मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत
प्रादे शिक ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांना
दे खभाल-दु रुस्ती

प्रोत्साहन

अनुदान

शवतरीत करणेबाबत.

महाराष्ट्र िासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता शवभार्
िासन शनणयय क्रमांकः मुपेयो-2017/प्र.क्र.40/पापु-19
हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्य,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
तारीख: 21 माचय, २०१7

वाचा
1) िासन शनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-११09/प्र.क्र.104(अ)/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
12) िासन शनणयय क्रमांक: मुपेयो-2017/प्र.क्र.01/पापु-19, शदनांक 19 जानेवारी, २०१7

प्रस्तावना:राज्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या उद्देिाने व ग्रामीण जनतेस स्वच्छ
आशण पुरेसे शपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन दे ण्याच्या उद्देिाने संदभाधीन क्र.१० येथील शद.०७ मे, २०१६
रोजीच्या िासन शनणययान्वये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रम राबशवण्याचा शनणयय घे ण्यात आला
आहे. सदर काययक्रम सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार वर्षाकशरता राबशवण्यात येणार आहे. सदर
काययक्रम प्रामुख्याने १) नव्याने घ्यावयाच्या नळ पाणीपुरवठा योजना, २) बंद असलेल्या प्रादे शिक
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पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन व ३) प्रादे शिक ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची दे खभाल दु रुस्ती या
तीन प्रकारात राबशवण्यात येणार आहे.
सदर काययक्रमांतर्यत प्रादे शिक ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांना शवतरीत करावयाच्या
दे खभाल दु रुस्ती प्रोत्साहन अनुदानाबाबत संदभाधीन क्र.12 येथील शद.19.01.2017 रोजीच्या िासन
शनणययान्वये मार्यदियक सूचना शनर्यशमत करण्यात आल्या आहेत. सदर काययक्रमांतर्यत प्रादे शिक ग्रामीण
पाणीपुरवठा योजनांच्या दे खभाल दु रुस्तीकशरता, सन 2016-17 या आर्थथक वर्षात रु.100 कोटी इतके
अथयसंकल्पीय अनुदान मंजूर करण्यात आले असून अथयसंकल्प शवतरण प्रणालीवर रु.80 कोटी एवढे
अनुदान शवत्त शवभार्ाकडू न शवतरणासाठी उपलब्ध करुन दे ण्यात आले आहे . मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल
काययक्रमांतर्यत स्थाशनक स्वराज्य संस्थाना दे ण्यात येणारे दे खभाल दु रुस्ती प्रोत्साहन अनुदान पाणी व
स्वच्छता सहाय्य संस्था, शसडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई यांचेमाफयत स्थाशनक स्वराज्य संस्थांना
शवतरीत करण्याकशरता अथयसंकल्प शवतरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या रु.80 कोटी एवढ्या
अनुदानातून रु.55 कोटी एवढे अनुदान मुक्त व शवतरीत करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती.

िासन शनणयय:मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत प्रादे शिक पाणीपुरवठा योजनांची दे खभाल दु रुस्ती
(लेखाशिर्षय क्र.2215 9962) या घटकाकशरता अथयसंकल्प शवतरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या रु.80
कोटी एवढ्या रकमेतून रु.55 कोटी (अक्षरी रुपये पंचावन्न कोटी फक्त) इतकी रक्कम आहरण व
संशवतरण अशधकारी (रोखिाखा), पाणीपुरवठा व स्वच्छता शवभार्, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे BEAMS
प्रणालीवर शवतरीत करण्यात येत आहे. सदर रक्कम अशधदान व लेखाशधकारी, मुंबई यांच्या
कायालयातून आहरीत करण्यासाठी आहरण व संशवतरण अशधकारी तथा अवर सशचव (रोखिाखा)
(श्री.का.जा.धलपे), पाणीपुरवठा व स्वच्छता शवभार्, मंत्रालय, मुंबई यांना व शनयंत्रक अशधकारी म्हणून
उपसशचव (श्री. म. भ. सावंत), पाणीपुरवठा व स्वच्छता शवभार्, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राशधकृत करण्यात
येत आहे. सदर रक्कम आहरण व संशवतरण अशधकारी तथा अवर सशचव (रोखिाखा) यांनी अशधदान व
लेखाशधकारी, मुंबई यांच्या कायालयातून आहशरत करुन ती पाणीपुरवठा व स्वच्छता शवभार्, मं त्रालय,
मुंबई यांच्या बॅंक खात्यात जमा करावी व तद्नंतर स्वतंत्र धनादे िाद्वारे सदर रक्कम पाणी व स्वच्छता
सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांच्या बॅंक खात्यात जमा करावी. पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था,
बेलापूर यांनी सदर रक्कम खालील सूचनांनुसार खचय करावी.
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I.

