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वाचा  
1) िासन शनणणय, पाणी परुवठा व स्वच्छता शवभाग क्र.ग्रापाधो-1109/प्र.क्र.104(अ)/                

पापु-07, शद.17 माचण,2010 
2) िासन िुशिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता शवभाग क्र. ग्रापाधो-1१०९/प्र.क्र.१०४(अ)/पापु-

07. शद.30 ऑगस्ट,2010 

प्रस्तावना  
 शवत्तीय अशधकार शनयम पुस्स्तका,1978 मधील अ.क्र.5,पशरच्छेद क्र.27(2) अनुसार नागरी व 

ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनानंा प्रिासकीय मान्यता देण्याचे पूणण अशधकार पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता शवभागास आहेत. या अशधकाराचा वापर करुन ग्रामीण पाणी परुवठा योजनानंा 
प्रिासकीय मान्यता देण्यासंदभात संदभाशधन िासन शनणणय व िुशिपत्रकान्वये खालीलप्रमाणे 
आदेि शनगणशमत करण्यात आले आहेत :-  

 संदभण क्र.1 येथील िासन शनणणयान्वये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायणक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी रु.5 कोटीपयंत ककमतीच्या पाणी पुरवठा योजनानंा प्रिासकीय मान्यता 
शजल्हा पशरषदेच्या जलव्यवस्थापन सशमतीने द्यावी व त्यापेक्षा जास्त ककमतीच्या योजनानंा 
िासन स्तरावर प्रिासकीय मान्यता देण्यात येईल, अिी तरतूद करण्यात आली.  

 संदभण क्र.2 येथील िासन िुशिपत्रकान्वये रु.5 कोटीपयंत ककमतीच्या पाणी पुरवठा योजनानंा 
प्रिासकीय मान्यता देण्याचे अशधकार सबंंशधत गावाच्या ग्रामसभसे देण्यात आले.  

2. रु.5 कोटीपयंत ककमतीच्या ग्रामीण स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजनानंा सक्षम अशधकाऱयानंी ताशंत्रक 
मान्यता शदल्यानंतर त्या प्रिासकीय मान्यतेसाठी संबंशधत गावाच्या ग्रामसभकेडे पाठशवल्या जातात. 
तथाशप, ग्रामसभाकंडे रु.5 कोटीपयंतच्या मोठ्या योजनाचंी योग्यप्रकारे छाननी करणे, ताशंत्रक 
मान्यतेमध्ये काही त्रटुी असल्यास त्या फेर तांशत्रक मान्यतेसाठी सक्षम प्राशधकाऱयाकंडे परत 
पाठशवणे यासाठी त्याचं्याकडे पुरेसे मनुष्ट्यबळ अथवा ताशंत्रक/प्रिासकीय क्षमता नाही. त्यामुळे  
बऱयाच स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजनाचंी योग्य प्रकारे छाननी न होताच त्यानंा ग्रामसभमेाफण त 
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प्रिासकीय मान्यता शदली जाते. तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायणक्रमातंगणत ग्रामीण पाणी पुरवठा 
योजनाचं्या शजल्हा वार्षषक कृती आराखड्याचे आर्षथक व भौशतक प्रगतीचे संकनयंत्रण करणे ही  
पुणणपणे शजल्हा पशरषदाचंी जबाबदारी आहे. तथाशप, ग्रामीण स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजनानंा 
प्रिासकीय मान्यता देण्याचे कोणतेही अशधकार शजल्हा पशरषदेस नसल्यामुळे शजल्हा पशरषदेस 
शजल्यातील स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजनाचं्या आर्षथक व भौशतक प्रगतीचे प्रभावी संकनयंत्रण करणे 
िक्य होत नाही.  
3.  उपरोक्त वस्तुस्स्थती शवचारात घेता संदभाशधन क्र. 1 व 2 येथील िासन शनणणय व िुशिपत्रक 
यामधील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनानंा प्रिासकीय मान्यता देण्याबाबतच्या तरतूदी अशधक्रशमत 
करुन  रु.50 लक्ष पयंतच्या स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजनानंा प्रिासकीय मान्यता देण्याचे अशधकार 
ग्रामसभसे व रु.50 लक्ष ते रु.5 कोटी पयणतच्या स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजनानंा प्रिासकीय मान्यता 
देण्याचे अशधकार शजल्हा पशरषदेच्या शजल्हा जलव्यवस्थापन सशमतीस व प्रादेशिक पाणी पुरवठा 
योजनाचं्या बाबतीत रु.5 कोटीपयणतच्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनानंा प्रिासकीय मान्यता 
देण्याचे अशधकार शजल्हा पशरषदेच्या शजल्हा जलव्यवस्थापन सशमतीस देण्याची बाब िासनाच्या 
शवचाराधीन होती. 

