
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांसाठी ताांत्रिक 
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ियस्थ ताांत्रिक पत्ररक्षण व देखभाल 
दुरुस्तीबाबत सुधारीत मार्गदशगक सुचना.  

महाराष्ट्र शासन 
पाणी परुवठा व स्वच्छता त्रवभार् 
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प्रस्तावना :- 
ग्रामीण पाणी पुरवठा कायगक्रमाच्या अांमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने मार्णी आधात्ररत 

लोकसहभार्ाचे लोकात्रभमुख धोरण स्स्वकारले आहे. सन २००९-१० पासून या कायगक्रमाचे रुपाांतर 
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राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायगक्रम (National Rural Drinking Water Programme-NRDWP) असे 
करण्यात आले आहे.  कें द्र शासनाच्या मार्गदशगक सचुनाांनुसार राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा 
कायगक्रमाच्या अांमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी सांदभात्रधन क्र.१० येथील शासन त्रनणगयान्वये 
ग्रामीण पाणी पुरवठा कायगक्रमासाठी सुधारीत मार्गदशगक सुचना त्रनर्गत्रमत करण्यात आलेल्या आहेत.    

पाणी पुरवठा योजना मांजूर करुन अांमलबजावणी करण्यापुवी अशा योजनाांची योग्य प्रकारे 
छाननी करुन, ताांत्रिक मान्यतेमध्ये काही ििुी असल्यास त्या फेर ताांत्रिक मान्यतेसाठी सक्षम 
प्रात्रधकाऱयाांकडे परत पाठत्रवण्यात येतात. यासाठी स्थात्रनक स्वराज्य सांस्थाांकडे (प्रामुख्याने 
ग्रामपांचायतींकडे) पुरेसे मनुष्ट्यबळ अथवा ताांत्रिक/प्रशासकीय क्षमता नसल्यामुळे बऱयाच पाणी पुरवठा 
योजनाांची योग्य प्रकारे छाननी न होता, त्याांना मान्यता त्रदली जात असल्याचे शासनाच्या त्रनदशगनास 
आले आहे. 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायगक्रमाांतांर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या त्रजल्हा वार्षिक कृती 
आराखड्याचे आर्षथक व भौत्रतक प्रर्तीचे सांत्रनयांिण करणे ही पुणगत: जबाबदारी त्रजल्हा पत्ररिदाांची आहे.  
तथात्रप, ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे तसेच अांमलबजावणीचे अत्रधकार 
त्रजल्हा पत्ररिदाांना पुरेश्या प्रमाणात नसल्यामुळे त्रजल्हा पत्ररिदेस त्रजल्यातील पाणी पुरवठा योजनाांसाठी 
आर्षथक व भौत्रतक प्रर्तीचे सांत्रनयांिण करणे शक्य होत नसल्याच ेत्रनदशगनास आले आहे. त्यामुळे त्रजल्हा 
पत्ररिद स्तरावर देखील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांची अांमलबजावणी केली जावी, अशा स्वरुपाची 
मार्णी त्रवत्रवध त्रजल्हा पत्ररिदाांकडून शासनास प्राप्त होत आहे.  

त्रवभार्ाने र्त दोन विात पारीत केलेल्या महत्त्वपुणग शासन त्रनणगयाांपैकी सांदभाधीन क्रमाांक १५ 
येथील दरडोई खचाचे सधुारीत धोरण, सांदभाधीन क्रमाांक १६ येथील सुधारीत लोकवर्गणीचे धोरण व 
सांदभाधीन क्रमाांक १७ येथील हार्णदारी मुक्तीचे सुधारीत धोरण यामुळे ग्रामीण भार्ात पाणी पुरवठा 
योजना राबत्रवण्यासाठी येणाऱया बहुताांश अडचणी दुर झाल्या असून, ग्रामीण भार्ातील पाणी पुरवठा 
योजनाांना र्ती प्राप्त होत आहे.   

ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांचा त्रवभार्स्तरावर आढावा घेतला असता असेही त्रनदशगनास आले 
आहे की, लोकवर्गणी, सत्रमतीचा अत्यल्प प्रत्रतसाद, योजनेसांबांधी तक्रारी, योजनेचे लेखापत्ररक्षण 
इ.कारणाांमुळे सुमारे ५०० हून अत्रधक योजना तीन विापेक्षा अत्रधक कालावधीसाठी रखडलेल्या आहेत. 
त्यामुळे अशा योजनाांचे व भत्रवष्ट्यात घ्यावयाच्या योजनाांचे ियस्थ ताांत्रिक पत्ररक्षण केल्यास पाणी पुरवठा 
योजना त्रवत्रहत कालावधीत पुणग होऊ शकतील व या योजनाांमध्ये होत असलेल्या अत्रनयत्रमततेस आळा 
बसु शकेल. कें द्र शासनामाफग त नार्री भार्ाकरीता राबत्रवण्यात येत असलेल्या जवाहरलाल नेहरु 
राष्ट्रीय नार्री पुनर्षनमाण (JNNURM) कायगक्रमाांतांर्गत राबत्रवण्यात येणाऱया सवग योजनाांसाठी कें द्र 
शासनामाफग त ियस्थ ताांत्रिक पत्ररक्षण (Third Party Technical Inspection) अत्रनवायग केले आहे. त्याच 
धतीवर ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांसाठी ियस्थ ताांत्रिक पत्ररक्षण करणे आवश्यक वािते.   
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राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांचा त्रवभार्स्तरावर आढावा घेतला असता असेही 
त्रनदशगनास आले आहे की, योजना पुणगत्वानांतर कां िािदाराने करावयाचा एक विाच्या देखभाल 
दुरुस्तीनांतर योजना सांबांत्रधत अांमलबजावणी यांिणेकडे/स्थात्रनक स्वराज्य सांस्थेकडे हस्ताांतरीत केली 
जाते. परांतु, हस्ताांतरणानांतर योजनेची उत्रचत देखभाल व दुरुस्ती अांमलबजावणी यांिणा/स्थात्रनक 
स्वराज्य सांस्थेमाफग त केली जात नाही. त्यामुळे कायान्वीत असलेल्या योजना बांद पडतात अथवा त्यामध्ये 
त्रबघाड त्रनमाण होतात. 

वरील पत्ररस्स्थती त्रवचारात घेऊन मा.मांत्रिमांडळाच्या त्रदनाांक ०२ जुल,ै २०१४ रोजी झालेल्या 
बैठकीतील त्रनणगयानुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांसाठी ताांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, 
अांमलबजावणी,  ियस्थ ताांत्रिक पत्ररक्षण व देखभाल दुरुस्तीबाबत सुधारीत मार्गदशगक सुचना त्रनर्गत्रमत 
करण्याची बाब शासनाच्या त्रवचाराधीन होती. 

शासन त्रनणगय :- 
 

प्रस्तावनेत नमुद केलेली वस्तुस्स्थती त्रवचारात घेवून ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या ताांत्रिक 
मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, अांमलबजावणी,ियस्थ ताांत्रिक पत्ररक्षण व देखभाल दुरुस्ती बाबत पुढील 
प्रमाणे  सुधारीत मार्गदशगक सूचना पारीत करण्यात यते आहेत.    

 

१) ताांत्रिक मान्यतेचे अत्रधकार :- खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे ताांत्रिक मान्यतेचे 
अत्रधकार सांबांत्रधत सक्षम प्रात्रधकाऱयाांना प्रदान करण्यात येत आहेत. 

अ.क्र. ग्रामीण पाणी पुरवठा 
योजनेचा प्रकार 

ताांत्रिक मान्यतेचे अत्रधकार 
कायगकारी अत्रभयांता अधीक्षक अत्रभयांता  मुख्य अत्रभयांता  

१ स्वतांि ग्रामीण पाणी 
पुरवठा योजना 

रु.२.०० कोिी पयंत रु.२.०० कोिी ते 
रु.7.5० कोिी पयंत 

रु.7.5० कोिी 
वरील सवग 

२ प्रादेत्रशक ग्रामीण पाणी 
पुरवठा योजना 

रु.२.०० कोिी पयंत रु.२.०० कोिी ते 
रु.7.5० कोिी पयंत 

रु.7.5० कोिी 
वरील सवग 

 

सदस्य सत्रचव, महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरण हे पद ताांत्रिक स्वरुपाच ेनसल्याने सांदभात्रधन क्र.६ 
येथील शासन त्रनणगयान्वये सदस्य सत्रचव, महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरण याांना रु.५.०० कोिीवरील 
योजनाांसाठी त्रदलेले ताांत्रिक मान्यतेचे अत्रधकार या शासन त्रनणगयान्वये रद्द करण्यात येत आहेत.   

