
 

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनाांच ेत्रयस्थ ताांत्रत्रक 
परीक्षणाकत्ररता - उन्नत महाराष्ट्र 
अत्रियानाांतर्गत उच्च व तांत्र त्रिक्षण त्रविार्ाने 
मान्यता त्रिलले्या सांस्थाांचा समाविे 
करण्याबाबत तसचे त्रनवड सत्रमती स्थापन 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता त्रविार् 

िासन त्रनणगय क्रमाांकः ग्रापाधो-२०१८/प्र.क्र.१७३/पापु-०७ 
 सातवा मजला, र्ोकुळिास तेजपाल रुग्णालय इमारत सांकुल, 

मांत्रालय, मुांबई-४०० ००१ 
तारीख - 14 जुलै २०२० 

वाचा :  
1) पाणीपुरवठा व स्वच्छता त्रविार् िासन त्रनणगय क्रमाांकः ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.२२/पापु-०७, 

त्रिनाांक ०९ जुलै, २०१४ 
2) पाणीपुरवठा व स्वच्छता त्रविार् िासन त्रनणगय क्रमाांकः ग्रापाधो-१११४/प्र.क.६१/पापु-

०७,त्रिनाांक १५ जून, २०१५ 
3) उच्च व तांत्र त्रिक्षण त्रविार् िासन त्रनणगय क्रमाांकः बैठक-३६११/(५६)/(१५)/तािी-२, 

त्रिनाांक १३ जानेवारी, २०१६ 
4) उच्च व तांत्र त्रिक्षण त्रविार् िासन त्रनणगय क्रमाांकः  क्र. धोरण -३०११/(४५/१६) ताांिी -२, 

त्रिनाांक १५ जून , २०१६ 
5) उच्च व तांत्र त्रिक्षण त्रविार् िासन त्रनणगय क्रमाांकः क्र. धोरण-३०११/(४५/१६)/, तािी-२, 

त्रिनाांक ०५ जुलै, २०१७. 
 
प्रस्तावना : 

कें द्र िासनाच्या उन्नत िारत अत्रियानाच्या धतीवर राज्यात उन्नत महाराष्ट्र अत्रियान अांतर्गत 
राज्यातील त्रवत्रवध सामात्रजक व त्रवकासािी सांबांत्रधत समस्यावर तांत्रज्ञानाचा वापर करून तोडर्ा 
िोधण्यासाठी राज्यातील अत्रियाांत्रत्रकी महात्रवद्यालये, तांत्रत्रनकेतने व अन्य िैक्षत्रणक सांस्थेतील 
त्रवद्यार्थ्यांना सहिार्ी करून घेण्यासाठी उन्नत महाराष्ट्र अत्रियान( UMA)  ही योजना राज्य िासनाने 
सुरू केली आहे. 

उन्नत महाराष्ट्र अत्रियाांनतर्गत असलेल्या ताांत्रत्रक सांस्थाांचा पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
त्रविार्ाच्या त्रवत्रवध ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनाांसाठी त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षक म्हणनू मूल्याांकन 
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करणाऱ्या सांस्थाांच्या यािीत समाविे केल्यास पाणीपुरवठा योजनाांचे परीक्षण लवकर होण्यास मित 
होऊन योजना त्रवत्रहत मुितीत पूणग करण्यास मित होईल. यासांििात  त्रनम्न सांस्थाांना CTARA 
(Centre for Technology Alternatives for Rural Areas) , Indian Institute of Technology,  
Mumbai  याांनी प्रत्रिक्षण िेऊन तयाांची त्रवत्रवध योजनाांतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनाांचे त्रयस्थ 
ताांत्रत्रक परीक्षण करण्यासाठी त्रिफारस केली आहे. 

