
राज्यातील ग्रामीण पाणी परुवठा योजनाांची 
लोकवर्गणी पूणगत: रद्द करण्याबाबत  

महाराष्ट्र शासन 
पाणी परुवठा व स्वच्छता ववभार् 

शासन वनणगय क्रमाांकः ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.२२/पाप-ु०७ 
सातवा मजला, र्ोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत 

मांत्रालय, मुांबई- ४०० ००१ 
तारीख:  09 जुल,ै २०१४. 

वाचा -  
 

1) शासन वनणगय क्रमाांकः ग्रापापु-१०९२/प्र.क्र.३२८/पापु-०७, वदनाांक २७/०७/२००० 
2) शासन वनणगय क्रमाांकः ग्रापायो-१२०८/प्र.क्र.९६/पापु-०७, वदनाांक १८/०८/२००८ 
3) शासन वनणगय क्रमाांकः ग्रापाधो-११०९/प्र.क्र.१०४ (अ)/पापु-०७, वदनाांक १७/०३/२०१० 
4) शासन शुद्धीपत्रक क्रमाांकः ग्रापाधो-११०९/प्र.क्र.१०४ (अ)/पापु-०७, वदनाांक ३०/०८/२०१० 
5) शासन पवरपत्रक क्रमाांकः ग्रापाधो-११११/प्र.क्र.५८ (अ)/पापु-०७, वदनाांक १६/०५/२०११ 
6) शासन वनणगय क्रमाांकः ग्रापाधो-१११२/प्र.क्र.९६/पापु-०७, वदनाांक ०३/१०/२०१२ 
7) शासन वनणगय क्रमाांकः ग्रापाधो-१११३/प्र.क्र.६०/पापु-०७, वदनाांक ०१/०१/२०१४ 

प्रस्तावना - 
 

ग्रामीण पाणी पुरवठा कायगक्रमाच्या अांमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने सांदभाधीन क्रमाांक १ 
येथील शासन वनणगयान्वये मार्णी आधावरत लोकसहभार्ाचे लोकावभमुख धोरण स्वीकारले होते व 
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या भाांडवली खचामध्ये १० टक्के वहस्सा लोकवर्गणीचा राहील अशी तरतूद 
केलेली होती.  

ग्रामस्थाांवरील लोकवर्गणीचा भार कमी करण्यासाठी शासनाने सांदभाधीन क्रमाांक २ ते ७ येथील 
शासन वनणगय/शुद्धीपत्रक/ पवरत्रकाांद्वारे लोकवर्गणीमध्ये ववववध प्रकारे सवलत वदलेली आहे. 
वरीलप्रमाणे शासनाने ववववध उपाययोजना केल्या असल्या तरी, योजनाांची ककमत पहाता योजनेची 
लोकवर्गणी भरणे ग्रामस्थाांना/ स्थावनक स्वराज्य सांस्थाांना अवघड होऊ लार्ले आहे. ग्रामीण पाणी 
पुरवठा योजनाांसाठी आकारली जाणारी लोकवर्गणी जमा करण्यामध्येही खूप अडचणी येत असल्याच े
वनदशगनास आले आहे.   

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायगक्रमाांतर्गत महाराष्ट्र राज्याकवरता मांजूर वनधी व र्त काही वर्षांतील 
मांजूर पाणी पुरवठा योजना याांचा ववभार्स्तरावर आढावा घेण्यात आला असता असे वनदशगनास आले की, 
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तीन वर्षांपेक्षा अवधक कालावधीतील रखडलेल्या योजनाांपैकी बहुताांशी योजना लोकवर्गणी अभावी व 
लोकवर्गणीशी वनर्डीत ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता सवमतीच्या प्रश्ाांमुळे रखडल्या आहेत.  

लोकवर्गणीच्या अटीमुळे योजना राबववण्यास ववलांब होत असून कें द्र शासनाकडून प्राप्त होणारा 
वनधी पयाप्त प्रमाणात खचग होऊ शकत नाही. त्यामुळे, जर लोकवर्गणीची अट कायमस्वरूपी रद्द केली 
तर शासनाकडे अखर्चचत असलेल्या कें द्र व राज्य शासनाच्या वनधीतून प्रलांवबत पाणी पुरवठा योजना 
तातडीने पूणग केल्या जाऊ शकतात व ग्रामीण जनतेस कायमस्वरूपी पाणी पुरवठ्याच्या सोयी उपलब्ध 
करून वदल्या जाऊ शकतात.  

लोकवर्गणीची अट रद्द केल्यास पाणी पुरवठा योजना वळेेत पूणग होऊ शकतील आवण योजना 
रखडल्यामुळे वाढत जाणारी ककमत आटोक्यात येईल. तसेच भाववाढीमुळे (Cost Escalation) 
राज्यशासनावरील वाढणारा भार कमी होईल. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांचे वनयोजन, अांमलबजावणी 
व देखभाल दुरुस्ती या तीनही टप्याांमध्ये ग्रामीण जनतेचा सहभार् येत असल्यामुळे शासनाच े
लोकसहभार्ाचे धोरण देखील अबावधत राहील.   

