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जल जीवन िमशन अंतग�त अंमलबजावणी सहा�य जल जीवन िमशन अंतग�त अंमलबजावणी सहा�य जल जीवन िमशन अंतग�त अंमलबजावणी सहा�य जल जीवन िमशन अंतग�त अंमलबजावणी सहा�य सं�थासं�थासं�थासं�थाचीचीचीची    िनवडसूची तयार िनवडसूची तयार िनवडसूची तयार िनवडसूची तयार 
करणेकरणेकरणेकरणे 

११११. ��तावना��तावना��तावना��तावना    :::: 
क� � शासनाने नुकतचे जल जीवन िमशन काय��माला सु�वात केलेली असनू सन २०२४ पय�त �ामीण 
भागातील � येक कुटंुबाला काया�ि$वत घरगुती नळ कने(शन दणेे ह े या काय��माचे+येय आहे. 
काय��मा-या मा+यमातूनघरगुती .तरावर वष�भर �ित माणसी �ित 0दवस ५५ लीटर या �माणे 
सुरि1त िप2याच े पाणी उपल4ध क6न दणेे ह े मु7य ल1 आह.े काय��मा-या मा+यमातून तयार 
कर2यात आले8या सुिवधा शा9तरी या :टक2यासाठी िनयोजन, अंमलबजावणी व दखेभाल द�ु.ती या 
सव� ट>>यात समुदायाची मालक? व लोकांचा स�?य सहभागअसणे हा काय��माचा म7ुय आधार आह.े   
सव� सुिवधा िचरकाळ :टकतील याची खा@ी कर2यासाठी गावातील लोक व िविवध सिम या, सं.था 
यांची योजन-ेया � येक ट>>यात Bहणजचे िनयोजन, अंमलबजावणी व दखेभाल द�ु.ती ट>>यात 
�िश1णा-या मा+यमातून 1मता वृDी करणे ह े एक मह वाचे काम आहे. योजनचेे अपेि1त उ0FG 
सा+य कर2यासाठी �क8प काळात लोकांना व गावपातळीवरील सं.थांना सात यपूण� सहाHय करण े
मह वाचे आह.े   
जल जीवन िमशन काय��माचा आवाका,  याचा िव.तार तसेच योजना िनिIत कालावधीत पूण� करण े
इ यादीचा आवाका पाहता शासनान े�ामपंचायत / �ाम आरोKय पाणी पुरवठा व .व-छता सिमती 
यांना अंमलबजावणी दरBयान सहाHय कर2यासाठी अमंलबजावणी सहाHय सं.था यांची िनवडसूची 
तयार कर2याचे िनिIत केल ेआह.े एका सहाHयकारी सं.थेकड े१२ ते १८ मिह$या-या कालावधीसाठी  
�क8प च�ातील कामे कर2यासाठी िज8Nातील एकाच वळेी ४० गावे द2ेयात येतील.  

२२२२. अंमलबजावणी सहा�य स�ंथचेी आव�यकता अंमलबजावणी सहा�य स�ंथचेी आव�यकता अंमलबजावणी सहा�य स�ंथचेी आव�यकता अंमलबजावणी सहा�य स�ंथचेी आव�यकता :::: 
जल जीवन िमशन योजनचेे �मुख वैिशG Bहणजे, पाणी पुरवठा सुिवधांचे िनयोजन, अंमलबजावणी, 
Pव.थापन व दखेभाल द�ु.ती दरBयान गावाची मु7य भूिमका राहील. योजने-या � येक ट>>यात 
लोकांचा सहभाग अिनवाय� असून याम+ये कोण याही �कारे बदल करता येणार नाही.  यापैक? काही 
मह वाची कामे जसे, जल जीवन िमशन राबिव2याबाबत लोकांची मागणी, गाव कृती आराखडा 
लोकसहभागा-या मदतीने तयार करणे, पाणी पुरवठा योजनेचे Qोत पया�य िनिIती करण,े 
उपांगांसाठी लागणाRया जिमनीबाबत करावयाची �0�या, पाणी पुरवठा सुिवधे-या भांडवली 
खचा�-या १०% लोकसहभाग, सेवा व.तू व सािह य खरेदी, समुदायाचे संगठन, योजने-या कामावर 
दखेरेख, लेखाजोखा ठेवणे, पाणी पSी दर िनिIती व वसुली, जनजागृती काय��म राबिवणे, पाणी 
पुरवठा योजनेची दखेभाल द�ु.ती, सांडपाणी Pव.थापन करणे इ. कामे लोकसहभागा-या 
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मा+यमातून केली जातील.जल जीवन िमशन गाव.तरावर राबिव2यासाठी िज8हा व राTय .तरावरील 
िविवध यं@णा सहाHय करतील.  
�ामपंचायती-या मा+यमातनू िविवध �कारची बUआयामी कामे करावयाची अस8याने  यां-याकडे  या 
अनुषंगाने कौश8ये व 1मता असलेला कम�चारी असणे आवWयक आहे.  याच�माणे िज8हा व 
�ामपंचायत .तरावरील भागधारकांसोबत सम$वयाम+ये वाढ करणे व िनयोजन करणे, िनिवदा 
�0�या व संिनयं@ण कर2याची सु+दा आवWयकता आह.े पुढील ४ वषY इत(या कमी कालावधीत सव� 
घरांना काया�ि$वत घरगुती नळ कने(शन पुरिवणे ह ेएक मोZा �माणात काम आहे.   
जल जीवन िमशन-या िनिIत कालावधीतील अंमलबजावणीसाठी �ामपंचायत / �ाम आरोKय पाणी 
पुरवठा व .व-छता सिमती, िज8हा .तरावरील भागधारकांना सहाHय कर2यासाठी पूण� वेळ काम 
करणारी यं@णा असणे आवWयक आह.े या पा9�भूमीवर काय��मा-या मा+यमातनू अंमलबजावणी 
सहाHय सं.थेची िनवडसूची तयार कर2यात येईल. अंमलबजावणी सहाHय सं.था �ामु7याने िज8हा 
पाणी व .व-छता िमशन क1, िज8हा प:रषद व �ामपंचायत यां-यातील सम$वयाची भूिमका पार 
पाडले व �ामपंचायत काय�1मतेने काम करेल यासाठी वेळोवेळी सहाHय करेल.  

