
 
पाणी पुरवठा व 
व�छता िवभागपाणी पुरवठा व 
व�छता िवभागपाणी पुरवठा व 
व�छता िवभागपाणी पुरवठा व 
व�छता िवभाग////पापुपापुपापुपापु----२५२५२५२५    

नागिरकाचंी सनद 
पाणी  व 
व�छता सहा�य सं
था (आ
थापना) 

बेलापूर, नवी मंुबई  
)
तावना)
तावना)
तावना)
तावना::::    
 पाणी पुरवठा व 
व�छता िवभागा�या अिधन
त क- . शासना�या सुचनानुंसार रा0यातील 
संवाद व 1मता िवकास क1 व भारत िनम2ण क1 याचंे पाणी व 
व�छता सहा�य सं
थेम3ये 
िविलनीकरण क4न रा0याम3ये पाणी पुरवठा व 
व�छता काय56मा�या पिरणामकारक 
अंमलबजावणीसाठी पाणी व 
व�छता सहा�य स
ंथेची 
थापना, शासन िनण5य 6.9ापाधो-
१११०/).6.१७८/पाप-ु०७, िदनाकं १२ माच5, २०१२ अ?वये कर@यात आली आहे. 
 

०२. पाणी व 
व�छता सहा�य सं
थेची कायA व जबाबदारीपाणी व 
व�छता सहा�य सं
थेची कायA व जबाबदारीपाणी व 
व�छता सहा�य सं
थेची कायA व जबाबदारीपाणी व 
व�छता सहा�य सं
थेची कायA व जबाबदारी---- 
i. 9ािमण पाणी पुरवठा व 
व�छता 1Cेा�या काय5)णाली िवषयक (Software 
Aspects) बाबी हाताळणे. 

ii. शासनाचा पाणी पुरवठा व 
व�छता िवभाग, महाराRS जीवन )ािधकरण, भजूल 
सवA1ण व िवकास यंCणा आिण िजTहा पिरषद यामधीलदूवा Uहणनू काम करणे, 

iii. पंचायत राज सं
था आिण 9ािमण पाणी पुरवठा व 
व�छता सिमती यानंा जल सरु1ा 
योजना तयार करणे, जलसुर1ा योजनेवर आधारीत 9ािमण पाणी पुरवठा योजनाचंी 
अंमलबजावणी व देखभाल दु4
ती किरता सहा�य करणे. 

iv. मनुRयबळ िवकास व मािहती िश1ण व संवाद यामधील कामे हाती घेणे. 
v. पाणी पुरवठा व 
व�छता काय56माच ेमुTयमापन व पिरणाम िनध2रण अYयास करणे,  

संशोधन व िवकास या मधील कामे हाती घेणे व Zयातील िनRकण2�या आधारे िविवध 
काय56मात सुधारणा कर@यासाठी ते शासनास सादर करणे. 

vi. पाणी गुणव[ा संिनयंCण व सवA1ण आिण इतर बाब] किरता एमआयएस व 
संगणकीकरण, GIS Mapping  आिण Online संिनयंCण प3दती िवकसीत करणे. 

vii. राRSीय 9ािमण पेयजल काय56म व संपूण5 
व�छता काय56म इ.च े भौितक व 
आgथक संिनयंCण करणे, आढावा घेणे. 

viii. िजTहा पाणी पुरवठा व 
व�छता िमशन आिण अट ससंाधन क- .े यामधील सjागार 
व कम5चारी या�ंया कामकाजाच ेसंिनयंCण व सम?वय करणे. 

ix. राRSीय 9ािमण पेयजल काय56म व संपूण5 
व�छता काय56म इZयादी�या संदभ2त 
महाराRS जीवन )ािधकरण,  भजूल सवA1ण व िवकास यंCणा व िजTहा पिरषदा 
या�ंयाशी सम?वय साधणे. 

x. क- . व रा0य शासन या�ंयाकडून वळेोवळेी )ाmत होणाnया िनदAशाचंे पालन करणे. 
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१ डॉ.सितश 
उमरीकर 