तया अनुषांर्ाने उच्च व तांत्रत्रिक्षण त्रविार्ाच्या उपरोक्त  िासन त्रनणगयात नमूि सांस्थाांचा 
समाविे करण्याची तसेच ित्रवष्ट्यात अिा सांस्थाांच्या त्रनवडीसाठी सत्रमती र्ठीत करण्याची बाब 
िासनाच्या त्रवचाराधीन होती. 
िासन त्रनणगय : 
  उन्नत महाराष्ट्र अत्रियान अांतर्गत राज्यातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता त्रविार्ासाठी आवश्यक 
असणाऱ्या त्रवत्रवध योजनाांतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनाांचे त्रयस्थ ताांत्रत्रक परीक्षण करण्यासाठी 
(उच्च व तांत्रत्रिक्षण त्रविार्ाच्या उपरोक्त सांििग क्र. ५ येथील िासन त्रनणगयात नमूि केल्यानुसार) 
सांस्थाांचा समाविे करण्यास िासन मान्यता िेण्यात येत आहे. 

 
 

अ.क्र. सांस्थेचे नाव िजा त्रजल्हा 

१. घरडा इन्सन्स्िट्यूि ऑफ िेक्नॉलॉजी, खेड, रतनात्रर्री. A रतनात्रर्री 

२. महाराष्ट्र इन्सन्स्िट्यूि ऑफ िेक्नॉलॉजी, औरांर्ाबाि. A औरांर्ाबाि 

३. प्रा. राम मेघे इन्सन्स्िट्यूि ऑफ िेक्नॉलॉजी अँड त्ररसचग, बडनेरा, 
अमरावती. 

A अमरावती 

४. राजारामबापू इन्सन्स्िट्यूि ऑफ िेक्नॉलॉजी, इस्लामपूर, साांर्ली. A साांर्ली 

५. अमृतवात्रहनी कॉलेज ऑफ इांजीत्रनयररर्, सांर्मनेर, अहमिनर्र. A अहमिनर्र 

६. िासकीय अत्रियाांत्रत्रकी महात्रवद्यालय, औरांर्ाबाि. B औरांर्ाबाि 

७ कोल्हापूर इन्सन्स्िट्यूि ऑफ िेक्नॉलॉजी, कोल्हापूर. B कोल्हापूर 

८ बापूसाहेब त्रिवाजीराव िेवरे कॉलेज ऑफ इांत्रजत्रनअररर्, धुळे. B धुळे 

 
1) याकत्ररता िासन त्रनणगय क्रमाांकः ग्रापाधो-१११४/प्र.क.६१/पापु-०७,त्रिनाांक १५ जून, २०१५ 
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 पत्ररच्छेि-४(२) मध्ये नमुि केलेल्या अिींपैकी “ या त्रनवडीमध्ये कोणतीही खाजर्ी सांस्था सहिार्ी 
असणार नाही याची िक्षता मुख्य कायगकारी अत्रधकारी, त्रजल्हा पत्ररषि याांनी घ्यावी, “ ही अि त्रिथील 
करण्यात येत आहे. उवगत्ररत अिी रकवा िती सिर िासन त्रनणगयात नमूि केल्यानुसार लारू् राहतील.  
 

२) तसेच ित्रवष्ट्यात पाणी पुरवठा व स्वच्छता त्रविार्ासाठी अिा सांस्थाांच्या त्रनवडीसाठी  
खालीलप्रमाणे सत्रमती र्ठीत करण्यात येत आहें.   

१.  सिस्य  सत्रचव, महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरण, मुांबई   - अध्यक्ष  
2. श्री. त्रमरलि सोहोनी, अध्यासन प्राध्यापक CTARA मुांबई  -  सिस्य 
३.  त्रविेष कायग अत्रधकारी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता त्रविार् मुांबई - सिस्य सत्रचव  

 
I. या त्रनवडीसाठी CTARA ,IIT ,Mumbai   उपरोक्त सांस्थेची क्षमता बाांधणी करेल व तयाप्रमाणे 

िासनास त्रिफारस करेल.   
II. उपरोक्त सत्रमती सािर प्रस्तावाांना अांत्रतम मान्यता त्रिल्यानांतर तयाप्रमाणे आिेि त्रनर्गत्रमत 

