मुख्यमंत्री ग्रामीण

पेयजल

काययक्रमांतर्यत

अव्यवहायय योजना वर्ळू न त्याऐवजी नवीन
योजनांचा समावेश करणे.

महाराष्ट्र शासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभार्
शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः मुपेयो-2018/प्र.क्र.69/पापु-19
र्ोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल,लोकमान्य विळक मार्य ,
मंत्रालय, मुंबई-400 001.
तारीख: 1 जून, 2018

वाचा
1) शासन वनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-१११5/प्र.क्र.92/पापु-०७, वदनांक 07 मे, २०१6
2) शासन वनणयय क्रमांक: मुपेयो -2018/प्र.क्र.69/पापु-19, वदनांक 18 एवप्रल, 2018
3) काययकारी अवभयंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा ववभार्, वजल्हा पवरषद,बीड यांचे पत्र क्रमांक:
ग्रापापुवव/वनववदा/कवव/212/2018, वदनांक 24.04.2018 चे पत्र
4) काययकारी अवभयंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा ववभार्, वजल्हा पवरषद,पुणे यांचे पत्र क्रमांक:
वजप/ग्रापापु/ताशा-1/156/2018, वदनांक 20.04.2018 चे पत्र

शासन शुद्धीपत्र:उपरोक्त संदभाधीन क्र. 2 येथील शासन वनणययासोबतच्या वववरणपत्र-अ मध्ये
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमामधून बीड व पुणे वजल्यातील वर्ळण्यात येत असलेल्या पाणी
पुरवठा योजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे वदलेला आहे.
शासन वनणयय क्रमांक : मुपेयो-2017/प्र.क्र.69/पापु-19, वदनांक 18 एवप्रल, 2018 चे सहपत्र
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमामधून वर्ळण्यात येत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा तपशील
अ.क्र.

योजनेचे नाव

वजल्हा

वद.

7.05.2016

रोजीच्या

शासन

वनणययातील तरतूद (रु. लाख )
1

नांदुरघाि

बीड

218.8

2

खोमणवाडी ता. केज

बीड

234.35

3

पानमळा

बीड

76.12

बीड ( 03 योजना )

529.27

1

मौ. उरळी कांचन (ता. हवेली )

पुणे

1348.13

2

मालवाडी व 8 र्ावे (ता.खेड)

पुणे

90.00

3

बल्लाळवाडी (ता. जुन्नर)

पुणे

63.04

4

मौ. खडकी (ता. आंबेर्ाव )

पुणे

34.25

पुणे ( 04 योजना )

1535.42

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमामधून बीड व पुणे वजल्यातील वर्ळण्यात येत
असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या वरील तपशीला ऐवजी खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे
वाचावे.
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शासन वनणयय क्रमांक : मुपेयो-2017/प्र.क्र.69/पापु-19, वदनांक 18 एवप्रल, 2018 चे सहपत्र
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमामधून वर्ळण्यात येत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा तपशील
अ.क्र.

योजनेचे नाव

वजल्हा

वद. 7.05.2016 रोजीच्या शासन
वनणययातील तरतूद (रु. लाख )

1

खोमणवाडी ता. केज

बीड

234.35

2

पानमळा

बीड

76.12

बीड ( 02 योजना )

310.47

1

मौ. उरळी कांचन (ता. हवेली )

पुणे

1348.13

2

मौ. िाकळी हाजी माळवाडी ( ता. वशरुर )

पुणे

48.47

3

बल्लाळवाडी (ता. जुन्नर)

पुणे

63.04

4

मौ. खडकी (ता. आंबेर्ाव )

पुणे

34.25

पुणे ( 04 योजना )

1493.89

सदर शासन वनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201806011116571028 असा आहे . हा आदे श
वडजीिल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
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महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

(रा. अ. साबणे)
कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1.

मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सवचव, राजभवन, मलबार वहल, मुंबई.

2.

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सवचव, मंत्रालय, मुंबई

3.

मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजर्ी सवचव, मंत्रालय, मुंबई.

4.

मा.राज्य मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजर्ी सवचव, मंत्रालय, मुंबई.

5.

मा.मंत्री (सवय) यांचे खाजर्ी सवचव, मंत्रालय, मुंबई.

6.

मा. राज्यमंत्री (सवय) यांचे खाजर्ी सवचव, मंत्रालय, मुंबई.

7.

सवय सन्माननीय वववधमंडळ सदस्य, ववधानभवन, मुंबई.

8.

मा.मुख्य सवचव यांचे उपसवचव, मंत्रालय, मुंबई.

9.

सवय अप्पर मुख्य सवचव/ प्रधान सवचव/ सवचव, मंत्रालयीन ववभार् यांचे स्वीय
सहायक, मंत्रालय, मुंबई.

10.

सदस्य सवचव, महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण, मुंबई.

11.

ववभार्ीय आयुक्त (सवय)

12.

संचालक, भूजल सवेक्षण व ववकास यंत्रणा, पुणे.
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13.

मुख्य काययकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद (सवय)

14.

संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, पुणे.

15.

संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई.

16.

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

17.

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

18.

मुख्य अवभयंता (सवय), महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण.

१८.

अधीक्षक अवभयंता/काययकारी अवभयंता (सवय), महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण.

१९.

काययकारी अवभयंता (सवय), ग्रामीण पाणी पुरवठा ववभार्, वजल्हा पवरषद (सवय)

२०.

मंत्रालयीन इतर सवय ववभार् व त्यांच्या अवधनस्त असलेली सवय कायालये.

२१.

पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभार्ातील सवय वनयंत्रण अवधकारी, पययवक्ष
े ीय अवधकारी व
सवय कायासने.

२२.

शासकीय आय.आय.िी. संस्था, पवई, मुंबई.

२३.

सवय शासकीय अवभयांवत्रकी (पदवी/पदववका) महाववद्यालये

२४.

वनवडनस्ती, कायासन (पापु-19)
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