मुख्यमंत्री ग्रामीण

पेयजल

काययक्रमाच्या

(MRDWP) ऄंमलबजावणीबाबत.

महाराष्ट्र शासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभाग
शासन वनणयय क्रमांकः मुपेयो-2016/प्र.क्र.83/पापु-19
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागय,
मंत्रालय, मुंबइ-400 032.
तारीख: 25 जानेवारी, २०१7

वाचा
1) शासन वनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-११09/प्र.क्र.104(ऄ)/पापु-०७, वदनांक 17 माचय, २०१0
2) शासन वनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-१208/प्र.क्र.52/पापु-०७, वदनांक 09 ऑक्टोबर, २०१3
3) शासन वनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-१११3/प्र.क्र.156/पापु-०७, वदनांक 22 जानेवारी, २०१4
4) शासन वनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-१११4/प्र.क्र.22/पापु-०७, वदनांक 09 जुल,ै २०१4
5) शासन वनणयय क्रमांकः ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.५२/पापु-०७, वदनांक १७ ऑक्टोबर, २०१४
6) शासन वनणयय क्रमांकः ग्रापाधो-१११5/प्र.क्र.22/पापु-०७, वदनांक 16 फेब्रुवारी, २०१5
7) शासन वनणयय क्रमांकः ग्रापाधो-१११1/प्र.क्र.134/पापु-०७, वदनांक 20 फेब्रुवारी, २०१5
8) शासन वनणयय क्रमांकः ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.५२/पापु-०७, वदनांक १0 माचय, २०१5
9) शासन वनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.61/पापु-०७, वदनांक 15 जून, २०१5
10) शासन वनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-१११5/प्र.क्र.92/पापु-०७, वदनांक 07 मे, २०१6
11) शासन वनणयय क्रमांक: ग्रापापु-2११5/प्र.क्र.39/पापु-19, वदनांक 23 सप्टें बर, २०१6

प्रस्तावना:राज्यातील ग्रामीण भागांतील दीघयकालीन गरजांचा व अरोग्याचा ववचार करुन ग्रामीण
जनतेस पुरेसे व शुध्द वपण्याचे पाणी ईपलब्ध करुन दे ण्याकवरता संदभाधीन क्र.10 येथील वद.07 मे,
2016 रोजीच्या शासन वनणययान्वये राज्यात सन 2016-17 ते सन 2019-20 या कालावधीत
“मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रम (MRDWP)” राबववण्याचा वनणयय घेण्यात अला अहे . सदर शासन
वनणययात योजनेच्या ऄंमलबजावणी कवरता सववस्तर व ववस्तृतपणे वववेचन करण्यात अलेले अहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमाची ऄंमलबजावणी करताना क्षेवत्रय स्तरावर येणा-या ऄडचणी
ववचारात घेता, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमाच्या सुयोग्य ऄंमलबजावणीकवरता संदभाधीन
वद.07 मे, 2016 रोजीच्या शासन वनणययातील काही तरतुदीचा खुलासा करणे व काही तरतुदी नव्याने
समावेश करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.

शासन वनणयय क्रमांकःमुपेयो-2016/प्र.क्र.83/पापु-19

शासन वनणयय:मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रम हा प्रामुख्याने नवीन घ्यावयाच्या योजना, बंद ऄसलेल्या
प्रादे वशक पाणी पुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन व प्रादे वशक ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची दे खभाल
दु रुस्ती या तीन प्रकारात राबववण्यात येणार अहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमाची सुयोग्य
ऄंमलबजावणी होण्याकवरता खालीलप्रमाणे वनणयय घेण्यात येत अहे.

(ऄ)

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतगयत हाती घ्यावयाच्या नवीन योजना :मुख्यमंत्री

ग्रामीण

पेयजल

काययक्रमांतगयत

नव्याने

घ्यावयाच्या

रुपये

5.00

कोटी

ककमतीपयंतच्या व दरडोइ खचाच्या वनकषात बसणा-या नळ पाणी पुरवठा योजनांना प्रशासकीय
मान्यता दे ण्याचे ऄवधकार संदभाधीन क्र.10 येथील वद.07 मे, 2016 रोजीच्या शासन वनणययान्वये
वजल्हा जलव्यवस्थापन सवमती, वजल्हा पवरषद यांना दे ण्यात अले अहेत.
परंतु संदभाधीन क्र.11 येथील वद.23 सप्टें बर, 2016 रोजीच्या शासन वनणययान्वये वजल्हा
पवरषद स्तरावरुन प्रशासकीय मान्यता द्यावयाच्या योजनांच्या तपासणीसाठी प्रधान सवचव (पाणीपुरवठा
व स्वच्छता ववभाग) यांचे ऄध्यक्षतेखाली तांवत्रक सवमती गवठत करण्यात अली अहे. त्यामुळे ऄधीक्षक
ऄवभयंता, महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण मंडळ यांचे ऄध्यक्षतेखालील सवमतीव्दारे व्यवहायय ठरववलेल्या व
प्रधान सवचव यांच्या ऄध्यक्षतेखालील तांत्रीक सवमतीने मान्यता वदलेल्या योजनांना पुन्हा वजल्हा
जलव्यवस्थापन सवमती समोर प्रशासकीय मंजुरीसाठी ठे वण्यात कालापव्यय होणार ऄसल्याने, तांवत्रक
सवमतीने मंजुरी वदलेल्या योजनांच्या बाबतीत मुख्य काययकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद यांचे
स्तरावरुन प्रशासकीय मंजुरीची काययवाही करण्यात यावी.

