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प्रस्तावना :
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता क्षेत्रात सुधारणा तसेच त्रवकेंद्रीकरण घडवून आणण्यात
महाराष्ट्र राज्य दे र्ात अग्रेसर आहे. राज्याच्या ११२.४ दर्लक्ष लोकसांख्येपक
ै ी ६१.८ दर्लक्ष (सुमारे
५५%) लोकसांख्या ग्रामीण भागात राहते. राज्याचा लोकसांख्येच्या दृष्ष्ट्िने दे र्ात दु सरा तर क्षेत्रफ़ळाच्या
बाबतीत त्रतसरा क्रमाांक लागतो. राज्यात ३३ त्रजल्हे असून त्यामध्ये २८,८१३ ग्रामपांचायतीचा व सुमारे
९८,८४२ वस्त्याांचा समावेर् होतो.
राज्य र्ासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता त्रवभागामार्गत पाणी पुरवठा व स्वच्छता त्रवषयक
बाबींसांबांधी धोरणे ठरत्रवणे, कायगक्रमाची अांमलबजावणी व दे खरेख या बाबी प्रामुख्याने हाताळल्या
जातात. त्रजल्हा पातळीवर त्रजल्हा पत्ररषदा व गाव पातळीवर ग्राम पांचायती ह्या कायगक्रमाची
अांमलबजावणी करणाऱ्या प्रमुख सांस्था आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरण आत्रण भुजल सवेक्षण व
त्रवकास यांत्रणा या राज्य स्तरावरील ताांत्रत्रक सांस्थामार्गत ताांत्रत्रक तज्ञ/कमगचारी (त्रजल्हा पत्ररषदावर
प्रत्रतत्रनयुक्तीने), तसेच गरजेनुसार ताांत्रत्रक सहाय्य पुरत्रवले जाते. क्षेत्रत्रय/प्रादे त्रर्क स्तरावरील
वेगवेगळ्या सांस्थामध्ये त्याांची भूत्रमका आत्रण जबाबदाऱ्या याांची यवयवष्स्थत माांडणी करण्यात आलेली
असली तरी आजही त्याांच्यामार्गत राबत्रवण्यात येणाऱ्या कायगक्रमाच्या त्रनयोजन, अांमलबजावणी व
दे खरेख यामध्ये समन्वयाचा अभाव आहे.
सांदभाधीन क्र.१ येथील र्ासन त्रनणगयान्वये ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांसाठी ताांत्रत्रक मान्यता,
प्रर्ासकीय मान्यता, अांमलबजावणी, त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण व देखभाल दु रुस्तीबाबत सुधात्ररत
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मागगदर्गक सुचना पात्ररत करण्यात आल्या आहेत. याच र्ासन त्रनणगयान्वये ग्रामीण पाणी पुरवठा
योजनाांचे त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण करणे बांधनकारक करण्यात आले असून, त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षणाची
सत्रवस्तर कायगपद्धती व त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण करण्यासाठी त्रनत्ररृत करावयाच्या सांस्था/ यांत्रणा
याबाबतचे आदे र् स्वतांत्रपणे त्रनगगत्रमत करण्याचे नमूद केले आहे.
वरील बाबींचा त्रवचार करून, केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायगक्रमामार्गत महाराष्ट्र
र्ासनाला ग्रामीण पाणीपुरवठा कायगक्रमास सहाय्य करण्यासाठी त्रनधी प्राप्त होत असल्याने
कायगक्रमातांगगत करण्यात येणाऱ्या पाणी पुरवठ्याच्या कामाांची स्वतांत्रपणे पडताळणी (त्रयस्थ ताांत्रत्रक
परीक्षण) करणे आवश्यक असल्याची त्रवचारधारा र्ासनाच्या समोर आली आहे . यास्तव ग्रामीण पाणी
पुरवठा योजनाांचे त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे मागगदर्गक सूचना पात्ररत
करण्यास र्ासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.

