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ूःतावनाूःतावनाूःतावनाूःतावना :- 
   

जनतेला शु4द व सुर5�त पाणी पुरवठा हो
यासाठ6 पा
याची गुणव7ा चांगली असणे आवँयक आहे. पाणी 

गुणव7ा व सिनयंऽण काय�बमाम4ये ःव�छता सव��णाचे मह;व अन<य साधारण आहे.जागतीक आरो>य संघटना व 

क@ ि शासनाने पाणी गुणव7ा संिनयंऽण सव��ण काय�बमांतग�त �ोत िनहाय ःव�छता सव��ण कर
याबाबत सुचना 

ूाधा<याने /दले)या आहेत. ःव�छता सव��णातुन �ोता भोवतीचा पBरसर, पाणी पुरवठा संरचना व Cयवःथापनातील  

जे काहE दोष आढळनू  येतात ;यांचे िनराकरण वेळेत करता येऊन संभाCय साथीस ूितबंध करता येते◌ा.  

 रा�यात ःव�छता सव��ण हे आरो>य �वभागामाफ� त केले जाते. पावसाळयापुवL (माहे माच� ते मे ) व 

पावसाळयानंतर (माहे ऑ*टोबर ते /डस@बर) या काळात पा
याचे �ोत व अ<य बाबींसाठ6 ःव�छता सव��ण केले जाते. 

सव� ूाथिमक आरो>य क@ िा�या वैN/कय अिधकारE यांचेवर या सव��णाची जबाबदारE आहे. हे अ;यंत वैिशOयपुण� 

सव��ण असुन सव��णाCदारे  मामपंचायतींना लाल ,  /हरवे, �पवळे, चदेंरE काड� रा�यात �वतरEत केले जाते. 

• लाललाललाललाल रंगाचेरंगाचेरंगाचेरंगाचे काड�काड�काड�काड� दे
याचेदे
याचेदे
याचेदे
याचे िनकषिनकषिनकषिनकष -   �या मामपंचायतीम4ये पाणी शु4दEकरण अिनयिमत होते, पाणी �ोताचा 

पBरसर अःव�छ आहे, नळ गळ;या / Cहा)व गळ;या आहेत, मामपंचायतीस /टसीएल पावडरचा पुरेशा 

ूमाणात व यो>य गुणव7ेचा साठा उपल(ध नाहE, वष�भरात जलज<य साथरोगाचा उिेक  झालेला आहे अशा 

मामपंचायतींना लाल रंगाचे काड� /दले जाते.               

• /हरवे/हरवे/हरवे/हरवे रंगाचेरंगाचेरंगाचेरंगाचे काड�काड�काड�काड� दे
याचेदे
याचेदे
याचेदे
याचे िनकषिनकषिनकषिनकष -  वरEल दोष �या मामपंचायतीम4ये आढळनू  येत नाहE ;यांना /हरCया रंगाचे 

काड� /दले जाते.     

• �प�प�प�पवळे◌ेवळे◌ेवळे◌ेवळे◌ ेरंगाचेरंगाचेरंगाचेरंगाचे काड�काड�काड�काड� दे
याचेदे
याचेदे
याचेदे
याचे िनकषिनकषिनकषिनकष - �या गावांम4ये अःव�छता आढळनू  येते ;या मामपंचायतींना �पवळे काड� 

दे
यात येते.  

• चंदेरEचंदेरEचंदेरEचंदेरE  रंगाचेरंगाचेरंगाचेरंगाचे काड�काड�काड�काड� दे
याचेदे
याचेदे
याचेदे
याचे िनकषिनकषिनकषिनकष - सलग पाच वष� साथीचा उिेक न झाले)या व पाच वष� /हरवे काड� िमळाले)या 

असे दो<हE िनकष  पूण� करणा-या मामपंचायतीस चदेंरE काड� दे
यात येते. 
 

बदल;या काळानुSप जागितक आरो>य संघटना, क@ ि शासन यांनी ठरवुन /दले)या ःव�छता सव��णाचे िनकष व 

रा�यात �प
या�या पा
या�या �ोतांचे ःव�छता सव��णा बाबत  होत असलेली काय�वाहE याबाबत अTयास कSन सव� 

समावेशक अशी काय�ू णाली िन5Uतीकरण कर
यासाठ6 रा�य शासनाने मुVय काय�कारE अिधकारE, 5ज)हा पBरषद, 

को)हापूर यां�या अ4य�तेखाली सिमती ग/ठत कर
यात आली होती.  

शासनशासनशासनशासन िनण�यिनण�यिनण�यिनण�य 

को)हापुर 5ज)Xाने 5ज)Xातील अःती;वात असले)या सव� �प
या�या पा
या�या �ोतांचे ूायोिगक ःतरावर पुण� 

केलेले ःव�छता सव��ण व  सिमतीने क@ ि शासन व जागितक आरो>य संघटकनेचे िनकष  याबाबत सखोल चचा� कSन 

शासनास अहवाल सादर केला होता. सदर अहवाला�या िशफारशी 5ःवकार)या आहेत. रा�यातील �प
या�या पा
या�या 

�ोतांचे  ःव�छता सव��णाचे िनकष व काय�ू णाली पुढEलूमाणे :-  
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• 5ज)Xातील अःती;वात असले)या सव� साव�जिनक �प
या�या पा
या�या �ोतांचे ःव�छता सव��ण कर
यात 

यावे. 

• ःव�छता सव��णासाठ6 �ोतिनहाय सव��ण नमुना (ूपऽ- अ, ब, क ूमाणे) तयार कर
यात आला आहे.  

• आरो>य कम�चारE, जलसुर�क हे ःव�छता सव��णचे काम संयुYपणे करतील, सव��ण करताना ते मामःथ, 

मामपंचायतीचे सदःय ूामुVयाने म/हला सदःय यांना सहभागी कSन घेतील.  

• ःव�छता सव��णात ूाZ गुणांकना�याCदारे तीो जोखीम, म4यम जोखीम  व कमी जोखीम असे �ो◌ेतांचे 

वगLकरण कर
यात यावे. 

• ःव�छता सव��णात वगLकरणात आढळनू  आले)या कारणांनुसार ूितबंधा;मक उपाययोजना हाती घे
यात 

याCयात. याम4ये  तीो जोखीम व  म4यम जोखीम  असले)या �ोतांबाबत ;वरEत उपाय योजना कर
यात 

याCयात.  

ूिश�णूिश�णूिश�णूिश�ण 

• 5ज)Xातील जलसुर�क, मामसेवक, आरो>य सेवक, आरो>य सहा\यक, �वःतार अिधकारE (पंचायत) यांना 

काय�ू णालीचे एक /दवसाचे ूिश�ण दे
यात यावे.  

