
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या दरडोई 
खर्चाच्या ननकषात सुधारणा करण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
पाणी परुवठा व स्वच्छता नवभाग 

शासन ननणणय क्रमाांकः ग्रापाधो-१२०८/प्र.क्र.५२/पाप-ु०७ 
मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२. 

तारीख:   09  ऑक्टोबर, २०१३ 

वार्चा  
1) शासन ननणणय क्रमाांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता नवभाग क्र.ग्रापापु-१०९५/प्र.क्र.११२४/ 

पापु-०७, नद.१८ मे,१९९६ 
2) शासन ननणणय क्रमाांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता नवभाग क्र.ग्रापाधो-११०८/प्र.क्र.५२/    

पाप-ु०७, नद.१३ ऑगस्ट,२०१२ 
3) शासन ननणणय क्रमाांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता नवभाग क्र.ग्रापाधो-१११०/प्र.क्र.१३० (III)/ 

पापु-०७, नद. ७ जून,२०१२ 
4) भारत सरकारच्या पेयजल व स्वच्छता मांत्रालयार्चे पत्र क्र.W-11014/०२/२०१०-

NRDWP, नद.३ जानेवारी, २०१३ 

 
प्रस्तावना  

सांदभानधन शासन ननणणय क्र.१ अन्वय ेग्रामीण पाणी पुरवठा कायणक्रमाांतगणत दरनदवशी दरडोई 
५५ नलटर पाणी पुरवठा करण्यासाठी दरडोई खर्चार्चे ननकष नननित करण्यात आले होते. दरम्यानच्या 
काळात दरडोई दरनदवशी ५५ नलटर ऐवजी दरडोई दरनदवशी ४० नलटर पाणी परुवठा हे कें द्र 
शासनाने स्स्वकारलेले धोरण, सन १९९६ ते २०१३ या कालावधीत पाणी पुरवठा योजनाांच्या 
सानहत्याच्या ककमतीमध्ये झालेली वाढ, राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या दरडोई खर्चाच्या 
ननकषात वाढ करण्याबाबत मा.लोकप्रनतननधींर्ची मागणी तसेर्च कायणकारी अनभयांता, ग्रामीण पाणी 
पुरवठा नवभाग, नजल्हा पनरषद याांर्चेकडून मानसक आढावा बैठकाांमध्ये करण्यात येणारी मागणी 
नवर्चारात घेता दरडोई खर्चाच्या ननकषात पाणी गुणवत्ता बानधत गावाांसाठी ५०% व नबगर पाणी गुणवत्ता 
बानधत गावाांसाठी ३०% अशी वाढ सांदभण क्र.२ येथील शासन ननणणयान्वये करण्यात आली आहे.  

ग्रामीण पाणी पुरवठा कायणक्रमाच्या प्रर्चनलत धोरणानुसार राज्यात सध्या दरडोई दरनदवशी ४० 
नलटर क्षमतेच्या पाणी पुरवठा योजना घेतल्या जातात. सांदभण क्र.३ येथील शासनननणणयान्वये  
मलनन:सारण योजना नसलेल्या शहरात ७० नलटसण दरडोई दरनदवशी नुसार नपण्यार्चे पाणी पुरवठा 
करण्यार्चे धोरण स्स्वकारण्यात आले आहे. तसेर्च, कें द्र शासनाच्या सांदभण क्र.४ येथील पत्रान्वये १२ व्या 
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पांर्चवार्षषक योजनेत दरडोई दरनदवशी ५५ नलटर प्रमाणे पाणी पुरवठा करण्यार्चे उनिष्ट्ट असून त्याप्रमाणे 
राज्याांनी पाणी पुरवठा योजना तयार करण्याच्या सुर्चना नदल्या आहेत. दरडोई खर्चाच्या सुधारीत 
दराबाबत मा.मांत्री मांडळाच्या नद.११ सप्टेंबर,२०१३ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या ननणणयाच्या अनुषांगाने 
शासन ननणणय ननगणनमत करण्यार्ची बाब शासनाच्या नवर्चाराधीन होती. 

शासन ननणणय  
प्रस्तावनेत नमुद केलेली मानहती नवर्चारात घेता ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या दरडोई 

खर्चाच्या ननकषात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 
क्षते्र नद.१८ 

मे,१९९६ 
च्या शासन 

ननणणया 
प्रमाणे 
दरडोई 
खर्चार्ची 
मयादा  

दरडोई खर्चार्च ेसुधानरत दर 
४० नलटर दरडोई 
दरनदवशी (नद.१८ 

मे,१९९६ च्या शासन 
ननणणयातील दरात ३०% 

वाढ करुन अथवा 
नद.१३.८.२०१२ च्या 
शासनननणणयातील 

नबगर पाणी गुणवत्ता 
बानधत गावाांप्रमाणे) 

५५ नलटर 
दरडोई 

दरनदवशी 
( सन 

१९९६ र्चे 
दर x 1.5)  

७० नलटर 
दरडोई 

दरनदवशी 
(५५ LPCD 
च्या दरात 
१०% वाढ 

करुन) 

कोकण वगळता राज्याच्या इतर भागासाठी 
१) ननदेर्षशत डोंगरी भाग २१२० २७५६ ३१८० ३४९८ 
२) ३० मीटरपेक्षा जास्त स्टॅटीक 

नलप्ट असलेल्या नळ योजना 
१७९० २३२७ २६८५ २९५३ 

३) ३० मीटरपयणत स्टॅटीक नलप्ट 
असलेल्या नळ योजना 

१३९० १८०७ २०८५ २२९३ 

कोकण क्षते्रासाठी 
१) ननदेर्षशत डोंगरी भाग २३३० ३०२९ ३४९५ ३८४४ 
२) ३० मीटरपेक्षा जास्त स्टॅटीक 

