
ग्रामीण पाणी परुवठा योजनाांच्या दरडोई खर्चाच्या 
सुधाररत रनकषाच्या १०० टक्केहून अरधक 
दरडोई खर्चच असणाऱ्या योजनाांना मान्यता 
देण्यासाठी उच्र्चारधकार सरमती स्थापन 
करण्याबाबत 
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मांत्रालय, मुांबई ४०० ००१ 
तारीख: ०१ ऑगस्ट, २०१४ 

वार्चा :  
1) शासन रनणचय क्रमाांकः ग्रापाधो-१२०८/प्र.क्र.५२/पापु-०७, रदनाांक ०९ ऑक्टोबर, २०१३. 

प्रस्तावना : 
ग्रामीण पाणी परुवठा योजनाांसाठी मा.मांत्रीमांडळाच्या रदनाांक ११ सप्टेंबर, २०१३ रोजी झालेल्या 

बठैकीतील रनणचयानुसार दरडोई खर्चार्चे सधुाररत रनकष लागू करण्यास सांदभाधीन रदनाांक ०९ ऑक्टोबर, २०१३ 
रोजीच्या शासन रनणचयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. मा.मांत्रीमांडळाच्या रनदेशानुसार दरडोई खर्चाच्या 
सुधाररत रनकषाांच्या १०० टक्क्याांहून अरधक दरडोई खर्चच असणाऱ्या योजनाांना मान्यता देण्यासाठी मा.मांत्री (पाणी 
परुवठा व स्वच्छता) याांच्या अध्यक्षतेखाली अप्पर मुख्य सरर्चव/ प्रधान सरर्चव (रनयोजन रवभाग), अप्पर मुख्य सरर्चव/ 
प्रधान सरर्चव (रवत्त रवभाग) व प्रधान सरर्चव (पाणी परुवठा व स्वच्छता रवभाग) याांर्चा समावशे असणारी उच्र्चारधकार 
सरमती स्थापन करण्यार्ची बाब शासनाच्या रवर्चाराधीन होती.  

शासन रनणचय : 
ग्रामीण नळ पाणी परुवठा योजनाांसाठी सांदभाधीन रदनाांक ०९ ऑक्टोबर, २०१३ रोजीच्या शासन 

रनणचयान्वये रनरित केलेल्या दरडोई खर्चाच्या सधुाररत रनकषाांच्या १०० टक्क्याांहून अरधक दरडोई खर्चच असणाऱ्या 
योजनाांच्या प्रस्तावाांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी खालील प्रमाणे उच्र्चारधकार सरमती स्थापन करण्यात येत 
आहे 

उच्र्चारधकार सरमती 
अ.क्र. पदनाम रवभाग सरमती 
१ मा.मांत्री  पाणी परुवठा व स्वच्छता अध्यक्ष 
२ अप्पर मुख्य सरर्चव/ प्रधान सरर्चव रनयोजन रवभाग सदस्य 
३ अप्पर मुख्य सरर्चव/ प्रधान सरर्चव  रवत्त रवभाग सदस्य 
४ प्रधान सरर्चव पाणी परुवठा व स्वच्छता रवभाग सदस्य 
५ मुख्य अरभयांता तथा रवशेष कायच अरधकारी पाणी परुवठा व स्वच्छता रवभाग सदस्य सरर्चव 
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मा.मांत्रीमांडळाच्या रनणचयानुसार रदनाांक ०९ ऑक्टोबर, २०१३ रोजीच्या शासन रनणचयान्वये ग्रामीण पाणी 
परुवठा योजनाांसाठी रनरित करण्यात आलेल्या दरडोई खर्चाच्या १०० टक्क्याांपके्षा जास्त खर्चाच्या योजनाांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतर्चा रनणचय या सरमतीद्वारे घेण्यात येईल.   