३३३३. अंमलबजावणीअंमलबजावणीअंमलबजावणीअंमलबजावणी    सहा�य स�ंथचे ेउ��� सहा�य स�ंथचे ेउ��� सहा�य स�ंथचे ेउ��� सहा�य स�ंथचे ेउ��� :::: 
अंमलबजावणी सहाHय सं.थचेी िनवड कर2याचे उ0FG पुढील�माणे ..... 

• Tया गावाची पाणी पुरवठा योजना �.तािवत आह े या गावाम+ये जल जीवन िमशन काय��मा-या 
अंमलबजावणीसाठी वेळोवेळी मदत करण े

• योजनेचे िनयोजन, सिव.तर �क8प अहवाल तयार कर2यासाठी, योजना अंमलबजावणीसाठी, 
योजनेच ेPव.थापन, दखेभाल द�ु.ती, बिहग�मन तसेच योजना ह.तांतरण �0�या कर2यासाठी 
गावाचे संगठन व � य1 योजने-या सहभागासाठी �वृ\ करणे. 

• िज8हा पाणी व .व-छता िमशन क1 िज8हा प:रषद व �ामपंचायत, �ाम आरोKय पाणी पुरवठा व 
.व-छता सिमती, यां-यातील एक सम$वयाचा दवुा Bहणून काम करण.े 

• पंचायत राज सं.थेतील सद.य  यां-या भूिमका स1मपणे पार पाडतील यासाठी  यांची 1मता 
वाढिवणे. 

• क� � शासन व राTय शासन यांनी सु� केले8या पाणीPव.थापन मोिहमेदरBयान गावाला सहाHय 
करणे 
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• यश.वी गाथा(Best practice)व द.तावेजीकरण करणे. 
४४४४. कामाची �ा�ी कामाची �ा�ी कामाची �ा�ी कामाची �ा�ी :::: 

अंमलबजावणी सहाHय सं.थनेे ४० गावांम+ये समहूात १२ ते १८ मिहन ेकरावया-या कामाची Pा]ी 
पुढील�माणे ..... 
पूव"िनयोजनट&पापूव"िनयोजनट&पापूव"िनयोजनट&पापूव"िनयोजनट&पा---- 

• घरगुतीनळकने(शनसंदभा�तील उपल4ध मािहतीची पडताळणी व अंितमीकरण करणे  
o घरगुती नळ कने(शन संदभा�तील मािहती गोळा करणे 
o शासक?य तालुका / िज8हा .तरावरील नेमणूक केले8या नोडल अिधकाRया-या सहाHयाने व 

शासना-या माग�दश�क सूचनांनुसार मािहतीची न^द करणे. 
• िज8Nासोबत काम करताना �ामपंचायत, �ाम आरोKय पोषण पाणी पुरवठा व .व-छता सिमती 

तसेच आवWयकतेनुसार िप2याचे पाणी उपभो_ा गट यांचे मजबुतीकरण करणे  
• नळ कने(शन साठी खालील समाज संगठनाची कामे �.तािवत कर2यात आली आहते ... 
o घरगुती नळ कने(शनबाबत लोकांम+ये इ-छुकता िनमा�ण कर2यासाठी गृह भेटी, कोपरा 

बैठका, मोहीमा व �ा यि1के आयोिजत करणे  
o घरगुती नळ कने(शन द2ेयासाठी लागणारे सािह य व कुशल तं@` यां-या उपल4धतेबाबत 

तसेच यादीबाबत खा@ी करणे  
o सडल पीस व फे�लचा योKय �कारे वापर क6न कने(शन द2ेयात आ8याबाबत खा@ी करणे  

 

िनयोजनट&पािनयोजनट&पािनयोजनट&पािनयोजनट&पा    ---- 

• �ामपंचायत, �ाम आरोKय पोषण पाणी पुरवठा व .व-छता सिमती व उपभो_ा गट यांची 
आवWयकतेनुसार 1मता बांधणी करणे 

•  �ामपंचायत, �ाम आरोKय पोषण पाणी पुरवठा व .व-छता सिमती व उपभो_ा गट यांना 
खालील बाबbसाठी सहाHय करणे  
o िज8हा प:रषदतेील �ामीण पाणी पुरवठा िवभागासोबत सम$वय साधून जल जीवन 

िमशन-या उ0FGाबाबत लोकांना प:रचीत क6न दणेे 
o गावात जल जीवन िमशन राबिवणेबाबत �ामपंचायतीचा ठराव घेणे 
o पाणी व .व-छता संबंिधत गावातील दHुयम मािहती गोळा करणे  
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o काया�ि$वत घरगुती नळ कन(ेशन उपल4ध अस8यास  याची खा@ी करणे व Tया कुटंुबाकड ेनळ 
कने(शन नाही  या लोकांचीनळ कने(शन घे2यासाठी मानिसकता िनमा�ण करणे  

o सहभागी पDतीने व िनिIत केले8या मािहती-या व आराखcातील मुdeां-या अनुषंगान े
गाव कृती आराखडा तयार करणे  

o योKय Qोता-या पया�याची िनवड क6न  याचे अंितमीकरण करणे 
o योजने-या उपांगांसाठी लागणाRया जिमनीचा शोध घेणे व  याला मा$यता घेऊन दान प@ व 

न^दणीकरण कर2यासाठी सलुभीकरण करणे 
o गाव कृती आराखcाला लोकांची संमती घेणे व �ामसभचेी मा$यता घेणे  
o योजने संबंिधत सिम या व उप सिम या यां-या वेळोवेळी बैठका आयोिजत करणे  
o �ाम आरोKय पोषण पाणी पुरवठा व .व-छता सिमती / �ामपंचायत / पाणी सिमती यांच े

बँकेत खाते उघडण े

o पाणी पुरवठा व .व-छता िवभाग, महाराg शासन व त सम शासन िनण�या-या माग�दश�क 
सूचनांनुसार लोक सहभागाबाबतचे िच@ .पG करणे व िनिIत केलेली रhम बँके-या खा यात 
जमा करणे  

o पाणी पुरवठा व .व-छता िवभाग, महाराg शासन व त सम शासन िनण�या-या माग�दश�क 
सूचनांनुसार लोक सहभागाबाबतचे िच@ .पG करणे व िनिIत केलेली रhम बँके-या खा यात 
जमा कर2यासाठी �0�या सलुभ करण े

o िनण�य �0�येत लोकांचा सहभाग, काया�ि$वत घरगुती नळ कने(शन घे2यासाठी लोकांम+ये 
इ-छुकता िनमा�ण करणे, कामावर संिनयं@ण ठेवणे, मिहलांचा स0�य सहभाग 
िमळिव2यासाठी समाज संगठनाचे उप�म राबिवणे 

o योजनेचा समान लाभ सवा�ना िमळणेबाबत खा@ी करणे  
o 1े@ीय तपासणी यं@ाjारे पाणी गुणव\ेची तपासणी करणे, �योगशाळेत िनयिमतपणे चाचणी 

