मुख्यमंत्री ग्रामीण

पेयजल

काययक्रमांतगयत

ईपांग-1 व 2 ची कामे एकत्रत्रत घेण्यास
परवानगी दे ण्याचे ऄत्रधकार सदस्य सत्रचव,
मजीप्रा व मुख्य ऄत्रियंता, मजीप्रा, प्रादे त्रिक
त्रविाग यांना प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र िासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता त्रविाग
िासन त्रनणयय क्रमांकः मुपेयो-2018/प्र.क्र.72/पापु-19
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय सकुल, नवीन आमारत, 7 वा माळा,
मंत्रालय, मुंबइ-400 001.
त्रदनांक: 27 माचय, २०१8

वाचा
1) िासन त्रनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-१११5/प्र.क्र.92/पापु-०७, त्रदनांक 07 मे, २०१6
2) िासन त्रनणयय क्रमांक: ग्रापापु-2११5/प्र.क्र.39/पापु-19, त्रदनांक 23 सप्टें बर, २०१6
3) िासन त्रनणयय क्रमांक: मुपेयो-2017/प्र.क्र.83/पापु-19, त्रदनांक 25 जानेवारी, २०१7
4) िासन त्रनणयय क्रमांक: मुपेयो-2017/प्र.क्र.110/पापु-19, त्रदनांक 14 जुल,ै २०१7

प्रस्तावना:संदिाधीन क्र.1 व 3 येथील िासन त्रनणययातील तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल
काययक्रमांतगयत समात्रवष्ट्ट पाणीपुरवठा योजनांची कामे ईपांगत्रनहाय्य/टप्पात्रनहाय करावयाची ऄसून
ईपांग-1 चे काम पूणय झाल्यानंतर व योजनेचा ईद्भव पुरेसा/िाश्वत ऄसल्याचे सक्षम प्रात्रधक-यांने
प्रमात्रणत केल्यानंतरच ईपांग-2 चे काम हाती घ्यावयाचे अहे व ईपांग-2 चे काम पूणय झाल्यानंतरच
ईपांग-3 चे काम हाती घ्यावयाचे अहे. परंतु ज्या त्रठकाणी नदी, धरण, तलाव आ. सारखे िाश्वत
िुपृष्ट्ठीय स्त्रोत ईपलब्ध अहेत व कायमस्वरुपी पाणी ईपलब्ध अहे ऄिा प्रकरणी िासनाच्या
पुवम
य ान्यतेने ईपांग-1 व ईपांग-2 ची कामे एकत्रत्रतपणे घेता येतात.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमाची ऄंमलबजावणी त्रवत्रहत कालमयादे त व प्रिावीपणे
होण्याकत्ररता ईपांग-1 व ईपांग-2 ची कामे एकत्रत्रतपणे घेण्यास परवानगी दे ण्याचे, तसेच मंजूर
पाणीपुरवठा योजनांच्या ऄंदाजपत्रकातील तांत्रत्रक बदलास मान्यता दे ण्याचे ऄत्रधकार सदस्य सत्रचव,
मजीप्रा (मजीप्रामार्फयत ऄंमलबजावणी करण्यात येणा-या योजनांकत्ररता) व मुख्य ऄत्रियंता, मजीप्रा,
प्रादे त्रिक त्रविाग (त्रजल्हा पत्ररषदे मार्फयत ऄंमलबजावणी करण्यात येणा-या योजनांकत्ररता) यांना प्रदान
करण्याची बाब िासनाच्या त्रवचाराधीन होती.

िासन त्रनणयय क्रमांकःमुपेयो-2017/प्र.क्र.72/पापु-19

िासन त्रनणयय:प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्स्थती त्रवचारात घेता, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमाची
ऄंमलबजावणी त्रवत्रहत कालमयादे त व प्रिावीपणे होण्याकत्ररता ज्या त्रठकाणी नदी, धरण, तलाव आ.
सारखे िाश्वत िुपृष्ट्ठीय स्त्रोत ईपलब्ध अहेत व कायमस्वरुपी पाणी ईपलब्ध अहे ऄिा प्रकरणी
योजनेतील ईपांग-1 व ईपांग-2 ची कामे एकत्रत्रतपणे घेण्यास परवानगी दे ण्याचे ऄत्रधकार सदस्य
सत्रचव, महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरण (मजीप्रामार्फयत ऄंमलबजावणी करण्यात येणा-या पाणीपुरवठा
योजनांकत्ररता) व मुख्य ऄत्रियंता, महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरण, प्रादे त्रिक त्रविाग (त्रजल्हा पत्ररषदे मार्फयत
ऄंमलबजावणी करण्यात येणा-या पाणीपुरवठा योजनांकत्ररता) यांना प्रदान करण्यात येत अहेत.
2.

तसेच, काही ऄपत्ररहायय कारणास्तव मंजूर पाणीपुरवठा योजनेच्या ऄंदाजपत्रकात तांत्रत्रक बदल

करावे लागत ऄसल्यास व योजनेच्या ककमतीत कोणतीही वाढ होत नसल्यास ऄिा तांत्रत्रक बदलास
मान्यता दे ण्याचे ऄत्रधकार सदस्य सत्रचव, महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरण (मजीप्रामार्फयत ऄंमलबजावणी
करण्यात येणा-या पाणीपुरवठा योजनांकत्ररता) व मुख्य ऄत्रियंता, महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरण, प्रादे त्रिक
त्रविाग (त्रजल्हा पत्ररषदे मार्फयत ऄंमलबजावणी करण्यात येणा-या पाणीपुरवठा योजनांकत्ररता) यांना
प्रदान करण्यात येत अहेत.
3.

सदर िासन त्रनणयय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201803271218211828 ऄसा अहे . हा अदे ि
त्रडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांत्रकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे िानुसार व नावाने.
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(रा. ऄ. साबणे)
कायासन ऄत्रधकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रत्रत,
1)

मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सत्रचव, मंत्रालय, मुंबइ.

2)

मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सत्रचव, मंत्रालय, मुंबइ

3)

ऄपर मुख्य सत्रचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता त्रविाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबइ.

4)

सदस्य सत्रचव, महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरण, एक्सप्रेस टॉवसय, मुंबइ-21,
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5)

मुख्य काययकारी ऄत्रधकारी, त्रजल्हा पत्ररषद (सवय).

6)

महालेखापाल, (लेखा व ऄनुज्ञय
े ता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -1, मुंबइ

7)

महालेखापाल, (लेखा व ऄनुज्ञय
े ता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-2, नागपूर

8) मुख्य /ऄधीक्षक ऄत्रियंता, महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरण (सवय).
9)

संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, त्रसडको िवन, बेलापूर, नवी मुंबइ

10) काययकारी ऄत्रियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा त्रविाग, त्रजल्हा पत्ररषद (सवय)
11) त्रनवड नस्ती (पापु-१9)
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