(ब)

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतगयत बंद ऄसलेल्या प्रादे वशक पाणीपुरवठा
योजनांचे पुनरुज्जीवन :मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतगयत पुनरुज्जीववत करावयाच्या प्रादे वशक ग्रामीण नळ

पाणीपुरवठा योजनांच्या सववस्तर प्रकल्प ऄहवालास मान्यता दे ण्याचे ऄवधकार खालीलप्रमाणे
राहतील.
मुख्य ऄवभयंता
रु. ५.०० कोटी पयंत

सदस्य सवचव, महाराष्ट्र जीवन

पाणी पुरवठा व स्वच्छता

प्रावधकरण

ववभाग (शासन)

रु. ५.०० कोटीहू न ऄवधक ते रु.10.00

रु. 10.०० कोटीहू न ऄवधक

कोटी पयंत
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(क)

काययक्रमांतगयत मंजुर पाणी पुरवठा योजनांकवरता वनववदा व कायारं भ अदे श

प्रवक्रया.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतगयत नव्याने घ्यावयाच्या व पुनरुज्जीववत करावयाच्या
पाणीपुरवठा योजनांना प्रशासकीय मंजुरी दे ण्यात अल्यानंतर तीनही ईपांगाकवरता वनववदा प्रवक्रया
एकवत्रतपणे पुणय करण्यात यावी. मात्र “ईपांग-1 चे काम पुणय झाल्यानंतर व योजनेचा ईद्भव
पुरेसा/शाश्वत ऄसल्याचे सक्षम प्रावधका-याने प्रमावणत केल्यानंतरच ईपांग-2 चे काम हाती घेण्यात
यावे अवण ईपांग-2 चे काम पुणय झाल्यानंतरच ईपांग-3 चे काम हाती घेण्यात यावे” ऄशी ऄट कायांरंभ
अदे शात स्पष्ट्टपणे नमूद करण्यात यावी.
परंतू ज्या वठकाणी नदी, धरण, तलाव आत्यादी सारखे शाश्वत भूपृष्ट्ठीय स्त्रोत ईपलब्ध अहेत व
कायमस्वरुपी पाणी ईपलब्ध अहे ऄशा प्रकरणी ईपांग-1 व ईपांग-2 ची कामे शासनाच्या पुवम
य ान्यतेने
एकवत्रतपणे करता येतील. ज्या प्रकरणी ईपांग-1 व ईपांग-2 चे काम एकवत्रतपणे करावयाचे अहे ऄशा
सवय प्रकरणी शासनाची (पाणीपुरवठा व स्वच्छता ववभाग) पूवय मान्यता घेणे ऄवनवायय राहील. शासनाची
पूवय मान्यता घेतल्यावशवाय ईपांग-1 व ईपांग-2 चे काम एकवत्रतपणे करता येणार नाही ऄशी स्पष्ट्ट
ऄट कायारंभ अदे शात व करारपत्रात नमूद करण्यात यावी.

(ड)

काययक्रमांतगयत मंजुर पाणी पुरवठा योजनांची दे खभाल दु रुस्ती.
संदभाधीन क्र. 10 येथील वद.07 मे, 2016 रोजीच्या शासन वनणययामध्ये कंत्राटदारामार्यत

योजना पूणयत्वानंतर करावयाच्या दे खभाल दु रुस्तीचा खचय योजनेच्या सववस्तर प्रकल्प ऄहवालामध्ये
तसेच योजनेच्या भांडवली खचामध्ये समाववष्ट्ट करता येणार नाही ऄसे नमुद केले अहे . यासंदभात येथे
स्पष्ट्ट करण्यात येते की, नळ पाणी पुरवठा योजनेचे काम पुणय झाल्यानंतर व योजनेव्दारे पाणी पुरवठा
करण्याअधी योजनेची चाचणी (Trial Run) करण्यात येते. सदर चाचणीचा खचय योजनेच्या सववस्तर
प्रकल्प ऄहवालामध्ये पुढीलप्रमाणे समाववष्ट्ट करता येइल.
ऄ.क्र.

योजनेचा प्रकार

चाचणी (Trial Run) कवरता ऄनुज्ञय
े खचय

1

एका गावांकवरता स्वतंत्र योजना

3 मवहने योजना चालववण्याकवरता येणारा खचय.