करणे, समुदायाम+ये यासंदभा�तील मािहतीचा �सार करणे व .व-छतािवषयक तपासणी 
करणेबाबत खा@ी करण े

o मालम\ा भौगोिलक(Geo-tagging)�णालीत न^द करणे 
o लेखािवषयक िविवध द.तावेज तयार क6न  यांच ेजतन करणे 
o पाणी पSी वसुली दर व दखेभाल द�ु.ती रhम िनिIत क6न गोळा करणे  
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अंमलबजावणी अंमलबजावणी अंमलबजावणी अंमलबजावणी ट&पाट&पाट&पाट&पा    ---- 

• गावातील पाणी पुरवठा सुिवधां-या बांधकामावर, Qोता-या बळकटीकरणावर, सांडपा2या-या 
पुन:वा�परावर, जलसंधारणा-या उपाययोजनावर दखेरेख ठेवणे    

• जल जीवन िमशन म+ये सeि.थतीतील चालू कामे व नवीन �.तािवत केले8या कामासाठी 
लागणाRया िनधीची तरतूद इतर योजनांम+ये करणे जेणके6न, जल संसाधनांची गुणव\ा, �माण 
व 0दघा�युषासाठी चाल2यासाठी मदत होईल. 

• पंचायत राज सं.थे-या जल जीवन िमशन-या अंमलबजावणी संदभा�तील �दािनत कर2यात 
आले8या भूिनका व जबाबदाRया स1मपणे व 0दघ�काळ पार पाड2यासाठी िविवध �िश1णां-या 
मा+यमातून 1मतांची वृDी करणे  

• � य1 आले8या अनुभव व िशकवणी-या मदतीने मािहती िश1ण संवाद साधनांची आखणी करणे 
व  यानुसार �ामपंचायतीला अंमलबजावणी दरBयान सहाHय करणे  

• पा2या-या संवध�नासाठी व जनजागृती साठी पाऊस पाणी संकलन व संवध�न, कृि@मरी या 
तांि@क पया�यांचा वापर क6न पा2याची पातळी वाढिवणे, पाणी गुणव\ा, जलज$य आजार, 
पाणी बचत व पा2याचा योKय वापर, पा2याची योKय पDतीने साठवणूक व हाताळणी, 
िप2या-या पा2या-या Qोताची सुधारणा व शा9तता अशा िविवध मुeां-या अनुषंगाने �चार 
�िसDी क6न जनजागतृी करणे 

• तांि@क कामे करणाRया स.ंथेला िनधी िवतरीत कर2यापूवk @य.थ तपासणी व �माणप@ 
�दािनत कर2यासंदभा�त सहाHय करणे  

• िज8हा .तरावरील यं@णांना कामा-या �गतीबाबत व अडीअडचणbबाबत अहवाल सादर करणे व 
वेळोवेळी अवगत करणे  

• क� � शासन व राTय शासन यांनी सु� केले8या पाणी मोिहमेदरBयान गावाला सहाHय करणे 
• .थािनक तांि@क पया�य शोधणे व  याबाबत यं@णांना अवगत करणे  
दखेभाल द+ु�ती दखेभाल द+ु�ती दखेभाल द+ु�ती दखेभाल द+ु�ती ट&पाट&पाट&पाट&पा    ---- 

• योजना पुण� वानंतर योजन-ेया उपांगां-या तपासणी व चाचपणी दरBयान सलुभीकरण करणे  
• योजना गावाला ह.तांतरणादरBयान आवWयक �0�या राबिव2यासाठी सुलभीकरण करणे  
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• योजनेदरBयान तयार कर2यात आले8या मालम\ां-या तपशीलाची न^द �ामपंचायती-या द]री 
कर2यासाठी आवWयकपाऊल उचलणे  

• योजनेचा वेळोवेळी आढावा घे2यासाठी आढावा बैठक?-या आयोजनासाठी व सामािजक 
लेखापरी1णासाठी  आवWयक सहकाय� करणे  

• जल जीवन िमशन अंमलबजावणी संदभा�तील यश.वी गाथा तयार कर2यासाठी शोध घेणे व 
 यानुसार द.तावेजीकरण करणे  

५५५५. मनु,यबळ मनु,यबळ मनु,यबळ मनु,यबळ ((((४० ४० ४० ४० गावा/ंया िमळून एकागावा/ंया िमळून एकागावा/ंया िमळून एकागावा/ंया िमळून एका    समहूासाठीसमहूासाठीसमहूासाठीसमहूासाठी))))    :::: 
एक अंमलबजावणी सं.था एकापे1ा जा.त समूहाक:रता आवWयक मनुlयबळा-या आधारे राTयातील 
गावांम+ये काम क6 शकतात. एका समूहामागे खालील मनुlयबळ असेल...... 
अअअअ....1111. . . .  पदपदपदपद एकूण पदाचंी एकूण पदाचंी एकूण पदाचंी एकूण पदाचंी 

स2ंया स2ंया स2ंया स2ंया  
आव�यक श5ैिणक अह"ता आव�यक श5ैिणक अह"ता आव�यक श5ैिणक अह"ता आव�यक श5ैिणक अह"ता  

१ �क8प 
Pव.थापक  

१ समाज काय� पदिवका mकवा .थाप य अिभयांि@क? 
िवषयातील पदवी व समुदाय आधा:रत पाणी पुरवठा व 
.व-छता िवषयातील कमीत कमी ५ वषा�चा अनभुव 
आवWयक 

२ व:रn समाज 
शाQ` 
(IEC/CB) 

१ समाजकाय� mकवा पाणी व .व-छता िवषयातील पदिवका व 
मािहती िश1ण संवाद, 1मता बांधणी व मनुlयबळ 
Pव.थापन िवषयातील ५ वषा�चा अनुभव आवWयक 

३ .थाप य / 
पया�वरण 
अिभयंता  

१ .थाप य mकवा पया�वरण अिभयांि@क? िवषयातील पदिवका 
/ पदवी व समुदाय आधा:रत पाणी पुरवठा व .व-छता / 
नैसoगक संसाधन Pव.थापन िवषयातील कमीत कमी ३ 
वषा�चा अनुभव आवWयक  