• सदर ूिश�णाची सिनयंऽण व ूशासक]य जबाबदारE गट�वकास अिधकारE व तांऽीक जबाबदारE  तालूका 

आरो>य अिधकारE यांची राहEल. �वःतार अिधकारE (पंचायत) व उप अिभयंता (मामीण पाणी पुरवठा) यांनी 

सदर ूिश�णाचे िनयोजन करावे.  

• सदर ूिश�ण हे सलग तीन वष� ू;येक ःव�छता सव��णा�या अगोदर दे
यात यावे. 
 

सव�सव�सव�सव� पाणीपाणीपाणीपाणी �ोतांचे�ोतांचे�ोतांचे�ोतांचे ःव�छतेसहःव�छतेसहःव�छतेसहःव�छतेसह ससससCह��णCह��णCह��णCह��ण  

रा�यात एकाच वेळE दर वषL  पावसाळयापुवL ^हणजेच 1 ए�ूल ते 30 ए�ूल व पावसाळयानंतर     02  

ऑ*टोबर ते 30 ऑ*टोबर या कालावधीत ःव�छता सव��ण मो/हम हाती घे
यात यावी.  
 

लाललाललाललाल, �पवळे�पवळे�पवळे�पवळे,  /हरवे/हरवे/हरवे/हरवे वववव चंदेरEचंदेरEचंदेरEचंदेरE  काड�काड�काड�काड� देदेदेदे
याची
याची
याची
याची  काय�ू णालीकाय�ू णालीकाय�ू णालीकाय�ू णाली 

1) मामपंचायतींना �ोता�या वापरानुसार व िनमा�ण  झाले)या जोखीमेनुसार वगLकरण कSन व ;यानुसार 

लाल, �पवळे व /हरवे काड� /दले जावे.  

2) मामपंचायतींना लाल, �पवळे व /हरवे काड� देताना गावातील ू;येक �ोताची जोखीम नमूद करावी. 

मामपंचायतीं मधील गावातील 70 ट*के पे�ा जाःत लोकसंVया �या �ोतांवर अवलंबून आहे व या  �ोतांचे 

पाणी �प
यास वापरले जाते.  ;या /ठकाणी तीो जोखीम व म4यम जोखीम अस)यास ;या मामपंचायतीला  

लाल काड� दे
यात यावे.  मुप मामपंचायतींम4ये एका गावात वरEल िनंकष� आढळ)यास ;या 

मामपंचायतीस लाल काड� दे
यात यावे.  

3) �या गावातील असुर5�त पाणीपुरवठा जोखीम  70 ट**यापे�ा जाःत आहे ;या /ठकाणी तीो जोखीम, 30 

ते 69 ट*के आहे ;या /ठकाणी म4यम जोखीम व 0 ते 29 ट*के आहे ;या /ठकाणी सौ^य /कंवा कमी 

जोखीम समज
यात यावी. ;यानुसार तीो जोखीम, म4यम जोखीम व कमी जोखीम असले)या 

मामपंचायतींना  अनुबमे लाल, �पवळे व /हरवे काड� दे
यात यावे.  

4) लाल काड� हे मुVय काय�कारE अिधकारE 5ज)हा पBरषद यां�या ःवा�रEने, तर �पवळे काड� हे गट�वकास 

अिधकारE , तालुका आरो>य अिधकारE व उप अिभयंता (मामीण पाणी पुरवठा) यां�या संयुकत ःवा�रEने, 

व /हरवे काड� काय�क�ेतील ूाथिमक आरो>य क@ िातील वैN/कय अिधकारE यां�या ःवा�रEने मामपंचायतींना 

दे
यात यावे. 
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5) सलग पाच वष� साथीचा उिेक झालेला नसेल व सलग पाच वष� /हरवे काड� िमळालेले असेल अशा दो<हE िनकष 

पूण� करणा-या मामपंचायतीस 5ज)हाचे पालक मंऽी व 5ज)हा पBरषदेचे अ4य� यां�या हःते समारंभपूव�क 

चदेंरE काड� दे
यात यावे.  या मामपंचामधील मामसेवक, आरो>य कम�चारE, जलसुर�क यांना ूशःती 

पऽक देवून गौरव कर
यात यावा.   
 

अहवालअहवालअहवालअहवाल सादरसादरसादरसादर करणेकरणेकरणेकरणे 

• आरो>य स@वक हे आप)या काय�क�ेतील �ोत ःव�छता सव��णाचा अहवाल ूाथिमक आरो>य क@ िाम4ये  सादर 

करतील. ूाथिमक आरो>यक@ िातील पय�वे�क अहवालाचे संकलन कSन वैदयक]य अिधका-या माफ� त सात 

/दवसाम4ये तालुका आरो>य अिधकारE काय�लयाम4ये  सादर करतील.  तालुका आरो>य काया�लयातील 

पय�वे�क सात /दवसाम4ये तालु*यातील सव� अहवालाचे संकलन कSन गट�वकास अिधकारE, तालुका आरो>य 

अिधकारE, उप अिभयंता (मामीण पाणी पुरवठा) यां�या संयुY ःवा�रEने मुVय काय�कारE अिधकारE यांना 

अहवाल सादर करतील. 5ज)हा ःतरावर पाणी गुणवता िनरE�क सव� तालु*या�या अहवालाचे  संकलन कSन 

अितBरY 5ज)हा आरो>य अिधकारE यां�या ःवा�रEने मुVय काय�कारE अिधकारE यांना सात /दवसाम4ये अितंम 

अहवाल सादर करतील.     
 

ूितबंधा;मकूितबंधा;मकूितबंधा;मकूितबंधा;मक काय�वाहEकाय�वाहEकाय�वाहEकाय�वाहE वववव सिनयंऽणसिनयंऽणसिनयंऽणसिनयंऽण 

1) ःव�छता सव��णाचे अिंतम अहवाल ूाZ झा)यानंतर 15 /दवसात तालुकाःतरावर गट�वकास अिधकारE 

यां�या अbय�तेखाली व तालुका आरो>य अिधकारE, उप अिभयंता (मामीण पाणी पुरवठा) यां�या 

तालुकाःतरEय सिमतीत तालु*या�या लाल व �पवळे काड� ूाZ झाले)या मामपंचायतींचे सरपंच व मामसेवक 

यांचा आढावा घेऊन ऽटुE पुण� कर
याबाबत संबंधीतांना यो>य मागदश�न कर
यात यावे. 