र्ासन त्रनणगय :
प्रस्तावनेत नमुद केलेली वस्तुष्स्थती त्रवचारात घेवून ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांचे त्रयस्थ
ताांत्रत्रक परीक्षण करणे बांधनकारक करण्यात येत आहे. त्रजल्ह्यातील सवग ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांचे
त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण करुन घेण्याची जबाबदारी मुख्य कायगकारी अत्रधकारी, त्रजल्हा पत्ररषद याांची
राहील. त्रजल्ह्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांचे प्रभावी त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण करण्यासाठी
पुढीलप्रमाणे मागगदर्गक सूचना दे ण्यात येत आहेत.
1. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांचे त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण करण्याची आवश्यकता :
1. केंद्र र्ासन पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायगक्रम हा राज्यात उल्लेखनीयत्ररत्या पार
पाडण्यात येत आहे. या कायगक्रमामुळे त्रवकेंद्रीकरणास तसेच मागणी-पुरवठा पध्दतीच्या
बळकिीकरणास चालना त्रमळाली असली तरी आजही सेवा पुरत्रवण्यात राज्यासमोर
लक्षणीय आयवहाने त्रनमाण झाली आहेत.
2. महाराष्ट्र र्ासनाने मागील काळात पाणी पुरवठा या क्षेत्रात केलेल्या गुांतवणुकीमुळे
राज्यातील ९८,००० पेक्षा जास्त वाड्या/वस्त्या/गावाांना त्रपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन दे णे
र्क्य झाले आहे. असे असले तरीही राज्यभरात सरासरी ३० िक्केपेक्षा कमी घरगुती नळ
जोडणीद्वारे पुरत्रवण्यात येणाऱ्या पाणी पुरवठा सेवच
े ी गुणवत्ता ही हलक्या प्रतीची रात्रहलेली
आहे.
3. तसेच अधुनमधून पाणी पुरवठा, कमी दाब, पाणी गुणवत्ता यासारख्या समस्याांना र्ासनास
सामोरे जावे लागत आहे. यात्रर्वाय वातावरणातील बदलाचा पजगन्याच्या त्रवतरणावर तसेच
पाण्याच्या उपलब्ध स्त्रोताांवर होणारा पत्ररणाम यासारख्या समस्याांनाही सामोरे जावे लागत
आहे.
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4. राज्यातील ग्रामीण भागातील वाड्या/वस्त्याांना पुरत्रवण्यात येणाऱ्या पाणी पुरवठा सेवच
े ा
दजा सुधारावा याकत्ररता प्रत्येक वषी नवीन योजना राबत्रवण्यासाठी तसेच जुन्या योजनाांची
क्षमता वाढत्रवण्यासाठी त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षणाची त्रनताांत आवश्यकता असल्याचे
र्ासनाच्या त्रनदर्गनास येत आहे .
5. महाराष्ट्र हे झपाट्याने र्हरीकरण होणारे राज्य असून राज्यातील बरीचर्ी मोठी गावे
(१०,००० पेक्षा जास्त लोकसांख्येची) तसेच नयवयाने त्रनमाण होणारी त्रनम-र्हरी गावे ही उच्च
प्रतीच्या पाणी पुरवठा सेवच
े ी मागणी करीत आहेत.
2. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांचे त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण करण्याचा उद्देर् :
१. या कायगक्रमाचा उद्देर् राज्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता कायगक्रमाचे त्रनयोजन,
अांमलबजावणी व सांत्रनयत्रण करणाऱ्या प्रादे त्रर्क यांत्रणाांची कायगक्षमता वाढत्रवणे.
२. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या कामाचा दजा उां चावणे व पाण्याची गुणवत्ता वाढत्रवणे.
३. पाणी गुणवत्ता बात्रधत व िां चाईग्रस्त भागामध्ये गुणवत्तापुणग आत्रण र्ारॄत पाणी पुरवठ्याच्या
सोयी/सुत्रवधा उपलब्ध करुन दे ण्यावर भर दे णे.
४. घरगुती नळजोडणीची सांख्या वाढत्रवणे.
५. पुरेसा दाब व त्रकमान गुणवत्तेसह र्ारॄत पाणी पुरवठ्याची हमी दे णे.
६. वाढत्या दु ष्ट्काळात त्रपण्याची पाण्याची हमी दे णे.
३. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षणाची कायगपध्दती :
1. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या प्रगतीचे त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण त्रकमान २ वेळा करण्यात
यावे. (योजनेचे २० ते ३० िक्के काम पुणग झाल्यानांतर व ६० ते ७० िक्के काम पुणग
झाल्यानांतर) तथात्रप, अांमलबजावणी यांत्रणा यापेक्षा अत्रधक वेळा योजनेचे त्रयस्थ ताांत्रत्रक
