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वाचा 1) शासन वनणणय क्रमाांकः ग्रापापु-1096/प्र.क्र.1280/पापु-07, वद.28.11.1996
2) शासन वनणणय क्रमाांकः डब्ल्यूक्यूएम-2003/प्र.क्र.90/पापु-12, वद.8.10.2003

शासन पवरपत्रक राज्यातील काही भागात भूगभातील व भूपृष्ट्ठावरील पाणी साठा कमी झा्यामुळे आवण
उन्हाळ्यामुळे अनेक वठकाणी पाणी िां चाईची पवरस्स्थती वनमाण होते. तसेच पावसाळयात दू वषत पाणी
वाहू न आ्याने, ग्रामीण व नागरी भागात साथ रोगाांचा प्रादु भाव मोठया प्रमाणात होत असतो. अशा
पवरस्स्थतीत पाणी पुरवठा योजनाांच्या माध्यमातून पुरवठा होणाऱ्या वपयायाच्या पायायावर योग्य
शुद्धीकरण प्रवक्रया करणे अत्यांत आवश्यक असते. पायायाचे शास्त्रोक्त पध्दतीने वनयवमत शुध्दीकरण व
वनजंतुकीकरण न करता पाणी पुरवठा झा्यास साथरोगाांचा प्रादु भाव होऊन प्रसांगी वजववतहानीचीही
शक्यता असते.
2. वपयायासाठी स्वच्छ व शुद्ध पायायाचा वनयवमतपणे पुरवठा करणे ही अांवतमत: शासनाची जबाबदारी
ठरते. ही जबाबदारी अवधक पवरणामकारक, वनदोष व वनयोजनबद्धवरत्या पार पाडयायासाठी पाणी
पुरवठा व स्वच्छता ववभागासोबतच सावणजवनक आरोग्य ववभाग, नगर ववकास ववभाग, सहसांचालक,
आरोग्य सेवा सांचालनालय, पुणे याांच्याकडू न प्रत्येक वषी पावसाळयाच्या प्रारांभी सतकणता बाळगयायाच्या
सूचना सवण क्षेवत्रय यांत्रणाांना दे यायात येत असतात.
3. पाणी पुरवठा करयायाची जबाबदारी असले्या प्रत्येक स्थावनक स्वराज्य सांस्थेने आप्या कायणक्षत्र
े ात
कोणत्याही साथींचा उद्रे क होऊ नये याबाबत आवश्यक ती दक्षता घ्यावी व पुढील उपाययोजनाांचे
कािे कोरपणे पालन करावे जेणेकरुन जलजन्य साथरोगाांच्या उद्रे कास वनवरृतच आळा बसू शकतो.


योग्य शास्त्रीय पध्दतीने वनयवमत शुद्धीकरण प्रक्रीया करुन पाणी पुरवठा करयायात यावा.
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जलस्त्रोताजवळचा व जलवावहन्याांजवळचा पवरसर स्वच्छ ठे वयायात यावा.



पाणी पुरवठा यांत्रणाांची वेळेवर व सुयोग्य दे खभाल ठे वयायात यावी.



मुख्य कायणकारी अवधकारी व वज्हा आरोग्य अवधकारी याांनी दु वषत पाणी नमुन्याबाबतचा
आढावा घेवून याबाबत आवश्यक ती उपाययोजना करावी याबाबतचा अहवाल शासनास सादर
करावा.



पाणी गुणवत्ता सांवनयांत्रणातील त्रुिी दू र करयायासाठी ग्राम ववकास ववभाग, सावणजनीक आरोग्य
ववभाग व पाणी पुरवठा ववभाग याांच्या सहमतीने वनगणवमत केले्या प्रपत्रातील मावहती उपलब्लध
करुन दयावी.



साांडपायायाचा वनचरा व्यवस्स्थत होतो ककवा नाही याची पाहणी करुन आवश्यक त्या
उपाययोजना करयायात याव्यात.



डास / माशाांचा प्रादु भाव होऊ नये म्हणून स्वच्छता ववषयक उपाययोजना करयायात याव्यात.



पाणी शुध्दीकरणासाठी सवण स्तरावर योग्य दजाची स्ब्ललकचग पावडर, सोवडअम हायपोक्लोराईि
द्रावण, तुरिी याांचा पुरेसा साठा उपलब्लध ठे वयायात यावा.



ज्या वठकाणी स्ब्ललकचग पावडरचा साठा नाही अथवा कमी आहे , तेथे स्ब्ललकचग पावडरचा तात्काळ
पुरवठा करयायात यावा.



आरोग्य ववभागामार्णत क्लोरीन द्रावणाचा अथवा क्लोरीनच्या गोळयाांचा साठा प्रत्येक प्राथवमक
आरोग्य केंद्रात तसेच उपकेंद्रात उपलब्लध करुन वदला जातो. ज्या वठकाणी साथीच्या रोगाांचा
उद्रे क झाला असेल ककवा होयायाची शक्यता असेल त्या वठकाणी घरोघरी या द्रावणाच्या
बाि्याांचा अथवा क्लोवरनच्या गोळयाांचा उपयोग करुन पाणी शुध्द करुन घेयायात यावे.