सांबांत्रधत ताांत्रिक प्रात्रधकरणाकडे ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या ताांत्रिक मान्यतेचे प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्यानांतर त्याांनी सदर प्रस्तावावर तातडीने कायगवाही करणे आवश्यक राहील. 

 

२) प्रशासकीय मान्यतेचे अत्रधकार:- खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे प्रशासकीय 
मान्यतेचे अत्रधकार सांबांत्रधत प्रात्रधकरणास प्रदान करण्यात येत आहेत.  
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अ.क्र. ग्रामीण पाणी पुरवठा 
योजनेचा प्रकार 

 प्रशासकीय मान्यतेचे अत्रधकार  
(दरडोई खचाच्या त्रनकिात बसणाऱया योजनाांसाठी) 

ग्रामसभा त्रजल्हा 
जलव्यवस्थापन 
सत्रमती, त्रजल्हा 

पत्ररिद 

पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता त्रवभार् 

(शासन)  

१ स्वतांि ग्रामीण पाणी 
पुरवठा योजना 

रु.५०.०० लक्ष पयंत रु.५०.०० लक्ष ते 
रु.७.५० कोिी पयंत 

रु.७.५० कोिी 
वरील सवग 

२ प्रादेत्रशक ग्रामीण पाणी 
पुरवठा योजना 

-- रु.७.५० कोिी पयंत रु.७.५० कोिी 
वरील सवग 

 

ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांना त्रनधीच्या उपलब्धतेनुसार सांबांत्रधत यांिणेने प्रशासकीय मान्यता 
द्यावी. राष्ट् रीय ग्रामीण पेयजल कायगक्रमाच्या राज्यस्तरीय योजना मांजुरी सत्रमतीची मान्यता प्राप्त वार्षिक 
कृती आराखड्यामध्ये समात्रवष्ट्ि असलेल्या योजनाच राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायगक्रमामधून राबत्रवण्यात 
येतील.   

ग्रामसभनेे प्रशासकीय मान्यता त्रदलेल्या योजनाांच्या बाबतीत प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश 
ग्रामसेवक याांनी त्रनर्गत्रमत करावते.  तर त्रजल्हा जल व्यवस्थापन सत्रमतीने प्रशासकीय मान्यता त्रदलेल्या 
योजनाांच्या बाबतीत प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश मुख्य कायगकारी अत्रधकारी, त्रजल्हा पत्ररिद याांनी 
त्रनर्गत्रमत करावते. रु.७.५० कोिी पेक्षा अत्रधक रक्कमेच्या व दरडोई खचाच्या त्रनकिात न बसणाऱया सवग 
योजनाांचे प्रस्ताव मुख्य कायगकारी अत्रधकारी, त्रजल्हा पत्ररिद याांच्या माफग त प्रशासकीय मान्यतेसाठी 
शासनास सादर करण्यात यावते.  

ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेस सक्षम प्रात्रधकाऱयाची ताांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानांतरच 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी. प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करताांना त्यासोबत योजनेचा 
सत्रवस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR), अांदाजपिक व ताांत्रिक मान्यतेच्या आदेशाची प्रत सादर करावी.  

३) योजनेची क्षिेीय स्तरावरील अांमलबजावणी :- खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे 
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना अांमलबजावणीचे अत्रधकार सांबांत्रधत प्रात्रधकरणास प्रदान करण्यात येत 
आहेत. 