परीक्षण करुन घेवू र्कतात.
2. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या अांमलबजावणीची वािचाल/प्रगती जाणून घेण्यासाठी व
योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी (पत्ररणामाांचे मोजमाप करण्यासाठी) त्रयस्थ ताांत्रत्रक
यांत्रणाांनी उत्रद्दष्ट्िपुती त्रनदे र्क (Success Indicators) ठरवावेत.
3. उत्रद्दष्ट्िपुती त्रनदे र्क हे दोन प्रकारचे असावेत. अ) त्रनधी त्रवतरणार्ी सांबांधीत असतील ते
“त्रनधी आधात्ररत उत्रद्दष्ट्िपुती त्रनदे र्क” म्हणून ओळखले जावेत, ब) त्रनधी त्रवतरणार्ी
सांबांधीत नसलेले “इतर उत्रद्दष्ट्िपुती त्रनदे र्क” म्हणून ओळखले जावेत.
४. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षणासाठी स्वतांत्र पडताळणी यांत्रणा नेमणे :
१. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायगक्रमातांगगत राबत्रवण्यात येणाऱ्या ग्रामीण पाणी पुरवठा
योजनेच्या कामाांची गुणवत्ता स्वतांत्रपणे तपासण्यासाठी तसेच त्याांचे त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण
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करण्यासाठी र्ासकीय अत्रभयाांत्रत्रकी (पदवी/पदत्रवका) महात्रवद्यालयाांच्या, र्ासकीय आय
आय िी (IIT) सांस्थाांच्या, महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरणाचे गुणवत्ता व सत्रनयांत्रण पथक, पाणी
पुरवठा क्षेत्रार्ी त्रनगडीत अन्य र्ासकीय सांस्था याांच्या सेवा घेण्यात यायवयात.
२. त्रजल्ह्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांचे त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण करण्यासाठी
अांमलबजावणी यांत्रणाांनी मुख्य कायगकारी अत्रधकारी, त्रजल्हा पत्ररषद याांच्या मान्यतेने
र्ासकीय अत्रभयाांत्रत्रकी महात्रवद्यालये (पदवी/पदत्रवका) तसेच र्ासकीय आय. आय. िी.
(IIT) सांस्था, महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरणाचे गुणवत्ता व सत्रनयांत्रण पथक, पाणी पुरवठा
क्षेत्रार्ी त्रनगडीत अन्य र्ासकीय सांस्था यापैकी एका सांस्थेची त्रनवड करावी. या त्रनवडीमध्ये
कोणतीही खाजगी सांस्था सहभागी असणार नाही याची दक्षता मुख्य कायगकारी अत्रधकारी,
त्रजल्हा पत्ररषद याांनी घ्यावी.
५. त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षणासाठी नेमलेल्या/नेमावयाच्या स्वतांत्र पडताळणी यांत्रणाांची कतगयवये:
१. मुख्य कायगकारी अत्रधकारी, त्रजल्हा पत्ररषद याांच्या आदे र्ानुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा
योजनाांचे त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण करावे.
२. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांसाठी नेमून त्रदलेल्या उत्रद्दष्ट्िाांची स्वतांत्रपणे पडताळणी करणे व
त्याबाबतचा अहवाल मुख्य कायगकारी अत्रधकारी, त्रजल्हा पत्ररषद याांना व आवश्यकतेप्रमाणे
र्ासनास (पाणी पुरवठा व स्वच्छता त्रवभाग) सादर करावा.
३. साध्य केलेल्या उत्रद्दष्ट्िपुती त्रनदे र्काांची अचुकता आत्रण गुणवत्ता, कागदोपत्री तसेच
भौत्रतकदृष्ट्ट्या त्रनयत्रमतपणे तपासावी.
६. त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षणासाठी नेमावयाच्या पडताळणी यांत्रणाांच्या सेवच
े ी यवयाप्ती :
1. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांचे त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या /
यावयाच्या यांत्रणाांनी त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षणाची पध्दती त्रवकत्रसत करावी, ज्यामध्ये नमुना
योजना, मात्रहतीचा स्त्रोत, मात्रहती गोळा करण्याची साधने, क्षेत्रीय प्रत्रक्रया व गुणवत्ता
त्रनयांत्रण रेखाकृती याांचा समावेर् असेल.
2. योजनेच्या ताांत्रत्रक तसेच भौत्रतक प्रगतीचे पुनरावलोकन करावे व आवश्यकता असल्यास
सुधारणा सुचवायवयात.
3. पाणी पुरवठा योजनेच्या साध्य केलेल्या उद्देर्पुती/प्रत्रतपुती त्रनदे र्काांची पडताळणी करावी.
4. पडताळणी अहवाल तात्काळ मुख्य कायगकारी अत्रधकारी, त्रजल्हा पत्ररषद व आवश्यकता