2

2 ककवा 3 गावांकवरता प्रादे वशक योजना

6 मवहने योजना चालववण्याकवरता येणारा खचय.

3

3 पेक्षा जास्त गावांकवरता प्रादे वशक योजना 1 वषय योजना चालववण्याकवरता येणारा खचय.
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मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतगयत नव्याने घेण्यात येणा-या नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या
दे खभाल दु रुस्तीची संपुणय जबाबदारी स्थावनक स्वराज्य संस्थाची अहे. त्यामुळे योजनेस प्रशासकीय
मंजूरी दे ण्यापूवी योजना पुणयत्वानंतर योजना हस्तांतवरत करुन घेणेस व योजनेचे दावयत्व
स्वीकारण्यास तयार ऄसलेबाबत ग्रामपंचायतीचा (स्वतंत्र योजनेच्या बाबतीत) व वजल्हा पवरषदेचा
(प्रादे वशक योजनेच्या बाबतीत) ठराव घेण्यात यावा. पुणय झालेल्या योजना हस्तांतरीत करुन घेण्याची
जबाबदारी संबंवधत स्थावनक स्वराज्य संस्थेची राहणार अहे. योजना हस्तांतरीत करुन घेण्याच्या
प्रवक्रयेबाबत स्वतंत्र सूचना दे ण्यात येतील.
संदभाधीन वद.07 मे, 2016 रोजीच्या शासन वनणययान्वये ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजना पूणय
झाल्यानंतर वकमान 3 वषे (Trial Run कालावधी वगळू न) योजना चालववणे कंत्राटदारावर बंधनकारक
करण्यात अले अहे. योजना पुणय झाल्यानंतर 3 वषाच्या कालावधी दरम्यानचा अस्थापना, ववद्युत
दे यके, रसायने व आतर ऄनुषंवगक बाबींवरील खचय ग्रामस्थाकडू न वसूल करण्यात अलेल्या पाणीपट्टी
मधून भगववण्यात यावा.
कंत्राटदाराचा 3 वषाचा कालावधी पुणय झाल्यानंतर हस्तांतवरत योजना स्वत: चालवायची ककवा
कंत्राटी पध्दतीने चालवायची याबाबतचा वनणयय संबंवधत ग्रामपंचायत/ वजल्हा पवरषदे ने घ्यावयाचा
अहे. पाणीपुरवठा योजनेच्या वार्षषक दे खभाल दु रुस्ती खचाचा ऄंदाज घेउन त्यानुषंगाने पाणीपट्टीची
अकारणी करणे व अकारलेल्या पाणीपट्टीची जास्तीत जास्त वसूली होइल यासाठी प्रयत्न करणे ही
संबंवधत ग्रामपंचायत/वजल्हा पवरषदे ची जबाबदारी अहे. स्थावनक स्वराज्य संस्थाना चाचणी (Trial
Run) कालावधीत नळ कनेक्शन दे उन पाणीपट्टीची वसूली करावी व ती रक्कम योजनेच्या बॅंक
खात्यात भरुन पुढील दे खभाल दु रुस्तीसाठी वापरावी. पाणीपट्टी वसुली व ऄन्य ऄनुदान जमा
करण्याकवरता संबंवधत ग्रामपंचायत/वजल्हा पवरषदे स स्वतंत्र बॅंक खाते तयार करण्यात यावा व त्यातून
योजना चालववण्याचा खचय भागववण्यात यावा.
2.

सदर शासन वनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201701181104254428 ऄसा अहे. हा अदे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने.

Ram Apparao
Sabane

Digitally signed by Ram Apparao
Sabane
DN: CN = Ram Apparao Sabane, C =
IN, S = Maharashtra, O = Government
Of Maharashtra, OU = Desk Officer
Date: 2017.01.25 15:29:18 +05'30'

(रा. ऄ. साबणे)
कायासन ऄवधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1)

मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबइ.
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2)

मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबइ

3)

प्रधान सवचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबइ.

4)

सदस्य सवचव, महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण, एक्सप्रेस टॉवसय, मुंबइ-21,

5)

ववभागीय अयुक्त (सवय).

6)

वजल्हावधकारी (सवय) .

7)

संचालक, भूजल सवेक्षण व ववकास यंत्रणा, पी.एम.टी.वबल्डींग स्वारगेट, पुणे.

8) मुख्य काययकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद (सवय).
9)

महालेखापाल, (लेखा व ऄनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र -1, मुंबइ / महाराष्ट्र 2, नागपूर.

10) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -1, मुंबइ / महाराष्ट्र 2, नागपूर
11) मुख्य /ऄधीक्षक ऄवभयंता, महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण (सवय).
12) संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, वसडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबइ
13) काययकारी ऄवभयंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा, वजल्हा पवरषद (सवय).
14) वनवड नस्ती (पापु-१9)
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