अ.क्र. ग्रामीण पाणी पुरवठा 
योजनेचा प्रकार 

 अांमलबजावणीचे अत्रधकार  
ग्राम पाणी पुरवठा व 

स्वच्छता सत्रमती 
त्रजल्हा पत्ररिद महाराष्ट्र जीवन 

प्रात्रधकरण  
१ स्वतांि ग्रामीण पाणी 

पुरवठा योजना 
रु.२.०० कोिी पयंत रु.२.०० कोिी ते 

रु.7.5० कोिी पयंत 
रु.7.50 कोिी 
वरील सवग 



शासन त्रनणगय क्रमाांकः ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.२२/पापु-०७ 

 

पषृ्ठ 7 पैकी 5  
 

अ.क्र. ग्रामीण पाणी पुरवठा 
योजनेचा प्रकार 

 अांमलबजावणीचे अत्रधकार  
ग्राम पाणी पुरवठा व 

स्वच्छता सत्रमती 
त्रजल्हा पत्ररिद महाराष्ट्र जीवन 

प्रात्रधकरण  
२ प्रादेत्रशक ग्रामीण पाणी 

पुरवठा योजना 
-- रु.7.5० कोिी पयंत रु.7.50 कोिी 

वरील सवग 
  

ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांची अांमलबजावणी करत असताांना शासनाने वळेोवळेी त्रनर्गत्रमत 
केलेल्या शासन त्रनणगयानुसार सांबांत्रधत अांमलबजावणी यांिणेने ई-त्रनत्रवदा प्रत्रक्रयेचा व र्रजेनुसार 
सवगसाधारण त्रनत्रवदा प्रत्रक्रयेचा अवलांब करावा.  

त्रजल्हा पत्ररिदेस रु.५.०० ते रु.७.५० कोिीपयंतच्या योजनाांची अांमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन 
प्रात्रधकरणामाफग त करावयाची असल्यास त्रजल्हा पत्ररिदेने त्याबाबतचा ठराव करणे आवश्यक राहील.  

४) ियस्थ ताांत्रिक पत्ररक्षण:- खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे ग्रामीण पाणी पुरवठा 
योजनाांचे ियस्थ ताांत्रिक पत्ररक्षण करणे बांधनकारक राहील. 

 

अ.क्र. ग्रामीण पाणी परुवठा योजनेचा प्रकार ियस्थ ताांत्रिक पत्ररक्षण  

१ स्वतांि ग्रामीण पाणी परुवठा योजना ियस्थ ताांत्रिक पत्ररक्षण करणे अत्रनवायग 

२ प्रादेत्रशक ग्रामीण पाणी परुवठा योजना ियस्थ ताांत्रिक पत्ररक्षण करणे अत्रनवायग 
 

योजनेच्या भौत्रतक प्रर्तीचा अहवाल सांबांत्रधत सक्षम प्रात्रधकाऱयास वळेोवळेी सादर करते समयी 
ियस्थ ताांत्रिक पत्ररक्षण अहवाल सादर करणे अत्रनवायग राहील. ियस्थ ताांत्रिक पत्ररक्षण कोणत्या 
यांिणामाफग त करावयाचे आहे तसेच ियस्थ ताांत्रिक परीक्षणाबाबतची सत्रवस्तर कायगपद्धती याबाबतचे 
आदेश स्वतांिपणे त्रनर्गत्रमत करण्यात येतील. 

५) देखभाल व दुरुस्ती:- सध्या लारू् असलले्या शासन त्रनणगय त्रदनाांक १७ माचग, २०१० नुसार 
योजना पूणग झाल्यानांतर त्रकमान १ विग ही योजना चालवणे कां िािदारावर बांधनकारक राहील.  त्यानांतर 
योजनेच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी सांबांधीत ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता सत्रमतीची राहील. 
याव्यत्रतत्ररक्त खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांची देखभाल व दुरुस्ती 
करण्याचा पयाय योजना ज्या यांिणेकडे हस्ताांतत्ररत करण्यात आली आहे त्या यांिणेस स्वीकारता येईल. 

