




राज्य, जिल्हा व उपजवभागीय 
प्रयोगशाळाांकजरता आजि राज्य, 
जवभाग व जिल्हा स्तरीय सांजियांत्रि 
कक्षाकजरता आवश्यक असलले्या 
मिुष्यबळाबाबत ....  

महाराष्र शासि 
पािीपुरवठा व स्वच्छता जवभाग 

 शासि जििणय क्रमाांकः डब्लल्यूक्यूएम-२०१४/ प्र. क्र. ५९/ पापु-१२ 
गोकुळदास तेिपाल रुग्िालय आवार, ७ वा मिला, लोकमान्य जिळक मागण, 

मुांबई - ४०० ००१ 
तारीख: 23 फेब्रवुारी, 2015 

वाचा - 

1) शासि जििणय क्रमाांकः डब्लल्यूक्यूएम-२०१0/ प्र. क्र. 95/ पापु-१२, जद. 03.03.2012 

2) शासि जििणय क्रमाांकः डब्लल्यूक्यूएम-२०१2/ प्र. क्र. 188/ पापु-१२, जद. 26.11.2012 

3) शासि जििणय क्रमाांकः डब्लल्यूएसएसडी- 12011(११)/ ६/२०१४-डब्लल्यूएसडी(पापु-१२),  
जद. 16.06.2014 

4) शासि पत्र क्रमाांकः डब्लल्यूक्यूएम-२०१४/ प्र. क्र. 9/ पापु-१२, जद. 16.06.2014 

5) शासि पत्र क्रमाांकः डब्लल्यूक्यूएम-२०१४/ प्र. क्र. 9/ पापु-१२, जद. 07.10.2014 

6) कें द्र शासिाच्या मागणदशणक सूचिा (Uniform Drinking Water Quality Monitoring 
Protocol) 

7) शासि जििणय क्रमाांक: डब्लल्यूक्यूएम-२०१४/ प्र. क्र. 08/ पापु-१२, जद. 18.12.2014 

प्रस्ताविा - 
सावणिजिक आरोग्य जवभागाच्या सजियांत्रिाखाली असलेल्या जिल्हा पािी  गिुवत्ता तपासिी 

प्रयोगशाळेतील कां त्रािी मिुष्यबळ तसेच उप  जवभागीय प्रयोगशाळा व या प्रयोगशाळेत कायणरत असलेले कां त्रािी 
मिुष्यबळ, साजहत्य पािी परुवठा व स्वच्छता जवभागाच्या  सजियांत्रिाखाली घेिेबाबतचा सांदभाधीि शासि जििणय 
जद.१८.१२.२०१४ रोिी जिगणजमत करण्यात आला असूि, सदर यांत्रिा भिूल सवके्षि आजि जवकास यांत्रिेच्या 
अजधपत्याखाली सुरु करण्यात येत आहे. यासाठी राज्य, जिल्हा व उपजवभागीय स्तरीय पािी गुिवत्ता तपासिी 
प्रयोगशाळा स्थापि करिे व  सांजियांत्रि करिे यासाठी आवश्यक असलेल्या कां त्रािी मिुष्यबळास मांिुरी, 
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मिुष्यबळ भरती प्रजक्रया, प्रयोगशाळा सजियांत्रि, जिधी जवतरि इत्यादी बाबत सजवस्तर मागणदशणक सुचिा 
एकजत्रतपिे शासि जििणयाच्या स्वरुपात देण्याचे शासिाच्या जवचाराधीि होते.  

शासि जििणय-  
पािी गिुवत्ता सांजियांत्रि व सवके्षि कायणक्रमाांतगणत पािी गिुवत्ता तपासिी करण्यासाठी राज्यामध्ये १४८ 

उप जवभागीय प्रयोगशाळा स्थापि करण्यास मांिुरी देण्यात आलेली आहे. या कायणक्रमाच्या प्रभावी 
अांमलबिाविीसाठी भिूल सवके्षि आजि जवकास यांत्रिा, पिेु याांच्या सांजियांत्रिाखाली १ राज्यस्तरीय प्रयोगशाळा 
व ३४ जिल्हास्तरीय प्रयोगशाळा याांिा मान्यता देण्यात येत आहे व या प्रयोगशाळाांच्या कां त्रािी मिुष्यबळास मांिुरी 
देण्यात येत आहे. तसचे जपण्याच्या पाण्याच्या गुिवत्तचे ेसांजियांत्रि करण्यासाठी राज्यस्तरीय, जवभागस्तरीय व 
जिल्हास्तरीय पािी गिुवत्ता सांजियांत्रि कक्ष स्थापि करण्यास व त्यासाठीच्या कां त्रािी मिुष्यबळास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२.  राज्यातील प्रयोगशाळाांकजरता मांिूर कां त्रािी मिुष्यबळ 

अ. क्र. मिुष्यबळ 01 राज्य 
प्रयोगशाळा 

34 जिल्हा 
प्रयोगशाळा 

148 
उपजवभागीय 
प्रयोगशाळा 

एकूि 

1 रसायिी 2 34 148 184 
2 अिुिजैवक तज्ञ 1 34 148 183 
3 प्रयोगशाळा सहाय्यक 3 68 296 367 
4 डािा एांरी ऑपरेिर 2 34 148 184 
5 प्रयोगशाळा मदतिीस 2 34 148 184 
6 सँपललग अजसस्िांि 2 68 296 366 
 एकूि 12 272 1184 1468 

 
३.             पािी गुिवत्ता सांजियांत्रि कक्ष : पाण्याच्या गिुवत्तेची माजहती सांकजलत करिे व सवणकष जियांत्रिासाठी 
पािी गुिवत्ता कक्ष स्थापि करण्यात येत आहे.  या कक्षा अांतगणत प्रयोगशाळेत पािी िमुिे तपासिीच्या कामाच े
सांजियांत्रि करण्यासाठी कायमस्वरुपी अजधकारी / कमणचारी याांच्याव्यतीरीक्त फक्त मांिूर कां त्रािी मिुष्यबळ 
खालीलप्रमािे 