2) एक म/ह<या�या कालावधीत आढळनू  आले)या सव� तीो जोखीम व म4यम जोखीम �ोतांबाबत उपाय 

योजना कर
यात याCयात. 

3) अ4य�, माम आरो>य, पाणी पुरवठा व ःव�छता सिमती, सरपंच, आरो>य स@वक, मामसेवक, आरो>य 

पय�वे�क, वैN/कय अिधकारE, �वःतार अिधकारE (पंचायत), इ;यादE कडून  िनयिमत पाठपुरावा व 

सिनयंऽण कर
यात यावे. 

4) वैN/कय अिधकारE हे गाव पातळEवर, तालुका आरो>य अिधकारE हे तालुकाःतरावर, व 5ज)हा आरो>य 

अिधकारE हे 5ज)हाःतरावर मुVय काय�कारE अिधकारE यां�या माग�दश�नाखाली सिनयंऽण ठेवतील. 

5) 5ज)हाःतरावSन 5ज)हा आरो>य अिधकारE, काय�कारE अिभयंता ( मामीण पाणी पुरवठा �वभाग) व उप 

मुVय काय�कारE अिधकारE (पंचायत) यांचे सिनयंऽण असावे. 
 

ूशासक]यूशासक]यूशासक]यूशासक]य बाबीबाबीबाबीबाबी 

1) 5ज)हा आरो>य अिधकारE हे अितBरY 5ज)हा अिधकारE (साथरोग)  यां�या मदतीने ःव�छता सव��ण पूण� 

करतील.  

2) लाल , /हरवे, �पवळे, चदेंरE काड� नमुना,  सव��ण नमुना अ, ब व क फॉम� छपाई : अ-िनळा,   ब-

�पवळा, क-पांढरा या रंगात छपाई कर
यासाठ6 5ज)हा पBरषदेने पुरेशी तरतुद करावी.  (सदर नमूने शासन 

िनण�यासोबत जोड
यात आलेले आहेत.) 

3) �या मांमपंचायतीस,सलग दोन वेळा लाल काड� िमळालेले असेल अशा मामपंचायती मधील जो पयeत लाल 

काडा�चे  Sंपातर /हरCया काड�म4ये होत नाहE तोपय�त सदर�या मामपंचायतीं कोण;याहE ूकार�या ूो;साहन 

अनुदानास अपाऽ राहतील. 



 
-4- 
 

 

4) ःव�छता सव��णानंतर या अहवालाची चचा� मामसभा, पंचायत सिमती मािसक सभा व 5ज)हा पBरषद 

सव�साधारण सभा याम4ये कर
यात यावी.   

5) ःव�छता सव��णातील अहवाला नंतर लाल काडा�वर,तीो व म4यम जोखमी�या �ोतांबाबत ूितबंधा;मक 

उपाययोजना बाबत एक म/ह<यात  काय�वाहE कर
यात यावी. एक म/ह<यात  काय�वाहE न झा)यास 

संबंधीत सिनयंऽण अिधकारE यां�या अहवालानुसार गट �वकास अिधकारE यांनी मामसेवकांची एक वेतनवाढ 

एका वषा�साठ6 थांबवावी.   

6) मामपंचायतींनी 1 /कलो, 2 /कलो व 5 /कलो या ूमाणात आवँयकते नुसार टE.सी.एल. TCL पावडर ची 

िनयिमत खरेदE कर
यात यावी. 
  

         सदर शासन िनण�य  गारम�वकास्  �वभाग, साव�जिनक आरो>य �वभाग यां�या सहमतीने िनग�िमत 

कर
यात    येत  आहे.  सदर शासन िनण�याचा  संगणक सांकेतांक-201208291307051800   असा आहे. 
 

महारा ाचे रा�यपाल यां�या आदेशानुसार व नावाने. 
 

 

                              सहE/- 

                             (  ौीमतीौीमतीौीमतीौीमती   शैलाशैलाशैलाशैला एएएए. ) 
                       उप सिचव, महारा  शासन. 
ूितूितूितूित, 

1) अhपरअhपरअhपरअhपर मुVयमुVयमुVयमुVय सिचवसिचवसिचवसिचव, साव�जिनकसाव�जिनकसाव�जिनकसाव�जिनक आरो>यआरो>यआरो>यआरो>य �वभाग�वभाग�वभाग�वभाग, मंऽालयमंऽालयमंऽालयमंऽालय, मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई 

2) ूधानूधानूधानूधान सिचसिचसिचसिचवववव, पाणीपाणीपाणीपाणी पुरवठापुरवठापुरवठापुरवठा वववव ःव�छताःव�छताःव�छताःव�छता �वभाग�वभाग�वभाग�वभाग, मंऽालयमंऽालयमंऽालयमंऽालय, मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई 

3)  सिचवसिचवसिचवसिचव, माममाममाममाम �वकास�वकास�वकास�वकास वववव जलसंधारणजलसंधारणजलसंधारणजलसंधारण �वभाग�वभाग�वभाग�वभाग, मंऽालयमंऽालयमंऽालयमंऽालय, मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई 

4) उपसिचवउपसिचवउपसिचवउपसिचव वववव संचालकसंचालकसंचालकसंचालक (आरआरआरआर.एसएसएसएस.पीपीपीपी.एमएमएमएम.यूयूयूयू.) पाणीपाणीपाणीपाणी पुरवठापुरवठापुरवठापुरवठा वववव ःव�छताःव�छताःव�छताःव�छता �वभाग�वभाग�वभाग�वभाग, मंऽालयमंऽालयमंऽालयमंऽालय, मबईमबईमबईमबई. 32 

5) संचालकसंचालकसंचालकसंचालक, भूजलभूजलभूजलभूजल सCह��णसCह��णसCह��णसCह��ण वववव �वकास�वकास�वकास�वकास यंऽणायंऽणायंऽणायंऽणा, पुणेपुणेपुणेपुणे 

6) संचालकसंचालकसंचालकसंचालक, पाणीपाणीपाणीपाणी वववव ःव�छताःव�छताःव�छताःव�छता सहा\यसहा\यसहा\यसहा\य संःथासंःथासंःथासंःथा, नवीनवीनवीनवी मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई 

7) �वभागीय�वभागीय�वभागीय�वभागीय आयुYआयुYआयुYआयुY (सव�सव�सव�सव�) 

8) 5ज)हािधकारE5ज)हािधकारE5ज)हािधकारE5ज)हािधकारE (सव�सव�सव�सव�) 

9) मुVयमुVयमुVयमुVय काय�कारEकाय�कारEकाय�कारEकाय�कारE अिधकारEअिधकारEअिधकारEअिधकारE, 5ज)हा5ज)हा5ज)हा5ज)हा पBरषदपBरषदपBरषदपBरषद (सव�सव�सव�सव�). 