वािल्यास र्ासनास (पाणी पुरवठा व स्वच्छता त्रवभागास) सादर करावा.
5. महाराष्ट्र र्ासन आत्रण अांमलबजावणी यांत्रणा याांच्यात ठरलेल्या सुत्राप्रमाणे व प्रचत्रलत
र्ासन त्रनणगयाांप्रमाणे त्रवतरीत करण्यात आलेल्या त्रनधीची व कामाची पडताळणी करावी.
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6. सांबांत्रधत अांमलबजावणी यांत्रणेने पुरत्रवलेल्या प्राथत्रमक मात्रहती आत्रण पुरायवयाची ऑन-साईि
तपासणी आत्रण पडताळणी करावी.
7. जर एकापेक्षा अत्रधक कामे असतील तर यादृत्ररृकपणे (Randomly) ५ िक्के पेक्षा कमी
नसतील इतक्या कामाांना भेि दे वून पुरत्रवण्यात आलेल्या मात्रहती आत्रण पुरायवयाची अचुकता
तपासावी/पडताळणी करावी.
8. जेथे आवश्यक असेल तेथे लाभाथी आत्रण अांमलबजावणी यांत्रणा ककवा इतर सांबांत्रधत
याांच्यात मुलाखती व चचा आयोत्रजत करायवयात.
७. त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षणाकरीता नेमावयाच्या पडताळणी यांत्रणाांच्या त्रनवडीसाठी अनुभव:
1. त्रनवड करावयाच्या सांस्थाना भारतातील ग्रामीण पेयजल व स्वच्छता क्षेत्राचे ज्ञान असावे.
2. या सांस्थाांच्या त्रनवडीकत्ररता त्याांना पाणी पुरवठा व स्वच्छता क्षेत्रातील त्रकमान १० वषांचा
अनुभव असणे आवश्यक आहे .
3. Mechanical/Electronic/Civil तसेच आय.िी. क्षेत्रातील त्रवत्रवध महत्वाच्या मात्रहतीचे
सांकलन व हाताळणीचा अनुभव असावा.
4. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या ताांत्रत्रक व भौत्रतक तपासणीसाठी ताांत्रत्रक तज्ञाचे सांघ
गत्रठत करण्यासाठी त्रयस्थ यांत्रणा सक्षम असावी.
5. पाणी पुरवठा प्रणाली आत्रण /ककवा त्रवतरण प्रणाली याांच्या ताांत्रत्रक लेखा परीक्षणाचा त्रकमान
५ वषाचा अनुभव असावा.
6. महाराष्ट्रातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता क्षेत्रार्ी सांबांत्रधत ताांत्रत्रक मानके, कायदे व र्ासन
त्रनणगय याांचे सांपुणग ज्ञान असावे.
7. त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षणासाठी नेमलेल्या सांघातील (Team) सदस्याांमध्ये ग्रामीण पाणी
पुरवठा व स्वच्छता क्षेत्रातील प्रदीघग / यवयापक ज्ञान असावे, तसेच या सांघात सांस्थात्मक
त्रवकासतज्ञ याांचाही समावेर् असावा.
8. त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षणासाठी नेमलेल्या सांघात (Team) त्रकमान १० सदस्याांचा समावेर्
असावा.
9. त्रयस्थ यांत्रणेतील सदस्याांनी पडताळणी अत्यावश्यक/ अत्रनवायग असल्याची त्रवनांती/सुचना
प्राप्त होताच त्वरीत हजर झाले पात्रहजे.
८. त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षणासाठी पडताळणी यांत्रणा नेमणुकीच्या अिी:
1. त्रजल्हा पत्ररषदे तील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षणासाठी मुख्य
कायगकारी अत्रधकारी याांनी त्याांच्या त्रजल्ह्याकत्ररता र्ासकीय पडताळणी यांत्रणाांर्ी
सल्लामसलत करून यादी तयार करावी व त्यास र्ासनाची मान्यता घेऊन ती प्रत्रसद्ध
करावी.
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2. त्रजल्हा पत्ररषद व त्रयस्थ यांत्रणा /सांस्था याांच्यामध्ये ३ (तीन) वषाच्या कालावधीकरीता
करार करण्यात यावा. या सांस्थाांची कामत्रगरी समाधानकारक असल्यास हा करार प्रत्येकी
१ (एक) वषाच्या कालावधीसाठी याप्रमाणे तीनवेळा वाढत्रवण्याचे अत्रधकार मुख्य कायगकारी
अत्रधकारी, त्रजल्हा पत्ररषद याांना राहतील.
3. मुख्य कायगकारी अत्रधकारी, त्रजल्हा पत्ररषद हे सुचना करतील त्याप्रमाणे त्रयस्थ यांत्रणेने
आपल्या कामकाजास सुरुवात केली पात्रहजे. तसेच त्रवत्रहत मुदतीत ताांत्रत्रक परीक्षणाचे
काम पुणग केले पात्रहजे.
९. त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण करणाऱ्या पडताळणी यांत्रणाांना अदा करावयाचे र्ुल्क :
त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण करणाऱ्या यांत्रणाांना त्याांच्या सांपूणग कामासाठी खालीलप्रमाणे ठोक
स्वरूपात र्ुल्क अदा करण्यात येईल.
१. रु. २.०० कोिी पयंतच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना

-

रु. ५.०० लक्ष

२. रु. २.०० कोिी ते रु.७.५० कोिी पयंतच्या योजना

-

रु. १०.०० लक्ष

३. रु. ७.५० कोिीहू न अत्रधक ककमतीच्या योजना

-

रु. १५.०० लक्ष

हा खचग योजनाांच्या प्रकल्प अहवालामध्ये समात्रवष्ट्ि केलेला नसावा. ग्रामीण पाणी पुरवठा
योजनाांच्या त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षणाचा खचग हा त्रजल्हा पत्ररषदे कडे उपलब्ध असलेल्या ४ िक्के
प्रर्ासकीय त्रनधीमधून भागत्रवण्यात यावा.
१०. त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण करणाऱ्या पडताळणी यांत्रणाांवरील सांत्रनयांत्रण :

1. त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण करणाऱ्या यांत्रणा/ सांस्था त्याांचे सवग कामकाज मुख्य कायगकारी
अत्रधकारी, त्रजल्हा पत्ररषद व प्रधान सत्रचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता त्रवभाग याांच्या
पयगवक्ष
े णाखाली व त्रनयांत्रणाखाली पार पाडतील.

2. त्रनयत्रमत पडताळणी/तपासणी प्रत्रक्रयेचे यवयवस्थापन व सांत्रनयांत्रण मुख्य कायगकारी
अत्रधकारी, त्रजल्हा पत्ररषद याांच्या अध्यक्षतेखालील कक्षामार्गत केले जाईल.

3. पडताळणी अहवाल त्रयस्थ यांत्रणेद्वारे मुख्य कायगकारी अत्रधकारी, त्रजल्हा पत्ररषद व
आवश्यकतेप्रमाणे प्रधान सत्रचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता त्रवभाग याांना सादर केला जाईल.

4. पडताळणी/तपासणी अहवाल हा अचुक, वेळेवर व वस्तुत्रनष्ट्ठ पुरायवयावर आधारीत
असल्याची हमी त्रयस्थ यांत्रणेने दे णे अत्रनवायग आहे.