 

अ. क्र. मिुष्यबळ राज्य स्तरीय 
सांजियांत्रि कक्ष 

जवभाग स्तरीय 
सांजियांत्रि कक्ष 

जिल्हा स्तरीय 
सांजियांत्रि कक्ष 

एकूि 

1 रसायिी 2 6 34 42 
2 डािा एांरी ऑपरेिर 2 12 68 82 
3 मदतिीस 2 6 34 42 
 एकूि 6 24 136 166 
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4.  कां त्रािी मिुष्यबळ भरती व  जिवड प्रजक्रया : राष्रीय ग्रामीि पािी गुिवत्ता सजियांत्रि व सवके्षि 
कायणक्रमाांतगणत मांिूर कां त्रािी मिुष्यबळाची भरती करतािा शैक्षिीक अहणता व अिुभव प्राप्त उमेदवाराांची 
लेखी परीक्षा ( डािा एांरी ऑपरेिर वगळूि ) आजि डािा एांरी ऑपरेिर याांची कौशल्य चाचिी (Skill Test) 
घेण्यात यावी. लेखी परीक्षा / कौशल्य चाचिीमध्ये जमळालेल्या गुिाांच्या आधारे 1:10 ( सवोच्च गुि 
जमळजविारे 10 उमेदवार ) या प्रमािात उमेदवाराांिा मुलाखतीसाठी आमांजत्रत करण्यात याव.े 
मुलाखतीमधील प्राप्त गुिािुक्रमािुसार उमेदवाराांची जिवड यादी (Selection List) व प्रजतक्षा यादी 
(Waiting List) करण्यात यावी. सवण पदाांकरीता 1:5 या प्रमािे प्रजतक्षा यादी (Waiting List) तयार करण्यात 
यावी.  

कां त्रािी मिुष्यबळासाठी आवश्यक शैक्षजिक अहणता, अिुभव व मािधिाचा तपशील पजरजशष्ि : 1 
येथे पहावा.  

प्राप्त झालेल्या अिांच्या छाििीिांतर पात्र ठरलेल्या उमेदवाराांसाठी (डािा एांरी ऑपरेिर वगळूि) 
एकूि 50 गुिाांची बहुपयायी वस्तुजिष्ठ लेखी परीक्षा व डािा एांरी ऑपरेिर याांची 50 गुिाांची कौशल्य 
चाचिी राहील. या सवण उमेदवाराांची 25 गुिाांची तोंडी परीक्षा घेण्यात येईल.लेखी परीक्षमेध्ये एकूि 50 
प्रश्ाांकरता 1 तासाचा कालावधी राहील. डािा एांरी ऑपरेिर याांच्या कौशल्य चाचिीसाठी 15 जमजििाांचा 
कालावधी राहील. 

 
लखेी परीक्षा 

अ. क्र. जवषय गुि 
1 सामान्य ज्ञाि 10 
2 बौध्ध्दक व जवश्लेषिात्मक क्षमता 10 
3 गजितीय क्षमता 10 
4 जवषयाचे ज्ञाि 10 
5 सांगिकाचे ज्ञाि 05 
6  स्थाजिक बाबींच ेज्ञाि 05 
 एकूि 50 
 
तोंडी परीक्षा 

अ. क्र. जवषय गुि 
1 जकमाि शैक्षजिक अहणता 5 गुि (िक्केवारीिुसार) 
2 उच्च शैक्षजिक अहणता 5 गुि (िक्केवारीिुसार) 
3 अिुभव 10 गुि 
4 व्यक्तीमत्व 05 गुि 
 एकूि  25 गुि 
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5.  जिवड सजमतीची रचिा:  कां त्रािी मिुष्यबळाची जिवड करण्यासाठी खालील प्रमािे जिवड सजमती 

गजठत करण्यात आली आहे. 

1 मुख्य कायणकारी अजधकारी, जिल्हा पजरषद      अध्यक्ष  
2 प्रादेजशक उपसांचालक, भिूल सवके्षि आजि जवकास यांत्रिा      उपाध्यक्ष 
3 मुख्य अिुिैजवकशास्रज्ञ, जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा   सदस्य 
4 सहायक प्रशासि अजधकारी , उपसांचालक कायालय , भ.ूस .जव.यां. सदस्य 
5 सहाय्यक रसायिी, प्रादेजशक उपसांचालक कायालय,भ.ूस.जव.यां. सदस्य 
6 अवर सजचव (पापु-12), पािी पुरवठा व स्वच्छता जवभाग सदस्य 
7 जिल्हा वजरष्ठ भवूजै्ञाजिक, भिूल सवके्षि आजि जवकास यांत्रिा     सदस्य सजचव 

 

6.  िाजहरात प्रजक्रया व िेमिकू आदेश : जवभागीय व जिल्हा सांजियांत्रि कक्ष आजि जिल्हा व 

उपजवभागीय प्रयोगशाळेसाठी कां त्रािी पध्दतीिे भरावयाच्या पदाांसाठीची िाजहरात सांजक्षप्त स्वरुपात, 

सवाजधक खपाच्या एक स्थाजिक व एक राज्य स्तरीय दैजिक वृत्तपत्रात जिल्हा स्तरावरूि जिल्हा वजरष्ठ 

भवूजै्ञाजिक याांिी देण्यात यावी. राज्य प्रयोगशाळा व राज्य सांजियांत्रि कक्षासाठी कां त्रािी पदाांसाठीची 

िाजहरात प्रादेजशक उपसांचालक, भिूल सवके्षि आजि जवकास यांत्रिा, पुिे याांिी देण्यात यावी. या 

कजरता येिारा खचण पािी गुिवत्ता सजियांत्रि व सवके्षि कायणक्रमाांअांतगणत प्राप्त होिाऱ्या जिधी मधूि 

भागजवण्यात यावा. 

