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वाचा
1) िासन शनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-१११5/प्र.क्र.92/पापु-०७, शदनांक 07 मे, २०१6
2) िा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 िुध्द व
पुरेसे शपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन दे ण्याच्या उद्देिाने शवभार्ाच्या संदभाधीन क्र.1 येथील शद.07 मे,
2016 रोजीच्या िासन शनणययान्वये राज्यात सन 2016-17 ते 2019-20 या कालावधीत मुख्यमंत्री
ग्रामीण पेयजल काययक्रम राबशवण्यात येत आहे. सदर काययक्रमांतर्यत प्रादे शिक नळ पाणीपुरवठा
योजनांच्या दे खभाल दु रुस्तीकशरता प्रत्येक वर्षी रु.100.00 कोिी इतका शनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात
येणार आहे. सदर शनधी प्रादे शिक पाणीपुरवठा योजनांना प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या स्वरुपात शवतरीत
करण्याचा शनणयय संदभाधीन क्र.2 येथील शद.19 जानेवारी, 2017 रोजीच्या िासन शनणययान्वये घेण्यात
आला आहे. तथाशप, जास्तीत जास्त प्रादे शिक पाणीपुरवठा योजनांना प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ व्हावा
व ग्रामस्थांना पाणीपट्टी भरण्यास प्रोत्साहन शमळावे याकशरता शद.19 जानेवारी, 2017 रोजीच्या िासन
शनणययातील मार्यदियक सूचनामध्ये सुधारणा करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती.

िासन शनणयय:प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्स्थती शवचारात घेता, संदभाधीन क्र.2 येथील शद.19 जानेवारी,
2017 रोजीचा िासन शनणयय अशधक्रशमत करण्यात येत आहे . मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत
दे खभाल दु रुस्ती प्रोत्साहन अनुदान शवतरीत करावयाची सुधाशरत काययपध्दती खालीलप्रमाणे राहील.

िासन शनणयय क्रमांकः मुपय
े ो-2017/प्र.क्र.01/पापु-19

2.

राज्यातील ग्रामीण भार्ातील चालशवण्यात येत असलेल्या सवयच प्रादे शिक पाणीपुरवठा योजना

(कायमस्वरुपी तसेच हंर्ामी) ह्या मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत दे खभाल दु रुस्ती प्रोत्साहन
अनुदान शमळण्यास पात्र राहतील. त्यानुसार प्रादे शिक पाणीपुरवठा योजना चालशवणा-या
संस्था/यंत्रणांना खालील सुत्रानुसार त्यांच्या पाणीपट्टी वसुलीच्या प्रमाणात दे खभाल दु रुस्ती प्रोत्साहन
अनुदान दे य राहील.
अ) र्ुरुत्व आधाशरत प्रादे शिक पाणीपुरवठा योजनांकशरता:प्रोत्साहन अनुदान= (सन 2017-18 वर्षातील दे खभाल दु रुस्ती खचय/2) X (सन 2017-18 वर्षातील
एकूण पाणीपट्टी वसुली/ सन 2017-18 वर्षातील एकूण पाणीपट्टी आकारणी)
ब) शवद्युत खचय असलेल्या प्रादे शिक पाणीपुरवठा योजनांकशरता:प्रोत्साहन अनुदान= (सन 2017-18 वर्षातील शवद्युत खचय) X (सन 2017-18 वर्षातील एकूण पाणीपट्टी
वसुली/ सन 2017-18 वर्षातील एकूण पाणीपट्टी आकारणी)

3.

प्रादे शिक नळ पाणीपुरवठा योजनांना दे खभाल-दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदान शमळण्याबाबतचे

प्रस्ताव सदस्य सशचव, महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरण (मजीप्रा कडील योजनांच्या बाबतीत) व मुख्य
काययकारी अशधकारी, शजल्हा पशरर्षद (शजल्हा पशरर्षद/शिखर सशमतीकडील योजनांच्या बाबतीत) यांचे
स्तरावरुन संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांना सादर करावेत.
4.

दे खभाल-दु रुस्ती प्रोत्साहन अनुदान हा पाणीपट्टी वसुलीला शवकल्प/पयाय नाही. त्यामुळे

योजना आर्थथकदृष्ट्िया स्वयंपूणय होण्यासाठी आवश्यक पाणीपट्टीची आकारणी करणे व आकारलेल्या
पाणीपट्टीच्या जास्तीत जास्त वसूलीसाठी प्रयत्न करणे ही संबंशधत ग्रामपंचायत/शजल्हा पशरर्षदे ची
जबाबदारी राहील.
5.

उपरोक्तप्रमाणे उपलब्ध करुन दे ण्यात येणारे प्रोत्साहन अनुदान हे प्रादे शिक पाणीपुरवठा

योजना चालशवणा-या संस्था/यंत्रणांमार्फयत सदर योजनेच्या दे खभाल दु रुस्ती कशरताच वापरण्यात
यावे. सदर अनुदान ग्रामपंचायतीना वािप करण्यात येऊ नये.
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6.

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

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201811261225407628 असा आहे . हा आदे ि
शडजीिल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.
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(रा. अ. साबणे)
कायासन अशधकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1)

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

2)

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

3)

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

4)

सदस्य सशचव, महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरण, एक्सप्रेस िॉवसय, 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) मुख्य /अधीक्षक अशभयंता, महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरण (सवय).
9)

संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, शसडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई

10) काययकारी अशभयंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा, शजल्हा पशरर्षद (सवय).
11) शनवड नस्ती पापु-१9
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