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वाचा 
शासन वनणयय क्रमाांकः WSSD-8025/1/2013-WSD (WS08), वद.27 विसेंबर, 2013. 

प्रस्तावना  
पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभागाशी सांबांवधत काययक्रमाचा प्रचार व प्रवसद्धी करण्यासाठी व 

जावहरात ववषयक काय े पार पािण्यासाठी उपरोक्त सांदभाधीन शासन वनणययान्वये 16 जावहरात 
सांस्थाांचा पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभागाच्या अनुसूचीमध्ये (पॅनेलमध्ये) समावशे करण्यात आला आहे. 
सदर अनुसचूीमध्ये पुढील प्रमाणे आणखी जावहरात सांस्थाांचा समावशे करण्याचे शासनाच्या ववचाराधीन 
होते. 

शासन वनणयय 
शासन वनणयय क्र. WSSD-8025/1/2013-WSD (WS08), वद.27.12.2013 अन्वये 16 

जावहरात सांस्थाांचे पॅनेल तयार करण्यात आले आहे. सदर पॅनेलमध्ये यापूवीच्या 16 जावहरात 
सांस्थाांवशवाय खालील आणखी १४ जावहरात सांस्थाांचा समावशे करण्यात येत आहे. 

1) आदेश वक्रएविव्ह नेिवकय  ई -18/14, सवरता नगरी, पवयत नगर, ससधुदूगय रोि, पुणे - 30 
2) आवदनाथ सप्रि सव्हीस, गाळा नां /6, युवनक इांिस्ट्स्रयल इस्िेि, िॉ. आर. पी. रोि, जवाहर 

िॉकेजच्या बाजुला, मुलुांि (पवरृम) -400080 
3) भास्कर इांिस्ट्स्रज,13 बी, बक्षी कॉम्पेक्स, कोि नाका, उरण रायगि  ,नवी मुांबई-400702 
4) चैत्र वक्रएशन्स ॲण्ि पस्ट्ललवसिी, 1414/1ऐ, वरओ चेंम्बरसय, रेणकुा स्वरुप हाईस्कुल, 

सदावशव पेठ, पुणे- 411030 
5) एकववरा उद्योग समुह, 13 बी, बक्षी कॉम्पेक्स, कोि नाका, उरण रायगि ,नवी मुांबई- 

400702 
6) आयवियाज ॲिव्हरिायसझग एजन्सी, पुजारीझ, युवनि -12, रवववकरण, ओम मेविकलच्या 

बाजुला, कौशल्या हॉस्पीिल जवळ, गणेशवािी, ठाणे (पवरृम) 400601 
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7) पद्मश्री प्रॉिक्शन प्रा. वल., नां. 39/ए /2, रोहन एन्केव्ह, सी - 12, दापोिी, पुणे -411012 
8) पे्रसमन ॲिव्हरिायसझग वल., 126 ज्वाली मेकर चेंबसय II,नवरमन पॉईांि, मुांबई – 400021 
9) सांजीवनी ॲिव्हरिायसझग कां पनी, 303, ऐ सवग, कॅनरा वबझनेस सेंिर, लक्ष्मी नगर, 

घािकोपर (पूवय), मुांबई - 400075 
10) शावलनी पस्ट्ललवसिी अँि  वक्रएविव्ह प्रा. वल., 401-402, रेि स्क्वअेर, ए सवग, 4 था 

मजला, मेहता कां पाऊां ि, सावकनाका, अांधेरी (पुवय), मुांबई - 400072  
11) श्री. नरससह वशषण प्रसारक मांिळ, गदळेवािी, वशरुर (घाि), ता. केज, वजल्हा   

बीि - 431126 
12) एस. आर. पी कम्युवनकेशन, 4/10, उमेश कृताथय सोसायिी, पुणे - सातारा रोि,  

पुणे - 411037 
13) वधयमान इांिरप्रायजेस, शॉप नां. 5, रवशद मेंशन, 154, पोलीस कोिय लॅन, फोिय,  

मुांबई - 400001 
14) वनेच्युअसय ॲिव्हरिायसझग प्रा. वल., 307/309, अपोलो कॉम्पेक्स, आर. के. ससघ मागय, 

अांधेरी (पूवय), मुांबई-400069 
2.     वरील १४ जावहरात सांस्थाांचे पॅनेलमधील समावशेन शासन वनणयय क्र. WSSD-8025/1/2013-
WSD (WS08), वद.27.12.2013 मध्ये नमूद केलले्या सवय अिी व शतींच्या अधीन राहून करण्यात येत 
आहे.  
3. सदर शासन वनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपललध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201407071236285128 असा आहे. हा आदेश 
विजीिल स्वाषरीने साषाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 (वकरण वगत्ते) 
 उप सवचव तथा प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

