मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत
बंद पडलेल्या प्रादे शिक पाणी पुरवठा
योजनांच्या पुनरुज्जीवनाकशरता अनुदान
शवतशरत करण्याबाबत.

महाराष्ट्र िासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता शवभार्
िासन शनणयय क्रमांकः मुपेयो-2017/प्र.क्र.13/पा.पु.19(शिकाना)
जी.टी.हॉस्पीटल इमारत, ७ वा मजला,
लोकमान्य शटळक मार्य, मुंबई 400 001
तारीख: 31 मार्य, 2018

वार्ा :1) िासन शनणयय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता शवभार्, क्रमांक: ग्रापाधो-१११5/प्र.क्र.92/पापु-०७,
शदनांक 07 मे, २०१6
2) िासन पशरपत्रक, शवत्त शवभार्, क्रमांक: अर्यसं-2017/प्र.क्र.75/अर्य-3 शदनांक 18.04.2017
3) िासन पशरपत्रक, शवत्त शवभार्, क्रमांक: अर्यसं-2017/प्र.क्र.94/अर्य-3 शदनांक 30.06.2017
प्रस्तावना मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत बंद पडलेल्या 18 प्रादे शिक पाणी पुरवठा योजनांर्े
पुनरुज्जीवन करण्यास प्रिासकीय मंजुरी दे ण्यात आलेली आहे. सदर 18 योजनांपैकी 17 योजनांर्ी
अंमलबजावणी महराष्ट्र जीवन प्राशधकरणामार्यत करण्यात येत आहे. मुख्यमं त्री ग्रामीण पेयजल
काययक्रमांतर्यत बंद असलेल्या प्रादे शिक पाणी पुरवठा योजनांर्े पुनरुज्जीवन या घटका कशरता शवत्त
शवभार्ाने रु. 86.82 लाख इतका शनधी सुधारीत अंदाजाव्दारे उपलब्ध करुन शदलेला आहे. त्यानुसार
महाराष्ट्र शजवन प्राशधकरणांकडील 17 प्रादे शिक योजनांच्या पुनरुज्जीवना कशरता शनधी उपलब्ध करुन
दे ण्यार्ी बाब िासनाच्या शवर्ाराधीन होती.

िासन शनणयय मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरणा मार्यत राबशवण्यात
येणा-या 17 योजनांच्या अंमलबजावणी कशरता रु. 86,82,000/- ( रुपये िाऐंिी लाख ब्याऐंिी हजार
र्क्त ) इतका शनधी संर्ालक शवत्त, महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरण, मुंबई यानां अर्यसंकल्पीय शवतरण
प्रणालीव्दारे ( BEAMS) खालील अटींच्या अधीन राहू न मंजूर व मुक्त करण्यात येत आहे.
अटी -:
१) सदर शनधी सन 2017-18 या आर्थर्क वर्षातर् खर्य होणे आवश्यक आहे . तो व्यपर्त होणार
नाही अर्वा कोर्षार्ारातून आहशरत करुन बॅंक खात्यात काढू न ठे वला जाणार नाही यार्ी
दक्षता घेण्यात यावी.
२) महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरणाकडे शवतरीत करण्यात आलेला शनधी स्वीय प्रपंजी लेखा (PLA)
ककवा अिा अन्य खात्या मध्ये ठे वण्यात येऊ नये.
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३) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत शनधी मार्णी करतांना र्ालू आर्थर्क वर्षात
शवतशरत करण्यात आलेला शनधी, झालेला खर्य, शिल्लक शनधी इत्यादी बाबतर्ी माशहती
सादर केल्याशिवाय भशवष्ट्यात शनधी मंजूर केला जाणार नाही.
४) ज्या प्रयोजनासाठी शनधी शवतशरत करण्यात आलेला आहे , त्याबाबतर्ी भौशतक प्रर्तीर्ी
माशहती संर्ालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्र्ा, बेलापूर, नवी मुंबई यांच्या कडे दर
मशहन्यास माशसक खर्ाच्या अहवालासोबत सादर करावी. शनधीच्या वाटपार्े लेखे,
अशभलेख शवहीत काययपध्दतीनुसार, अनुदान आहरीत व शवतरीत करणा-या कायालयाच्या
स्तरावर अद्ययावत ठे वण्यात यावे. त्यार्प्रमाणे दर तीन मशहन्यानी झालेल्या खर्ार्ी,
महालेखाकार कायालयात नोंदशवण्यात आलेल्या खर्ािी पडताळणी करुन त्याबाबतर्े
शवशहत प्रमाणपत्र या शवभार्ाकडे तात्काळ सादर करावे. तसेर् कोणत्याही पशरस्स्र्तीत
मंजूर शनधीपेक्षा जास्त खर्य होणार नाही यार्ी दक्षता शनयंत्रक अशधका-याने घ्यावी.
५) महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरणाने या अनुदानातून केलेल्या खर्ार्े स्वतंत्र लेखे ठे वावेत .या
िासन शनणययातील व शदनांक 7 मे,2016 च्या िासन शनणययातील अटी व ितींर्ी व राष्ट्रीय
ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत केंद्र िासनाने घालून शदलेल्या मार्यदियक सूर्नांर्ी
महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरणाकडू न पूतयता होत आहे , यार्ी खात्री करुन घेता यावी, या साठी
महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2