या िासन शनणययान्वये शवतरीत व मुक्त करण्यात आलेल्या तरतूदीचे वाटप संदभाधीन क्र.12
येथील शदनांक 19 जानेवारी, 2017 रोजीच्या िासन शनणययातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र
जीवन प्राशधकरण व संबंशधत शजल्हा पशरर्षदांना करण्यात यावे. त्याबाबतच्या सुलभ
संदभाकशरता उदाहरण सोबतच्या पशरशिष्ट्ट-अ मध्ये दियशवण्यात आले आहे .

II.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत प्रादे शिक नळ पाणीपुरवठा योजनांना दे खभालदु रुस्ती प्रोत्साहन अनुदान शमळण्याबाबतचे प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरणाच्या बाबतीत
सदस्य सशचव यांचे स्तरावरुन व शजल्हा पशरर्षदे च्या बाबतीत मुख्य काययकारी अशधकारी यांचे
स्तरावरुन संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांना सादर
करण्यात यावेत. प्रस्ताव सादर करण्यापुवी संदभाधीन क्र.12 येथील शदनांक 19 जानेवारी,
2017 रोजीच्या िासन शनणययातील तरतुदीची पुतयता होत असल्याची खात्री करावी.

III.

सदर अनुदानाच्या रकमेचे स्वतंत्र लेखे ठे वण्यात यावेत. तसेच अनुदानाची रक्कम ज्याकशरता
मंजूर व मुक्त करण्यात आली आहे, त्या प्रयोजनाकशरताच खचय करावी.

IV.

सदर अनुदानातून वाटप होणा-या रकमेची माशहती संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था
यांनी िासनाला वेळोवेळी सादर करावी.

V.

सदर अनुदानातून पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेने केलेल्या खचाचे लेखे तपासणीचे अशधकार
महालेखापाल, महाराष्ट्र, मुंबई/नार्पूर यांना दे ण्यात येत आहेत.

VI.

पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेने प्राप्त अनुदानाची उपयोशर्ता प्रमाणपत्रे शनयशमतपणे िासनास
सादर करावी. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांनी उपयोशर्ता प्रमाणपत्रात
दियशवलेल्या मंजूर व मुक्त अनुदानाच्या व खचाच्या रकमा प्रमाशणत करुन स्वाक्षरीत कराव्यात.

VII.

सदर अनुदानाच्या खचाचा महालेखापाल कायालयात नोंदशवलेल्या खचािी ताळमेळ घालून
शवशहत अहवाल शवशहत शदनांकास लेखा अशधकारी (पापु-20), पाणीपुरवठा व स्वच्छता शवभार्,
मंत्रालय, मुंबई याच्याकडे सादर करावा.

VIII.

शवत्त शवभार्, िासन पशरपत्रक क्र. अथयसं-2016/प्र.क्र.89/अथय-3, शदनांक 20 एशप्रल, 2016
मधील तरतुदीचे काटे कोरपणे पालन करावे. तसेच उक्त पशरपत्रकान्वये आवश्यक असलेली
प्रमाणपत्रे या शवभार्ास सादर करण्यात यावीत.

3.

या शवतरीत केलेल्या अनुदानातून होणारा खचय मार्णी क्रमांक वाय-2, 2215 पाणी पुरवठा व

स्वच्छता, 01 पाणी पुरवठा, 102 ग्रामीण पाणीपुरवठा काययक्रम, (02) शजल्हा पशरर्षदांना योजनांतर्यत
अनुदाने, (02)(28) प्रादे शिक पाणीपुरवठा योजनांची दे खभाल दु रुस्ती (2215 9962)-31, सहाय्यक
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अनुदान (वेतनेत्तर) (दत्तमत) या लेखाशिर्षाखाली खची घालावा व तो सन 2016-17 या आर्थथक
वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भार्वावा.
4.

सदर िासन शनणयय शवत्त शवभार् , िासन पशरपत्रक क्र. अथयसं-2016/प्र.क्र.89/अथय-3, शदनांक

20 एशप्रल, 2016 अनुसार प्रिासकीय शवभार्ास प्रदान केलेल्या प्राशधकारानुसार शनर्यशमत करण्यात
येत आहे. सदर प्रकरणी शवत्त शवभार्ाच्या शद.20.04.2016 च्या पशरपत्रकामधील पशरच्छे द 7 ते18
मधील अटी तसेच पशरशिष्ट्टातील अ.क्र.9 मधील अ.क्र.3 ते 9 येथील बाबींची पूतयता होत आहे .
5.