1. मा. मांत्री, पाणी परुवठा व स्वच्छता याांच ेखाजगी सवचव 
2. मा. राज्यमांत्री, पाणीपरुवठा व स्वच्छता याांच ेखाजगी सवचव 
3. प्रधान सवचव, पाणी परुवठा व स्वच्छता ववभाग, मांत्रालय, मुांबई याांचे स्वीय सहाय्यक 
4. सांचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य सांस्था, वसिको भवन, बलेापरू, नवी मुांबई 
5. वजल्हावधकारी (सवय) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. महासांचालक, मावहती व जनसांपकय  महासांचालनालय, मुांबई 
7. सांचालक, भजूल सवषेण व ववकास यांत्रणा, पणेु. 
8. आयुक्त, महानगरपावलका (सवय) 
9. महासांचालक, आरोग्य महासांचालनालय, मुांबई. 
10. सांचालक, नगरपावलका प्रशासन, वरळी, मुांबई 
11. सदस्य सवचव (ताांवत्रक) महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण, मुांबई. 
12. मुख्य काययकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद ( सवय ) 
13. अवधषक अवभयांता, महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण ( सवय) 
14. मुख्यावधकारी, नगरपवरषद (सवय) 
15. सवय पययवषेीय अवधकारी, पाणी परुवठा व स्वच्छता ववभाग 
16. सवय कायासने, पाणी परुवठा व स्वच्छता ववभाग 
17. आदेश वक्रएविव्ह नेिवकय  ई -18/14, सवरता नगरी, पवयत नगर, ससधुदूगय रोि, पणेु - 30. 

18. आवदनाथ सप्रि सव्हीस, गाळा नां /6, युवनक इांिस्ट्स्रयल इस्िेि, िॉ. आर. पी. रोि, जवाहर 
िॉकेजच्या बाजुला, मुलुांि (पवरृम) -400080.  

19. भास्कर इांिस्ट्स्रज,13 बी, बक्षी कॉम्पके्स, कोि नाका, उरण रायगि ,नवी मुांबई- 400702. 
20. चैत्र वक्रएशन्स ॲण्ि पस्ट्ललवसिी, 1414/1ऐ, वरओ चेंम्बरसय, रेणकुा स्वरुप हाईस्कुल, सदावशव 

पेठ, पणेु- 411030. 
21. एकववरा उद्योग समुह,  13 बी, बक्षी कॉम्पके्स, कोि नाका, उरण रायगि , नवी मुांबई- 

400702. 
22. आयवियाज ॲिव्हरिायसझग एजन्सी पजुारीझ, युवनि -12, रवववकरण, ओम मेविकलच्या 

बाजुला, कौशल्या हॉस्पीिल जवळ, गणेशवािी, ठाणे (पवरृम) 400601. 
23. पद्मश्री प्रॉिक्शन प्रा. वल., नां. 39/ए /2, रोहन एन्केव्ह, सी - 12, दापोिी, पणेु -411012. 
24. प्रेसमन ॲिव्हरिायसझग वल., 126 ज्वाली मेकर चेंबसय II,नवरमन पॉईांि, मुांबई - 400021. 
25. सांजीवनी ॲिव्हरिायसझग कां पनी, 303, ऐ सवग, कॅनरा वबझनेस सेंिर, लक्ष्मी नगर, घािकोपर 

(पवूय), मुांबई - 400075. 
26. शावलनी पस्ट्ललवसिी अँि  वक्रएविव्ह प्रा. वल., 401-402, रेि स्क्वअेर, ए सवग, 4 था मजला, 

मेहता कां पाऊां ि, सावकनाका, अांधेरी (पवुय), मुांबई - 400072.  
27. श्री. नरससह वशषण प्रसारक मांिळ, गदळेवािी, वशरुर (घाि), ता. केज, वजल्हा - बीि - 

431126. 
28. एस. आर. पी कम्युवनकेशन, 4/10, उमेश कृताथय सोसायिी, पणेु - सातारा रोि, पणेु - 

411037.  
29. वधयमान इांिरप्रायजसे, शॉप नां. 5, रवशद मेंशन, 154, पोलीस कोिय लॅन, फोिय, मुांबई - 

400001. 
30. वनेच्युअसय ॲिव्हरिायसझग प्रा. वल., 307/309, अपोलो कॉम्पके्स, आर. के. ससघ मागय, अांधेरी 

(पवूय), मुांबई-400069. 
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