जवभागीय व जिल्हा सांजियांत्रि कक्ष आजि जिल्हा व उपजवभागीय प्रयोगशाळेसाठी  जिवड केलेल्या 

कां त्रािी उमेदवाराांची िेमिकू, गरिेिुसार प्रजतक्षा यादीतील उमेदवाराांची िेमिकू व पुिर्नियुक्ती, 

प्रादेजशक उपसांचालक भिूल सवके्षि आजि जवकास यांत्रिा हे करतील. राज्य प्रयोगशाळा व राज्य 

सांजियांत्रि कक्षासाठी कां त्रािी उमेदवाराांची िेमिकू, गरिेिुसार प्रजतक्षा यादीतील उमेदवाराांची िेमिकू 

व पुिर्नियुक्ती हे प्रादेजशक उपसांचालक भिूल सवके्षि आजि जवकास यांत्रिा, पुिे करतील. जियुक्तीचे 
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आदेशाच्या सात जदवसाच्या कालावधीत उमेदवारािे हिर होिे अजिवायण आहे. सात जदवसापेक्षा िास्त 

कालावधी िांतर जियुक्ती आदेश आपोआप रद्द होतील व प्रतीक्षायादीतील गुिाांकिािुसार पुढील 

उमेदवाराची िेमिकू करण्यात यावी. 

7.  कां त्रािी पदाांचे मािधि व करारिामा : कां त्रािी पध्दतीिे भरावयाच्या मिुष्यबळासाठी ठोक मािधि 

अिुज्ञये राहील. सांबांजधताांसमवते करारिामा करुि  06 मजहिे व 05 मजहिे या प्रमािे दोि िप्प्यात तीि 

कायालयीि जदवसाचा ताांजत्रक खांड देऊि 11  मजहन्याांसाठी कां त्रािी पध्दतीिे जियुक्ती करण्यात यावी. 

कां त्रािी पध्दतीिे जियुक्ती/ मुदतवाढ देतािा जवजहत िमुन्यातील रु. 100/- च्या मुद्राांकपत्रावर बांधपत्र 

करण्यात याव.े बांधपत्राचा िमुिा पजरजशष्ि : 2 येथे पहावा. 

8.  कां त्रािी पदाांचे कायणमूल्यमापि : कां त्रािी कमणचाऱ्याांसोबतचा दुसऱ्या िप्प्यातील 05 मजहन्याचा 

करार सांपुष्िात येण्यापूवी जकमाि दोि मजहिे आधी राज्य प्रयोगशाळा व राज्य सांजियांत्रि कक्षासाठी 

प्रादेजशक उपसांचालक, भिूल सवके्षि आजि जवकास यांत्रिा, पुिे याांिी, जवभागीय सांजियांत्रि कक्षासाठी 

प्रादेजशक उपसांचालक याांिी आजि जिल्हा सांजियांत्रि कक्ष, जिल्हा प्रयोगशाळा व उपजवभागीय 

प्रयोगशाळा याांचे जिल्हा वजरष्ठ भवूजै्ञाजिक याांिी कायणमूल्यमापि आढावा प्रजक्रया सुरू करुि ही प्रजक्रया 

करार सांपूष्िात येण्यापूवी पूिण करावी. कां त्रािी पध्दतीिे जियुक्त केलेल्या कमणचाऱ्याांचे कायणमूल्यमापि 

करूि काम समाधािकारक आढळल्यास त्याांिा तीि कायालयीि जदवसाांचा ताांजत्रक खांड देऊि पुढील 

06 मजहिे व 05 मजहिे या प्रमािे दोि िप्प्यात मुदतवाढ देता येईल. 

9.  कतणव्ये व िबाबदाऱ्या : कायणक्रम कालावधीमध्ये मांिूर कां त्रािी कमणचाऱ्याांकडे पािी गुिवत्ता 

सांजियांत्रि व सवके्षि कायणक्रम अांमलबिाविी व्यजतजरक्त अन्य कोितीही कामे सोपजवण्यात येिार िाहीत 

तसेच त्याांच्याकडे इतर पदाांचा अजतजरक्त कायणभार सोपजवण्यात येिार िाही याची िबाबदारी प्रादेजशक 

उपसांचालक, भिूल सवके्षि आजि जवकास यांत्रिा याांची राहील. कां त्रािी मिुष्यबळाच्या कतणव्य े व 

िबाबदाऱ्या पजरजशष्ि : 3 येथे िमूद केल्या आहेत. 
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10.  अिुज्ञेय रिा : कां त्रािी मिुष्यबळास प्रजतवषी (कॅलेंडर वषािुसार) 8 (आठ) जदवस िैजमत्तीक रिा 

आजि  10 (दहा) जदवस वदै्यकीय रिा अिुज्ञये राहील. कॅलेंडर वषामधील सेवा अवधीच्या प्रमािात रिा 

अिुज्ञये राहतील.  रिेबाबत पूवण परवािगी घेिे आवश्यक आहे व एका वळेेस तीि जदवसापेक्षा िास्त 

कालावधीची िैजमजत्तक रिा घेता येिार िाही. 

11.  प्रवास व दैजिक भत्ता : कां त्रािी मिुष्यबळािे शासकीय कामासाठी (प्रजशक्षि, बठैक, कायणशाळा, 

प्रासांजगक) प्रत्यक्ष केलेल्या प्रवासासाठी पुढीलप्रमािे प्रवास व दैजिक भत्ता मािधिा व्यजतजरक्त अिुज्ञये 

राहील. 