 

अ.क्र. ग्रामीण पाणी परुवठा योजनेचा प्रकार देखभाल दुरुस्ती 

१ स्वतांि ग्रामीण पाणी परुवठा योजना सांबांत्रधत कां िािदारामाफग त योजना पणुग झाल्यानांतर ३ ते ५ विग  

२ प्रादेत्रशक ग्रामीण पाणी परुवठा योजना सांबांत्रधत कां िािदारामाफग त योजना पणुग झाल्यानांतर ३ ते ५ विग  
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कां िािदारामाफग त योजना पूणगत्वानांतर करावयाच्या देखभाल दुरुस्तीचा खचग पाणी पुरवठा 
योजनेच्या सत्रवस्तर प्रकल्प अहवालात तसेच योजनेच्या भाांडवली खचात समत्रवष्ट्ि करता येणार नाही. 
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या देखभाल दुरुस्तीबाबत सत्रवस्तर त्रनदेश स्वतांिपणे त्रनर्गत्रमत करण्यात 
येतील.  

या त्रवभार्ामाफग त ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांच्या ताांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, 
अांमलबजावणी,ियस्थ ताांत्रिक पत्ररक्षण व देखभाल दुरुस्ती बाबत त्रनर्गत्रमत केलेले यापूवीचे सवग शासन 
त्रनणगय/ शुद्धीपिके/ पत्ररपिके या शासन त्रनणगयानुसार अत्रधक्रत्रमत करण्यात येत आहेत. 

सदर  शासन त्रनणगय हा त्रनयोजन त्रवभार्ाने अनौपचात्ररक सांदभग क्रमाांक १५५/१४४३, त्रदनाांक 
२९/०५/२०१४ व त्रवत्त त्रवभार्ाने अनौपचात्ररक सांदभग क्रमाांक ३५३/व्यय-३, त्रदनाांक १८/०६/२०१४ अन्वये 
त्रदलेल्या सहमती नुसार त्रनर्गत्रमत करण्यात येत आहे.  

सदर शासन त्रनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201407091532446528 असा आहे. हा आदेश 
त्रडजीिल स्वाक्षरीने साक्षाांत्रकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 (राजेश कुमार) 
 प्रधान सत्रचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.मुख्यमांिी याांचे प्रधान सत्रचव, मांिालय, मुांबई 
2. मा.उप मुख्यमांिी याांचे उपसत्रचव, मांिालय, मुांबई. 
3. मा.मांिी (सवग) याांचे खाजर्ी सत्रचव, मांिालय, मुांबई. 
4. मा. राज्यमांिी (सवग) याांचे खाजर्ी सत्रचव, मांिालय, मुांबई. 
5. सवग सन्माननीय त्रवत्रधमांडळ सदस्य, त्रवधानभवन, मुांबई. 
6. मा.मुख्य सत्रचव याांचे उपसत्रचव, मांिालय, मुांबई. 
7. सवग अप्पर मुख्य सत्रचव/ प्रधान सत्रचव/ सत्रचव, मांिालयीन त्रवभार् याांचे स्वीय सहायक, 

मांिालय, मुांबई. 
8. सदस्य सत्रचव, महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरण, मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9. त्रवभार्ीय आयुक्त (सवग) 
10. सांचालक, भजूल सवके्षण व त्रवकास यांिणा, पुणे. 
11. मुख्य कायगकारी अत्रधकारी, त्रजल्हा पत्ररिद (सवग) 
12. सांचालक, समाज कल्याण सांचालनालय, पुणे. 
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 अत्रभयांता (सवग), महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरण. 
17. अधीक्षक अत्रभयांता (सवग), महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरण. 
१८.कायगकारी अत्रभयांता (सवग), महाराष्ट्र जीवन प्रात्रधकरण. 
१९. कायगकारी अत्रभयांता (सवग), ग्रामीण पाणी पुरवठा त्रवभार्, त्रजल्हा पत्ररिद (सवग) 
२०. मांिालयीन इतर सवग त्रवभार् व त्याांच्या अत्रधनस्त असलेली सवग कायालये. 
२१. पाणी पुरवठा व स्वच्छता त्रवभार्ातील सवग पयगवके्षीय अत्रधकारी व कायासने. 
२२. त्रनवडनस्ती, कायासन पापु-०७. 
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