10)  मुVयािधकारEमुVयािधकारEमुVयािधकारEमुVयािधकारE, नगरपािलकानगरपािलकानगरपािलकानगरपािलका (सव�सव�सव�सव�) 

11) सदःयसदःयसदःयसदःय सिचवसिचवसिचवसिचव, महारा महारा महारा महारा  जीवनजीवनजीवनजीवन ूािधकरणूािधकरणूािधकरणूािधकरण, ए*सूेसए*सूेसए*सूेसए*सूेस टॉवस�टॉवस�टॉवस�टॉवस�, नBरमननBरमननBरमननBरमन पॉiटपॉiटपॉiटपॉiट मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई. 

12) अधीअधीअधीअधी�क�क�क�क अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता तथातथातथातथा 5ज)हा5ज)हा5ज)हा5ज)हा पाणीपाणीपाणीपाणी पुरवठापुरवठापुरवठापुरवठा अिधकारEअिधकारEअिधकारEअिधकारE, महारा महारा महारा महारा  जीवनजीवनजीवनजीवन ूािधकरणूािधकरणूािधकरणूािधकरण (सव�सव�सव�सव�) 

13) वॉशवॉशवॉशवॉश ऑ/फसरऑ/फसरऑ/फसरऑ/फसर, युिनसेफयुिनसेफयुिनसेफयुिनसेफ, मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई 

14) 5ज)हा5ज)हा5ज)हा5ज)हा आरो>यआरो>यआरो>यआरो>य अिधकारEअिधकारEअिधकारEअिधकारE, 5ज)हा5ज)हा5ज)हा5ज)हा पBरषदपBरषदपBरषदपBरषद, अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 

15) उपमुVयउपमुVयउपमुVयउपमुVय काय�कारEकाय�कारEकाय�कारEकाय�कारE अिधकारEअिधकारEअिधकारEअिधकारE, 5ज)हा5ज)हा5ज)हा5ज)हा पBरषदपBरषदपBरषदपBरषद, धुळेधुळेधुळेधुळे 

16) तां�ऽकतां�ऽकतां�ऽकतां�ऽक स)लागारस)लागारस)लागारस)लागार, जलःवरा�यजलःवरा�यजलःवरा�यजलःवरा�य ूक)पूक)पूक)पूक)प, सीबीडEसीबीडEसीबीडEसीबीडE-बेलापूरबेलापूरबेलापूरबेलापूर, नवीनवीनवीनवी मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई 

17) उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक (आरो>यसेवाआरो>यसेवाआरो>यसेवाआरो>यसेवा), रा�यरा�यरा�यरा�य आरो>यआरो>यआरो>यआरो>य ूयोगशाळाूयोगशाळाूयोगशाळाूयोगशाळा, पुणेपुणेपुणेपुणे. 

18) काय�कारEकाय�कारEकाय�कारEकाय�कारE अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता, मामीणमामीणमामीणमामीण पाणीपाणीपाणीपाणी पुरवठापुरवठापुरवठापुरवठा �वभाग�वभाग�वभाग�वभाग, 5ज)हा5ज)हा5ज)हा5ज)हा पBरषदपBरषदपBरषदपBरषद (सव�सव�सव�सव�) 

19) 5ज)हा5ज)हा5ज)हा5ज)हा आरो>यआरो>यआरो>यआरो>य अिधकारEअिधकारEअिधकारEअिधकारE, 5ज)हा5ज)हा5ज)हा5ज)हा पBरषदपBरषदपBरषदपBरषद (सव�सव�सव�सव�) 

20) डॉडॉडॉडॉ. उमेशउमेशउमेशउमेश तागडेतागडेतागडेतागडे/डॉडॉडॉडॉ. शैलशेशैलशेशैलशेशैलशे कानडेकानडेकानडेकानडे, पाणीपाणीपाणीपाणी गुणव7ागुणव7ागुणव7ागुणव7ा स)लागारस)लागारस)लागारस)लागार, पाणीपाणीपाणीपाणी वववव ःव�छताःव�छताःव�छताःव�छता सहा\यसहा\यसहा\यसहा\य संःथासंःथासंःथासंःथा, नवीनवीनवीनवी मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई 
 

 

 

 

 

 

 



5ज)हा5ज)हा5ज)हा5ज)हा ................ (िनळािनळािनळािनळा कलरकलरकलरकलर) 

�प
याचे�प
याचे�प
याचे�प
याचे पाणीपाणीपाणीपाणी योजनायोजनायोजनायोजना ःव�छताःव�छताःव�छताःव�छता सव��णसव��णसव��णसव��ण मा/हतीमा/हतीमा/हतीमा/हती  

ूपऽूपऽूपऽूपऽ - अअअअ          

नळनळनळनळ पाणीपाणीपाणीपाणी पुरवठापुरवठापुरवठापुरवठा योजनायोजनायोजनायोजना 

सCह��णसCह��णसCह��णसCह��ण मो/हममो/हममो/हममो/हम कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी /द/द/द/द. ......../....../..........  तेतेतेते ......./......./.............. 
 

भेटEचा /दनांक -     /      / 

 

अ)सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण मा/हतीमा/हतीमा/हतीमा/हती 

1..  ूा.आ.क@ ि        :-  ूा.आ.क@ िü  कोड :-  

2..  उपक@ ि    :-  उपक@ ि  कोड :-  

3..  मामपंचायतचे  नांव   :-  मामसेवकांचे नांव :--  

4..  गावाचे नांव    :-  गावाचा जनगनना कोड    :-  

5. लोकसंVया :-  कुटुंब êे                         :-  

 

6.  �ोत बमांक:  :-  
�ोतावर अवलंबुन असणारE लोकसंVया 

(अंदाजे)           
 

  �ोतावरü अवलंबुन असणारE कुटंबेु  (अंदाजे)  

बबबब) ःव�छताःव�छताःव�छताःव�छता सव��णसव��णसव��णसव��ण संबंधीसंबंधीसंबंधीसंबंधी मा/हतीमा/हतीमा/हतीमा/हती  
  गुण होय / 

नाहE 

िमळालेले 

गुण 
1 �ोताभोवतालचा पBरसर †Ã¾Ö“”û] 15 मीटर अंतरापयeत सांडपाणी साचून राहते का ?  15   