        अ.क्र मिुष्यबळ  अिुज्ञेय दर 
1 रसायिी व अिुिैजवक तज्ञ रू. 4200/- व रु 4300/- गे्रड वतेि घेिाऱ्या 

गि 'क' मधील शासकीय  कमणचाऱ्याांिा अिुज्ञये 
असलेल्या दरािे 

2 डािा एन्री ऑपरेिर, प्रयोगशाळा 
सहाय्यक, प्रयोगशाळा मदतिीस / 
मदतिीस व सँपललग अजसस्िांि 

रू. 4200/- पेक्षा कमी गे्रड वतेि घेिाऱ्या गि 
'क' मधील शासकीय  कमणचाऱ्याांिा अिुज्ञये 
असलेल्या दरािे 

 

12.  ओळखपत्र : राज्य प्रयोगशाळा व राज्य सांजियांत्रि कक्षासाठीच्या कां त्रािी तत्वावर जियुक्त 

होिाऱ्या कमणचाऱ्याांिा प्रादेजशक उपसांचालक, भिूल सवके्षि आजि जवकास यांत्रिा, पुिे याांिी,  जवभागीय 

सांजियांत्रि कक्षासाठीच्या कां त्रािी तत्वावर जियुक्त होि-या कमणचाऱ्याांिा प्रादेजशक उपसांचालक याांिी 

आजि जिल्हा सांजियांत्रि कक्ष, जिल्हा व उपजवभागीय प्रयोगशाळासाठीच्या कां त्रािी तत्वावर जियुक्त होि-

या कमणचाऱ्याांिा जिल्हा वजरष्ठ भवूजै्ञाजिक याांिी त्याांच्या स्वाक्षरीिे पजरजशष्ि : 4 प्रमािे जवजहत 

िमुन्यािुसार ओळखपत्र देण्यात याव.े सेवा समाप्तीच्या वळेी सदर ओळखपत्र कायालय प्रमुखाकडे िमा 

करिे सवण कां त्रािी कमणचाऱ्याांवर बांधिकारक राहील.  
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13.  रािीिामा : कां त्रािी पदाांवरील जियुक्त कमणचाऱ्याांिा करारिाम्याच्या कालावधीमध्ये रािीिामा 

द्यावयाचा असेल तर त्यासाठी एक मजहिा आधी लेखी पूवण सूचिा द्यावी लागेल. रािीिामा देण्यासाठी 

एक मजहिा आधी लेखी पूवण सूचिा ि जदल्यास एक मजहन्याचे मािधि चलिाद्वारे भरिा कराव ेलागेल. 

उपरोक्त अिुक्रमाांक 06 ते 13 मुद्याांबाबतच्या कायणवाहीची िबाबदारी सांबांधीत कायालयाच्या 

आस्थापिा शाखेची राहील. 

14.  मािधि अदायगी : कें द्र शासि अथण सहाय्यीत पािी गुिवत्ता सजियांत्रि व सवके्षि 

कायाक्रमाांतगणतच्या भिूल सवके्षि आजि जवकास यांत्रिा याांच्या प्रयोगशाळाकजरता मांिूर असलेल्या पदाांच े

मािधि राज्य प्रयोगशाळा व राज्य सांजियांत्रि कक्षासाठी प्रादेजशक उपसांचालक, भिूल सवके्षि आजि 

जवकास यांत्रिा, पुिे , जवभागीय सांजियांत्रि कक्षासाठी प्रादेजशक उपसांचालक आजि जिल्हा सांजियांत्रि 

कक्ष, जिल्हा प्रयोगशाळा व उपजवभागीय प्रयोगशाळा याांचे जिल्हा वजरष्ठ भवूजै्ञाजिक याांच्या माफण त 

करण्यात याव.े या कजरता आवश्यक असलेले बचत खाते जिल्हा स्तरावर वजरष्ठ भवूजै्ञाजिक व 

उपलेखापाल याांच्या सांयुक्त स्वाक्षरीिे, जवभागीयस्तरावर प्रादेजशक उपसांचालक व लेखाजधकारी याांच्या 

सांयुक्त स्वाक्षरीिे,  तसेच राज्य स्तरावर सांचालक व सहाय्यक सांचालक याांच्या सांयुक्त स्वाक्षरीिे 

राष्रीयकृत बँकेत  पािी गुिवत्ता सजियांत्रि व सवके्षि कायणक्रम या िाव ेकाढण्यात याव.े 

15.  जिधी जवतरि व उपयोगीता प्रमािपत्र : शासिामाफण त जवतरीत केलेला जिधी सांचालक, भिूल 

सवके्षि आजि जवकास यांत्रिा, पुिे याच्याकडे असलेल्या पािी गुिवत्ता या जवषयाकरीताच्या राष्रीयकृत 

बँकेच्या बचत खात्यात वगण करण्यात येईल. सदर जिधी सांचालक स्तरावरूि, प्रादेजशक उपसांचालक व  

प्रादेजशक उपसांचालक याांच्या स्तरावरूि जिल्हा वजरष्ठ भवूजै्ञाजिक याांच्या खात्यात वगण करण्यात यावा. 

तसेच पािी गुिवत्ता सजियांत्रि व सवके्षि अांतगणत प्राप्त झालेल्या जिधीचे उपयोगीता प्रमािपत्र 

(Utilization Certificate) व लेखा जववरि अहवाल (ASA), िोंदिीकृत सिदी लेखापाल याांच्या 

स्वाक्षरीिे,  जिल्हा वजरष्ठ भवूजै्ञाजिक याांिी प्रादेजशक उपसांचालक याांिा व प्रादेजशक उपसांचालक याांिी 

सांचालक, भिूल सवके्षि आजि जवकास यांत्रिा, पुिे याांच्याकडे मागील सांपलेल्या वषातील एकजत्रत 
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person authorized by ------------------------- along with all the information and 

documentation possessed or gathered by him/her while rendering the service under this 

contract. 

5 His/her services will be exclusively utilized for -------- under overall superintendence, 

control and guidance of -------------------. ----------------- will have control over his/her daily 

work. He/She will perform his/her duties as per job chart/ roles and responsibilities 

appended with this and shall be subject to performance appraisal. However, ---------------

- may assign him/her any other function, responsibility or task as regards the overall 

implementation of Water Supply and Sanitation Program in any part of the State. 