संचालक 
(अितकाय5भार) 

९८३३४६६६२३ directorwsso@gmail.com 

२ uीमती राजuी 
सारंग 

अवर सिचव, (पापु-
२५) 

०२२-
२७५६२५४६ 

rajashree.sarang@gov.in 

३ uी. अतुल इथाप े सहायक क1 
अिधकारी 

७५०६७५८११० atul.ithape@nic.in 

४ uी. सुिनल फेगडे उप अिभयंता, ८९७६३१७३०८ allbharatnirman@rediffma

il.com 

५ uी. अभय राठोड उप अिभयंता ९९२०७६०५६२ abhay.rathod64@gov.in 

६ uी. डी. आर. 
अनुस े

शाखा अिभयंता ९७०२९७३१४४ allbharatnirman@rediffma

il.com 

७ uी. अमुल उबाळे सहा. अिभयंता ७५०६९४६८२७ alubale@rediffmail.com 

८ uी. संदीप खुरप े लेखािधकारी ७५८८१८५०८५ actwsso@gmail.com 

९ डॉ.शैलेश कानडे पाणी गुणव[ा 
सjागार 

९९३०९९१८४२ shaileshsk47@gmail.com 

१० डॉ.रोशनी रसाळ लेखािधकारी ----- actwsso@gmail.com 

११ uी. सईं. ठाकूर उप लेखापाल ९०२८४२५०११ actwsso@gmail.com 

१२ uी. )काश 
पािटल 

िलपीक ७७२०९२७१७५ prakash.patil@nic.in 

१३ uी. सुभाष जठार किनRठ िलपीक ९७७३३११४११ actwsso@gmail.com 

१४ uी. अरxवद 
पाटील 

किनRठ िलपीक ९९६७३८१४८३ actwsso@gmail.com 

१५ uी. िवजय गवळी मनुRयबळ िवकास 
सjागार 

९३२३२९०८१० gawali_vijay@yahoo.com 

१६ uी. कुमार 
खेडकर 

मािहती, िश1ण व 
संवाद सjागार 

८९७६०८८८८५ iecwsso@gmail.com 

१७ uीमती सुजाता 
सामंत 

सहा�यक 
संिनयंCण व 
मुTयमापन 
सjागार 

९६६४२८५५५३ sujata.samant1982@gmail.

com 

 
 
 
 



 
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ अ?वये जन मािहती अिधकारी, अिपलीय अिधकारी 

याचंी मािहती पुढील)माणे:- पाप-ु२५ (पाणी व 
व�छता सहा�य सं
थे�या आ
थापना िवषयक बाबी) 
०१. जन सहा�यक मािहती अिधकारी uी. अतुल इथाप,े सहा�यक क1 अिधकारी 
०२. मािहती अिधकारी uीमती. राजuी सारंग, अवर सिचव 
 ०३.  )थम अिपलीय अिधकारी uी. यशवतं पाडवी, उप सिचव, मंCालय 
********************************************************** 
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राRSीय 9ामीण पेयजल काय56म हा क- . शासनाचा −{लॅगशीप काय56म असून Zयाची 
अंमलबजावणी रा0यात सन 2009-10 पासून कर@यात येत आहे. क- . शासना�या सुधािरत माग5दश5क 
तZवानुसार या काय56माची मु�य उि�Rटे )Zयेक 9ामीण �य�तीस, 
वयंपाकासाठी आिण घरगुती वापरासाठी 
शु� व परेुसा आिण शा�त पाणी परुवठा सव5काळ आिण सव5 पिर�
थतीत सोयी�या िठकाणी उपल�ध क4न 
देणे अशी आहेत.   

सदर काय56मांतग5त आgथक वष2�या सु4वातीस रा0यातील वा�ा/व
Zया व Zयांची पेयजल 
�
थती अ�ावत कर@यात येते. Zयानुसार अंशत: हाताळलेTया व गुणव[ा बािधत गाव/ेवा�ांसाठी उपल�ध 
िनधी िवचारात घेऊन कृती आराखडा तयार कर@यात येतो. सदर कृती आराख�ास रा0य
तरीय योजना 
मंजूर सिमतीची (SLSSC) मा?यता घेऊन Zयानुसार अंमलबजावणी कर@यात येते.  