2 �ोता�या सवा�त जवळEल शौचालय / गाईगुरांचा गोठा �ोतापासुन 15 िमटर उंचावर आहे का ? 05   

3 टाक]तुन गांवाला पाणी पुरवठा करणा-या पाईप लाईनला Cहॉ)व / नळगळती आहेत काय  ? 20   

4 पा
याची साठवण टाक]स गळती आहे काय ? तोटE �वना नळ आहेत काय ? 05   

5 टाक] तीन म/ह<यातुन एकदा ःव�छ कSन टाक]वरती ऑईलप@<टने तारEख िलहEली आहे काय ?  05   

6 �ोतापासुन ते टाक]पय�तची पाईप लाईन गटारा खालुन गेली आहे काय  ? 05   

7 टाक]तुन गांवाला पाणी पुरवठा करणा-या पाईप लाईन गटारा जवळनु  अथवा गटारातुन गेली आहे काय  ? 10   

8 मामपंचायती कडEल टE.सी.एल.साठा नjदवहE व ओ.टE. टेःट नjदवहEत नjदE अिनयिमत घेत)या 

जातात काय ? 

05   

9 मागील 3 म/ह<यातील पाणी नमुना �प
यास यो>य आहे काय ? 05   

10 मागील टE.सी.एल. नमु<या मधील *लोBरनचे ूमाण 20 ट*के पे�ा कमी आढळनु  आले आहे काय ? 05   

11 मामपंचायतीची मागील सहा म/ह<याची टE.सी.एल. ची गरज ........ /क.मॅ. 

मामपंचायती मागील सहा म/ह<यातील टE.सी.एल. चा वापर ............. /क.मॅ. 

गरज व वापर याम4ये तफावत आहे काय ?  (20 ट*के तफावत माहय धरणेत यावी.) 

20   

 एकुणएकुणएकुणएकुण 100   

        वरEल मा/हतीतील होयची साठ6 /दले)या गुणानुबमानुसार संVया मोजावी व खाली /दले)या त*;या नुसार तीो, म4यम व सौ^य जोखीम 

िन5Uत करावी. 

70 व 70 पे�ा जाःत तीो जोखीम 

31 ते 69  म4यम जोखीम 

0 ते 30 पे�ा कमी सौ^य जोखीम 

 जलसुर�कजलसुर�कजलसुर�कजलसुर�क / पाणीपुरवठापाणीपुरवठापाणीपुरवठापाणीपुरवठा कम�चारEकम�चारEकम�चारEकम�चारE 

नांवनांवनांवनांव वववव ःवा�रEःवा�रEःवा�रEःवा�रE 

तपासणीतपासणीतपासणीतपासणी करणाकरणाकरणाकरणा-यायायाया आरो>यआरो>यआरो>यआरो>य सेवकांचेसेवकांचेसेवकांचेसेवकांचे  

नांवनांवनांवनांव वववव ःवा�रEःवा�रEःवा�रEःवा�रE 
 

ूतूतूतूत मा/हतीसाठ6मा/हतीसाठ6मा/हतीसाठ6मा/हतीसाठ6 वववव जSर;याजSर;याजSर;याजSर;या काय�वाहEसाठ6काय�वाहEसाठ6काय�वाहEसाठ6काय�वाहEसाठ6 वैN/कयवैN/कयवैN/कयवैN/कय अिधकारEअिधकारEअिधकारEअिधकारE ूाूाूाूा.आआआआ.क@ िक@ िक@ िक@ ि यांचेयांचेयांचेयांचे माफ� तमाफ� तमाफ� तमाफ� त 

1) संबिधत मामपंचायत 2) तालुका आरो>य अिधकारE पंचायत सिमती  



5ज)हा5ज)हा5ज)हा5ज)हा ................ (गुलाबीगुलाबीगुलाबीगुलाबी कलरकलरकलरकलर) 

�प
याचे�प
याचे�प
याचे�प
याचे पाणीपाणीपाणीपाणी योजनायोजनायोजनायोजना ःव�छताःव�छताःव�छताःव�छता सव��णसव��णसव��णसव��ण मा/हतीमा/हतीमा/हतीमा/हती  

ूपऽूपऽूपऽूपऽ - बबबब          

बोअरबोअरबोअरबोअर/हातपंपहातपंपहातपंपहातपंप / �वNुत�वNुत�वNुत�वNुत बोअरपंपबोअरपंपबोअरपंपबोअरपंप 

सCह��णसCह��णसCह��णसCह��ण मो/हममो/हममो/हममो/हम कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी /द/द/द/द. ......../....../..........  तेतेतेते ......./......./.............. 
 

भेटEचा /दनांक -     /      / 

 

अ)†सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण�मा/हतीमा/हतीमा/हतीमा/हतीÖß 

1..  ूा.आ.क@ ि        :-  ूा.आ.क@ िü  कोड :-  

2..  उपक@ ि    :-  उपक@ ि  कोड :-  

3..  मामपंचायतचे  नांव   :-  मामसेवकांचेÖनांव¾Ö   :--  

4..  गावाचे नांव    :-  गावाचाÖ जनगनना कोड    :-  

5. लोकसंVया :-  कुटं◌ंबेु ê                         :-  

 

6.  �ोत बमांक:  :-  
�ोतावर अवलंबुन असणारE लोकसंVया 

(अंदाजे)           
 

  �ोतावरü अवलंबुन असणारE कुटंबेु  (अंदाजे)  

बबबब) ःव�छताःव�छताःव�छताःव�छता सव��णसव��णसव��णसव��ण संबंधीसंबंधीसंबंधीसंबंधी मा/हतीमा/हतीमा/हतीमा/हती  
  गुण होय / 

नाहE 

िमळालेले 

गुण 
1 �ोताभोवतालचा पBरसर अःव�छ आहे काय ?  15   

2 �ोता�या सवा�त जवळEल शौचालय / गाईगुरांचा गोठा �ोतापासुन 15 िमटर उंचावर आहे का ? 05   

3 �ोतापासुन 15 मीटर अंतरापयeत सांडपाणी साचून राहते का ?  10   

4 �ोताभोतीची िसम@टची फरशी 1 िमटरपे�ा कमी SंदEची आहे का  ? 05   

5 कुपनिलका / हातपंप / टयुबवेल सहा म/ह<यातून एकदा शु4दEकरण केले जाते काय ? 10   

6 कुपनिलका / हातपंप / टयुबवेल �या पायाची जोडणी सैल होऊन फरशीतून (Platform) पाणी आत 

जात आहे काय ? 