6 ----------------------- will pay him/her directly a fixed consolidated remuneration of Rs.-

-------------------- (Rupees …………..) per month during the contract period at the end of every 

month or part thereof  on his/her satisfactory performance of the assignment for that 

month. The above rate is subject to deduction of any taxes, which are required to be 

lawfully deducted from his/her remuneration. The above remuneration may, positively, 

be changed by the Water Supply and Sanitation Deptt, if found necessary and it may be 

given effect at any point of time during this contract period. 

7 No other remuneration, compensation or benefits are admissible to him/her for this 

contractual assignment. 

8 If he/she desires to leave the assignment for any reason before the termination of 

contractual period, he/she will give one months notice or deposit equivalent 

remuneration in lieu of notice. 

9 All materials produced or acquired under the terms of this agreement written, 

Digital/ Computerised, Software, Graphic, film, and magnetic tape or otherwise, shall 

remain the property of Water & Sanitation Support Organization. Water Supply and 

Sanitation Department retains the exclusive right to publish or disseminate reports 

arising from such materials. His/her responsibility and duties in this paragraph shall 

continue, notwithstanding the termination of this contract for the execution of its other 

provisions. 

10  He/she also agrees that all knowledge and information not within the public domain 

which may be acquired during the carrying out of this contract, shall be for all the times 
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and for all purposes, regarded as strictly confidential and held in confidence and shall not 

be directly or indirectly disclosed to any person whatsoever, except with the prior 

approval of Water Supply and Sanitation Department, Government of Maharashtra. 

11 Clear understanding is given that, this is purely a contractual engagement and 

it is not a permanent job with Government of Maharashtra.  

12 Mr/Ms. ---------------------------------------------------------- hereby gives an undertaking 

that he/she will continue to serve the ---------------------- for the said period. His/her 

consolidated pay for a period of one month will be retained by the -------------- and shall 

be paid to him/her after the completion of the said period. It will be forfeited if he/she 

leaves the Project before the completion of said period.  

13 Mr/Ms. ---------------------------------------------------will be given an Identity Card duly 

signed by -------------------- after his/her contractual assignment and he/she hereby 

agrees that the said Identity Card shall be returned to the ---------, ------------------ after his 

/her contractual period comes to an end or upon  termination  of his /her services 

whichever happens earlier, failing which legal action shall be initiated against  him/her. 

14 Mr/Ms. ----------------------------------------------------------hereby agrees and gives 

undertaking that, he/ she shall not put along claim whatsoever to regularize her/him in 

a permanent service. 

15 Mr/Ms. ------------------------------------------------------------------ hereby agrees to carry 

out his/her assignment for -------------- on above terms and conditions and assures to give 

his /her services, accordingly for the  acceptance of which, he/she has put his/her 

signature below: 

         I agree and accept the assignment on above terms and conditions.  

 

 

Date-       Name (Candidate)-    Name (Sr.Geologist) 

 

Place-   Sign.(Candidate)   Sign. (Sr.Geologist) 
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पजरजशष्ि : 3 

कतणव्य व िबाबदाऱ्या 
रसायिी  

1. पािी गुिवत्ता सजियांत्रि व सवके्षि कायणक्रमाांतगणत जिल्यातील जपण्याच्या पाण्याची प्रजतजदि 10 
ते 15 िमुिे रासायजिक तपासिी करिे. 

2. दैिांजदि तपासिी झालेल्या रासायजिक िोंदी जवजहत िमुन्यात दररोि रजिस्िरमध्ये घेिे. 
रसायिी याांिी त्याांिा देण्यात आलेल्या िोंद वया अद्यावत ठेविे गरिेचे आहे. िमुिा प्राप्त िोंद 
वही, पृथ:करि िोंद वही, जिरीक्षि िोंद वही इ. तसेच कें द्र व राज्य शासिाच्या सांकेतस्थळावर 
िोंद करूि घेिे. 

3. प्रयोगशाळेतील पािी गुिवत्तेसांबांधीची माजहती उप मुख्य कायणकारी अजधकारी, जिल्हा पजरषद 
याांच्या अजधपत्याखाली काम करिारा पािी गुिवत्ता कक्ष (पािी गुिवत्ता तज्ञ व जिल्हा पािी 
गुिवत्ता जिरीक्षक) याांिा देिे. 

4. राज्य व जिल्हास्तरावरूि वळेोवळेी देण्यात येिाऱ्या  पािी गुिवत्तेसांबांधी सूचिाांचे पालि करिे. 
5. अिुिैजवक तज्ञ याांच्या अिुपध्स्थतीत रसायिी याांिी स्वतःच्या कामासोबत  अिुिैजवक तज्ञ याांची 

कामे पहावीत. 
6. रसायिी याांिी सयांत्रे व उपकरिे चाल ूध्स्थतीत राहतील याांची काळिी घ्यावी. पृथक्करिासाठी 

आवश्यक द्राविे व इतर रसायिे रसायिी याांिी तयार करावीत. उपकरिे , सयांत्रे व काच सामाि 
स्वच्छ राहतील याांची दक्षता घेतील .  

7. रासायजिक तपासिीचा जवशे्लषिात्मक अहवाल दर मजहन्याच्या 5 तारखेपयंत  राज्य व जवभागीय 
स्तरावर पाठजवण्यात यावा. 

8. राज्य, जवभागीय व जिल्हा स्तरावरूि वळेोवळेी आयोजित केलेल्या प्रजशक्षिास उपध्स्थत 
राहिे .  

अिुिैजवक तज्ञ  
1. पािी गुिवत्ता सजियांत्रि व सवके्षि कायणक्रमाांतगणत जिल्यातील जपण्याच्या पाण्याची प्रजतजदि 10 

ते 15 िमुिे अिुिैजवक तपासिी करिे. 
2. दैिांजदि तपासिी झालेल्या िैजवक िमुन्याांच्या िोंदी जवजहत िमुन्यात दररोि रजिस्िरमध्ये घेिे.  

