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प्रस्तावना  
राज्यातील ग्रामीण भागाांमध्ये उघड्यावर शौचास बसण्याच्या सामान्य जनतेच्या सवयींमध्ये 

जाणीवपुवणक बदल व्हावा, गावाांमध्ये स्वच्छ व आरोग्यदायी वातावरण रनमाण व्हाव,े त्याहीपेक्षा स्त्रीयाांचा 
सन्मान राखला जावा यादृष्ट्टीने रदनाांक ०२ मे,२००५ पासून राज्यात ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांसाठी 
हागणदारी मुक्तीचे धोरण स्स्वकारण्यात आले आहे. तसेच सांदभण क्र.२ च्या शासन रनणणयान्वये ग्रामीण 
पाणी पुरवठा योजनाांसाठी प्रस्ताव तयार करताना सांबांरधत गाव ६० टक्के हागणदारी मुक्त असणे व 
प्रगतीपथावरील योजनाांना शासन रहश्याचा दुसरा हप्ता रवतरीत करताांना सांबांरधत गाव १०० टक्के 
हागणदारी मुक्त असणे या दोन्ही अटी रवरहत करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र या अटींची काही गावात 
पुतणता होत नसल्याने ग्रामीण पाणी परुवठा कायणक्रमाच्या अांमलबजावणीवर रवपरीत पररणाम होत असून 
योजनाांकरीता रनधी रवतरीत करण्यास व योजना रवरहत कालावधीत पूणण होण्यास अिचणी रनमाण 
होत आहेत. तसेच ग्रामीण पाणी पुरवठा कायणक्रमाच्या एकां दर आर्थथक व भौरतक प्रगतीवर देखील याचा 
रवपरीत पररणाम होत असल्याचे शासनाच्या रनदशणनास येत आहे.  
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ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांसाठी रवरहत केलेली हागणदारी मुक्तीची अट राज्यातील 
टांचाईसदृश्य/दुष्ट्काळसदृश्य पररस्स्थती, ५० पैसेपेक्षा कमी आणेवारी इत्यादी कारणाांमुळे सांदभारधन 
क्र.३ ते ८ येथील शासन रनणणय/पररपत्रकाांन्वये वळेोवळेी रशथील करण्यात आली होती.  

सन २००३-२००४ पासून कें द्र शासनाने सांपूणण स्वच्छता अरभयान सुरु केले आहे. या 
अरभयानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान उांचावणे कामी महत्वाचा घटक 
असलेल्या वयैक्तीक शौचालय बाांधकामास प्राधान्य देण्यात आले आहे. या अरभयानाचे रदनाांक ०१ 
एरप्रल,२०१२ पासून रनमणल भारत अरभयान असे नामकरण करण्यात आले आहे. जनगणना २०११ 
नुसार महाराष्ट्रातील ग्रामीण कुटूांबाांची सांख्या १३०.१७ लक्ष असून यापैकी वयैक्तीक शौचालय घराच्या 
पररसरात असलेल्या ग्रामीण कुटूांबाांची सांख्या फक्त ४९.४६ लक्ष तर खुल्यास शौचास जाणाऱ्या ग्रामीण 
कुटूांबाांची सांख्या ७२.६३ लक्ष आहे. कें द्र शासनाच्या सांकेतस्थळावर सांपूणण स्वच्छता अरभयानाांतगणत 
उपलब्ध असलेली मारहती व जनगणना २०११ मध्ये उपलब्ध असलेली मारहती यामध्ये तफावत 
आढळून आल्याने कें द्र शासनाच्या मागणदशणक सूचनेनुसार राज्यात २७,९०२ ग्राम पांचायतीमध्ये रनमणल 
भारत अरभयानाांतगणत पायाभतु सवके्षण करण्यात आले. या पायाभतु सवके्षणानुसार एकूण ग्रामीण कुटूांब 
सांख्या १२५.२४ लक्ष असून यापैकी शौचालय असलेली कुटूांब सांख्या ६०.३२ लक्ष तर शौचालय 
नसलेली कुटूांब सांख्या ६४.९२ लक्ष असल्याचे रदसून आले आहे.    

जनगणना २०११ व पायाभतु सवके्षणामध्ये रनदशणनास आलेल्या मारहतीवरुन ग्रामीण भागामध्ये 
वयैक्तीक शौचालय बाांधकामाबाबत उदारसनता असल्याचे रदसून येत आहे. त्यामुळे वयैक्तीक 
शौचालय बाांधकाम व वापरास अरधक गती देणे आवश्यक असल्याने ग्रामीण पाणी पुरवठा 
योजनाांकरीता हागणदारी मुक्तीची अट पुणणपणे काढून टाकणे सांयुक्तीक ठरणार नाही. यासाठी 
सांतुलीत दृष्ट्टीकोन स्स्वकारणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांकरीता असलेल्या 
हागणदारी मुक्तीच्या अटीचा हेतू रवचारात घेता तसेच रनमणल ग्राम योजनेत महाराष्ट्र राज्याची प्रगती 
पाहता हागणदारी मुक्तीची अट पुणणत: रशथील करण्याऐवजी त्यामध्ये सुधारणा करण्याची बाब 
शासनाच्या रवचाराधीन होती.  