करण्यात येतील. 
III. सवग त्रजल्हयाांसाठी अिा सांस्थाांची सम प्रमाणात नेमणूक करण्यात यावी .  
IV. हा िासन त्रनणगय त्रविार्ाच्या सवग योजनाांसाठी (उिा राष्ट्रीय  ग्रामीण पेयजल कायगक्रम, जल 

जीवन त्रमिन ,मुखमांत्री ग्रामीण पेयजल कायगक्रम इतयािी ) लारू् असेल. 
 

३.         सिर िासन त्रनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा सांकेताांक 202006301308342728 असा आहे. हा आिेि 
त्रडजीिल स्वाक्षरीने साक्षाांत्रकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेिानुसार व नावाने.  
 
 
 
                             (वसांत माने) 
                                 अवर सत्रचव, महाराष्ट्र िासन, 
 
 
प्रत, 

1. मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधान सत्रचव, मांत्रालय, मुांबई-३२. 
2. मा.मांत्री ( पाणी पुरवठा व स्वच्छता ) याांचे खाजर्ी सत्रचव मांत्रालय, मुांबई-३२ 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. मा. राज्यमांत्री पाणीपुरवठा व स्वच्छता याांचे खाजर्ी सत्रचव मांत्रालय मुांबई 
4.  मा. मांत्री ( सवग )याांचे खाजर्ी सत्रचव मांत्रालय मुांबई 
5.  मा. त्रवरोधी पक्षनेता त्रवधानसिा महाराष्ट्र त्रवत्रधमांडळ सत्रचवालय मुांबई 
6.  मा. त्रवरोधी पक्षनेता त्रवधान पत्ररषि महाराष्ट्र त्रवत्रधमांडळ सत्रचवालय मुांबई 
7.  मा. त्रवधानसिा त्रवधानपत्ररषि सिस्य सवग महाराष्ट्र त्रवत्रधमांडळ सत्रचवालय मुांबई 
8.  मा. मुख्य सत्रचव महाराष्ट्र राज्य याांचे उपसत्रचव मांत्रालय मुांबई  
9. मा. अपर मुख्य सत्रचव ( पाणी पुरवठा व स्वच्छता त्रविार् )/  
10.  सत्रचव ( उच्च व तांत्रत्रिक्षण त्रविार् ) मांत्रालय मुांबई 
11. सिस्य सत्रचव महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरण मुांबई 
12.  श्री. त्रमरलि सोहोनी, अध्यासन प्राध्यापक CTARA मुांबई 
13.  सांचालक िजूल सवके्षण त्रवकास यांत्रणा पुणे  
14.  मुख्य कायगकारी अत्रधकारी त्रजल्हा पत्ररषि सवग 
15.  सह/ उपसत्रचव / त्रविेष कायग अत्रधकारी सवग पाणीपरुवठा व स्वच्छता त्रविार् मुांबई 
16.  सांचालक पाणी व स्वच्छता सहाय्य सांस्था बेलापूर नवी मुांबई 
17.  उपमुख्य कायगकारी अत्रधकारी पाणी व स्वच्छता / कायगकारी अत्रियांता ग्रामीण पाणी 

पुरवठा त्रजल्हा पत्ररषि सवग  

18.वत्ररष्ट्ठ िवूजै्ञात्रनक िजूल सवके्षण व त्रवकास यांत्रणा सवग  

      19. अवर सत्रचव / कायासन अत्रधकारी (सवग) पाणी पुरवठा व स्वच्छता त्रविार्,  

            मांत्रालय,मुांबई.    

       20.त्रनवड नस्ती पापु ०७ पाणी पुरवठा व स्वच्छता त्रविार्, मांत्रालय, मुांबई 
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