
राज्यातील ग्रामीण पाणी परुवठा योजनाांसाठी 
लोकवर्गणीचे सुधाररत धोरण.  

महाराष्ट्र शासन 
पाणी परुवठा व स्वच्छता रवभार् 

शासन रनणगय क्रमाांकः ग्रापाधो 1113/प्र.क्र.60/ पापु-07 
सातवा मजला, र्ोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत  

नवीन मांत्रालय, मुांबई 400 001 
तारीख:   01 जानेवारी, 2014 

वाचा   
1) शासन रनणगय क्रमाांकः ग्रापापु 1092/प्र.क्र.328/पापु-07, रदनाांक 27 जुलै, 2000 
2) शासन रनणगय क्रमाांकः ग्रापायो 1208/प्र.क्र.96/पापु-07, रदनाांक 18 ऑर्स्ट, 2008 
3) शासन रनणगय क्रमाांकः ग्रापाधो 1109/प्र.क्र.104 (अ)/पापु-07, रदनाांक 17 माचग, 2010 
4) शासन शुद्धीपत्रक क्रमाांकः ग्रापाधो 1109/प्र.क्र.104(अ)/पापु-07, रद.30 ऑर्स्ट, 2010 
5) शासन पररपत्रक क्रमाांकः ग्रापाधो 1111/प्र.क्र. 58 (अ)/ पापु-07, रदनाांक 16 मे, 2011 
6) शासन रनणगय क्रमाांकः ग्रापाधो 1112/प्र.क्र.96/पापु-07, रदनाांक 03 ऑक्टोबर, 2012 

प्रस्तावना  
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या अांमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने सांदभग क्रमाांक 1 येथील 

शासन रनणगयान्वये मार्णी आधाररत लोकसहभार्ाचे धोरण स्वीकारलेले आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा 
योजनाांसांदभात लोकसहभार्ाची अट ठेवल्यास लोकाांमध्ये योजनेबद्दल आपलेपणाची भावना रनमाण 
होईल व पयायाने योजनेवर यायाांची देखरेखही राहील या भिरमकेतिन ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या 
भाांडवली खचामध्ये 10 टक्के रहस्सा लोकवर्गणीचा राहील अशी तरतिद केलेली आहे. तसेच, 
सांदभाधीन क्रमाांक 2 ते 6 येथील शासन रनणगय/ शुद्धीपत्रक/पररपत्रकाांद्वारे ग्रामीण पाणी पुरवठा 
योजनाांच्या लोकवर्गणीत रवरवध प्रकारे सवलत देण्यात आलेली आहे.  

ग्रामस्थाांवरील लोकवर्गणीचा भार कमी करण्यासाठी वर नमिद सांदभाधीन शासन रनणगय/ 
शुद्धीपत्रक/पररपत्रक क्रमाांक 2 ते 6 द्वारे शासनाने रवरवध उपाययोजना केल्या असल्या तरी, योजनाांची 
ककमत पहाता योजनेच्या ूकि ण भाांडवली खचाच्या 10 टक्के लोकवर्गणी भरणे ग्रामस्थाांना/ स्थारनक 
स्वराज्य सांस्थाांना अवघड होऊ लार्ले आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांसाठी शासकीय अनुदान 
लोकवर्गणीच्या प्रमाणात रवतररत करावयाचे असल्याने, स्वाभारवकपणे योजनाांची कामे रखडतात. 
महाराष्ट्र राज्यात ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांसाठी आकारली जाणारी लोकवर्गणी जमा करण्यामध्ये 
येणा-या अडचणी रवचारात घेता याया दिर करण्यासाठी लोकवर्गणी ही ग्रामस्थाांच्या आर्थथक स्स्थतीनुसार 
आकारने योग्य होईल. मा. मांत्रीमांडळाच्या रदनाांक 12 रडसेंबर, 2013 रोजी झालेल्या बैठकीतील 
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रनणगयानुसार राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांसाठी लोकवर्गणीचे सुधाररत धोरण राबरवण्याची 
बाब शासनाच्या रवचाराधीन होती. 

शासन रनणगय  
प्रस्तावनेत नमिद केलेली वस्तुस्स्थती रवचारात घेता राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा 

योजनाांसाठी आकारण्यात येणा-या लोकवर्गणी व रनधी रवतरण या सांदभात पुढीलप्रमाणे सुधाररत 
धोरण अवलांरबण्यात येत आहे.   

