मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत
प्रशासकीय

मंजुरी

दे ण्यात

आलेल्या

योजनांना अनुदान वितरीत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभार्
शासन वनणयय क्रमांकः मुपय
े ो-2017/प्र.क्र.13/पा.पु.19(वशकाना)
जी.टी.हॉस्पीटल इमारत, ७ िा मजला,
लोकमान्य वटळक मार्य, मुंबई 400 001
वदनांक : - 31 मार्य, 2018
िार्ा :
1) शासन वनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-११09/प्र.क्र.104(अ)/पापु-०७, वदनांक 17 मार्य, २०१0
2) शासन वनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-१११5/प्र.क्र.92/पापु-०७, वदनांक 07 मे, २०१6
3) शासन वनणयय क्रमांक: मुपयो-2016/प्र.क्र.83/पापु-19, वदनांक 25 जानेिारी २०१7
4) शासन वनणयय क्रमांक: मुपेयो-2017/प्र.क्र.13/पापु 19(वशकाना), वदनांक 15.02.2018
5) शासन पवरपत्रक, वित्त विभार्, क्रमांक: अर्यसं-2017/प्र.क्र.75/अर्य -3 वदनांक 18.04.2017
6) शासन पवरपत्रक, वित्त विभार्, क्रमांक: अर्यसं-2017/प्र.क्र.94/अर्य -3 वदनांक 30.06.2017
प्रस्तािना राज्य शासनार्ा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रम हा ग्रामीण पाणी पुरिठ्यार्ा काययक्रम सन
2016-17 ते सन 2019-20 या र्ार िर्षांच्या कालािधीत राज्यभरात राबविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री
ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत नव्याने घ्याियाच्या योजनांकवरता (लेखाशीर्षय क्र 2215 9942) सन
2017-18 या आर्थर्क िर्षात रुपये 227.13 कोटी इतका वनधी उपलब्ध करुन वदलेला आहे. सदर
वनधीतून मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या नळ
पाणी पुरिठा योजनांच्या अंमलबजािणीकवरता महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणास अनुदान मंजूर ि मुक्त
करण्यार्ी बाब शासनाच्या विर्ाराधीन होती.
वनणयय :मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या नव्याने
घ्याियाच्या नळ पाणी पुरिठा योजनांच्या अंमलबजािणीकवरता महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणास
रु. 9088.95 लाख ( अक्षरी रुपये नव्िद कोटी अठ्ठ्याऐंशी लाख पंच्याण्णि हजार फक्त ) इतका वनधी
अर्यसंकल्प वितरण प्रणालीिर (BDS) खालील अटींच्या अधीन राहू न मंजूर ि मुक्त करण्यात येत आहे.
अटी :१) संर्ालक ( वित्त ),महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण, मुंबई यांनी हे अनुदान मुख्यमंत्री ग्रामीण
पेयजल काययक्रमांतर्यत नव्याने घ्याियाच्या पाणी पुरिठा योजनांच्या अंमलबजािणी
कवरतार् खर्य होईल यार्ी दक्षता घ्यािी.
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२) सदर वनधी सन 2017-18 या आर्थर्क िर्षातर् खर्य होणे आिश्यक आहे . तो व्यपर्त होणार
नाही अर्िा कोर्षार्ारातून आहवरत करुन बॅंक खात्यात काढू न ठे िला जाणार नाही यार्ी
दक्षता घेण्यात यािी.
३) महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणाकडे वितरीत करण्यात आलेला वनधी स्िीय प्रपंजी लेखा (PLA)
ककिा अशा अन्य खात्या मध्ये ठे िण्यात येऊ नये.
४) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत वनधी मार्णी करतांना र्ालू आर्थर्क िर्षात
वितवरत करण्यात आलेला वनधी, झालेला खर्य, वशल्लक वनधी इत्यादी बाबतर्ी मावहती
सादर केल्यावशिाय भविष्ट्यात वनधी मंजूर केला जाणार नाही.
५) ज्या प्रयोजनासाठी वनधी वितवरत करण्यात आलेला आहे , त्याबाबतर्ी भौवतक प्रर्तीर्ी
मावहती संर्ालक, पाणी ि स्िच्छता सहाय्य संस्र्ा, बेलापूर, निी मुंबई यांच्या कडे दर
मवहन्यास मावसक खर्ाच्या अहिालासोबत सादर करािी. वनधीच्या िाटपार्े लेखे,
अवभलेख विहीत काययपध्दतीनुसार अनुदान आहरीत ि वितरीत करणा-या कायालयाच्या
स्तरािर अद्ययाित ठे िण्यात यािे. त्यार्प्रमाणे दर तीन मवहन्यानी झालेल्या खर्ार्ी,
महालेखाकार कायालयात नोंदविण्यात आलेल्या खर्ाशी पडताळणी करुन त्याबाबतर्े
विवहत प्रमाणपत्र या विभार्ाकडे तात्काळ सादर करािे. तसेर् कोणत्याही पवरस्स्र्तीत
मंजूर वनधीपेक्षा जास्त खर्य होणार नाही यार्ी दक्षता वनयंत्रक अवधका-याने घ्यािी.
६) महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणाने या अनुदानातून केलेल्या खर्ार्े स्ितंत्र लेखे ठे िािेत. या
शासन वनणययातील ि वदनांक 7 मे, 2016 च्या शासन वनणययातील अटी ि शतींर्ी ि
NRDWP या योजनेंतर्यत केंद्र शासनाने घालून वदलेल्या मार्यदशयक सूर्नांर्ी महाराष्ट्र
जीिन प्रावधकरणाकडू न पूतयता होत आहे, यार्ी शासनाला खात्री करुन घेता यािी, यासाठी
महालेखापाल, महाराष्ट्र- १ /२, मुंबई/नार्पूर यांना तसेर् या विभार्ातील प्रावधकृत
केलेल्या अवधकाऱयांना लेखा पवरक्षणाकरीता महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणार्ी पुस्तके ि लेखे
पाहण्यार्ा अवधकार राहील. तसेर् महालेखापाल यांना त्यांर्े काम योग्यवरतीने पार पाडता
यािे म्हणून महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण संपूणय मदत ि सुविधा पुरितील.
७) अनुदानाच्या खर्ार्ा महालेखापाल कायालयात नोंदविलेल्या खर्ाशी ताळमेळ घालािा ि
ताळमेळार्े अहिाल विवहत वदनांकांना महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण यांनी कायासन
पापु-१9 / पापु-२०, पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभार्, मंत्रालय, मुंबई यांना सादर करािे.
त्यार्प्रमाणे उपयोवर्ता प्रमाणपत्र महालेखापाल कायालय, मुंबई / नार्पूर ि पापु-१9
कायासनास सादर करािे.
८) वित्त विभार्, शासन पवरपत्रक क्र. अर्यस-ं 2017/प्र.क्र.75/अर्य-3, वदनांक 18.04..2017
मधील तरतुदींर्े काटे कोरपणे पालन करािे. तसेर् उक्त पवरपत्रकान्िये आिश्यक
असलेली प्रमाणपत्रे या विभार्ास सादर करण्यात यािीत.
2.

