मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतगयत
समाविष्ट नळ पाणी पुरिठा योजनांच्या
तांवत्रक तपासणीबाबत.

महाराष्र शासन
पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभाग
शासन वनणयय क्रमांकः मुपेयो-2017/प्र.क्र.14/पापु-19 (वशकाना)
7 िा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल,
मंत्रालय, मुंबइ-400 001.
तारीख: 11 जानेिारी, २०१8

िाचा
1) शासन वनणयय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता विभाग क्रमांक: ग्रापाधो-१११5/प्र.क्र.92/पापु-०७,
वदनांक 07 मे, २०१6
2) शासन वनणयय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता विभाग क्रमांक: ग्रापापु-2११5/प्र.क्र.39/पापु-19,
वदनांक 23 सप्टें बर, २०१6
3) शासन वनणयय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता विभाग क्रमांक: मुपेयो-2017/प्र.क्र.83/पापु-19,
वदनांक 25 जानेिारी, २०१7

प्रस्तािना:राज्यातील ग्रामीण जनतेस पुरेसे ि शुध्द वपण्याचे पाणी ईपलब्ध करुन दे ण्याकवरता
संदभाधीन क्र.1 येथील वद.07 मे, 2016 रोजीच्या शासन वनणययान्िये सन 2016-17 ते सन 2019-20
या कालािधीत “मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रम” राबविण्याचा वनणयय घेण्यात अला अहे . सदर
काययक्रमांतगयत समाविष्ट ि वजल्हा पवरषद स्तरािरुन प्रशासकीय मान्यता द्याियाच्या पाणी पुरिठा
योजनांची तांवत्रकदृष्या तपासणी करण्यासाठी संदभाधीन क्र.2 येथील शासन वनणययान्िये प्रधान
सवचि, पाणीपुरिठा ि स्िच्छता विभाग यांचे ऄध्यक्षतेखाली तांवत्रक सवमती गवठत करण्यात अली
अहे. तथावप, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमाच्या ऄंमलबजािणीतील कालापव्यय टाळण्याकवरता
रु.2.00 कोटी पयंत ककमतीच्या पाणीपुरिठा योजनांच्या तांवत्रक तपासणीचे ऄवधकार मुख्य ऄवभयंता,
महाराष्र जीिन प्रावधकरण, प्रादे वशक विभाग यांचे ऄध्यक्षतेखालील सवमतीस प्रदान करण्याची बाब
शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन वनणयय:प्रस्तािनेत नमूद केलेली िस्तुस्स्थती विचारात घेउन मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतगयत
समाविष्ट रु.2.00 कोटी पयंत ककमतीच्या पाणीपुरिठा योजनांच्या तांवत्रक तपासणीचे ऄवधकार मुख्य

शासन वनणयय क्रमांकःमुपेयो-2017/प्र.क्र.14/पापु-19 (वशकाना)

ऄवभयंता, महाराष्र जीिन प्रावधकरण, प्रादे वशक विभाग यांचे ऄध्यक्षतेखालील पुढील सवमतीस प्रदान
करण्यात येत अहेत.
1

मुख्य ऄवभयंता, महाराष्र जीिन प्रावधकरण, प्रादे वशक विभाग

ऄध्यक्ष

2

ईप मुख्य काययकारी ऄवधकारी (पाणी ि स्िच्छता), वजल्हा पवरषद

सदस्य

3

ऄधीक्षक ऄवभयंता, महाराष्र जीिन प्रावधकरण मंडळ

सदस्य

4

िवरष्ठ भूिज्ञ
ै ावनक, भूजल सिेक्षण ि विकास यंत्रणा

सदस्य

5

सहाय्यक मुख्य ऄवभयंता, महाराष्र जीिन प्रावधकरण, प्रादे वशक विभाग

2.

सदस्य सवचि

त्यामुळे मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतगयत समाविष्ट रु. 2.00 कोटी पयंत ककमतीच्या

पाणीपुरिठा योजनांचे प्रधान सवचि, पाणीपुरिठा ि स्िच्छता विभाग यांचे ऄध्यक्षतेखालील तांवत्रक
सवमतीसमोर सादरीकरण करण्याची यापुढे अिश्यकता नाही. तथावप, सदर योजनांच्या प्रशासकीय
मंजूरीचे ऄवधकार ि आतर बाबी संदभाधीन क्र.1 ि 3 मधील शासन वनणययातील तरतूदीप्रमाणे कायम
राहतील. त्यामध्ये कोणताही बदल नाही.
3.

मुख्य काययकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद यांचे स्तरािरुन प्रशासकीय मंजुरी दे ताना योजनेची

ककमत संदभाधीन क्र.1 येथील शासन वनणययात नमूद केलेल्या ऄंदावजत ककमतीच्या मयादे त राहील
याची काळजी घ्यािी. तसेच कायारंभ अदे श दे ण्यापुिी पुरेसा वनधी ईपलब्ध ऄसल्याची खात्री
करण्यात यािी.
4.

सदर शासन वनणयय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201801111204584028 ऄसा अहे . हा अदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार ि नािाने.
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(रा. ऄ. साबणे)
कायासन ऄवधकारी, महाराष्र शासन
प्रवत,
1)

मा.मंत्री, पाणी पुरिठा ि स्िच्छता यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबइ.
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2)

मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरिठा ि स्िच्छता यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबइ

3)

ऄपर मुख्य सवचि, पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबइ.

4)

सदस्य सवचि, महाराष्र जीिन प्रावधकरण, एक्सप्रेस टॉिसय, मुंबइ

5)

संचालक, भूजल सिेक्षण ि विकास यंत्रणा, वशिाजीनगर, पुणे.

6)

मुख्य काययकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद (सिय).

7)

महालेखापाल, (लेखा ि ऄनुज्ञय
े ता/लेखापवरक्षा), महाराष्र -1, मुंबइ

8) महालेखापाल, (लेखा ि ऄनुज्ञय
े ता/लेखा पवरक्षा), महाराष्र-2, नागपूर
9)

मुख्य /ऄधीक्षक ऄवभयंता, महाराष्र जीिन प्रावधकरण (सिय).

10) संचालक, पाणी ि स्िच्छता सहाय्य संस्था, वसडको भिन, बेलापूर, निी मुंबइ
11) काययकारी ऄवभयंता, ग्रामीण पाणी पुरिठा विभाग, वजल्हा पवरषद (सिय).
12) वनिड नस्ती (पापु-१9)
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