वरील पवरस्स्थती ववचारात घेऊन मा.मांवत्रमांडळाच्या वदनाांक 02 जुलै, २०१४ रोजी झालेल्या 
बैठकीतील वनणगयानुसार राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांसाठी आकारण्यात येणारी लोकवर्गणी 
पूणगत: रद्द करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.  

 

शासन वनणगय-  

ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांसाठी आकारण्यात येत असलेली लोकवर्गणी या शासन वनणगयान्वये 
पूणगत: रद्द करण्यात येत आहे. सदर शासन वनणगय हा मा.मांवत्रमांडळाच्या वदनाांक ०२ जुलै, २०१४ रोजीच्या 
झालेल्या बैठकीतील वनणगयापासून लारू् राहील.  

यापूवी ज्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांकवरता पूणगत: अथवा अांशत: लोकवर्गणीची रक्कम जमा 
केलेली असेल तर अशी जमा केलेली लोकवर्गणीची रक्कम सांबांवधत स्थावनक स्वराज्य सांस्थेस अथवा 
अांमलबजावणी यांत्रणेस परत केली जाणार नाही. तथावप, अशा पाणी पुरवठा योजनाांमधील उवगवरत 
लोकवर्गणीची तरतूद पाणी पुरवठा योजनाांच्या ककमतीमध्ये समाववष्ट्ट करण्यात येईल.     

ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या अांमलबजावणीसाठी शासनाकडून ववतरीत केला जाणारा वनधी 
चार हप्त्यात देण्यात येईल. पवहला हप्ता ३० टक्के, दुसरा हप्ता ३० टक्के, वतसरा हप्ता ३० टक्के व 
चौथा हप्ता १० टक्के या प्रमाणात वनधीचे ववतरण करण्यात येईल. पाणी पुरवठा योजना पूणग झाल्यावर 
पुढील एक वर्षग योजना यशस्वीरीत्या चालववल्यानांतर चौथ्या हप्त्याची १० टक्के रक्कम अदा करण्यात 
येईल. 
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या ववभार्ामार्ग त ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या लोकवर्गणी सांदभात तसेच लोकवर्गणीचा भार 
कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनासांदभातील यापूवीचे सवग शासन वनणगय/ शुद्धीपत्रके/ पवरपत्रके 
या शासन वनणगयानुसार अवधक्रवमत करण्यात येत आहेत. 

सदर  शासन वनणगय हा वनयोजन ववभार्ाने अनौपचावरक सांदभग क्रमाांक १५५/१४४३, वदनाांक 
२९/०५/२०१४ व ववत्त ववभार्ाने अनौपचावरक सांदभग क्रमाांक ३५३/व्यय-३, वदनाांक १८/०६/२०१४ अन्वये 
वदलेल्या सहमती नुसार वनर्गवमत करण्यात येत आहे.  

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201407091532105528 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 (राजेश कुमार) 
 प्रधान सवचव, महाराष्ट्र शासन  
प्रत, 

1. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचव, मांत्रालय, मुांबई 
2. मा.उप मुख्यमांत्री याांचे उपसवचव, मांत्रालय, मुांबई. 
3. मा.मांत्री (सवग) याांचे खाजर्ी सवचव, मांत्रालय, मुांबई. 
4. मा. राज्यमांत्री (सवग) याांचे खाजर्ी सवचव, मांत्रालय, मुांबई. 
5. सवग सन्माननीय वववधमांडळ सदस्य, ववधानभवन, मुांबई. 
6. मा.मुख्य सवचव याांचे उपसवचव, मांत्रालय, मुांबई. 
7. सवग अप्पर मुख्य सवचव/ प्रधान सवचव/ सवचव, मांत्रालयीन ववभार् याांचे स्वीय सहायक, 

मांत्रालय, मुांबई. 
8. सदस्य सवचव, महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण, मुांबई. 
9. ववभार्ीय आयुक्त (सवग) 
10. सांचालक, भजूल सवके्षण व ववकास यांत्रणा, पुणे. 
11. मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्षद (सवग) 
12. सांचालक, समाज कल्याण सांचालनालय, पुणे. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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13. सांचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय सांस्था, बेलापूर, नवी मुांबई. 
14. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुांबई (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञयेता) 
15. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नार्पूर (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञयेता) 
16. मुख्य अवभयांता (सवग), महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण. 
17. अधीक्षक अवभयांता (सवग), महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण. 
१८.कायगकारी अवभयांता (सवग), महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण. 
१९. कायगकारी अवभयांता (सवग), ग्रामीण पाणी पुरवठा ववभार्, वजल्हा पवरर्षद (सवग) 
२०. मांत्रालयीन इतर सवग ववभार् व त्याांच्या अवधनस्त असलेली सवग कायालये. 
२१. पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभार्ातील सवग पयगवके्षीय अवधकारी व कायासने. 
२२. वनवडनस्ती, कायासन पापु-०७. 


	राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची लोकवर्गणी पूर्णत: रद्द करण्याबाबत
	शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.२२/पापु-०७
	वाचा -
	प्रस्तावना -
	शासन निर्णय-


		2014-07-10T13:15:30+0530
	Rajesh Kumar