िासन शनणणय  
प्रस्तावनेतील माशहती शवचारात घेता ग्रामीण भागातील स्वतंत्र व प्रादेशिक पाणी पुरवठा 

योजनानंा प्रिासकीय  मान्यता देण्याबाबत पुढीलप्रमाणे आदेि देण्यात येत आहेत :- 
अ.क्र योजनेचा प्रकार प्रिासकीय मान्यता देण्याचे अशधकार(दरडोई खचाच्या शनकषात बसणाऱया 

योजना) 
  ग्रामसभा शजल्हा पशरषद शजल्हा 

जलव्यवस्थापन सशमती 
          िासन  

(पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता शवभाग) 

1. स्वतंत्र पाणी 
पुरवठा योजना 

रु.50 लाखापयंत रु.50 लाख ते रु.5 कोटी रु.5 कोटीपेक्षा जास्त 

2. प्रादेशिक पाणी 
पुरवठा योजना 

-- रु.5 कोटी पयंत रु.5 कोटीपेक्षा जास्त 

 

2. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनानंा प्रकरणपरत्व े ग्रामसभचेी अथवा शजल्हा पशरषदेच्या 
जलव्यवस्थापन सशमतीची प्रथम प्रिासकीय मान्यता घेण्यात यावी. प्रिासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव 
सादर करतानंा त्यासोबत योजनेचा प्राथशमक अहवाल व अंदाजपत्रक सादर करण्यात याव.े  
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३. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाचंे अंदाजपत्रक प्रकरणपरत्व े शजल्हा पशरषदेच्या पाणी पुरवठा 
शवभागाच्या अशभयंत्यानंी अथवा महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरणाच्या अशभयंत्यानी तयार कराव.े 

४. ग्रामसभनेे प्रिासकीय मान्यता शदलेल्या योजनाचं्या बाबतीत प्रिासकीय मान्येतेचे आदेि 
ग्रामसेवकाने शनगणशमत करावते.  

५. शजल्हा जलव्यवस्थापन सशमतीने प्रिासकीय मान्यता शदलेल्या योजनाचं्या बाबतीत 
प्रिासकीय मान्यतेचे आदेि मुख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषद यानंी शनगणशमत करावते.  

६. योजनेस प्रिासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर त्यास संदभण क्र.१ येथील िासन शनणणयामध्ये 
नमुद केलेल्या सक्षम प्राशधकाऱयाचंी ताशंत्रक मान्यता घेण्यात यावी. 

७. दरडोई खचाच्या शवशहत शनकषात न बसणाऱया सवण योजनाचंे प्रस्ताव प्रिासकीय 
मान्यतेसाठी िासनास सादर करण्यात यावते. 

८. सदर िासन शनणणयातील तरतूदी िासन शनणणयाच्या शदनाकंापासून अंमलात येतील. 

९. सदर िासन शनगणशमत झाल्यानंतर ग्रामसभचे्या प्रिासकीय मान्यतेसाठी प्रलंशबत असलेले 
रु.50 लक्ष ते रु.5 कोटी ककमतीच्या स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजनाचंे प्रस्ताव शजल्हा पशरषदेच्या 
जलव्यवस्थापन सशमतीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावते. 

१०.  सदर िासन शनणणय शनयोजन व शवत्त  शवभागाच्या सहमतीने व शवत्त शवभागाने  त्याचं्या 
अनौपचशरक संदभण क्र.305/व्यय-3, शद.06 एशप्रल,2013 अन्वय े शदलेल्या मान्यतेने शनगणशमत 
करण्यात येत आहे.  

११. सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201307151544352228 असा आहे. हा आदेि 
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार व नावाने.  
 
 
 
             ( शैला ए. ) 
         उप सशचव, महाराष्ट्र िासन 
प्रत, 

1. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता ) याचंे खाजगी सशचव,मंत्रालय, मंुबई    
2. मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) याचंे खाजगी सशचव, मंत्रालय, मंुबई 
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3. प्रधान सशचव पाणी पुरवठा व स्वच्छता शवभाग याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
4. सशचव, सामाशजक न्याय व शविेष सहाय्य शवभाग याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
5. सदस्य सशचव, महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरण, मंुबई 
6. शवभागीय आयुक्त (सवण) 
7. संचालक, भजूल सवके्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे 
8. सवण मुख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषद 
9. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, पुणे, 
10. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था (WSSO) बेलापूर, नवी मंुबई 
11. महालेखापाल, महाराष्ट्र -1 मंुबई (लेखा परीक्षा/लेखा  व अनुज्ञयेता)  
12. महालेखापाल, महाराष्ट्र -2 नागपूर (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता)  
13. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थाशनक शनधी लेखा,नवी मंुबई 
14. उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थाशनक शनधी लेखा,नाशिक, पुणे,औरंगाबाद, अमरावती व 

नागपूर 
15. सवण प्रादेशिक उपसंचालक, भजूल सवके्षण व शवकास यंत्रणा 
16. सवण प्रादेशिक मुख्य अशभयंता, महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरण 
17. सवण अशधक्षक अशभयंता, महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरण मंडळ 
१८. सवण शजल्हा वशरष्ट्ठ भवूजै्ञाशनक, भजूल सवके्षण व शवकास यंत्रणा 
१९. सवण कायणकारी अशभयंता, महाराष्ट्र जीवन प्राशधकरण  
२०. सवण शजल्हा पशरषदाचंे मुख्य लेखा व शवत्त अशधकारी, 
२१. सवण कायणकारी अशभयंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा शवभाग, शजल्हा पशरषद  
२२. सवण शजल्हा समाज कल्याण अशधकारी 
२३. सवण शविेष समाज कल्याण अशधकारी 
२४. सवण शजल्हा शनयोजन अशधकारी, शजल्हाशधकारी कायालये, 
२५. सवण गट शवकास अशधकारी, पंचायत सशमती 
२६. शनयोजन शवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
२७. शवत्त शवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
२८.सामाशजक न्याय व शविेष सहाय्य शवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
२९. मंत्रालयातील इतर सवण शवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
३०. पाणी पुरवठा व स्वच्छता शवभागातील सवण पयणवके्षीय अशधकारी व कायासने 
३१. शनवडनस्ती, कायासन क्रमाकं पाप-ु07  
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