1) ज्या र्ावाांमध्ये/ वाड्ाांमध्ये/वस्यायाांमध्ये आतापयंत नळ पाणी पुरवठा योजना राबरवण्यात 
आलेल्या नाहीत, अशा र्ावाांमध्ये/ वाड्ाांमध्ये/ वस्यायाांमध्ये प्ररतव्यक्ती प्ररतरदन 40 ककवा 
55 रलटर क्षमतेच्या नवीन नळ पाणी पुरवठा योजना राबरवण्यासाठी लोकवर्गणीची अट 
लार्ि राहणार नाही. 

2) उपरोक्त क्रमाांक 1 मध्ये नमिद केलेल्या पररस्स्थती व्यरतररक्त इतर सवग प्रकरणी 
लोकवर्गणीची अट खालील तक्यायात नमिद केल्याप्रमाणे राहील. 

अ.क्र. आर्थथक 
दजा 

लोकवर्गणी 
दरडोई दररदवशी पाणी परुवठा 

40/55 रलटर 70 रलटर 135 रलटर 
1 दाररद्र्य 

रेषेवरील 
लोकाांसाठी 
(APL) 

योजनेच्या ूकि ण भाांडवली 
खचाच्या 10 टक्के अथवा 
प्ररत कुटुांब रु.800/- 
यापैकी जी रक्कम कमी 
असेल ती रक्कम  

योजनेच्या ूकि ण भाांडवली 
खचाच्या 10 टक्के अथवा 
प्ररत कुटुांब रु.1200/- 
यापैकी जी रक्कम कमी 
असेल ती रक्कम  

योजनेच्या ूकि ण भाांडवली 
खचाच्या 10 टक्के अथवा 
प्ररत कुटुांब रु.1600/- 
यापैकी जी रक्कम कमी 
असेल ती रक्कम  

२ दाररद्र्य 
रेषेखालील 
लोकाांसाठी 
(BPL) 

योजनेच्या ूकि ण भाांडवली 
खचाच्या  5 टक्के अथवा 
प्ररत कुटुांब रु.400/- 
यापैकी जी रक्कम कमी 
असेल ती रक्कम  

योजनेच्या ूकि ण भाांडवली 
खचाच्या 5 टक्के अथवा 
प्ररत कुटुांब रु.600/- 
यापैकी जी रक्कम कमी 
असेल ती रक्कम  

योजनेच्या ूकि ण भाांडवली 
खचाच्या 5 टक्के अथवा 
प्ररत कुटुांब रु.800/- 
यापैकी जी रक्कम कमी 
असेल ती रक्कम  

 
(अ) कोणयायाही कुटुांबाकडिन वरील मयादेपेक्षा जास्त रक्कम लोकवर्गणी म्हणिन आकारता 

येणार नाही.  
(ब) प्रस्तुत लोकवर्गणीची रक्कम ग्रामपांचायतीने स्वत:च्या उयापन्नातिन अथवा लाभार्थ्यांकडिन 

वसिल करून भरण्याची मुभा राहील. तथारप, लोकवर्गणीची रक्कम ग्रामपांचायतीने 
स्वत:च्या उयापन्नातिन भरली तरी योजना कायास्न्वत झाल्यावर सांबांरधत लोकवर्गणी 
पाणीपट्टीसोबत वसिल करणे ग्रामपांचायतीस बांधनकारक राहील.  
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(क) लोकवर्गणीची 50 टक्के रक्कम ग्राम, आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा स्वच्छता व पयावरण 
सरमतीच्या बँक खायायावर जमा केल्यानांतर शासन सहभार्ाच्या रकमेपैकी 30 टक्के रक्कम 
परहलां हप्ता म्हणिन रवतररत करण्यात येईल. या रनधीतिन सरमतीने केवळ स्त्रोत रवकासाची 
कामे हाती घेऊन ती पिणग करावीत. स्त्रोताच्या क्षमतेबाबत भिजल सवके्षण व रवकास यांत्रणेच े
योग्यता प्रमाणपत्र घेतल्यानांतरच इतर कामे हाती घ्यावीत.  

(ड) लोकवर्गणीची उवगररत 50 टक्के रक्कम जमा केल्यानांतर (म्हणजचे लोकवर्गणीची 100 
टक्के रक्कम जमा झाल्यानांतर) शासन रहश्याच्या दुस-या हप्यायाची 30 टक्के रक्कम 
रवतररत करण्यात येईल.  