अिुिैजवक तज्ञ याांिी त्याांिा देण्यात आलेल्या िोंद वया अद्यावत ठेविे गरिेचे आहे. िमुिा प्राप्त 
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िोंद वही, पृथ:करि िोंद वही, जिरीक्षि िोंद वही इ. तसेच कें द्र व राज्य शासिाच्या 
सांकेतस्थळावर िोंद करूि घेिे. 

3. प्रयोगशाळेतील पािी गुिवत्तेसांबांधीची माजहती उप मुख्य कायणकारी अजधकारी, जिल्हा पजरषद 
याांच्या अजधपत्याखाली काम करिारा पािी गुिवत्ता कक्ष (पािी गुिवत्ता तज्ञ व जिल्हा पािी 
गुिवत्ता जिरीक्षक) याांिा देिे. 

4. राज्य व जिल्हास्तरावरूि वळेोवळेी देण्यात येिाऱ्या  पािी गुिवत्तेसांबांधी सूचिाांचे पालि करिे. 
5. रसायिी याांच्या अिुपध्स्थतीत अिुिैजवक तज्ञ याांिी स्वतःच्या कामासोबत  रसायिी याांची कामे 

पहावीत. 
6. अिुिैजवक तज्ञ याांिी िैजवक तपासिीची सवण  उपकरिे चाल ूध्स्थतीत राहतील याांची काळिी 

घ्यावी. पृथक्करिासाठी आवश्यक काच सामाि व िमुिा बािल्या जििंतुकीकरि करूि ठेवाव े
व पृथक्करिासाठी आवश्यक जमजडया तयार करूि ठेविे. 

७. अिुिैजवक तपासिीचा जवशे्लषिात्मक अहवाल दर मजहन्याच्या 5 तारखेपयंत  राज्य व जवभागीय 
स्तरावर पाठजवण्यात यावा. 

८. राज्य, जवभागीय व जिल्हा स्तरावरूि वळेोवळेी आयोजित केलेल्या प्रजशक्षिास उपध्स्थत राहिे.  

डािा एन्री ऑपरेिर  
1. पािी गुिवत्ता जवषयक रासायजिक व अिुिैजवक तपासिीच्या िोंदी कें द्र व राज्य शासिाच्या 

सांकेतस्थळावर घेिे. 
2. पािी गुिवत्ता जवषयक जिल्यामध्ये पािी गुिवत्ता जवषयक होिारी प्रजशक्षिाच्या िोंदी  कें द्र व 

राज्य शासिाच्या सांकेतस्थळावर घेिे. 
3. पािी गुिवत्ता जवषयक जफल्ड िेस्ि जकट्स जवतरि, जफल्ड िेस्ि जकट्सचा वापर करूि पािी 

िमुिा तपासिी कें द्र व राज्य शासिाच्या सांकेतस्थळावर घेिे. 
4. माजसक व वार्नषक रासायजिक व िैजवक तपासिी जवशे्लषिात्मक अहवाल तयार करिे  
5. पािी गुिवत्ता जवषयीची माजहती उप मुख्य कायणकारी अजधकारी, जिल्हा पजरषद याांच्या 

अजधपत्याखाली काम करिारा पािी गुिवत्ता कक्ष व राज्य स्तरावरील पािी व स्वच्छता सहाय्य 
सांस्था याांिा सॉफ्ि व हाडण कॉपी मध्ये देिे. 

6. राज्य, जवभागीय व जिल्हा स्तरावरूि आयोजित केलेल्या प्रजशक्षिास उपध्स्थत राहिे.  
7. राज्य व जिल्हास्तरावरूि वळेोवळेी देण्यात येिाऱ्या  पािी गुिवत्तेसांबांधी सूचिाांचे पालि करिे. 
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प्रयोगशाळा सहाय्यक 
1. प्रयोगशाळेसाठी आवश्यक असिारी सवण द्राविे तयार करिे. 
2. रसायिी तसेच िैजवक तपासिी करत असतािा रसायिी व अिुिीव तज्ञ याांिा मदत करिे. 
3. िमुिे प्राप्त  करूि घेिे, प्राप्त िमुन्याांच्या िोंदी िोंदवहीत घेिे .  
4. प्रयोगशाळेतील सवण िोंद वया )रसायिे , काचेचे साजहत्य , उपकरिे ( अद्ययावत ठेविे. 
5. राज्य, जवभागीय व जिल्हा स्तरावरूि वळेोवळेी आयोजित केलेल्या प्रजशक्षिास उपध्स्थत 

राहिे .  
6. प्रयोगशाळेच्या स्वच्छतेबाबत देखरेख करिे. 

प्रयोगशाळा मदतिीस  /मदतिीस  
1. प्रयोगशाळेमध्ये तपासिीसाठी प्राप्त होिारे पािी िमुिे िमा करूि घेण्यास मदत करिे. 
2. रसायिी तसेच िैजवक तपासिी करत असतािा रसायिी व अिुिीव तज्ञ याांिा मदत करिे. 
3. प्रयोगशाळा व उपकरिे स्वच्छ ठेविे. 
4. कायालयीि कामकािात मदत करिे. 