याबाबतर्ा खर्य “मार्णी क्र. िाय-2, 2215 पाणी पुरिठा ि स्िच्छता, 01 पाणी पुरिठा, 102

ग्रामीण पाणी पुरिठा काययक्रम, (02) वजल्हा पवरर्षदांना योजनांतर्यत अनुदाने, (02)(26) मुख्यमंत्री
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ग्रामीण पेयजल काययक्रम (2215 9942)- 31, सहाय्यक अनुदाने (िेतनेत्तर) (दत्तमत) या
लेखावशर्षाखालील तरतुदीमधून भार्विण्यात यािा ि त्याखाली अंवतमत: खर्ी टाकण्यात यािा.
3.

या शासन वनणययान्िये महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण, मुंबई यांना मुक्त करण्यात आलेला वनधी

रुपये 9088.95 लक्ष ( अक्षरी रुपये नव्िद कोटी अठ्ठ्याऐंशी लाख पंर्ाण्णि हजार फक्त ) बाबत
महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणार्े संर्ालक, (वित्त) ( श्री. सुधाकर डांर्े) यांच्या स्िाक्षरीने तयार केलेले ि
अिर सवर्ि पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभार्, (श्री. का. जा.धलपे ) यांनी प्रवतस्िाक्षरीत केलेले दे यक
अवधदान ि लेखा अवधकारी कायालय, मुंबई यांना सादर करण्यात यािे. संर्ालक, (वित्त)
( श्री. सुधाकर डांर्े) यांना महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणार्े आहरण ि संवितरण अवधकारी म्हणून घोवर्षत
करण्यात येत आहे तसेर् अिर सवर्ि, पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभार्, (श्री. का. जा.धलपे) यांना
वनयंत्रक अवधकारी म्हणून घोवर्षत करण्यात येत आहे . सदरहू रक्कम एनईएफटी (NEFT) प्रणालीद्वारे
महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण यांच्या खाती जमा करण्यात यािी.
4.

सदर शासन वनणयय वित्त विभार्, शासन पवरपत्रक क्र. अर्यसं-2017/प्र.क्र.94/अर्य-3, वदनांक

30 जुन, 2017 अन्िये प्रशासकीय विभार्ास प्रदान केलेल्या प्रावधकारानुसार वनर्यवमत करण्यात येत
आहे. तसेर् सदर प्रकरणी वित्त विभार्ाच्या वदनांक 18 एवप्रल, 2017 च्या पवरपत्रकातील पवरच्छे द 7 ते
18 मधील अटी ि सोबतच्या पवरवशष्ट्टातील अ.क्र. 8 मधील अ.क्र. 1 ते 10 मधील आिश्यक त्या
बाबींर्ी पूतयता होत आहे. पवरवशष्ट्टातील अ.क्र. 1 ते 7 येर्ील अटींर्ा संबंध येत नाही.
सदर शासन वनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा सांकेताक क्र. 201803281636483228 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

K. J.
Dhalape
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( का.जा. धलपे )
अिर सवर्ि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा. मंत्री, पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभार् यांर्े खाजर्ी सवर्ि, मंत्रालय, मुंबई.
2) मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभार् यांर्े खाजर्ी सवर्ि, मंत्रालय, मुंबई.
3) महालेखापाल (लेखा पवरक्षा/लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र- 1 मुंबई
4) महालेखापाल (लेखा पवरक्षा/लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र - 2 नार्पूर
5) अपर मुख्य सवर्ि, (पा.पु.ि स्ि.वि) यांर्े स्िीय सहाय्यक.
6) सदस्य सवर्ि, महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण, एक्सप्रेस टॉिसय, मुंबई-21
7) उपसवर्ि ( अर्य संकल्प), वित्त विभार्, मंत्रालय, मुंबई
8) संर्ालक, पाणी ि स्िच्छता सहाय्य संस्र्ा, बेलापूर, निी मुंबई
9) अवधदान ि लेखावधकारी, मुंबई
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10) संर्ालक (वित्त), महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण, वसडको भिन ,बेलापूर, निी मुंबई
11) मुख्य / अधीक्षक अवभयंता, महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण ( सिय )
12) वनयोजन विभार्, कायासन - 1443/ वित्त विभार् कायासन - व्यय 3.
13) पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभार्ातील कायासने क्र. पा.पु.04, पा.पु.20.
14) वनिडनस्ती पापु-19 कायासन