20   

7 मागील 3 म/ह<यातील पाणी नमुना �प
यास यो>य आहे काय ? 05   

8 मागील टE.सी.एल. नमु<या मधील *लोBरनचे ूमाण 20 ट*के पे�ा कमी आढळनु  आले आहे काय ? 05   

9 मामपंचयाती कडEल टE.सी.एल.साठा नjदवहE व ओ.टE. टेःट नjदवहEत नjदE अिनयिमत घेत)या 

जातात काय ? 

05   

10 मामपंचायतीची मागील सहा म/ह<याची टE.सी.एल. ची गरज ........ /क.मॅ. 

मामपंचायती मागील सहा म/ह<यातील टE.सी.एल. चा वापर ............. /क.मॅ. 

गरज व वापर याम4ये तफावत आहे काय ?  (20 ट*के तफावत माहय धरणेत यावी.) 

20   

 एकुणएकुणएकुणएकुण 100   

        वरEल मा/हतीतील होयची साठ6 /दले)या गुणानुबमानुसार संVया मोजावी व खाली /दले)या त*;या नुसार तीो, म4यम व सौ^य जोखीम 

िन5Uत करावी. 

70 व 70 पे�ा जाःत तीो जोखीम 

31 ते 69  म4यम जोखीम 

0 ते 30 पे�ा कमी सौ^य जोखीम 

 जलसुर�कजलसुर�कजलसुर�कजलसुर�क / पाणीपुरवठापाणीपुरवठापाणीपुरवठापाणीपुरवठा कम�कम�कम�कम�चारEचारEचारEचारE 

नांवनांवनांवनांव वववव ःवा�रEःवा�रEःवा�रEःवा�रE 

तपासणीतपासणीतपासणीतपासणी करणाकरणाकरणाकरणा-यायायाया आरो>यआरो>यआरो>यआरो>य सेवकांचेसेवकांचेसेवकांचेसेवकांचे  

नांवनांवनांवनांव वववव ःवा�रEःवा�रEःवा�रEःवा�रE 
 

ूतूतूतूत मा/हतीसाठ6मा/हतीसाठ6मा/हतीसाठ6मा/हतीसाठ6 वववव जSर;याजSर;याजSर;याजSर;या काय�वाहEसाठ6काय�वाहEसाठ6काय�वाहEसाठ6काय�वाहEसाठ6 वैN/कयवैN/कयवैN/कयवैN/कय अिधकारEअिधकारEअिधकारEअिधकारE ूाूाूाूा.आआआआ.क@ िक@ िक@ िक@ ि यांचेयांचेयांचेयांचे माफ� तमाफ� तमाफ� तमाफ� त 

2) संबिधत मामपंचायत 2) तालुका आरो>य अिधकारE पंचायत सिमती  



5ज)हा5ज)हा5ज)हा5ज)हा ................ (पांढरापांढरापांढरापांढरा कलरकलरकलरकलर) 

�प�प�प�प
याचे
याचे
याचे
याचे पाणीपाणीपाणीपाणी योजनायोजनायोजनायोजना ःव�छताःव�छताःव�छताःव�छता सव��णसव��णसव��णसव��ण मा/हतीमा/हतीमा/हतीमा/हती  

ूपऽूपऽूपऽूपऽ - कककक        

  �वहEर�वहEर�वहEर�वहEर / उघडEउघडEउघडEउघडE �वहEर�वहEर�वहEर�वहEर  

सCह��णसCह��णसCह��णसCह��ण मो/हममो/हममो/हममो/हम कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी /द/द/द/द. ......../....../..........  तेतेतेते ......./......./.............. 
 

भेटEचा /दनांक -     /      / 

 

अ)†सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण�मा/हतीमा/हतीमा/हतीमा/हतीÖß 

1..  ूा.आ.क@ ि        :-  ूा.आ.क@ िü  कोड :-  

2..  उपक@ ि    :-  उपक@ ि  कोड :-  

3..  मामपंचायतचे  नांव   :-  मामसेवकांचेÖनांव¾Ö   :--  

4..  गावाचे नांव    :-  गावाचाÖ जनगनना कोड    :-  

5. लोकसंVया :-  कुटं◌ंबेु ê                         :-  

 

6.  �ोत बमांक:  :-  
�ोतावर अवलंबुन असणारE लोकसंVया 

(अंदाजे)           
 

  �ोतावरü अवलंबुन असणारE कुटंबेु  (अंदाजे)  

 

बबबब) ःव�छताःव�छताःव�छताःव�छता सव��णसव��णसव��णसव��ण संबंधीसंबंधीसंबंधीसंबंधी मा/हतीमा/हतीमा/हतीमा/हती  
  गुण होय / 

नाहE 

िमळालेले 

गुण 
1 �ोताभोवतालचा पBरसर अःव�छ आहे काय ?  15   

2 �ोता�या सवा�त जवळEल शौचालय / गाईगुरांचा गोठा �ोतापासुन 15 िमटर उंचावर आहे का ? 05   

3 �ोतापासुन 15 मीटर अंतरापयeत सांडपाणी साचून राहते का ?  20   

4 �वहEर  झाकण / जाळE आहे काय ? 05   

5 �वहEर �या िभंती 1 िमटर वरपय�त सर�ंक िभंती Cयव5ःथत बांधुन रहाट बस�व
यात आले आहेत काय ? 10   

6 �वहEर इ;यादE वर कपडे, जनावरे, वाहनेधुणे, अंघोळ करणे इ;यादE ूकार केले जातात काय ? 10   

7 मागील 3 म/ह<यातील पाणी नमुना �प
यास यो>य आहे काय ? 05   

8 मागील टE.सी.एल. नमु<या मधील *लोBरनचे ूमाण 20 ट*के पे�ा कमी आढळनु  आले आहे काय ? 05   

9 मामपंचयाती कडEल टE.सी.एल.साठा नjदवहE व ओ.टE. टेःट नjदवहEत  नjदE अिनयिमत घेत)या 

जातात काय ? 

05   

10 मामपंचायतीची मागील सहा म/ह<याची टE.सी.एल. ची गरज ........ /क.मॅ. 

मामपंचायती मागील सहा म/ह<यातील टE.सी.एल. चा वापर ............. /क.मॅ. 

गरज व वापर याम4ये तफावत आहे काय ?  (20 ट*के तफावत माहय धरणेत यावी.) 

20   

 एकुणएकुणएकुणएकुण 100   

        वरEल मा/हतीतील होयची साठ6 /दले)या गुणानुबमानुसार संVया मोजावी व खाली /दले)या त*;या नुसार तीो, म4यम व सौ^य जोखीम 

िन5Uत करावी. 