नलप्ट असलेल्या नळ योजना 
१९७० २५६१ २९५५ ३२५० 

३) ३० मीटरपयणत स्टॅटीक नलप्ट 
असलेल्या नळ योजना 

१५३० १९८९ २२९५ २५२४ 

दरडोई खर्चाच्या उपरोक्त ननकषात बसणाऱ्या पाणी पुरवठा योजनाांना सांबांनधत सक्षम 
प्रानधकाऱ्याांनी मान्यता द्यावी.   
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जास्तीत जास्त योजना नवभागाच्या स्तरावर ननकाली ननघाव्यात यासाठी उपरोक्त नवनहत 
ननकषाच्या १००% पयंत जास्त दरडोई खर्चण असलेल्या योजनाांना पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
नवभागाकडून शासनस्तरावरुन मान्यता देण्यात येईल. 

उपरोक्त नवनहत ननकषाच्या १००% हून अनधक दरडोई खर्चण असणाऱ्या योजनाांच्या प्रस्तावाांना 
प्रधान सनर्चव (नवत्त), प्रधान सनर्चव (ननयोजन) व प्रधान सनर्चव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) याांर्चा समावशे 
असलेल्या उच्र्चानधकार सनमतीमार्ण त मान्यता देण्यात येईल. 

ज्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या उद्भवार्चे अांतर मुख्य साठवण टाकीपासून ३ नक.मी.पेक्षा 
जास्त होत असेल ककवा १०० मीटरपेक्षा जास्त उांर्चीवर पाणी न्याव ेलागणार असेल अशा योजनाांमधील 
३ नक.मी.पासून पुढे ककवा १०० मीटर उांर्चीवरील पाईपलाईन, बे्रक पे्रशर टँक व पांपींग मनशनरी याांच्या 
वाढीव कामार्चा खर्चण दरडोई खर्चण ठरनवताांना नवर्चारात घेण्यात येऊ नये. 

नद.१३ ऑगस्ट,२०१२ र्चा शासन ननणणय या शासन ननणणयान्वये अनधक्रनमत करण्यात येत आहे. 
तसेर्च ज्या ग्रामीण नळपाणी पुरवठा योजनाांर्चे दरडोई खर्चार्चे ननकष नद.१३ ऑगस्ट, २०१२ च्या शासन 
ननणणयान्वये नशथील केले आहेत, त्या ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनाांना सदर आदेश लागू राहतील. 

सदर तरतुदी या शासन ननणणयाच्या नदनाांकापासून अांमलात येतील. 
सदर शासन ननणणय हा ननयोजन व नवत्त नवभागाच्या अनुक्रमे अनौपर्चानरक सांदभण 

क्र.१८६/१४४३, नद.२३ मे,२०१३ व क्र.३७८/व्यय-३, नद.३ जून,२०१३ नुसार ननगणनमत करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्चा सांकेताक 201310091714275728 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रार्चे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 ( शैला ए. ) 
 उप सनर्चव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांर्चे प्रधान सनर्चव, मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२. 
2. मा.उपमुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांर्चे सनर्चव, मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२. 
3. मा.मांत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) याांर्चे खाजगी सनर्चव, मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२. 
4. मा.मांत्री (सवण) याांर्चे खाजगी सनर्चव, मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. मा.राज्यमांत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) याांर्चे खाजगी सनर्चव, मांत्रालय, मुांबई. 
6. मा.राज्यमांत्री (सवण) याांर्चे खाजगी सनर्चव, मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२. 
7. मा.नवधानसभा/नवधान पनरषद सदस्य 
8. सवण नवभागीय आयुक्त 
9. सदस्य सनर्चव, महाराष्ट्र जीवन प्रानधकरण, मुांबई. 
10. सवण महानगरपानलका आयुक्त 
11. सांर्चालक, भजूल सवके्षण व नवकास यांत्रणा, पुणे. 
12. मुख्य कायणकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषदा (सवण) 
13. सांर्चालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य सांस्था, नसडको भवन, बेलापूर, नवी मुांबई. 
14.  मुख्य अनभयांता  (सवण), महाराष्ट्र जीवन प्रानधकरण 
15. प्रादेनशक उपसांर्चालक (सवण), भजूल सवके्षण व नवकास यांत्रणा. 
16. मुख्यानधकारी, नगरपनरषदा (सवण) 
17. अधीक्षक अनभयांता (भारतननमाण कक्ष), नसडको भवन, बेलापूर, नवी मुांबई. 
18. अधीक्षक अनभयांता (सवण), महाराष्ट्र जीवन प्रानधकरण 
19. कायणकारी अनभयांता (सवण), महाराष्ट्र जीवन प्रानधकरण 
20. कायणकारी अनभयांता (सवण), ग्रामीण पाणी पुरवठा नवभाग, नजल्हा पनरषदा 
21. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुांबई (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता) 
22. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता) 
23. मुख्य लेखापरीक्षक, स्थाननक ननधी लेखा, नवी मुांबई. 
24. गटनवकास अनधकारी (सवण), पांर्चायत सनमती 
25. मांत्रालयीन नवभाग (सवण) मांत्रालय, मुांबई व त्याांच्या अनधनस्त कायालये, 
26. पाणी पुरवठा नवभागातील सवण पयणवके्षीय अनधकारी व कायासने, मांत्रालय, मुांबई. 
27. ननवडनस्ती (कायासन पापु-०७) पाणी पुरवठा व स्वच्छता नवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
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