सँपललग अजसस्िांि : 
1. पािी गुिवत्ता सांजियांत्रि व सवके्षि कायणक्रमा अांतगणत सवण सावणिजिक जपण्याच्या पाण्याचे 

स्रोताांचे तपासिीसाठी प्राप्त होिा-या व झालेल्या िमून्याांचे सांजियांत्रि व जियोिि करिे. 
2. प्रयोगशाळेसांबांधीत कामात मदत करिे.    
3. प्रयोगशाळेच्या कायण क्षते्रातील प्राथजमक आरोग्य कें द्र व ग्रामपांचायत याांच्याशी समन्वय साधिे.  
4. राज्य, जवभागीय व जिल्हा स्तरावरूि वळेोवळेी आयोजित केलेल्या प्रजशक्षिास उपध्स्थत 

राहिे .  
5. राज्य, जवभागीय व जिल्हा स्तरावरूि वळेोवळेी देण्यात येिाऱ्या पािी गुिवत्तेसांबांधी सूचिाांच े

पालि करिे. 
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                                                    पजरजशष्ि : 4 
 

ओळखपत्राचा िमुिा  
 
 

 
  रािमुद्रा 

 
 
 

                
छायाजचत्र 

कायालयाचे िाव व पत्ता 
िाव ----------------------- 
 
पदिाम   ------------------ 
 
रक्तगि  ------------------- 
 
करार कालावधी -------- 
 

धारकाची सही       आस्थापिा अजधकारी   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

कां त्रािी तज्ञ / कमणचाऱ्याचे ओळखपत्र 
 

1) हे ओळखपत्र िपूि ठेवाव.े 
2) या ओळपत्राचा गैरवापर केल्यास 

जशस्तभांगाची कारवाई करण्यात येईल.  
3) ओळखपत्र हरजवल्यास ताबडतोब 

आस्थापिा अजधकाऱ्याांिा कळवाव.े    
4) कमणचाऱ्याचा  करार कालावधी  सांपुष्िात  

आल्यास  अथवा  सेवा सोडल्यास  अथवा  सवेा  
सांपुष्िात  आिल्यास  हे  ओळखपत्र सांबांजधत 
कायालयास परत कराव.े   

5) हे ओळखपत्र सापडल्यास कृपया सांबांजधत 
कायालयाकडे पाठवाव.े 
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पजरजशष्ि : 5 

 
प्रयोगशाळेत तपासण्यात येिारे घिक 

 
Sr. No Parameters District / Sub 

Div. Lab 

Physical Parameters 

1 Temperature Yes 

2 Colour Yes 

3 Odour Yes 

4 Taste Yes 

5 Turbidity Yes 

6 pH Yes 

Chemical Parameters 

7 TDS/Elect. Conductivity  Yes 

8 Total Alkalinity Yes 

9 Chloride Yes 

10 Fluoride Yes 

11 Nitrate Yes 

12 Sulphate Yes 

13 Total Hardness Yes 

Heavy Metals 

14 Iron Yes 

Bacteriological Parameters 

15 Total Colifom Yes 

16 E-Coli / Thermotolerant Yes 

17 Free Residual Chlorine Yes 

 



राज्य, जजल्हा व उपजवभागीय 
प्रयोगशाळाांकजरता आजण राज्य, जवभाग व 
जजल्हा स्तरीय सांजनयांत्रण कक्षाकजरता 
मांजूर कां त्राटी मनुष्यबळाच्या 
मानधनवाढीबाबत  

महाराष्र शासन 
पाणी परुवठा व स्वच्छता जवभाग 

शासन जनणणय क्रमाांकः डब्लल्यूक्यूएम-२०१7/ प्र.क्र.42 / पापु-१२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय सांकुल, ७ वा मजला, लोकमान्य जटळक मागण, 

मांत्रालय, मुांबई - ४०० ००१ 
जदनाांक: 09 मे,2018 

वाचा -  
1) शासन जनणणय क्रमाांकः डब्लल्यूक्यूएम-२०१4/प्र. क्र. 59/पापु-१२, जद. 23 फेब्रवुारी,2015 
2) शासनाचे पत्र  क्रमाांकः डब्लल्यूक्यूएम-२०१4/प्र. क्र. 59/पापु-१२, जद. 03 जुलै,2015 
3) कें द्र शासनाच्या मागणदशणक सूचना (Uniform Drinking Water Quality Monitoring Protocol 2008) 

 

प्रस्तावना - 
राष्रीय ग्रामीण पेयजल कायणक्रमाांतगणत पाणी गुणवत्ता व सांजनयांत्रण कायणक्रमाच्या प्रभावी 

अांमलबजावणीसाठी राज्यामध्ये 1 राज्यस्तरीय, 6 जवभागीय, 28 जजल्हास्तरीय,148 उपजवभागीय प्रयोगशाळा व 
राज्य, जवभाग व जजल्हा सांजनयांत्रण कक्ष स्थापन करण्यास व त्यासाठी आवश्यक कां त्राटी मनुष्यबळास वाचा क्र. 1 
येथील जदनाांक 23 फेब्रवुारी,2015  रोजीच्या शासन जनणणयानुसार मांजूरी देण्यात आली आहे. वाचा क्र. 2 येथील 
जदनाांक 03 जुलै,2015 रोजीच्या शासन पत्रान्वये राज्य, जजल्हा व उपजवभागीय प्रयोगशाळा आजण राज्य, जवभाग 
व जजल्हा सांजनयांत्रण कक्षाकरीता मांजूर असलेल्या कां त्राटी पध्दतीने भरावयाच्या मनुष्यबळाबाबत  पुढीलप्रमाणे 
बदल करण्यात आले आहेत- 

 
अ) राज्यातील प्रयोगशाळाांकजरता मांजूर कां त्राटी मनुष्यबळ 

अ.क्र प्रयोगशाळा 
स्तर/ पद 

राज्य प्रयोगशाळा जजल्हा प्रयोगशाळा उपजवभागीय प्रयोगशाळा भरती 
करावयाच े
एकूण 
पदसांख्या 
(अ+ब+क)          

  मांजूर कमी 
करावयाच े

भरती 
करावयाचे 
एकूण (अ) 

मांजूर कमी 
करावयाच े

भरती 
करावयाचे 
एकूण (ब) 

मांजूर कमी 
करावयाच े

भरती 
करावयाचे 
एकूण (क) 

1. रसायनी 2 0 2 34 0 34 148 0 148 184 
2. अनुजजैवक 

तज्ञ 
1 0 1 34 0 34 148 0 148 183 
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3. प्रयोगशाळा 
सहायक 