सुरवक्षत पाणी वमळववयायात येणा-या अडचणीबरोबर दू वषत पाणी पुरवठा, दू वषत जलस्त्रोत,

जुनाि आवण गांजलेले नळ (पाईप लाईन ) व गिारामधून जाणा-या जलवावहन्या यामुळेही अनेकदा
गॅस्रो, काववळ, कॉलरा, अवतसार, ववषमज्वर इत्यादी जलजन्य आजाराांचा उद्रे क होत असतो.
यासाठी पाणी पुरवठा करणा-या पाईप लाईन्सची तपासणी करुन, त्याांना गळत्या अस्यास त्या
काढणे व त्या पाईप लाईन्स गिारातून अथवा गवलच्छ पायायातून जाणार नाहीत याची दक्षता
घेयायात यावी.


दु वषत पाणी पुरवठयामुळे वनमाण होणा-या समस्याांबाबत पुरेशी जनजागृती के्यास या

उपायाांची अांमलबजावणी करणाऱ्या शासकीय यांत्रणेच्या प्रयत्नाांना जनतेकडू नही सकारात्मक
प्रवतसाद वमळू शकतो. त्यामुळे मावहती प्रसारमाध्यमाांद्वारे उदा. स्थावनक वृत्तपत्रे, केबल िी.व्ही,
नेिवकण, भींतीवचत्रे, पोस्िसण, बॅनसण, लाऊडस्स्पकसण इ. माध्यमाांद्वारे दु वषत पायायामुळे होणा-या
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साथरोगाांची मावहती जनतेला दे यायात यावी. यासाठी स्थावनक आठवडी बाजार, बस स्थानके,
रे्वेस्थानके, बाजारपेठा, धार्ममक व पयणिन स्थळे , शाळा, कॉलेजेस अशा गदीच्या वठकाणी
जनजागृतीचे कायणक्रम वनयवमतपणे राबववयायात यावेत.


तसेच सांबांवधत अवधकारी /कमणचारी याांच्या साप्ताहीक बैठका घेऊन कामाचा आढावा

घेयायात यावा व त्यानुसार मागणदशणन करयायात यावे.


नागवरकाांना वनजंतुक व सुरवक्षत पाणी पुरवठा करयायाच्या स्थावनक स्वराज्य सांस्थेच्या

मुलभूत कतणव्यामध्ये कसूर करणा-या सांबांवधत अवधकारी व कमणचा-याांवर कठोर कारवाई करणे
हे सुद्धा आवश्यक आहे. गे्या पाच वषातील जलजन्य रोगाांची लागण व मृत्यू याचा आढावा
घेऊन

ज्या गावात जलजन्य रोगामुळे होणा-या मृत्यूांची सांख्या मोठया प्रमाणात असेल तेथे

ववशेष लक्ष दे यायात यावे.
4. आपणास सूवचत करयायात येते की, जलजन्य रोगाांच्या उद्रे काांना आळा घालयायासाठी वरीलप्रमाणे
उपाययोजनाांची कठोर अांमलबजावणी करून जनतेस शुद्ध व वनजंतुक पाणी पुरवठा ही महत्वपूणण आवण
जीवनावश्यक सामावजक सेवा वेळेवर उपलब्लध करुन दे यायाबाबत सतकण आवण जागरुक राहयायाच्या
सूचना सवण सांबांवधत अवधका-याांना दे यायात याव्या व या उपाययोजनाांचा वनयवमत आढावा घेयायात यावा.
5. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्लध
करयायात आला असून त्याचा सांकेताक 201405211441054228 असा आहे. हा आदे श वडजीिल
स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढयायात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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राजेश कुमार
प्रधान सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१) अप्पर मुख्य सवचव, सावणजवनक आरोग्य ववभाग, मांत्रालय, मुांबई.
२) प्रधान सवचव, नगर ववकास ववभाग, मांत्रालय, मुांबई.
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३) प्रधान सवचव, ग्राम ववकास व जलसांधारण ववभाग, मांत्रालय, मुांबई
४) ववभागीय आयुक्त (सवण).
५) आयुक्त, महानगरपावलका (सवण ).
६) आयुक्त, मुांबई महानगर प्रदे श ववकास प्रावधकरण, वाांद्रे, मुांबई.
७) सांचालक, नगरपवरषद प्रशासन सांचालनालय, वरळी, मुांबई.
८) सांचालक (आर.एस.पी.एम्.यू) पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभाग, मांत्रालय, मुांबई.32
९) सदस्य सवचव, महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण, एक्सप्रेस िॉवसण, नवरमन पॉईांि मुांबई.
१०) सांचालक, भूजल सव्हेक्षण व ववकास यांत्रणा, पुणे.
११) महासांचालक (आरोग्यसेवा), आरोग्य सांचालनालय, मुांबई.
१२) वज्हावधकारी (सवण).
१३) मुख्य कायणकारी अवधकारी, वज्हा पवरषद (सवण).
14) अधीक्षक अवभयांता तथा वज्हा पाणी पुरवठा अवधकारी, महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण (सवण)
15) उपसांचालक (आरोग्यसेवा), राज्य आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे.
16) कायणकारी अवभयांता, ग्रामीण पाणी पुरवठा ववभाग, वज्हा पवरषद (सवण)
17) वज्हा आरोग्य अवधकारी, वज्हा पवरषद (सवण ).
18) मुख्यावधकारी, नगरपावलका (सवण).
19) वनवड नस्ती, कायासन पा.पु. 12.
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