70 व 70 पे�ा जाःत तीmर जोखीम 

31 ते 69  म4यम जोखीम 

0 ते 30 पे�ा कमी सौ^य जोखीम 

 जलसुर�कजलसुर�कजलसुर�कजलसुर�क / पाणीपुरवठापाणीपुरवठापाणीपुरवठापाणीपुरवठा कम�चारEकम�चारEकम�चारEकम�चारE 

नांवनांवनांवनांव वववव ःवा�रEःवा�रEःवा�रEःवा�रE 

तपासणीतपासणीतपासणीतपासणी करणाकरणाकरणाकरणा-यायायाया आरो>यआरो>यआरो>यआरो>य सेवकांचेसेवकांचेसेवकांचेसेवकांचे  

नांवनांवनांवनांव वववव ःवा�रEःवा�रEःवा�रEःवा�रE 
 

ूतूतूतूत मा/हतीसाठ6मा/हतीसाठ6मा/हतीसाठ6मा/हतीसाठ6 वववव जSर;याजSर;याजSर;याजSर;या काय�वाहEसाठ6काय�वाहEसाठ6काय�वाहEसाठ6काय�वाहEसाठ6 वैN/कवैN/कवैN/कवैN/कयययय अिधकारEअिधकारEअिधकारEअिधकारE ूाूाूाूा.आआआआ.क@ िक@ िक@ िक@ ि यांचेयांचेयांचेयांचे माफ� तमाफ� तमाफ� तमाफ� त 

3) संबिधत मामपंचायत 2) तालुका आरो>य अिधकारE पंचायत सिमती  



 

5ज)हा5ज)हा5ज)हा5ज)हा पBरषदपBरषदपBरषदपBरषद, ......................  

�प
याचे�प
याचे�प
याचे�प
याचे पाणीपाणीपाणीपाणी योजनायोजनायोजनायोजना ःव�छताःव�छताःव�छताःव�छता सव��णसव��णसव��णसव��ण  

तीोतीोतीोतीो जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ-लाललाललाललाल काड�काड�काड�काड� 
पऽ ब. ------------- /दनांक -------- 

ूित, 

सरपंच / मामसेवक  

मामपंचायत .............. 

तालुका .............. 5ज. .................... 
 

�वषय - तीोतीोतीोतीो जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ बाबतबाबतबाबतबाबत...... 
 

  संदभ� - 1. शासन िनण�य पाणी पुरवठा व ःव�छता �वभाग, ब.ड()यु*युएम-2010/ू.ब.190  /पाप-ु12, 

    /दनांक    /    /2012 

   2. आरो>य �वभाग 5ज)हा पBरषद माफ� त कर
यात आलेले ःव�छता सCह��ण. ... 
 

 उपरोY संदभLयास अनुसSन आप)या मामपंचायतीतील खाली नमुद केले)या चौकटE म4ये पाणी �ोतांचे सCह��ण /दनांक      /     / 

20     या कालावधी म4ये कर
यात आले असता गांवातील पाणी पुरवठा तीो व म4यम  जोखीम 70 ट*के पे�ा जाःत होत अस)याचे िनद�शनास 

आ)याने◌े आपणास हे तीोतीोतीोतीो जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम लाललाललाललाल काड�काड�काड�काड� देणेत येत आहे हE बाब अ;यंत गंभीर ःवSपाची आहे. बाब िनहाय सCह��ण गुण तYा सव��ण 

कालावधीत मामपंचायतीस दे
यात आलेला आहे. 

 आपणास या nारे सुिचत कर
यात येते क], सCह��ण कालावधी म4ये आप)या मामपंचायतीस /दले)या जोखीम बाबत सव� ती 

ूितबंधा;मक उपाययोजना ता;काळ कSन 1 म/ह<या�या आत पाणी पुरवठा जोखीम पुण�पणे कमी  कoन लाल काड�चे Sपांतर /हरCया काड� म4ये 

केले बाबतचा अहवाल वैNक]य अिधकारE यांचे माफ� त गट�वकास अिधकारE यांना सादर करावा. �व/हत वेळेत पुत�ता न झा)यास शासन 

िनण�यातील तरतुदE नुसार पुढEल कारवाई कर
यात येईल.  
 

अ
.

नं
. 

�ोत  ःथळवण�न संकेतांक 
अवलंबुन 

लोकसंVया 

तीोतीोतीोतीो 

जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम 

म4यमम4यमम4यमम4यम 

जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम 

अ)पअ)पअ)पअ)प 

जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम 
शेरा 

1         

2         

3         

4         

5         

 

 

 

 

मुVयमुVयमुVयमुVय काय�कारEकाय�कारEकाय�कारEकाय�कारE अिधकारEअिधकारEअिधकारEअिधकारE, 

5ज)हा5ज)हा5ज)हा5ज)हा पBरषदपBरषदपBरषदपBरषद, ................... 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   5ज)हा5ज)हा5ज)हा5ज)हा पBरषदपBरषदपBरषदपBरषद, ................  

�प
याचे�प
याचे�प
याचे�प
याचे पाणीपाणीपाणीपाणी योजनायोजनायोजनायोजना ःव�छताःव�छताःव�छताःव�छता सव��णसव��णसव��णसव��ण 

म4यमम4यमम4यमम4यम जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ-�पवळे�पवळे�पवळे�पवळे काड�काड�काड�काड� 
पऽ ब. ------------- /दनांक -------- 

ूित, 

सरपंच / मामसेवक  

मामपंचायत .............. 

तालुका .............. 5ज. .................... 
 

�वषय - म4यमम4यमम4यमम4यम जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ बाबतबाबतबाबतबाबत...... 
 

संदभ� -   1. शासन िनण�य पाणी पुरवठा व ःव�छता �वभाग,ब.ड()यु*युएम-2010/ू.ब.190/पाप-ु12,  /दनांक    /    /2012 

            2. आरो>य �वभाग 5ज)हा पBरषद माफ� त कर
यात आलेले ःव�छता सCह��ण. ... 
 

 उपरोY संदभLयास अनुसSन आप)या गांवातील खाली नमुद केले)या चौकटE म4ये पाणी �ोतांचे सCह��ण /दनांक     /      / 20     या 

कालावधी म4ये करणेत आले असता गांवातील असुर5�त पाणी पुरवठा जोखीम 31 ते 69 ट*के पय�त होत अस)याचे िनद�शनास आलेने 

आपणास हे म4यमम4यमम4यमम4यम जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम �पवळे�पवळे�पवळे�पवळे काड�काड�काड�काड� देणेत येत आहे हE बाब अ;यंत गंभीर ःवSपाची आहे. 