४ 1े@ीय 
सुलभकता� 

४ समाजकाय� पदिवका / पदवी व पाणी .व-छता िवषयातील 
सामािजक उप�म राबिव8याचा 0कमान २ वषा�चा अनभुव 
व सहभागीय साधनां-या वापराबाबतचा अनुभव आवWयक  

५ लेखापाल १ वािणTय िवषयातील पदवी व 0कमान ३ वषा�चा अनभुव 
आवWयक 

एकूणएकूणएकूणएकूण ८८८८  
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६६६६. अंमलबजावणी सहा�य स�ंथसेोबत करावया�या आ�थक �वहारा सदंभा�तील काही िविश  अटीअंमलबजावणी सहा�य स�ंथसेोबत करावया�या आ�थक �वहारा सदंभा�तील काही िविश  अटीअंमलबजावणी सहा�य स�ंथसेोबत करावया�या आ�थक �वहारा सदंभा�तील काही िविश  अटीअंमलबजावणी सहा�य स�ंथसेोबत करावया�या आ�थक �वहारा सदंभा�तील काही िविश  अटी    :::: 
अंमलबजावणी सहा�य सं�थ�ेया मु�य कामासंबंधी िनद�शक व �यासंबंिधत दयेका�या अटी पुढील"माणे ..... 
अअअअ...."""".... ट#पाट#पाट#पाट#पा उप"मउप"मउप"मउप"म िनद'शकिनद'शकिनद'शकिनद'शक दयेक दयेक दयेक दयेक  

                ११११.... पूव� िनयोजन पूव� िनयोजन पूव� िनयोजन पूव� िनयोजन 
ट#पा           ट#पा           ट#पा           ट#पा           

((((२ २ २ २ मिहनेमिहनेमिहनेमिहने)))) 

अंमलबजावणी सहा�य सं�थे�या मनु#यबळाची व 
"शासक&य 'व�थेची उपल)धता  

• अंमलबजावणी सहा�य सं�थेने नेमणूक केले+या 
कम,चा-यांची यादी, बायोडाटा, "माणप.े व 
छायािच., "�येक कम,चा-याला द0ेयात आलेली 
जबाबदारी तसेच काया,लय व "शासक&य 'व�था 
उभार+याबाबतचा आरंभ अहवाल सादर केला जाईल.  

• नेमून द0ेयात आले+या गावातील सव, कुटुंबांची 
"ाथिमक मािहती गोळा केली जाईल व सदर मािहती 
ऑनलाईन भरली आह े 

• नेमून द0ेयात आले+या सव, गावांम7ये 8ाम आरो9य 
पोषण पाणी पुरवठा व �व�छता सिमती / िप0याच े
पाणी वापर समूहाची �थापना अथवा पुन:<=ीवन 
केले आह े 

• घरगुती नळ कने?शन घ0ेयाबाबत सव, कुटुंबांची 
अजा,�या मा7यमातून इ�छुकता "ाA झाली आह े 

एकूण एकूण एकूण एकूण 
मानधना�या मानधना�या मानधना�या मानधना�या 

५ ५ ५ ५ %%%% 

 

 

 

 

 

 

 

एकूण एकूण एकूण एकूण 
मानधना�या मानधना�या मानधना�या मानधना�या 

१५ १५ १५ १५ %%%% 

 

घरगुतीनळकने?शन संदभा,तील उपल)ध मािहतीची 
पडताळणी व अंितमीकरण करणे  
• घरगुतीनळकने?शनसंदभा,तीलमािहतीगोळाकरण े

• शासना�यामाग,दश,कसूचनानंुसारमािहतीचीनCदकरण.े 

8ाम आरो9य पोषण व �व�छता सिमती व िप0याचे पाणी 
वापर गटांची �थापना / पुन:<=ीवन करणे   
घरगुती नळ कने?शन घे0यासाठी समाज संगठनाची उपDमे 
राबिवणे  

 घरगुतीनळकने?शनबाबत लोकांम7ये इ�छुकता िनमा,ण 
कर0यासाठी गृह भेटी, कोपरा बैठका, मोहीमा व 
"ा�यिFकांचे आयोजन  
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अअअअ...."""".... ट#पाट#पाट#पाट#पा उप"मउप"मउप"मउप"म िनद'शकिनद'शकिनद'शकिनद'शक दयेक दयेक दयेक दयेक  
२२२२.... िनयोजन िनयोजन िनयोजन िनयोजन 

ट#पा           ट#पा           ट#पा           ट#पा           
((((३ ३ ३ ३ मिहनेमिहनेमिहनेमिहने)))) 

नेमणूक केले+या सव, गावातील 8ाम पंचायत व 8ाम 
आरो9य पोषण पाणी पुरवठा व �व�छता सिमती सद�यांच े
खालील िवषयावरील "िशFण काय,Dमाच े आयोजन केले 
आह े

• जल जीवन िमशन मधील 8ाम आरो9य पोषण पाणी 
पुरवठा व �व�छता सिमती व पंचायत राज सं�थतेील 
सद�यां�या भूिमका व जबाबदा-या 

• लोकसहभागीय गाव अGयास व िनयोजन (पी.आर.ए.) 

• कामाचा पिहला "गती अहवाल सादर केला आह े
• 8ामपंचायत व 8ाम आरो9य पाणी पुरवठा व 

�व�छता सिमती सद�यां�या "िशFणाचा अहवाल 
सादर केला आह.े  

• नेमून द0ेयात आले+या सव, गावांचे गाव कृती आराखड े
तयार कHन �या संबंिधत 8ाम सभा ठरावासहीत 
अहवाल तालुका / िज+Iाला सादर केले आहते 

• लोकवाJाची रKम बँक खा�यात जमा केली आह े
• नेमून द0ेयात आले+या सव, गावांत घे0यात आले+या 

समाज संगठना�या उपDमाचे अहवाल सादर केले 
आहते  

 

 

((((पुढील पानावरपुढील पानावरपुढील पानावरपुढील पानावर)))) 

एकूण एकूण एकूण एकूण 
मानधना�या मानधना�या मानधना�या मानधना�या 

३३३३५ ५ ५ ५ %%%% 

 

 

 

 