मुंबई / नार्पूर यांना तसेर् या शवभार्ातील प्राशधकृत

केलेल्या अशधका-यांना लेखा पशरक्षणाकशरता संबंधीत अंमलबजावणी यंत्रणांर्ी पुस्तके व
लेखे पाहण्यार्ा अशधकार राशहल. तसेर् महालेखापाल यांना त्यांर्े काम योग्यशरतीने पार
पाडता यावे म्हणून संबंधीत अंमलबजावणी यंत्रणा संपूणय मदत व सुशवधा पुरवतील.
६) अनुदानाच्या खर्ार्ा महालेखापाल कायालयात नोंदशवलेल्या खर्ािी ताळमेळ घालावा व
ताळमेळार्े अहवाल शवशहत शदनांकांना संबंधीत अंमलबजावणी यंत्रणांनी कायासन पापु19/पापु-20, पाणी पुरवठा व स्वच्छता शवभार्, मंत्रालय, मुंबई यांना सादर करावे.
त्यार्प्रमाणे उपयोशर्ता प्रमाणपत्र महालेखापाल कायालय, मुंबई / नार्पूर व पापू-19
कायासनास सादर करावे.
७) शवत्त शवभार्, िासन पशरपत्रक क्र. अर्यसं-2017/प्र.क्र.75/अर्य-3, शदनांक 18.04.2017
मधील तरतुदींर्े काटे कोरपणे पालन करावे. तसेर् उक्त पशरपत्रकान्वये आवश्यक
असलेली प्रमाणपत्रे या शवभार्ास सादर करण्यात यावीत.
या िासन शनणययान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरण, मुंबई यांना मुक्त करण्यात आलेला शनधी
रुपये 86,82,000/- (रुपये िाऐंिी लाख ब्याऐंिी हजार र्क्त ) बाबत महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरणार्े
संर्ालक, (शवत्त) ) (श्री. सुधाकर डांर्े ) यांच्या स्वाक्षरीने तयार केलेले व अवर सशर्व, पाणी पुरवठा व
स्वच्छता शवभार्, मंत्रालय ( श्री. का. जा. धलपे ) यांनी प्रशतस्वाक्षरीत केलेले दे यक अशधदान व लेखा
अशधकारी कायालय, मुंबई यांना सादर करण्यात यावे. संर्ालक (शवत्त) (श्री. सुधाकर डांर्े ) यांना
महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरणार्े आहरण व संशवतरण अशधकारी म्हणून घोशर्षत करण्यात येत आहे. तसेर्
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अवर सशर्व, पाणी पुरवठा व स्वच्छता शवभार्, मंत्रालय (श्री. का. जा. धलपे) यांना शनयंत्रक अशधकारी
म्हणून घोशर्षत करण्यात येत आहे. सदरहू रक्कम एनईएर्टी (NEFT) प्रणालीव्दारे महाराष्ट्र जीवन
प्राशधकरण यांच्या खाती जमा करण्यात यावी.
याबाबतर्ा खर्य मार्णी क्र. वाय-2, 2215 पाणी पुरवठा व स्वच्छता, 01 पाणी पुरवठा , 102
ग्रामीण पाणी पुरवठा काययक्रम, (02) शजल्हा पशरर्षदांना योजनांतर्यत अनुदाने, (02) (27) बंद पडलेल्या
प्रादे शिक पाणीपुरवठा योजनांर्े पुनरुज्जीवन (2215 9951)- 31, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर)
(दत्तमत) या लेखािीर्षाखालील तरतुदीमधून भार्शवण्यात यावा व त्याखाली अंशतमत: खर्ी टाकण्यात
यावा.
सदर िासन शनणयय शवत्त शवभार्, िासन पशरपत्रक क्र. अर्यसं-2017/प्र.क्र.94/अर्य-3, शदनांक
30 जुन, 2017 अन्वये प्रिासकीय शवभार्ास प्रदान केलेल्या प्राशधकारानुसार शनर्यशमत करण्यात येत
आहे. तसेर् सदर प्रकरणी शवत्त शवभार्ाच्या शदनांक 18 एशप्रल, 2017 च्या पशरपत्रकातील पशरच्छे द 7 ते
18 मधील अटी व त्यासोबतच्या पशरशिष्ट्टातील अ.क्र. 8 मधील अ.क्र. 1 ते 10 मधील आवश्यक त्या
बाबींर्ी पूतयता होत आहे. पशरशिष्ट्टातील अ.क्र. 1 ते 7 येर्ील अटींर्ा संबंध येत नाही.
सदर िासन शनणयय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा संकेताक 201803311554270528 असा आहे . हा आदे ि
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.

K. J.
Dhalape
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( का.जा. धलपे )
अवर सशर्व, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1) मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता शवभार् यांर्े खाजर्ी सशर्व, मंत्रालय, मुंबई.
2) मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता शवभार् यांर्े खाजर्ी सशर्व, मंत्रालय, मुंबई.
3) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र -1, मुंबई
4) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र 2, नार्पूर
5) अपर मुख्य सशर्व, पाणी पुरवठा व स्वच्छता शवभार् यांर्े स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
6) सदस्य सशर्व, महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरण, एक्सप्रेस टॉवसय, मुंबई-21,
7) संर्ालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्र्ा, शसडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई
8) मुख्य/ अधीक्षक अशभयंता, महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरण (सवय)
9) कायासन पापु-04 व पापु-20 पाणीपुरवठा व स्वच्छता शवभार्, मंत्रालय
10) शनवड नस्ती पापु-19
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