मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतगयत
प्रादे शिक ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांना
शवतरीत

करावयाच्या

दे खभाल-दु रुस्ती

प्रोत्साहन ऄनुदानाबाबत मागयदियक सूचना.

महाराष्ट्र िासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता शवभाग
िासन शनणयय क्रमांकः मुपेयो-2017/प्र.क्र.01/पापु-19
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागय,
मंत्रालय, मुंबइ-400 032.
तारीख: 19 जानेवारी, २०१7

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

प्रस्तावना:राज्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या ईद्देिाने व ग्रामीण जनतेस स्वच्छ
अशण पुरेसे शपण्याचे पाणी ईपलब्ध करुन दे ण्याच्या ईद्देिाने राज्य िासनाने संदभाधीन क्र.१० येथील
शद.०७ मे, २०१६ रोजीच्या िासन शनणययान्वये स्वत:चा सवयसमावेिक ऄसा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल
काययक्रम राबशवण्याचा शनणयय घेतला अहे.
वर्षाकशरता राबशवण्यात येणार अहे.

सदर काययक्रम सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रम प्रामुख्याने १) नव्याने

घ्यावयाच्या नळ पाणीपुरवठा योजना, २) बंद ऄसलेल्या प्रादे शिक पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन
व ३) प्रादेशिक ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची दे खभाल दु रुस्ती या तीन प्रकारात राबशवण्यात येणार
अहे .
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प्रादेशिक ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांतून काही गांवे बाहेर पडणे, वीज दे यकाची
थकबाकी, ऄपुरी पाणीपट्टी वसूली व आतर ऄनेक कारणामुळे ब-याचिा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना
अर्थथकदृष्ट्टया ऄडचणीत अल्या ऄसून त्यापैकी काही योजना दे खभाल-दु रुस्ती ऄभावी बंद पडलेल्या
अहे त. सदर बाब शवचारात घेउन मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतगयत प्रादेशिक पाणी पुरवठा
योजनांच्या दे खभाल-दु रुस्ती कशरता सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार वर्षाच्या कालावधीत वार्थर्षक
रुपये १००.०० कोटी याप्रमाणे एकूण रुपये ४००.०० कोटी आतका शनधी ईपलब्ध करुन दे ण्यात येणार
अहे . संदभाधीन क्र.१० येथील शद.०७ मे, २०१६ रोजीच्या िासन शनणययासोबतच्या पशरशिष्ट्ट-क मध्ये
नमूद केलेल्या 531 प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या दे खभाल-दु रुस्तीकशरता शनधी ईपलब्ध
करुन दे ण्यात येणार अहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतगयत प्रादे शिक ग्रामीण नळ
पाणीपुरवठा योजनांना शवतरीत करावयाच्या दे खभाल-दु रुस्ती प्रोत्साहन ऄनुदानाबाबत मागयदियक
सूचना शनगयशमत करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती.

िासन शनणयय:प्रस्तावनेत नमूद केलेली पार्श्यभम
ू ी व आतर ऄनुर्षंशगक सवय बाबी शवचारात घेता, मुख्यमंत्री
ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतगयत संदभाधीन शद.०७ मे, २०१६ रोजीच्या िासन शनणययासोबतच्या
पशरशिष्ट्ट-क मध्ये समाशवष्ट्ट ऄसलेल्या व पुढील ऄटींची पुतयता करणा-या प्रादे शिक ग्रामीण नळ
पाणीपुरवठा योजना दे खभाल-दु रुस्ती प्रोत्साहन ऄनुदानास पात्र राहतील.
(ऄ)

दे खभाल दु रुस्ती प्रोत्साहन ऄनुदान प्राप्त होण्यासाठी पात्रता :-:१. योजना शनयशमत स्वरुपात (वर्षयभर) चालशवली जात ऄसणे अवश्यक अहे . ज्या योजना
वर्षाच्या केवळ काही कालावधीसाठी ककवा टं चाइ कालावधीत चालशवल्या जातात ऄिा
योजना दे खभाल दु रुस्ती प्रोत्साहन ऄनुदानास पात्र ऄसणार नाहीत. योजनेतून शनयशमत
स्वरुपात पाणीपुरवठा सुरु ऄसल्याचे संबशं धत काययकारी ऄशभयंता यांनी प्रमाशणत करावे.
२. ऄनुदान मागणी करतानाच्या लगतच्या वर्षात प्रादे शिक पाणीपुरवठा योजनेऄंतगयत येणा-या
सवय लाभार्थ्यावर योजना अर्थथकदृष्ट्टया स्वयंपण
ू य होण्यासाठी शकमान ऄथवा त्यापेक्षा ऄशधक
दराने पाणीपट्टी अकारण्यात येत ऄसावी व अकारलेल्या पाणीपट्टीची शकमान ५० टक्के
वसूली झालेली ऄसावी.
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(ब)

