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वाचा
1) शासन जनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.61/पापु-०७, जदनांक 15 जून, २०१5
2) शासन जनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-१११5/प्र.क्र.92/पापु-०७, जदनांक 07 मे, २०१6
3) शासन जनणयय क्रमांक: ग्रापापु-2११5/प्र.क्र.39/पापु-19, जदनांक 23 सप्टें बि, २०१6
4) शासन जनणयय क्रमांक: मुपेयो-2017/प्र.क्र.83/पापु-19, जदनांक 25 जानेवािी, २०१7
+

प्रस्तावना:िाज्यातील ग्रामीण भार्ांतील दीर्यकालीन र्िजांचा व आिोग्याचा जवचाि करुन ग्रामीण
जनतेस पुिेसे व शुध्द जपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन दे ण्याकजिता संदभाधीन क्र.2 येथील जद.07 मे,
2016 िोजीच्या शासन जनणययान्वये िाज्यात सन 2016-17 ते सन 2019-20 या कालावधीत
“मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रम” िाबजवण्याचा जनणयय र्ेण्यात आला आहे . सदि काययक्रमांतर्यत
िाबजवण्यात येणा-या नळ पाणीपुिवठा योजनांचे संदभाधीन क्र.1 येथील जद.15 जून, 2015 िोजीच्या
शासन जनणययातील तितुदीनुसाि त्रयस्थ तांजत्रक पिीक्षण किणे अजनवायय आहे. त्यानुसाि मुख्यमंत्री
ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत जजल्हा पजिषदे मार्फयत अंमलबजावणी किण्यात येणा-या सवय नळ पाणी
पुिवठा योजनांच्या कामांची र्ुणवत्ता तपासणी तसेच त्रयस्थ तांजत्रक पिीक्षण महािाष्ट्र जीवन
प्राजधकिणाच्या र्ुणवत्ता

कडू न करुन र्ेण्याबाबत मार्यदशयक सूचना जनर्यजमत किण्याची

बाब शासनाच्या जवचािाधीन होती.

शासन जनणयय:मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत जजल्हा पजिषदे मार्फयत अंमलबजावणी किण्यात
येणा-या सवय नळ पाणी पुिवठा योजनांच्या कामांची र्ुणवत्ता तपासणी तसेच त्रयस्थ तांजत्रक पिीक्षण
महािाष्ट्र जीवन प्राजधकिणाच्या

करुन र्ेण्यात यावे. सदि त्रयस्थ तांजत्रक

शासन जनणयय क्रमांकः मुपेयो-2017/प्र.क्र.73/पापु-19

पिीक्षणाकजिता योजनेच्या ढोबळ ककमतीच्या 1 टक्के ककवा रु.10 लाख यापैकी जे कमी असेल ते
शुल्क म्हणून महािाष्ट्र जीवन प्राजधकिणास अदा किण्यात यावे. नळ पाणीपुिवठा योजनांच्या त्रयस्थ
तांजत्रक पिीक्षणाबाबतची काययपध्दती व इति सवय बाबी संदभाधीन क्र.1 येथील जद.15 जून, 2015
िोजीच्या शासन जनणययातील तितुदीप्रमाणेच िाहतील.
2.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत महािाष्ट्र जीवन प्राजधकिणामार्फयत अंमलबजावणी

किण्यात

येणा-या सवय नळ पाणी पुिवठा योजनांच्या त्रयस्थ तांजत्रक पिीक्षणाबाबतची काययवाही

संदभाधीन क्र.1 येथील जद.15 जून, 2015 िोजीच्या शासन जनणययातील पजिच्छे द-4 (1 ) मध्ये नमुद
केलेल्या संस्थाकडू न ( महािाष्ट्र जीवन प्राजधकिणाचा र्ुणवत्ता

वर्ळू न ) करुन र्ेण्यात

यावे.
3.

सदि शासन जनणयय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावि

उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201705171816409528 असा आहे. हा आदे श
जडजीटल स्वाक्षिीने साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि व नावाने.
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(िा. अ. साबणे)
कायासन अजधकािी, महािाष्ट्र शासन
प्रजत,
1)

मा.मंत्री, पाणी पुिवठा व स्वच्छता यांचे खाजर्ी सजचव, मंत्रालय, मुंबई.

2)

मा. िाज्यमंत्री, पाणी पुिवठा व स्वच्छता यांचे खाजर्ी सजचव, मंत्रालय, मुंबई

3)

प्रधान सजचव, पाणी पुिवठा व स्वच्छता जवभार् यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.

4)

सदस्य सजचव, महािाष्ट्र जीवन प्राजधकिण, एक्सप्रेस टॉवसय, मुंबई-21,

5)

संचालक, भूजल सवेक्षण व जवकास यंत्रणा, पी.एम.टी.जबल्डींर् स्वािर्ेट, पुणे.

6)

मुख्य काययकािी अजधकािी, जजल्हा पजिषद (सवय).

7)

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञय
े ता/ लेखा पिीक्षा), महािाष्ट्र -1, मुंबई.

8) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञय
े ता /लेखा पिीक्षा), महािाष्ट्र 2, नार्पूि
9)

मुख्य /अधीक्षक अजभयंता, महािाष्ट्र जीवन प्राजधकिण (सवय).

10) संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, जसडको भवन, बेलापूि, नवी मुंबई
11) काययकािी अजभयंता, ग्रामीण पाणी पुिवठा, जजल्हा पजिषद (सवय).
12) जनवड नस्ती (पापु-१9)
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