नेमून द0ेयात आले+या सव, गावां�या द�ुयम मािहतीचे "प. 
भरले आह े  
नेमून द0ेयात आले+या सव, गावांचे गाव कृती आराखड े
तयार कHन �या संबंिधत 8ाम सभा ठरावासहीत अहवाल 
तालुका / िज+Iाला सादर केले आहते  

 पाणी पुरवठा बँक खाते उघडले आह े 
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अअअअ...."""".... ट#पाट#पाट#पाट#पा उप"मउप"मउप"मउप"म िनद'शकिनद'शकिनद'शकिनद'शक दयेक दयेक दयेक दयेक  
२२२२.... िनयोजन िनयोजन िनयोजन िनयोजन 

ट#पा           ट#पा           ट#पा           ट#पा           
((((३ ३ ३ ३ मिहनेमिहनेमिहनेमिहने)))) 

नेमून द0ेयात आले+या सव, गावात समाज संगठनाच े
खालील उपDम राबिवणे ..... 
• गावाचा िनण,य "NDयेत सहभाग  
• काया,िOवत घरगुती नळ कने?शनबाबत लोकांची 
इ�छुकता िनमा,ण करणे  

• लोकवाटा गोळा करण े

• पाणी बचत, पा0याचा यो9य पPतीने वापर  
• पा0याची यो9य पPतीने साठवणूक व हाताळणी 
• मिहलांचा योजनेतील सNDय सहभाग   
• समान पाणी वाटप व सव,समावेशकता 

  

लोकवाJाची रKम िनिQत करणे  
लोकवाJाची रKम बँकेत जमा करणे  

 मालमRा भौगोिलक "णालीत नCद करण े

लेखािवषयक व इतर नCदवहया अTयावत ठेव0यासाठी 
सहा�य करणे  
घरगुतीनळकने?शनद0ेयासाठीलागणारेसािह�यवकुशलतं.U 
यां�या उपल)धतेबाबत खा.ी करणे  
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अअअअ...."""".... ट#पाट#पाट#पाट#पा उप"मउप"मउप"मउप"म िनद'शकिनद'शकिनद'शकिनद'शक दयेक दयेक दयेक दयेक  
                ३३३३.... अंमलबजावणी  अंमलबजावणी  अंमलबजावणी  अंमलबजावणी  

ट#पा           ट#पा           ट#पा           ट#पा           
((((१० १० १० १० मिहनेमिहनेमिहनेमिहने)))) 

नेमून द0ेयात आले+या गावांम7ये 8ामपंचायत व 8ाम 
आरो9य पोषण पाणी पुरवठा व �व�छता सिमती सद�यांच े
खालील िवषयावरील "िशFण पूण, केले आह े
• पाऊस पाणी संकलन व संवध,न  
• Wोत बळकटीकरण व सांडपाणी 'व�थापन 

• सामािजक लेखापरीFण  
• शाYत �व�छता व �व�छता + 

• पाणी पुरवठा सुिवधांचे बांधकाम, पय,वेFण व गुणवRा  

पिहला टZपा - (५०% बांधकाम पूण, झा+यावर) 
• कामाचा दसुरा "गती अहवाल सादर केला आह े 
• 8ामपंचायत व 8ाम आरो9य पाणी पुरवठा व 

�व�छता सिमती सद�यां�या "िशFणाचा अहवाल 
सादर केला आह.े  

• पाणी पुरवठा व �व�छता बांधकामा�या "गतीचा 
अहवाल सादर केला आह े 

• नेमून द0ेयात आले+या सव, गावात आयोिजत केले+या 
समाज संगठन उपDमांचा अहवाल सादर केला आह े 

• नेमून द0ेयात आले+या गावात .य�थ तपासणी 
यं.णेने केले+या तपासणीचे अहवाल सादर केले 
आहते  

 

((((पुढील पानावरपुढील पानावरपुढील पानावरपुढील पानावर)))) 

एकूण एकूण एकूण एकूण 
मानधना�या मानधना�या मानधना�या मानधना�या 

१५ १५ १५ १५ %%%% 

 

इतर योजनासंोबत समOवय साधून पाणी पुरवठा व 
�व�छते�या सिव�तर कामाचा गाव कृती आराख[ाम7य े
समावेश करणे  
गावातीलपाणीपुरवठासुिवधां�याबांधकामावर, 
Wोता�याबळकटीकरणावर, सांडपा0या�यापुन:वा,परावर, 
जलसंधारणा�याउपाययोजनावरदखेरेखठेवणे 
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अअअअ...."""".... ट#पाट#पाट#पाट#पा उप"मउप"मउप"मउप"म िनद'शकिनद'शकिनद'शकिनद'शक दयेक दयेक दयेक दयेक  
                ३३३३.... अंमलबजावणी  अंमलबजावणी  अंमलबजावणी  अंमलबजावणी  

ट#पा           ट#पा           ट#पा           ट#पा           
((((१० १० १० १० मिहनेमिहनेमिहनेमिहने)))) 

सडलपीसवफे<लचायो9य"कारेवापरकHनकने?शनद0ेयातआ+याबाबतखा.ीकरण े दसुरा टZपा - (१००% बांधकाम पूण, 
झा+यावर) 
• कामाचा ितसरा "गती अहवाल सादर 

केला आह े 
• 8ामपंचायत व 8ाम आरो9य पाणी 

पुरवठा व �व�छता सिमती सद�यां�या 
"िशFणाचा अहवाल सादर केला आह.े  

• पाणी पुरवठा व �व�छता बांधकामा�या 
"गतीचा अहवाल सादर केला आह े 

• नेमून द0ेयात आले+या सव, गावात 
आयोिजत केले+या समाज संगठन 
उपDमांचा अहवाल सादर केला आह े 

• नेमून द0ेयात आले+या गावात .य�थ 
तपासणी यं.णेने केले+या तपासणीच े
अहवाल सादर केले आहते  

एकूण एकूण एकूण एकूण 
मानधना�या मानधना�या मानधना�या मानधना�या 

१५ १५ १५ १५ %%%% नेमून द0ेयात आले+या सव, गावात समाज संगठनाच ेखालील उपDम राबिवणे 
..... 
• पाऊस पाणी संकलन व संवध,न  
• कृि.म पुन:भ,रण  
• पा0याची गुणवRा 
• जलजOय आजार 
• पाणी बचत व पा0याचा यो9य पPतीने वापर 
• पा0याची यो9य पPतीने साठवणूक व हाताळणी  
• िप0या�या पा0या�या Wोताम7ये सुधारणा करणे व शाYततेचे उपाय 