दे खभाल-दु रुस्तीकशरता ऄनुज्ञेय प्रोत्साहन ऄनुदान :1. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतगयत संदभाधीन शद.०७ मे, २०१६ रोजीच्या िासन
शनणययासोबतच्या पशरशिष्ट्ट-क मध्ये समाशवष्ट्ट ऄसलेल्या व ईपरोक्त ऄटींची पुतयता करणा-या
प्रादेशिक ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांना पुढीलप्रमाणे दे खभाल दु रुस्ती प्रोत्साहन ऄनुदान
ऄनुज्ञेय राहील.
ऄ.क्र लगतच्या

वर्षातील

पाणीपट्टी

वसुलीचे

वार्थर्षक घरटी पाणीपट्टीचा दर
रु.६००/- पयंत

प्रमाण
१

८० टक्के पेक्षा जास्त

वार्थर्षक

रु.६०१ ते

रु.१२००/- पेक्षा

१२००/- पयंत

जास्त

दे खभाल वार्थर्षक दे खभाल वार्थर्षक दे खभाल

दु रुस्तीचा खचय व दु रुस्तीचा खचय व दु रुस्तीचा खचय व
वार्थर्षक

पाणीपट्टी वार्थर्षक पाणीपट्टी वार्थर्षक पाणीपट्टी

वसूली

यामधील वसूली यामधील वसूली

फरकाच्या ६०%
2

61 ते 80 टक्के

वार्थर्षक

फरकाच्या ८०%

यामधील

फरकाच्या १००%

दे खभाल वार्थर्षक दे खभाल वार्थर्षक दे खभाल

दु रुस्तीचा खचय व दु रुस्तीचा खचय व दु रुस्तीचा खचय व
वार्थर्षक

पाणीपट्टी वार्थर्षक पाणीपट्टी वार्थर्षक पाणीपट्टी

वसूली

यामधील वसूली यामधील वसूली

फरकाच्या ४०%
3

51 ते 60 टक्के

वार्थर्षक

फरकाच्या ६०%

यामधील

फरकाच्या ८०%

दे खभाल वार्थर्षक दे खभाल वार्थर्षक दे खभाल

दु रुस्तीचा खचय व दु रुस्तीचा खचय व दु रुस्तीचा खचय व
वार्थर्षक

पाणीपट्टी वार्थर्षक पाणीपट्टी वार्थर्षक पाणीपट्टी

वसूली

यामधील वसूली यामधील वसूली

फरकाच्या २०%

फरकाच्या ४०%

यामधील

फरकाच्या ६०%

2. ज्या प्रादे शिक पाणीपुरवठा योजनांची पाणीपट्टी वसूली ही योजनेच्या दे खभाल व दु रुस्तीच्या
खचाआतपत ककवा त्यापेक्षा जास्त ऄसेल ऄिा योजनांना त्यांचे दे खभाल दु रुस्तीच्या खचाच्या
१०% रक्कम प्रोत्साहन ऄनुदान म्हणून दे ण्यात येइल.
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(क)

