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प्रस्तावना:मराठवाडा ववभागातील सततच्या पाणी टं चाइवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी वॉटर ग्रीड
योजनेचा पुवण व्यवहायणता ऄहवाल तयार करणेकवरता सवेक्षण ण व आतर प्रशासकीय कामासाठी आत्रायायल
सरकारच्या मे. मेकोरोट कंपनीसोबत वद.18 जानेवारी, 2018 रोजी सामंजस्य करार करण्यात अला
अहे . त्यानंतर वद.21 फेब्रुवारी, 2018 रोजी सवंकष करार करण्यात अला अहे. या सवंकष
करारानुसार कंपनीमाफणत मराठवाड्यातील ग्रीडसाठी सहा ऄहवाल व प्रत्येक वजल्ह्यासाठी प्राथवमक
संकल्ह्पन ऄहवाल सादर करावयाचे अहे.
या ऄनुषंगाने वद.24.02.2019 रोजी झालेल्ह्या मंवत्रमंडळ बैठकीत झालेल्ह्या वनणणयानुसार
मराठवाडा ववभागासाठी प्रथमत: वपण्याच्या पाण्यासाठी ग्रीडची वनर्ममती करणे व सदर कामाचे
वनयोजन, ऄंमलबजावणी, पवरचालन व देखभाल दुरुस्ती महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरणामाफणत करण्यास
संदभाधीन क्र.2 येथील शासन वनणणयान्वये परवानगी दे ण्यात अली.
तद्नुषंगाने सदस्य सवचव, महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण यांनी संदभाधीन क्र.3 येथील पत्रान्वये
औरंगाबाद व जालना वजल्ह्यासाठी मे. मेकोरोट यांनी सादर केलेले प्राथवमक संकल्ह्पन ऄहवाल
मान्यतेसाठी सादर केलेला अहे. त्यानुसार औरं गाबाद वजल्ह्यासाठी रु.2764.46 कोटी व जालना
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वजल्ह्यासाठी रु.1529.01 कोटी ऄसे एकूण रु.4293.47 कोटी आतक्या ककमतीचे अहेत. यास
प्रशासकीय मान्यता तसेच RFQ जाहीर करण्यास मान्यता वद.23.07.2019 रोजीच्या मंत्रीमंडळ
बैठकीत दे ण्यात अली. या ऄनुषंगाने सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या
ववचाराधीन होती.

शासन वनणणय:प्रस्तावात नमूद केलेली वस्तुस्स्थती ववचारात घेता, मराठवाडा ग्रीड ऄंतगणत औरंगाबाद व
जालना या दोन वजल्ह्यासाठी तयार करण्यात अलेल्ह्या प्राथवमक संकल्ह्पन ऄहवालाच्या ऄनुक्रमे
रु.2764.46 कोटी व रु.1529.01 कोटी ऄशा एकूण रु.4293.47 कोटी या ऄंदावजत (ऄक्षण री रुपये चार
हजार दोनशे त्र्याण्णव कोटी सतेचाळीस लाख फक्त) रकमेस प्रशासकीय मान्यता पुढील ऄटीच्या
ऄधीन राहू न दे ण्यात येत अहे.
1) सदर काम करण्यासाठी हायब्रीड ॲन्युटी मॉडे लवर (HAM) अधावरत वनववदा काढण्यासाठी
प्रथम पात्रता ऄजण “RFQ” मागववण्यात यावेत.
2) “RFQ” ऄंतगणत समाववष्ट्ट करावयाच्या सवण बाबींचा समावेश करुन (ववत्तीय भार व वषण वनहाय्य
ऄथणसंकस्ल्ह्पय तरतूदीचे वेळापत्रकासह) मसुद्यास शासनाची मान्यता घेण्यात यावी.
3) “RFQ” काढण्यादरम्यानच्या काळात यासाठी करावयाचा Concession Agreement व RFP
(Request for Proposal) तयार करुन मसुद्यासह मंत्रीमंडळ मान्यतेसाठी सादर करावे.
4) महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरणामाफणत ही प्रवक्रया पारदशणक पध्दतीने व स्पधात्मक होइल हे पहावे.

2.

या योजनेवर होणारा खचण सन 2019-20 मध्ये मागणी क्र. वाय-2, 2215 पाणीपुरवठा व

स्वच्छता, 01 पाणीपुरवठा, 196 वजल्ह्हा पवरषदांना सहाय्य, (02) वजल्ह्हा पवरषदांना योजनांतगणत
ऄनुदाने, (02) (01) मराठवाडा एकास्त्मक ग्रीड पध्दतीने पाणी पुरवठा योजनेसाठी सहायक ऄनुदान
(2215 ए023)-31, सहाय्यक ऄनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखावशषाखालील मंजुर ऄनुदानातून भागववण्यात
यावा व त्याखाली ऄंवतमत: खची टाकण्यात यावा.
3.

सदर शासन वनणणय ववत्त ववभागाचे ऄनौपचावरक संदभण क्रमांक-195/19/व्यय-3, वदनांक 07

ऑगस्ट, 2019 च्या सहमतीने व मान्यतेने वनगणवमत करण्यात येत अहे .
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4.

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201908261551536928 ऄसा अहे. हा अदे श
वडजीटल स्वाक्षण रीने साक्षण ांवकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने.

Sham Lal
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(शाम लाल गोयल)
ऄपर मुख्य सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सवचव, राजभवन, मलबार वहल, मुंबइ.
2) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचव, मंत्रालय, मुंबइ.
3) मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभाग, मंत्रालय,मुंबइ.
4) मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
5) मा.मंत्री (सवण) यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबइ.
6) मा.राज्यमंत्री (सवण) यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबइ.
7) सवण सन्माननीय वववधमंडळ सदस्य, ववधानभवन, मुंबइ.
8) मा.मुख्य सवचव यांचे ईपसवचव, मंत्रालय, मुंबइ.
9) सवण ऄप्पर सवचव/प्रधान सवचव/सवचव, मंत्रालयीन ववभाग यांचे स्वीय सहायक, मुंबइ.
10) सदस्य सवचव, महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण, मुंबइ.
11) सवचव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती वनयामक प्रावधकरण, मुंबइ.
12) ववभागीय अयुक्त (सवण)
13) संचालक, समाज कल्ह्याण संचालनालय, पुणे.
14) संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था बेलापूर, नवी मुंबइ..
15) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, मुंबइ (लेखा परीक्षण ा/लेखा व ऄनुज्ञय
े ता)
16) मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, वजल्ह्हा पवरषद, औरंगाबाद/जालना/बीड/
कहगोली/परभणी/लातुर/नांदेड/ईस्मानाबाद.
17)मुख्य ऄवभयंता (सवण) महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण.
18)ऄधीक्षण क ऄवभयंता/कायणकारी ऄवभयंता (सवण), महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण.
19) कायणकारी ऄवभयंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा ववभाग, वजल्ह्हा पवरषद (सवण)
20)पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभागातील सवण वनयंत्रण ऄवधकारी व सवण कायासने.
21) शासकीय अय.अय.टी.संस्था, पवइ,मुंबइ.
22) सवण शासकीय ऄवभयांवत्रकी (पदववका) महाववद्यालये
23) संचालक, भूजल सवेक्षण ण अवण ववकास यंत्रणा, पुणे.
24) ईपसंचालक, भूजल सवेक्षण ण अवण ववकास यंत्रणा, औरंगाबाद.
25) वनवडनस्ती, कायासन पापु-18
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