3 1 2 68 34 34 296 148 148 184 

4. डाटा 
एन्री 
ऑपरेटर 

2 1 1 34 34 0 148 148 0 01 

5. प्रयोगशाळा 
मदतनीस 

2 0 2 34 0 34 148 0 148 184 

 एकूण 10 2 8 204 68 136 888 296 592 736 

 
ब) राज्यातील सांजनयांत्रण कक्षाकजरता मांजूर कां त्राटी मनुष्यबळ 
 

अ.क्र. प्रयोगशाळा 
स्तर/ पद 

राज्य जवभागीय जजल्हा  भरती 
करावयाच े

एकूण 
पदसांख्या 
(अ+ब+क) 

  मांजूर कमी 
करावयाच े

भरती 
करावयाचे 
एकूण (अ) 

मांजूर कमी 
करावयाच े

भरती 
करावयाचे 
एकूण (ब) 

मांजूर कमी 
करावयाच े

भरती 
करावयाचे 
एकूण (क 

1. रसायनी 2 1 1 6 0 6 34 0 34 41 
2. डाटा 

एन्री 
ऑपरेटर 

2 1 1 12 6 6 68 34 34 41 

3. मदतनीस 2 2 0 6 6 0 34 34 0 0 
 एकूण 6 4 2 24 12 12 136 68 68 82 

 
सदर कां त्राटी मनुष्यबळास मा. अपर मुख्य सजचव याांच्या अध्यक्षतेखालील जदनाांक 05.01.2018 

रोजीच्या बैठकीतील जनणणयाच्या अनुषांगाने सुधाजरत मानधन लागू करण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन 
होती.  

शासन जनणणय-  
राष्रीय ग्रामीण पेयजल कायणक्रमाांतगणत पाणी गुणवत्ता व सांजनयांत्रण कायणक्रमाांतगणत 

कायमस्वरुपी अजधकारी/ कमणचारी याांच्याव्यजतजरक्त प्रस्तावनेमध्ये नमूद केल्यानुसार राज्य, जजल्हा व 
उपजवभागीय प्रयोगशाळा आजण राज्य, जवभाग व जजल्हा सांजनयांत्रण कक्षाकरीता मांजूर असलेल्या 
कां त्राटी पध्दतीने भरावयाच्या एकूण 818 पदाांना द्यावयाचे मानधनाबाबत मा. अपर मुख्य सजचव याांच्या 
अध्यक्षतेखाली झालेल्या जदनाांक 05.01.2018 रोजीच्या बैठकीतील जनणणयाच्या अनुषांगाने पुढीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहे. 
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अ.क्र. पद शासन जनणणय जदनाांक  
23 फेब्रुवारी,2015 अन्वये अनुज्ञेय 

मानधन (रु.) 

सुधाजरत मानधन (रु.) 
(एजप्रल 2018 पासून अनुज्ञये) 

1. रसायनी 12000 15000 
2. अनुजैजवक तज्ञ 12000 15000 
3. प्रयोगशाळा सहायक 8000 10000 
4. डाटा एन्री आपरेटर 10000 12500 
5. प्रयोगशाळा मदतनीस 6000 7500 

 
 सदर सधुाजरत मानधन एजप्रल, 2018 पासून लागू करण्यात येत आहे. सुधाजरत मानधन 

जवतरण तसेच मानधन अदायगी, या जवभागाच्या जदनाांक 23 फेब्रवुारी,2015 रोजीच्या शासन 
जनणणयातील तरतूदीनुसार  करण्यात याव.े 

सदर कां त्राटी मनुष्यबळाची भरती व जनवड प्रजक्रया,नेमणकू आदेश,कतणव्ये व जबाबदा-या, 
कां त्राटी पदाांचे मूल्यमापन,करारनामा,अनुज्ञये रजा, प्रवास व दैजनक भत्ता राजीनामा, मानधन अदायगी 
व सेवा, जनधी जवतरण व उपयोजगता प्रमाणपत्र इ.बाबत या जवभागाच्या जदनाांक 23 फेब्रवुारी,2015 
रोजीच्या शासन जनणणयानुसार तरतुदी लागू राहतील. 

सदर शासन जनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्लध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201805091223141228 असा आहे. हा आदेश 
जडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

   (वसांत जभ. माने) 
 अवर सजचव, महाराष्र शासन 
प्रत, 
1) प्रधान सजचव, जवत्त जवभाग, मांत्रालय, मुांबई-400 032 
2) सजचव, ग्राम जवकास व जलसांधारण जवभाग, मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
3) उप सजचव व सांचालक, (आर.एस.पी.एम.यु) पाणी पुरवठा व स्वच्छता जवभाग, मांत्रालय,मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4) जवभागीय आयुक्त (सवण) 
5) सांचालक, भजूल सवके्षण आजण जवकास यांत्रणा, पुणे. 
6) मुख्य कायणकारी अजधकारी ,जजल्हा पजरषद (सवण) 
7) सदस्य सजचव, महाराष्र जीवन प्राजधकरण, एक्सपे्रस टॉवर, नरीमन पॉईट, मुांबई. 
8) सांचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य सांस्था, बेलापूर, नवी मुांबई. 
9) मुख्य अजभयांता, राज्यस्तरीय भारत जनमाण कक्ष, बेलापूर, नवी मुांबई. 

10)  महालेखापाल, महाराष्र-1/2, (लेखा व अनुज्ञयेता/ लेखा पजरक्षा), मुांबई/नागपूर 
11)  अजधदान व लेखाजधकारी कायालय, मुांबई. 
12)  कायणकारी अजभयांता, ग्रामीण पाणी पुरवठा जवभाग, जजल्हा पजरषद (सवण) 
13)  गट जवकास अजधकारी, पांचायत सजमती (सवण) 
14)  काया. पापु-10/काया. पापु-04/काया.पापु-20 पाणी पुरवठा व स्वच्छता जवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
15)  जनवड नस्ती पापु-12 

 