सवयसाधारण सुचना :१. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतगयत दे खभाल-दु रुस्ती प्रोत्साहन ऄनुदान प्राप्त होणा-या
व ७० टक्के पेक्षा कमी पाणीपट्टी वसूली होत ऄसलेल्या योजनांना माचय-२०१८ ऄखेर शकमान
७० टक्के पाणीपट्टी वसूलीचे ईशददष्ट्ट साध्य करावे लागेल. ऄन्यथा पुढील वर्षाकशरता
दे खभाल दु रुस्ती प्रोत्साहन ऄनुदान ईपलब्ध करुन दे ण्यात येणार नाही.
२. योजनेतून १०० टक्के घरगुती नळ जोडणी व मीटर जोडणी घेण्यासाठी ग्रामस्थांना प्रोत्साशहत
करण्याची जबाबदारी संबशं धत ग्रामपंचयात/ शजल्हा पशरर्षदे ची राहील. योजनेत समाशवष्ट्ट
गावातील सावयजशनक कोंडाळे (स्टँ डपोस्ट) काढू न टाकण्यात यावेत.
३. तसेच ज्या प्रादे शिक पाणीपुरवठा योजनेमधील ग्रामस्थ स्वखचातून 100 टक्के मीटर जोडणी
घेतील. ऄिा योजनांना शविेर्ष प्रोत्साहन ऄनुदान दे ण्याचा शवचार करण्यात येइल.
४. प्रत्येक योजनेकशरता स्वतंत्र बँक खाते शनमाण करण्यात यावे. सदर खात्यामध्ये पाणीपट्टी
वसूली, शजल्हा पशरर्षदे माफयत प्राप्त ऄनुदान व आतर ऄनुदान एकशत्रतशरत्या जमा करण्यात
यावे.
५. गुणवत्ता बाशधत, टं चाइग्रस्त, अशदवासी व डोंगराळ क्षेत्रातील योजनांकशरता सदर दे खभाल
दु रुस्ती प्रोत्साहन ऄनुदान प्राथम्याने ईपलब्ध करुन दे ण्यात यावे.
६. प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतून वाया जाणारे पाणी (Non Revenue Water ) कमी
करण्याबाबत अवश्यक ती काययवाही करण्यात यावी .
७. योजनेच्या वीज वापराचे लेखापरीक्षण (Energy Audit) करुन घेण्यात यावे व शवद्युत
दे यकात/खचात कपात करण्यासाठी अवश्यक सुधारणा करण्यात यावी.
८. दे खभाल-दु रुस्ती प्रोत्साहन ऄनुदान हा पाणीपट्टी वसुलीला शवकल्प/पयाय नाही. त्यामुळे
योजना अर्थथकदृष्ट्टया स्वयंपूणय होण्यासाठी पाणीपट्टीची अकारणी करणे व अकारलेल्या
पाणीपट्टीच्या जास्तीत जास्त वसूलीसाठी प्रयत्न करणे ही संबशं धत ग्रामपंचायत/शजल्हा
पशरर्षदे ची जबाबदारी अहे .
९. मुख्य काययकारी ऄशधकारी, शजल्हा पशरर्षद व सदस्य सशचव, महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरण यांनी
दे खभाल दु रुस्ती प्रोत्साहन ऄनुदानाच्या शवतरणाची माशहती व ईपयोशगता प्रमाणपत्रे प्रत्येक
तीन मशहन्यांनी िासनास सादर करावीत.
१०. दे खभाल दु रुस्ती प्रोत्साहन ऄनुदान म्हणून शदलेला शनधी ऄखर्थचत राशहल्यास सदर शनधी
परत घेण्याचे ऄशधकार िासनास राहतील.
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िासन शनणयय क्रमांकःग्रापापु-2017/प्र.क्र.01/पापु-19

2.

सदर िासन शनणयय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201701181118572628 ऄसा अहे. हा अदे ि
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे िानुसार व नावाने.

Digitally signed by Ram Apparao
Sabane
DN: CN = Ram Apparao Sabane,
C = IN, S = Maharashtra, O =
Government Of Maharashtra, OU
= Desk Officer
Date: 2017.01.19 11:49:12
+05'30'

Ram
Apparao
Sabane

(रा. ऄ. साबणे)
कायासन ऄशधकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1)

मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता शवभाग यांचे खाजगी सशचव, मंत्रालय, मुंबइ.

2)

प्रधान सशचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता शवभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबइ.

3)

सदस्य सशचव, महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरण, एक्सप्रेस टॉवसय, मुंबइ-21,

4)

शवभागीय अयुक्त (सवय).

5)

शजल्हाशधकारी (सवय) .

6)

संचालक, भूजल सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, पी.एम.टी.शबल्डींग स्वारगेट, पुणे.

7)

मुख्य काययकारी ऄशधकारी, शजल्हा पशरर्षद (सवय).

8) महालेखापाल, (लेखा व ऄनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -1, मुंबइ / महाराष्ट्र 2, नागपूर.
9)

महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -1, मुंबइ / महाराष्ट्र 2, नागपूर

10) मुख्य /ऄधीक्षक ऄशभयंता (ना व ग्रा ), म.जी.प्रा. (सवय).
11) संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, शसडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबइ
12) काययकारी ऄशभयंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा, शजल्हा पशरर्षद (सवय).
13) शजल्हा वशरष्ट्ठ भूवज्ञ
ै ाशनक, भूजल सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, चंद्रपूर.
14) शनवड नस्ती पापु-१9
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