राबिवणे  
.य�थ तपासणी यं.णे�या कामादर]यान सहा�य करणे  
लेखािवषयक व इतर नCदवहया अTयावत ठेव0यासाठी सहा�य करणे  
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अअअअ...."""".... ट#पाट#पाट#पाट#पा उप"मउप"मउप"मउप"म िनद'शकिनद'शकिनद'शकिनद'शक दयेक दयेक दयेक दयेक  
                ४४४४.... दखेभाल व दखेभाल व दखेभाल व दखेभाल व 

द+ु�ती  ट#पा           द+ु�ती  ट#पा           द+ु�ती  ट#पा           द+ु�ती  ट#पा           
((((३ ३ ३ ३ मिहनेमिहनेमिहनेमिहने)))) 

नेमून द0ेयात आले+या गावांम7ये 8ामपंचायत व 8ाम आरो9य पोषण पाणी 
पुरवठा व �व�छता सिमती सद�यांचे खालील िवषयावरील "िशFण पूण, केले 
आह े

• पाणी पुरवठा सुिवधांची दखेभाल व द<ु�ती   
• पाणी गुणवRा संिनयं.ण 

• कामाचा अंितम "गती अहवाल सादर 
केला आह े 

• एकूण ह�तांतरीत कर0यात आले+या 
गावांची सं�या  

• यश�वी गाथांचे द�तावेजीकरण  
• पाणी पुरवठा व �व�छता बांधकामा�या 

"गतीचा अहवाल सादर केला आह े 
• नेमून द0ेयात आले+या सव, गावात 

आयोिजत केले+या समाज संगठन 
उपDमांचा अहवाल सादर केला आह े 

• नेमून द0ेयात आले+या गावात .य�थ 
तपासणी यं.णेने केले+या तपासणीच े
अहवाल सादर केले आहते  

एकूण एकूण एकूण एकूण 
मानधना�या मानधना�या मानधना�या मानधना�या 

१५ १५ १५ १५ %%%% 

योजना ह�तांतरणादर]यान सहा�य  
योजने�या दखेभाल द<ु�ती दर]यान मदत करणे  
यश�वी गाथांचे द�तावेजीकरण  
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७७७७. अंमलबजावणी सहा�य स�ंथ�ेया पा�तेच ेिनकष अंमलबजावणी सहा�य स�ंथ�ेया पा�तेच ेिनकष अंमलबजावणी सहा�य स�ंथ�ेया पा�तेच ेिनकष अंमलबजावणी सहा�य स�ंथ�ेया पा�तेच ेिनकष :::: 
पाणी व �व�छता , समाज �व�थापन, पाणी गुणव�ा, पाऊस पाणी संकलन व पुन:भ�रण, पाणलोट 
�े� �व�थापन, �मता बांधणी व जनजागृती, साव�जिनक आरो"य व $ी-पु%ष समानता या �े�ात 
काम करणा'या अंमलबजावणी सहा+य सं�थांची िनवड रा.य पाणी व �व�छता िमशन क�ामाफ� त 
केली जाईल. 
अंमलबजावणी सहा+य सं�थां�या पा�तेचे िनकष पुढील2माणे आहते ..... 
• कोणतीही अशासक3य सं�था /बचत गट / समुदाय संचिलत सं�था / िव5�थ सं�था अज� क6 

शकतात  
• क7 8 शासना�या जल जीवन िमशन�या पोट�ल वर अंमलबजावणी सहा+य सं�था :हणून काम 
कर<यास इ�छुक अस>याबाबत न?दणी केली आह े

• .या अशासक3य सं�थांची / बचत गटाची / समुदाय सचंिलत सं�थांची / िव5�थ सं�थांची न?दणी 
सं�था न?दणी अिधिनयम १८६० @कवा पिAलक B�टची न?दणी भारतीय B�ट कायदा १९८२ 
@कवा कंपनी अिधिनयम कलम ८ @कवा िज>Cातील अनुभवी बचत गट यांचा Dकमान ३ ते ५ 
वषाEचा अनुभव असेल 

• .या सं�था ना नफा ना तोटा या तFवावर काम करत असतील @कवा Fयांना होणा'या फायGाचा 
वापर धमा�दाय कामासाठी केला जात असेल 

• सं�थे�या संचालक @कवा तFसम पदावर काम करणा'या सं�थेतील �I3चा वर नमूद केले>या 
�े�ात Dकमान ३ वषJ 2Fय� कामाचा अनुभव असेल  

• समाज संगठन उपLमामMये लोकसहभागीय गाव अNयास व िनयोजन (पी.आर.ए.) तं� व 
संवादा�या साधनांचा वापर के>याचा अनुभव असेल 

• मागील तीन वषा�चे लेखापरी�णाचे अहवाल, लेखे यो"यरीFया जतन केलेले असले. 2ाPीकर 
भरलेला असून व वाQषक अहवाल उपलAध आहते 

• सं�थेने @कवा तFसम यं�णेन ेसंबंिधत �े�ात चांगले काम केलेले असेल. .या सं�थांकड े तांि�क 
मनुRयबळ उपलAध असून समुदाय आधाTरत Uामीण पाणी पुरवठा योजनां�या अंमलबजावणीचा 
अनुभव आह ेअशा सं�थांना 2ाधाVय Dदले जाईल. (सं�थे�या मेमोर7डम मMये Uामीण पाणी पुरवठा 
�े�ासंबंधी उपLम नमूद केल ेअसतील) 

• शासनाने अिधकृत केले>या अिधका'याला @कवा �य�थ यं�णेला सं�थे�या कागदप�ांची 
पडताळणी कर<यासाठी सं�थेची हरकत नसेल 
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• पंचायत राज सं�थे�या रचनचेी व शासक3य योजनांची मािहती असेल  
८८८८. िनवडीसाठी म�ूयमापनाच ेिनकष िनवडीसाठी म�ूयमापनाच ेिनकष िनवडीसाठी म�ूयमापनाच ेिनकष िनवडीसाठी म�ूयमापनाच ेिनकष :::: 

रा.य पाणी व �व�छता िमशन क�ा�या माMयमातून िविहत नमुVयात अंमलबजावणी सं�थे�या 
िनवडीसाठी �वार�यासाठी अिभ�I3 :हणून अज� मागिव<यात येतील. मू>यमापन सिमती�या 
माMयमातून 2ाP झाले>या अजाEची छाननी केली जाईल. 
खालील तIा Lमांक ३ मMये नमूद केले>या िनकषानुसार अजाEची छाननी केली जाईल. 
कागदप�ां�या छाननीसाठी कमाल ८० गुण असतील तसेच तांि�क सादरीकरणाला कमाल २० गुण 
असतील. .या सं�थांना कागदप�ां�या छाननीदर:यान Dकमान ६० गुण 2ाP होतील Fयाच सं�थांना 
तांि�क सादरीकरणासाठी पाचारण केले जाईल. सादरीकरणासाठी िनवड केल>ेया सं�थांनाच 
सादरीकरणाच े�व6प कळिव<यात येईल. 

