

रेती :-
 Fineness modulus
 Sieve Analysis
 Specific gravity
 Silt Content
 Water absorption
 Bulkage

खडी :-
 Sieve Analysis
 Specific gravity
 Water absorption

मातीकाम :-
 Grain size Analysis
 Liquid Limit
 Plastic Limit
 Shrinkage Limit
 Compaction Test (Proctor)
 Moisture content test



During Construction
वसमेंट बंधारा कामाच्या गणुवते्तबाबत खालीलप्रमाणे दक्षता घेण्यात यावी.

 काम सुरु होण्यापुवी, काम सुरु असताांिा व काम पुणण झाल्यािांतर
बाांधकामाचे वेगवेगळ्या सतरावरील नदिाांकीत व अिाांश – रेखाांश सनहत
फोटो सांग्रही असावेत. सोबतच पाया बाांधकाम व सांपूणण बाांधकाम
प्रगतीप्ावर असताांिा 1 ककवा 2 व्व्हडीओ शुटींग सांग्रही असाव्यात.

 बाांधकामावर काम सुरु व काम पुणण झाल्याची तानरख टाकण्यात यावी.



ववशेर्ष चाचण्या उदा. संधानकाच्या core test परेुशा प्रमाणात

घेतल्या जातील याची दक्षता घ्यावी.

असमाधानकारक चाचणी वनष्ट्कर्षण असणारे (unsatisfactory

test results) बांधकाम काढून टाकावे व नव्याने करण्यात यावे.



चौकशी कामी खालीलप्रमाणे अवभलेखे उपलब्ध करुन देण्यात यावेत.
1) मळु अंदाजपत्रक
2) वनववदा आवण कायारंभ आदेश
3) Working Drawing
4) मोजमाप पचु्स्तका
5) के्षवत्रय पसु्तक
6) बांधकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सावहत्याच्या चाचणी नोंदवही
7) अक्षांश - रेखांश सवहत वदनांकीत र्ोटो
8) अधीक्षक अवभयंता व कायणकारी अवभयंता यांची के्षवत्रय पाहणीची

वटपणी



“{ÉÉhÉÒ +b÷´ÉÉ, {ÉÉhÉÒ ÊVÉ®ú´ÉÉ”