मुख्य अरभयांता तथा रवशेष कायच अरधकारी याांनी शासनाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्राप्त झालेल्या 
ग्रामीण पाणी परुवठा योजनाांच्या प्रस्तावाांर्ची छाननी करावी. मुख्य अरभयांता तथा रवशेष कायच अरधकारी याांनी 
उच्र्चारधकार सरमतीच्या अध्यक्षाांकडून बठैकीसाठी रदनाांक व वळे प्राप्त करून घ्यावी व त्याप्रमाणे बठैकाांर्च े
आयोजन कराव.े  

उच्र्चारधकार सरमतीमध्ये झालेल्या रनणचयानुसार कायचवाही करणे, बठैकाांर्च े इरतवृत्त तयार करणे, 
बठैकीतील रनणचयानुसार मांजूर झालेल्या ग्रामीण पाणी परुवठा योजनाांच्या प्रशासकीय मान्यतेर्च ेआदेश रनगचरमत 
करण्यार्ची जबाबदारी उच्र्चारधकार सरमतीर्चे सदस्य सरर्चव म्हणनू मुख्य अरभयांता तथा रवशेष कायच अरधकारी, 
पाणी परुवठा व स्वच्छता रवभाग याांर्ची राहील. उच्र्चारधकार सरमतीच्या सवच आदेशाांर्च ेपालन करणे सदस्य सरर्चव 
याांना बांधनकारक राहील.   

सदर शासन रनणचय रनयोजन व रवत्त रवभागाच्या सहमतीने रनगचरमत करण्यात येत आहे. 
सदर शासन रनणचय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्यार्चा सांकेताक 201408011323522328 असा आहे. हा आदेश रडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रार्च ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 रकरण रगत्ते 
 उपसरर्चव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांर्च ेप्रधान सरर्चव, मांत्रालय, मुांबई- ४००००३२ 
2. मा.उपमुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांर्चे सरर्चव, मांत्रालय, मुांबई- ४००००३२ 
3. मा.मांत्री, पाणी परुवठा व स्वच्छता याांर्चे खाजगी सरर्चव, मांत्रालय, मुांबई- ४००००३२ 
4. मा.मांत्री, (सवच) याांर्च ेखाजगी सरर्चव, मांत्रालय, मुांबई- ४००००३२ 
5. मा.राज्यमांत्री, पाणी परुवठा व स्वच्छता याांर्च ेखाजगी सरर्चव, मांत्रालय, मुांबई- ४००००३२ 
6. मा.राज्यमांत्री, (सवच) याांर्च ेखाजगी सरर्चव, मांत्रालय, मुांबई- ४००००३२ 
7. मा.रवधानसभा/ रवधानपररषद सदस्य (सवच) 
8. रवभागीय आयुक्त (सवच) 
9. सदस्य सरर्चव, महाराष्ट्र जीवन प्रारधकरण, मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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10. आयुक्त, महानगरपारलका (सवच) 
11. सांर्चालक, भजूल सवके्षण व रवकास यांत्रणा, पणेु. 
12. मुख्य कायचकारी अरधकारी, रजल्हा पररषदा (सवच) 
13. सांर्चालक, पाणी व स्वच्छता सहाय सांस्था, बलेापरू, नवी मुांबई. 
14. मुख्य अरभयांता (सवच), महाराष्ट्र जीवन प्रारधकरण. 
15. प्रादेरशक उपसांर्चालक (सवच), भजूल सवके्षण व रवकास यांत्रणा. 
16. मुख्यारधकारी, नगरपररषदा (सवच) 
17. अधीक्षक अरभयांता (सवच) 
१८. कायचकारी अरभयांता (सवच) 
१९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुांबई (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) 
२०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपरू (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) 
२१. मुख्य लेखापरीक्षक, स्थारनक रनधी लेखा, नवी मुांबई. 
२२. गटरवकास अरधकारी, पांर्चायत सरमत्या (सवच) 
२३. मांत्रालयीन सवच रवभाग व त्याांच्या अरधनस्त असलेली सवच कायालये. 
२४. पाणी परुवठा व स्वच्छता रवभागातील सवच पयचवके्षीय अरधकारी व कायासने, मांत्रालय, मुांबई. 
२५. रनवडनस्ती (कायासन, पाप-ु०७)  
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