त ा !माकं त ा !माकं त ा !माकं त ा !माकं ३ ३ ३ ३ –    म�ूयमापनाच ेिनकषम�ूयमापनाच ेिनकषम�ूयमापनाच ेिनकषम�ूयमापनाच ेिनकष 
अअअअ....!!!!.... िनकष िनकष िनकष िनकष  कमाल गुणकमाल गुणकमाल गुणकमाल गुण 

अअअअ. . . .  कागदप�ाचंी पडताळणी कागदप�ाचंी पडताळणी कागदप�ाचंी पडताळणी कागदप�ाचंी पडताळणी  ८० ८० ८० ८० गुणगुणगुणगुण 

११११. . . .  स�ंथचेा अनुभव व 'मता स�ंथचेा अनुभव व 'मता स�ंथचेा अनुभव व 'मता स�ंथचेा अनुभव व 'मता  ३० ३० ३० ३० गुणगुणगुणगुण 

स�ंथचेी �थापना व अनुभवस�ंथचेी �थापना व अनुभवस�ंथचेी �थापना व अनुभवस�ंथचेी �थापना व अनुभव 
३ वषा�पे�ा कमी       –––– ० गुण  
३ ते ५ वष�              –––– ५ गुण  
५ ते १० वष�          –––– ७ गणु  
१० वषाEपे�ा जा�त  –––– १० गुण 

१० गुण  

स�ंथचेी 'मता स�ंथचेी 'मता स�ंथचेी 'मता स�ंथचेी 'मता  
• पाणी �े�ात समाज संगठन िवषयक Uाम पातळीवर काम 
के>याचा अनुभव                          - १० गुण 

• िज>हा �तरावर सहा+यकारी सं�था :हणून काम के>याचा 
अनुभव                                  -  ५ गुण  

• संबंिधत िज>Cात काम के>याचा अनुभव      -   ५ गुण  

२० गुण  
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अअअअ....!!!!.... िनकष िनकष िनकष िनकष  कमाल गुणकमाल गुणकमाल गुणकमाल गुण 

२२२२. . . .  स�ंथचे ेस�ंथचे ेस�ंथचे ेस�ंथचे ेमनु(यबळ मनु(यबळ मनु(यबळ मनु(यबळ  ३० ३० ३० ३० गुण गुण गुण गुण  
 )क�प *व�थापक )क�प *व�थापक )क�प *व�थापक )क�प *व�थापक –    ११११ 

सं�थेमMये 2क>प �व�थापकाची उपलAधता               -  २ गुण 

 

शै�िणक अह�ता : समाजकाय� पदिवका @कवा �थापFय अिभयांि�क3 
िवषयातील पदवी                                             -   २ गुण  
 

अनुभव : 
• १० वषा�पे�ा जा�त अनभुव                               -    ४ गुण  
• ५ ते १० वष�                                                  -    २ गुण  
• ५ वषा�पे�ा कमी                                             -    ० गुण  

८ गुण  

�थाप+य �थाप+य �थाप+य �थाप+य / / / / पया,वरण अिभयतंा पया,वरण अिभयतंा पया,वरण अिभयतंा पया,वरण अिभयतंा –    १  १  १  १   
सं�थेमMये �थापFय @कवा पया�वरण अिभयंFयाची उपलAधता 
(पदिवका / पदवी)                                                 -   २ गुण 

अनुभव : 
५ वषा�पे�ा जा�त अनुभव                                       -   २ गुण  
३ ते ५ वष�                                                          -   १ गुण 
३ वषा�पे�ा कमी                                                   -   ० गुण  

४ गुण  

व.र/ समाज शा12 व.र/ समाज शा12 व.र/ समाज शा12 व.र/ समाज शा12 ((((मािहती िश'ण सवंाद मािहती िश'ण सवंाद मािहती िश'ण सवंाद मािहती िश'ण सवंाद / / / / 'मता बाधंणी 'मता बाधंणी 'मता बाधंणी 'मता बाधंणी ) ) ) ) –    १  १  १  १   
सं�थेमMये वTरZ समाज शा$[ाची समाज िवकास @कवा तFसम 
अह�ता िवषयक  उपलAधता                                     -  २ गुण 

अनुभव : 
७ वषा�पे�ा जा�त अनुभव                                      -   २ गुण  
५ ते ७ वष�                                                         -   २ गुण  
५ वषा�पे�ा कमी                                                  -    ० गुण  

४ गुण   

 

अअअअ....!!!!.... िनकष िनकष िनकष िनकष  कमाल गुणकमाल गुणकमाल गुणकमाल गुण 

२२२२. . . .  स�ंथचे ेमनु(यबळ स�ंथचे ेमनु(यबळ स�ंथचे ेमनु(यबळ स�ंथचे ेमनु(यबळ  ३० ३० ३० ३० गुण गुण गुण गुण  
 '�ेीय सलुभकता,  '�ेीय सलुभकता,  '�ेीय सलुभकता,  '�ेीय सलुभकता,  –    ४४४४ 

सं�थेमMये ४ �े�ीय सुलभकFयाEची उपलAधता              -  २ गुण 

शै�िणक अह�ता : सव� �े�ीय सुलभकFयाEच ेसमाज काय� @कवा तFसम 
�े�ातील पदवी / पदिवका (एकूण ४ गुण) 
–––– १ गुण 2ित �े�ीय सुलभकता� 

१० गुण 
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अनुभव : 
• ४ वषा�पे�ा जा�त अनुभव (एकूण ४ गुण)                           

–––– १ गुण 2ित �े�ीय सुलभकता�  
• २ ते ४ वष� (एकूण २ गुण)                      

–––– ०.५ गुण 2ित �े�ीय सुलभकता�  
• २ वषा�पे�ा कमी                ––––    ० गुण  
लखेापाल लखेापाल लखेापाल लखेापाल –    १  १  १  १   
सं�थेमMये लेखापालाची उपलAधता (पदवी)                  -   २ गुण 
 