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

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201703211621451928 असा आहे . हा आदे ि
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार 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: 2017.03.21 18:46:02 +05'30'

(रा. अ. साबणे)
कायासन अशधकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1)

मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता शवभार् यांचे खाजर्ी सशचव, मंत्रालय, मुंबई.

2)

मा. राज्य मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता शवभार् यांचे खाजर्ी सशचव, मंत्रालय, मुंबई.

3)

प्रधान सशचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता शवभार् यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.

4)

सदस्य सशचव, महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरण, एक्सप्रेस टरवसय, मुंबई-21,

5)

मुख्य काययकारी अशधकारी, शजल्हा पशरर्षद (सवय).

6)

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र -1, मुंबई / महाराष्ट्र 2, नार्पूर.

7)

महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -1, मुंबई / महाराष्ट्र 2, नार्पूर

8) अशधदान व लेखा अशधकारी, मुंबई
9)

मुख्य /अधीक्षक अशभयंता (ना व ग्रा ), म.जी.प्रा. (सवय).

10) संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, शसडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई
11) काययकारी अशभयंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा, शजल्हा पशरर्षद (सवय).
12) शनवड नस्ती (पापु-१9)
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िासन शनणयय क्रमांकःमुपेयो-2017/प्र.क्र.40/पापु-19

शववरणपत्र-अ
1) समजा “अ” या कायमस्वरुपी चालशवण्यात येणा-या प्रादे शिक पाणीपुरवठा योजनेचा वार्थर्षक
दे खभाल दु रुस्तीचा खचय रु. 10 लाख इतका आहे. सदर योजना आर्थथकदृष्ट्या स्वयंपुणय
होण्यासाठी वार्थर्षक रु.1100/- प्रशत घरटी प्रमाणे पाणीपट्टी आकारण्यात येत असून आकारण्यात
येणा-या पाणीपट्टीची 75 टक्के वसूली होत आहे. योजनेत समाशवष्ट्ट करपात्र घरांची/नळ
कनेक्िनची संख्या 1000 इतकी आहे.
उपरोक्त योजना कायमस्वरुपी चालशवण्यात येत असल्याने तसेच योजना आर्थथकदृष्ट्या
स्वयंपुणय होण्यासाठी शकमान पाणीपट्टी आकारण्यात येत असल्याने व आकारलेल्या पाणीपट्टीची 50
टक्केपेक्षा जास्त वसूली होत असल्याने सदर योजना शद.19.01.2017 च्या िासन शनणययातील
तरतुदीनूसार दे खभाल दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदान शमळण्यास पात्र आहे.
आकारण्यात येणारी एकूण पाणीपट्टी= 1000*1100=11,00,000/एकूण वसुली (75 टक्के)=(11,50,000*75)/100=8,25,000/दे खभाल दु रुस्तीचा खचय व पाणीपट्टी वसूली यामधील फरक=10,00,000-8,25,000=1,75,000/शद.19.1.2017 च्या िासन शनणययातील तरतुदीनूसार अनुज्ञय
े दे खभाल दु रुस्ती प्रोत्साहन अनुदान
= दे खभाल दु रुस्तीचा खचय व पाणीपट्टी वसूली यामधील फरकाच्या 60 टक्के
= (1,75,000*60)/100

= रु.1,05,000/- (रुपये एक लाख पाच हजार)

2) समजा “ब” या कायमस्वरुपी चालशवण्यात येणा-या प्रादे शिक पाणीपुरवठा योजनेचा वार्थर्षक
दे खभाल दु रुस्तीचा खचय रु. 10 लाख इतका आहे. सदर योजना आर्थथकदृष्ट्या स्वयंपुणय
होण्यासाठी वार्थर्षक रु.900/- प्रशत घरटी प्रमाणे पाणीपट्टी आकारण्यात येत असून आकारण्यात
येणा-या पाणीपट्टीची 80 टक्के वसूली होत आहे. योजनेत समाशवष्ट्ट करपात्र घरांची/नळ
कनेक्िनची संख्या 1000 इतकी आहे.
आकारण्यात येणारी एकूण पाणीपट्टी= 1000*800=8,00,000/एकूण वसुली (80 टक्के)=(8,00,000*80)/100=6,40,000/उपरोक्त योजना कायमस्वरुपी चालशवण्यात येत असली व आकारण्यात येणा-या पाणीपट्टीची
80 टक्के वसूली होत असली, तरी सदर योजना आर्थथकदृष्ट्या स्वयंपुणय होण्यासाठी आवश्यक
शकमान पाणीपट्टी (रु.10 लाख) आकारण्यात येत नसल्याने सदर योजना शद.19.01.2017 च्या
िासन शनणययातील तरतुदीनूसार दे खभाल दु रुस्ती प्रोत्साहन अनुदान शमळण्यास पात्र होणार नाही.
*********************
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