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वाचा :- शासनाची महाराष्ट्र जीवन प्राविकरण तसेच भूजल सवेक्षण आवण ववकास यंत्रणा
यांना वलहीलेली समक्रमांकाची विनांक 31.7.2015 ची पत्रे.
प्रस्तावना :राज्यात पात्र व्यक्तींना पारिशगक, कायगक्षम व समयोवचत लोकसेवा िे ण्याकवरता आवण पात्र
व्यक्तींना लोकसेवा िे णाऱ्या शासकीय ववभार्ांमध्ये व अवभकरणांमध्ये आवण इतर सावगजवनक
प्राविकरणांमध्ये पारिशगकता व उत्तरिावयत्व आणण्यासाठी आवण तत्संबंवित व तिनुषंवर्क
बाबींकवरता तरतूि करण्यासाठी विनांक 28.4.2015 रोजी अध्यािे श वनर्गवमत करण्यात आला आहे.
सिर अध्यािे शाचे रुपांतर अविवनयमांत झाले असून सिर अविवनयम विनांक 21.8.2015 च्या
राजपत्रात प्रवसध्ि करण्यात आला आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभार्ाच्या वनयंत्रणा खाली
असलेल्या प्राविकरण/ कायालयाकडू न नार्वरकांना ज्या सेवा प्रत्यक्ष विल्या जात आहेत अशा सेवांची
वनवड करुन त्या सेवा वनवित करण्याबाबतची बाब शासनाच्या ववचाराविन होती.

शासन वनणगय :पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभार्ाच्या वनयंत्रणा खाली असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राविकरण
तसेच भूजल सवेक्षण आवण ववकास यंत्रणा या प्राविकरण/कायालयाकडू न खालील सेवा महाराष्ट्र
लोकसेवा हक्क अंतर्गत पुरववण्यास मान्यता िे ण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राविकरण :1. नळ जोडणी िे णे.
2. पाणी बील िे यका संबि
ं ी तक्रारीचे वनवारण करणे.
भूजल सवेक्षण आवण ववकास यंत्रणा :1. वविन वववहर सवेक्षण.
2. वाळू उत्खनन सवेक्षण.
3. भूजल सवेक्षण प्रमाणपत्र िे णे.
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2.

महाराष्ट्र जीवन प्राविकरण तसेच भूजल सवेक्षण आवण ववकास यंत्रणा यांनी त्यांच्या कडू न

पुरवावयाच्या सेवा राजपत्रात अविसूवचत करण्याबाबतची कायगवाही तातडीने करावी. तसेच सिर सेवा
पुरववण्याबाबत आवश्यक असलेला अजग, प्रमाणपत्र, शुल्क वनवित करुन तो Maha Online वर उपलब्ि
करुन िे ण्याबाबतची कायगवाही तातडीने करण्यात यावी. या संिभात मावहती व तंत्र संचालनालयातील
संबंवितांशी संपकग सािून त्याबाबतची आवश्यकती कायगवाही तात्काळ पूणग करावी.
3.

उपरोक्तनुसार सेवा अविसूवचत करण्यात आल्यानंतर या लोकसेवांची सूची, ववहीत कालमयािा,

ववहीत अजग व नमुने, सेवांसि
ं भातील शुल्क, पिवनिे वशत अविकारी, प्रथम व वितीय अवपलीय
अविकारी यांचा तपवशल कायालयाच्या सूचना फलकावर तसेच त्यांच्या संकेतस्थळावर वकवा
पोिग लवर प्रिर्शशत करावा.
4.

सिर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201509291732284128 असा आहे . हा आिे श
वडजीिल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने.
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(प्रमोि वर्. कानडे )
अवर सवचव
प्रत,
1. मुख्य मंत्री यांचे प्रिान सवचव, मंत्रालय, मुंबई - 32
2. अपर मुख्य सवचव ( र.व का. ), सामान्य प्रशासन ववभार्, मंत्रालय ( ववस्तार ), मुंबई-32.
3. सिस्य सवचव, महाराष्ट्र जीवन प्राविकरण, मुंबई
4. संचालक, भूजल सवेक्षण आवण ववकास यंत्रणा, पुणे.
5. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजर्ी सवचव, मंत्रालय, मुंबई-32.
6. पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभार्ातील सवग उपसवचव व कायासने
7. वनवडनस्ती ( पापु-01 )
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