अनुभव : 
५ वषा�पे�ा जा�त अनुभव                                       -   २ गुण  
३ ते ५ वष�                                                          -   १ गुण 
३ वषा�पे�ा कमी                                                  -    ० गुण  

४ गुण  

३३३३. . . .  स�ंथचेी आ5थक 'मता स�ंथचेी आ5थक 'मता स�ंथचेी आ5थक 'मता स�ंथचेी आ5थक 'मता  २० २० २० २० गुण   गुण   गुण   गुण    
• वाQषक उलाढाल ७५ लाखापे�ा जा�त                 - २० गुण  
• वाQषक उलाढाल ५० त े७५ लाखा�या दर:यान      - १५ गुण  
• वाQषक उलाढाल २० त े५० लाखा�या दर:यान      - १० गुण 

• वाQषक उलाढाल २५ लाखा�या आत                    -    ५ गुण 

 

४४४४. . . .  सादरीकरण सादरीकरण सादरीकरण सादरीकरण     २० २० २० २० गुण गुण गुण गुण  
 

टीप टीप टीप टीप : : : : �वार�याची �वार�याची �वार�याची �वार�याची अिभ6चीअिभ6चीअिभ6चीअिभ6ची    अजा,सहीत अजा,सहीत अजा,सहीत अजा,सहीत पढुील आव8यक कागदप�े जोडण ेपढुील आव8यक कागदप�े जोडण ेपढुील आव8यक कागदप�े जोडण ेपढुील आव8यक कागदप�े जोडण े((((कामा�या अनुभवाची कामा�या अनुभवाची कामा�या अनुभवाची कामा�या अनुभवाची  
)माणप�े)माणप�े)माणप�े)माणप�े, , , , वक,  ऑड,रवक,  ऑड,रवक,  ऑड,रवक,  ऑड,र, , , , लखेापरी'ण अहवाललखेापरी'ण अहवाललखेापरी'ण अहवाललखेापरी'ण अहवाल, , , , )�तािवत केल�ेया मनु(यबळाच ेबायोडाटा)�तािवत केल�ेया मनु(यबळाच ेबायोडाटा)�तािवत केल�ेया मनु(यबळाच ेबायोडाटा)�तािवत केल�ेया मनु(यबळाच ेबायोडाटा....    
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९९९९. िनवड व सिंनय�ंण िनवड व सिंनय�ंण िनवड व सिंनय�ंण िनवड व सिंनय�ंण :::: 
९९९९....१  १  १  १  िनवड )=!या िनवड )=!या िनवड )=!या िनवड )=!या – 

    रा.य पाणी व �व�छता िमशन क�ाने तयार केले>या िनवड सूचीतनू िज>हा पाणी व �व�छता 
िमशन क� सं�थेची सेवा घईेल. अंमलबजावणी सहा+य सं�थांना गावे दतेाना िज>हा कृती आराख]ामMये 
माग�दश�क सूचनांनुसार िविवध 2कारची िनवड<यात आललेी गावे व भौगोिलक पTरि�थतीचा िवचार क6न 
द<ेयात येतील. अंमलबजावणी सहा+य सं�थेला िज>Cातील एकाच वेळेस ४० गावे द<ेयात येतील. 
९९९९....२  २  २  २  सिंनय�ंण )=!या सिंनय�ंण )=!या सिंनय�ंण )=!या सिंनय�ंण )=!या – 

िज>हा पाणी व �व�छता िमशन क�ाने अंमलबजावणी सहा+य सं�थेची िनवड के>यावर, सं�थेने Uामीण 
पाणी पुरवठा िवभागासोबत समVवय साधून नेमून Dदले>या गावांचा 2क>प चLानुसार कृती आराखडा 
तयार करावा. सदर कृती आराख]ात ट``यांिनहाय अपेि�त साMयाचा उ>लेख करावा. रा.य पाणी व 
�व�छता िमशन क�ाने सूिचत केले>या 2क>प चLाला अनुस6न कृती आराखडा तयार करावा. 
रा.य पाणी व �व�छता िमशन क�ाने माग�दश�न के>यानुसार िज>हा पाणी व �व�छता िमशन क�ान े
अंमलबजावणी सहा+य सं�थचेे संिनयं�ण करावे. करारात नमूद के>यानुसार 2�तािवत केले>या उपLमांच े
व कृती आराख]ाचे िनयिमतपणे संिनयं�ण केले जाईल. अंमलबजावणी सहा+य सं�थे�या नेमून Dदले>या 
गावातील कामा�या 2गतीचा आढावा घे<यासाठी एक �वतं� सं�था नेम<यात येईल. िनयतकािलक 
बैठकां�या आयोजनादर:यान आवaयकतनेुसार अंमलबजावणी सहा+य सं�था कामाचे सादरीकरण करेल. 
तIा Lमांक २ मMये नमूद केले>या 2क>प चLातील उपLमां�या उDbc पुत�तेनसुार विविशc अटी सोबत 
संलd के>यानुसार मानधन िवतरीत कर<यात येईल.  
१०१०१०१०.  .  .  .  �वार�याची अिभ>ची�या �वार�याची अिभ>ची�या �वार�याची अिभ>ची�या �वार�याची अिभ>ची�या अनुषंगाने अनुषंगाने अनुषंगाने अनुषंगाने िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    सादर करण ेसादर करण ेसादर करण ेसादर करण े– 

इ�छुक असले>या व पा�ता पूण� करणा'या सं�था आवaयक 2माणप�े व कागदप�ांसिहत िविहत नमुVयात 
अज� सादर क6 शकतात. पा�ता पूण� करणा'या व इ�छुक असणा'या सव� सं�था �वतं� िलफाeयात Dदनांक 
_____________ रोजी सायंकाळी ५.३० पयEत अज� सादर क6 शकतील. िलफाeयावर “महाराf रा.यात 
जल जीवन िमशन अंतग�त अंमलबजावणी सहा+य सं�थचेी िनवड सचूीसाठी अज�” असे नमूद करावे. नमूद 
केले>या कालावधीत अथवा उिशरा 2ाP झालेले अज�, अपूण� कागदप�े, इमेल gारे तसेच अपूण� सादर 
केले>या िनिवदा अमाVय कर<यात येतील याची कृपया न?द hयावी.  

 ********************. 