5. र्ासनास आवश्यक वाित असल्यास त्रयस्थ यांत्रणेला सादरीकरण करावे लागेल तसेच
पाणी पुरवठा व स्वच्छता त्रवभागाने व मुख्य कायगकारी अत्रधकारी, त्रजल्हा पत्ररषद याांनी
उपष्स्थत केलेल्या प्रश्ाांचे स्पष्ट्िीकरण त्रयस्थ यांत्रणेला द्यावे लागेल.
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6. पाणी पुरवठा योजनाांची पडताळणी करण्यासाठी/त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण करण्यासाठी

आवश्यक असलेली योजनेची मात्रहती व कागदपत्रे त्रयस्थ यांत्रणेला पुरत्रवण्याची जबाबदारी
अांमलबजावणी यांत्रणाांची राहील.

7. त्रयस्थ यांत्रणेचे कमगचारी आत्रण सल्लागार याांना तपासणी करावयाच्या योजना/प्रकल्प
स्थळाांना प्रवेर् त्रमळवून दे ण्याची यवयवस्था करण्याची जबाबदारी अांमलबजावणी यांत्रणाांची
राहील.
सदर र्ासन त्रनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201506151500549528 असा आहे . हा आदे र्
त्रडजीिल स्वाक्षरीने साक्षाांत्रकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे र्ानुसार व नावाने.

Shantaram
S Kudale

Digitally signed by Shantaram S
Kudale
DN: CN = Shantaram S Kudale,
C = IN, S = Maharashtra, O =
Government Of Maharashtra,
OU = Deputy Secretary
Date: 2015.06.15 15:33:24
+05'30'

(र्ाां.त्रस.कुदळे )
उप सत्रचव, महाराष्ट्र र्ासन
प्रत,
1.

मा.मुख्यमांत्री महोदयाांचे प्रधान सत्रचव, मांत्रालय, मुांबई- ४०० ००३२

2.

मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधान सत्रचव, राजभवन, मुांबई

3.

मा.मांत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता), याांचे खाजगी सत्रचव, मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२

4.

मा.मांत्री (सवग), याांचे खाजगी सत्रचव, मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२.

5.

मा.राज्यमांत्री (सवग) याांचे खाजगी सत्रचव, मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२

6.

सवग सन्माननीय त्रवत्रधमांडळ सदस्य, त्रवधानभवन, मुांबई-४०० ०२१.

7.

सवग अपर मुख्य सत्रचव/प्रधान सत्रचव/सत्रचव मांत्रालयीन त्रवभाग याांचे स्वीय
सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२.

8.

सदस्य सत्रचव, महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरण, मुांबई.

9.

त्रवभागीय आयुक्त (सवग),

10.

सांचालक, भूजल सवेक्षण व त्रवकास यांत्रणा, पुणे.

11.

मुख्य कायगकारी अत्रधकारी (सवग), त्रजल्हा पत्ररषद.

12.

सांचालक, समाज कल्याण सांचालनालय, पुणे.
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13.

सांचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय सांस्था, बेलापूर, नवी मुांबई.

14.

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुांबई (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञय
े ता)

15.

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञय
े ता)

१६.

मुख्य अत्रभयांता (सवग), महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरण.

१७.

अधीक्षक अत्रभयांता (सवग), महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरण

१८.

कायगकारी अत्रभयांता (सवग), ग्रामीण पाणी पुरवठा त्रवभाग, त्रजल्हा पत्ररषद (सवग)

१९.

मांत्रालयीन इतर सवग त्रवभाग व त्याांच्या अत्रधनस्त असलेली सवग कायालये

२०.

पाणी पुरवठा व स्वच्छता त्रवभागातील सवग पयगवक्ष
े ीय अत्रधकारी व कायासने.

२१.

सवग र्ासकीय आय.आय.िी.सांस्था (पत्राने)

२२.

सवग र्ासकीय अत्रभयाांत्रत्रकी (पदत्रवका/पदवी) महात्रवद्यालये (पत्राने)

२३.

त्रनवडनस्ती, कायासन पापु-०७.
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