 आपणास या nारे सुिचत कर
यात येते क], सCह��ण कालावधी म4ये आप)या मामपंचायतीस /दले)या जोखीम बाबत सव� ती 

ूितबंधा;मक उपाययोजना ता;काळ कSन 1 म/ह<या�या आत पाणी पुरवठा जोखीम पुण�पणे कमी  कoन �पवळे काड�चे Sपांतर /हरCया काड� 

म4ये केले बाबतचा अहवाल वैN/कय अिधकारE यांचे माफ� त गट�वकास अिधकारE यांना सादर करावा �व/हत वेळेत पुत�ता न झा)यास शासन 

िनण�यातील तरतुदE नुसार पुढEल कारवाई करणेत येईल. 
 

अ
.

नं
. 

�ोत  ःथळवण�न संकेतांक 
अवलंबुन 

लोकसंVया 

तीोतीोतीोतीो 

जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम 

म4यमम4यमम4यमम4यम 

जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम 

अ)पअ)पअ)पअ)प 

जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम 
शेरा 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 

 

 

उपउपउपउप अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता मापापुमापापुमापापुमापाप,ु 

पंचायतपंचायतपंचायतपंचायत सिमतीसिमतीसिमतीसिमती, 
................ 

तालुकातालुकातालुकातालुका आरो>यआरो>यआरो>यआरो>य अिधकारEअिधकारEअिधकारEअिधकारE, 

पंचायतपंचायतपंचायतपंचायत सिमतीसिमतीसिमतीसिमती, .............. 

गट�वकासगट�वकासगट�वकासगट�वकास अिधकारEअिधकारEअिधकारEअिधकारE, 

पंचायतपंचायतपंचायतपंचायत 

सिमतीसिमतीसिमतीसिमती................... 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5ज)हा5ज)हा5ज)हा5ज)हा पBरषदपBरषदपBरषदपBरषद, ............... 

�प
याचे�प
याचे�प
याचे�प
याचे पाणीपाणीपाणीपाणी योजनायोजनायोजनायोजना ःव�छःव�छःव�छःव�छताताताता सव��णसव��णसव��णसव��ण  

अ)पअ)पअ)पअ)प जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ-/हरवे/हरवे/हरवे/हरवे काड�काड�काड�काड� 
पऽ ब. ------------- /दनांक -------- 

 

 

ूित, 

सरपंच / मामसेवक  

मामपंचायत .............. 

तालुका .............. 5ज. .................... 
 

�वषय - अ)पअ)पअ)पअ)प जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ बाबतबाबतबाबतबाबत...... 
 

संदभ� - 1. शासन िनण�य पाणी पुरवठा व ःव�छता �वभाग ब.ड()यु*युएम-2010/ू.ब.190 /पाप-ु12, /दनांक    /    /2012 

            2. आरो>य �वभाग 5ज)हा पBरषद माफ� त कर
यात आलेले ःव�छता सCह��ण. ... 
 

 उपरोY संदभLयास अनुसSन आप)या गांवातील खाली नमुद केले)या चौकटE म4ये पाणी �ोतांचे सCह��ण /दनांक     /      / 20     या 

कालावधी म4ये करणेत आले असता गांवातील असुर5�त पाणी पुरवठा जोखीम 1 ते 29 ट*के पय�त होत अस)याचे िनद�शनास आ)याने 

आपणास हे अ)पअ)पअ)पअ)प जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम /हरवे/हरवे/हरवे/हरव े काड�काड�काड�काड� देणेत येत आहे आपणास या nारे सुिचत कर
यात येते क], सCह��ण कालावधी म4ये आप)या 

मामपंचायतीस /दले)या जोखीम बाबत सव� ती ूितबंधा;मक उपाययोजना ता;काळ कSन 1 म/ह<या�या आत पाणी पुरवठा जोखीम पुण�पणे 

कमी  करावी व तसे  के)याबाबतचा अहवाल वैN/कय अिधकारE यांचे माफ� त गट�वकास अिधकारE यांना सादर करावा  
 

अ
.

नं
. 

�ोत  ःथळवण�न संकेतांक 
अवलंबुन 

लोकसंVया 

तीोतीोतीोतीो 

जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम 

म4यमम4यमम4यमम4यम 

जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम 

अ)पअ)पअ)पअ)प 

जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम 
शेरा 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

 

 

 

वैN/कयवैN/कयवैN/कयवैN/कय अिधकारEअिधकारEअिधकारEअिधकारE, 

ूाथिमकूाथिमकूाथिमकूाथिमक आरो>यआरो>यआरो>यआरो>य क@ िक@ िक@ िक@ ि,......... 

तालुकातालुकातालुकातालुका ................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5ज)हा पBरषदपBरषदपBरषदपBरषद, ............... 

�प
याचे�प
याचे�प
याचे�प
याचे पाणीपाणीपाणीपाणी �ोत�ोत�ोत�ोत ःव�छताःव�छताःव�छताःव�छता सव��णसव��णसव��णसव��ण  

चंदेरEचंदेरEचंदेरEचंदेरE  ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ 
   शासन िनण�य ब.ड()यु*युएम-2010/ू.ब.190 /पाप-ु12, 

पाणी पुरवठा व ःव�छता �वभाग, महारा  शासन 

/दनांक    /    / 

 
 

ूित, 

ौी / ौीमती _________________________ (मामसेवक  ) 

ौी.  __________________ (आरो>य सेवक ) 

ौी / ौीमती __________________(जलसुर�क) 

मामपंचायत .............. 

तालुका .............. 5ज. .................... 

 
 
 

आपण आप)या मामपंचायतीं म4ये सलग पाच वष� कोण;याहE  ूकार�या जलज<य साथीचा उिेक होऊ नये यासाठ6  केले)या 

ूयpांसाठ6 व  मामपंचायती मधील सव� �ोतांना  सलग पाच वष� /हरवे काड� िमळवून दे
यासाठ6 केले)या उ;कृO कामाबाबत  आपण सव� जण 

अिभनंदनास पाऽ आहात. आपण केलेली कामिगरE अ<य मामपचंायतींसाठ6 आदश� ठरेल. 

आपली सात;यपुण�  कामिगरE यापुढेहE अशीच राहEल हE अपे�ा.  

 
 
 
 

5ज)हा5ज)हा5ज)हा5ज)हा पBरषदपBरषदपBरषदपBरषद अ4य�अ4य�अ4य�अ4य�                                                                     पालकपालकपालकपालक मंऽीमंऽीमंऽीमंऽी  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