(इ) वरील रकमेचा पिणग रवरनयोर् झाल्यानांतर शासन रहश्याच्या रतस-या हप्यायाची 30 टक्के 
रक्कम रवतररत करण्यात येईल. उवगररत 10 टक्के रनधी योजना पुढील ूक वषग सुरळीत 
चालरवल्यानांतर रवतररत करण्यात येईल.  

सदर शासन रनणगयाच्या तरतुदी मा.मांत्रीमांडळाच्या बठैकीत झालेल्या रनणगयापासिन (रदनाांक 12 
रडसेंबर, 2013 पासिन) लार्ि होतील. रदनाांक 12 रडसेंबर, 2013 पिवी प्रशासकीय मान्यता रमळिन, कायारांभ 
आदेश (Work Order) देण्यात आलेल्या योजनाांसाठी या शासन रनणगयाच्या तरतुदी लार्ि राहणार नाहीत. 

ग्रामीण पाणी परुवठा योजनाांच्या लोकवर्गणी सांदभात रनर्गरमत करण्यात आलेले यापिवीच े
सांदभाधीन क्रमाांक 2, 4, 5 व 6 येथील शासन रनणगय/ पररपत्रक/ शुद्धीपत्रक या शासन रनणगयान्वये 
अरधक्ररमत करण्यात येत आहेत.  

सदरचा शासन रनणगय हा रनयोजन व रवत्त रवभार्ाने अनौपचाररक सांदभग क्रमाांक अनुक्रमे 
243/1443, रदनाांक 10/09/2013 व 498/व्यय 3, रदनाांक 20/09/2013 अन्वये प्राप्त अरभप्रायाांचा रवचार 
करून रनर्गरमत करण्यात येत आहे.  

सदर शासन रनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असिन यायाचा सांकेताक 201401011718301228 असा आहे. हा आदेश रडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 (शैला ू.) 
 उपसरचव, महाराष्ट्र शासन  
प्रत, 

1. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सरचव, मांत्रालय, मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन रनणगय क्रमाांकः ग्रापाधो १११३/ प्र.क्र.६०/पापु-०७ 

 

पषृ्ठ 4 पैकी 4  
 

2. मा. उपमुख्यमांत्री याांचे उपसरचव, मांत्रालय, मुांबई. 
3. मा. मांत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता रवभार्) याांचे खाजर्ी सरचव, मांत्रालय, मुांबई. 
4. मा. मांत्री (सवग) याांचे खाजर्ी सरचव, मांत्रालय, मुांबई. 
5. मा. राज्यमांत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता रवभार्) याांचे खाजर्ी सरचव, मांत्रालय, मुांबई.  
6. मा. राज्यमांत्री (सवग) याांचे खाजर्ी सरचव, मांत्रालय, मुांबई.  
7. सवग रवरधमांडळ सदस्य, रवधानभवन, मुांबई. 
8. मा. मुख्य सरचव याांचे उपसरचव, मांत्रालय, मुांबई. 
9. प्रधान सरचव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता रवभार्) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई. 
10. सवग अप्पर मुख्य सरचव/प्रधान सरचव/ सरचव (मांत्रालयीन रवभार्) याांचे स्वीय सहायक, 

मुांबई.  
11. सदस्य सरचव, महाराष्ट्र जीवन प्रारधकरण, मुांबई. 
12. रवभार्ीय आयुक्त (सवग) 
13. सांचालक, भिजल सवके्षण व रवकास यांत्रणा, पुणे 
14. मुख्य कायगकारी अरधकारी, रजल्हा पररषदा (सवग) 
15. सांचालक, समाज कल्याण सांचालनालय, पुणे. 
16. सांचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय सांस्था, बेलापुर, नवी मुांबई. 
17. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, मुांबई (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञयेता) 
18.महालेखापल, महाराष्ट्र-2, नार्पिर (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञयेता) 
19. मुख्य अरभयांता (सवग), महाराष्ट्र जीवन प्रारधकरण. 
20. अधीक्षक अरभयांता (सवग), महाराष्ट्र जीवन प्रारधकरण. 
21. कायगकारी अरभयांता (सवग), महाराष्ट्र जीवन प्रारधकरण. 
22. कायगकारी अरभयांता (सवग), ग्रामीण पाणी पुरवठा रवभार्, रजल्हा पररषदा सवग.  
23. मांत्रालयीन इतर सवग रवभार् व यायाांच्या अरधनस्त असलेली सवग कायालये. 
24.  पाणी पुरवठा व स्वच्छता रवभार्ातील सवग पयगवके्षीय अरधकारी व कायासने. 
25. रनवडनस्ती, कायासन क्रमाांक, पापु-07. 
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