शासन रनणणय  
प्रस्तावनेत नमुद केलेली वस्तुस्स्थती रवचारात घेवून राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायणक्रमाांतगणत 

राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांसाठी यापुवी असलेल्या हागणदारी मुक्तीच्या धोरणात बदल 
करुन पुढीलप्रमाणे हागणदारी मुक्तीचे सुधारीत धोरण अवलांरबण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे 
अ.क्र. बाब रनधी रवतरीत करण्यासाठी हागणदारी मुक्तीची सुधारीत अट 

१ योजनेचा प्रस्ताव 
तयार करताांना 

सांबांरधत गावाने सन २०१२ मध्ये रनमणल भारत अरभयानाांतगणत झालेल्या 
पायाभतु सवके्षणानुसार (Baseline Survey) शौचालय असलेल्या कुटूांब 
सांख्येमध्ये २५ टक्के वाढ करणे अथवा एकूण कुटूांब सांख्येच्या ६० टक्के 
हागणदारी मुक्त असणे यापैकी जी कमी असेल ती. 
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अ.क्र. बाब रनधी रवतरीत करण्यासाठी हागणदारी मुक्तीची सुधारीत अट 
२ योजनेस शासन 

रनधीचा परहला हप्ता 
रवतरीत करताांना 

योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी वर नमुद केलेल्या अटीच्या अधीन 
राहून परहला हप्ता रवतरीत करण्यात यावा. 

३ योजनेस शासन 
रनधीचा दुसरा हप्ता 
रवतरीत करताांना 

सांबांरधत गावाने सन २०१२ मध्ये रनमणल भारत अरभयानाांतगणत झालेल्या 
पायाभतु सवके्षणानुसार (Baseline Survey) शौचालय असलेल्या कुटूांब 
सांख्येमध्ये ५० टक्के वाढ करणे अथवा एकूण कुटूांब सांख्येच्या ७० टक्के 
हागणदारी मुक्त असणे यापैकी जी कमी असेल ती. 

४ योजनेस शासन 
रनधीचा रतसरा हप्ता 
रवतरीत करताांना 

सांबांरधत गावाने सन २०१२ मध्ये रनमणल भारत अरभयानाांतगणत झालेल्या 
पायाभतु सवके्षणानुसार (Baseline Survey) शौचालय असलेल्या कुटूांब 
सांख्येमध्ये ७५ टक्के वाढ करणे अथवा एकूण कुटूांब सांख्येच्या ८० टक्के 
हागणदारी मुक्त असणे यापैकी जी कमी असेल ती. 

५ योजनेस शासनाचा 
अांरतम १० टक्के 
रनधी रवतरीत 
करताांना 

सांबांरधत गावाने सन २०१२ मध्ये रनमणल भारत अरभयानाांतगणत झालेल्या 
पायाभतु सवके्षणानुसार (Baseline Survey) शौचालय असलेल्या कुटूांब 
सांख्येमध्ये १०० टक्के वाढ करणे अथवा एकूण कुटूांब सांख्येच्या ९० 
टक्के हागणदारी मुक्त असणे यापैकी जी कमी असेल ती. 

सांदभारधन शासन रनणणय क्र. २ मधील पररच्छेद क्रमाांक ७.३ ब मध्ये हागणदारी मुक्तीसाठी 
नमुद केलेली अट या शासन रनणणयान्वये अरधक्रमीत करण्यात येत आहे.  

सदर शासन रनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201401221258227328 असा आहे. हा आदेश 
रिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 ( चेतन रनकम ) 
 कक्ष अरधकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधान सरचव, राजभवन, मुांबई.  
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सरचव, मांत्रालय, मुांबई. 
3. मा.उप मुख्यमांत्री याांचे सरचव, मांत्रालय, मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. मा.मांत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) याांचे खाजगी सरचव, मांत्रालय, मुांबई. 
5. मा.राज्यमांत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) याांचे खाजगी सरचव, मांत्रालय, मुांबई. 
6. मा.रवधीमांिळ सदस्य (सवण), रवधानभवन, मुांबई. 
7. अपर मुख्य सरचव/प्रधान सरचव/सरचव, सवण मांत्रालयीन रवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
8. प्रधान सरचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता रवभाग याांचे स्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई. 
9. सदस्य सरचव, महाराष्ट्र जीवन प्रारधकरण, मुांबई. 
10. रवभागीय आयुक्त (सवण),  
11. सांचालक, भजुल सवके्षण व रवकास यांत्रणा, पुणे. 
12. रजल्हारधकारी (सवण), 
13. मुख्य कायणकारी अरधकारी, रजल्हा पररषदा (सवण), 
14. सांचालक, समाज कल्याण सांचालनालय, पुणे. 
15. सांचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य सांस्था, बेलापुर, नवी मुांबई. 
16. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुांबई (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता), 
17. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता), 
१८. मुख्य अरभयांता (सवण), महाराष्ट्र जीवन प्रारधकरण 
१९. अरधक्षक अरभयांता (सवण), महाराष्ट्र जीवन प्रारधकरण/भारत रनमाण कक्ष 
२०. कायणकारी अरभयांता, ग्रामीण पाणी पुरवठा रवभाग, रजल्हा पररषदा (सवण), 
२१. मांत्रालयीन सवण रवभाग व त्याांच्या अरधपत्याखालील सवण क्षते्रीय कायालये 
२२. पाणी पुरवठा रवभागातील सवण पयणवके्षीय अरधकारी/सवण कायासने 
२३. रनवि नस्ती (कायासन पाप-ु०७) 
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