सदर काय56मांतग5त समािवRट घटक व िनधी िवतरणाच े)माण खालील )माणे आहे.  
 

घटकघटकघटकघटक 
िनधीिनधीिनधीिनधी    
िवतरणिवतरणिवतरणिवतरण 

क- .क- .क- .क- .    : : : : रा0यरा0यरा0यरा0य    िह
सािह
सािह
सािह
सा 

उपायउपायउपायउपाय    योजनायोजनायोजनायोजना 2009200920092009----10 10 10 10 तेतेतेते 

2014201420142014----15151515 
2015201520152015----16 16 16 16 
पासूनपासूनपासूनपासून 

�याmती आिण पाणी 
गुणव[ा 62% 50 : 50 50 : 50 

 
दरडोई िनकषाप1ेा कमी )माणात पाणी
उपल�ध असलेTया गाव/ेवाडया व
गुणव[ाबािधत गाव/ेवाडयाम3ये िप@या�या
पा@यासाठी कायम
व4पी पाणी परुवठा
योजनांची अंमलबजावणी कर@यात येते  
 

शा�तता 
10% 
(2013-14 
पूव� : 20%) 

100: 00 60: 40 

9ामीण पाणी परुवठा योजनां�या �ोत
बळकटीकरणासाठी पारंपारीक व
अपारंपारीक उपाय योजनांची अंमलबजावणी
कर@यात येते  
 

देखभाल व दु4
ती 
15% 
(2013-14 
पूव� : 10%) 

50 : 50 50 : 50 

9ामीण पाणी परुवठा योजनां�या देखभाल व
दु4
तीसाठी अनुदान उपल�ध क4न
दे@यात येते.  
 



अंकीत गुणव[ा बािधत 5% 50 : 50 50 : 50 
पाणी गुणव[ा बािधत गाव/ेवाडयासाठी
िप@या�या पा@यासाठी कायम
व4पी / 
ताZपरुZया उपाय योजनांची अंमलबजावणी
कर@यात येते.  

सहा�यकृत बाबी 5% 100: 00 60:40 

पाणी परुवठा काय56मासाठी आव�यक
असलेTया परुक बाबी उदा. )शासकीय खच5
व आ
थापनेवरील खच5 (वासो, िजTहा पाणी
व 
व�छता िमशन गट संसाधन क- ., इ.इ. चे
वतेन व भ[ े )िश1ण, मािहती,  िश1ण व
संवाद,  संशोधन व िवकास, संिनयंCण व
मूTयांकन इZयादी  

पाणी गुणव[ा 
सिनयंCण व सवA1ण 

काय56म 
3% 100: 00 60:40 

9ामीण पेयजल �ोतातील पा@या�या
नमू?यांची रासायिनक व जिैवक तपासणी
क4न Zयानुसार आव�यक उपाययोजना
कर@यात येतात.  

 

राRSीय 9ामीण पेयजल काय56मराRSीय 9ामीण पेयजल काय56मराRSीय 9ामीण पेयजल काय56मराRSीय 9ामीण पेयजल काय56म    : : : : सन सन सन सन 2009200920092009----10 10 10 10 ते सन ते सन ते सन ते सन 2016201620162016----17 17 17 17 भौितक )गती भौितक )गती भौितक )गती भौितक )गती  
अ. 6. आgथक वष5 वाgषक कृती आराखडयाम3ये 

समािवRठ केलेTया 
वाgषक उि�Rट सा3य सा3य % 

1 2009-10 19753 11639 7465 64.14 
2 2010-11 22653 9745 8987 92.22 
3 2011-12 16570 6502 6364 97.88 
4 2012-13 13237 5940 4637 78.06 
5 2013-14 14453 5066 4065 80.24 
6 2014-15 13162 4200 3680 87.62 
7 2015-16  11216 1611 1566 97.21 
8 2016-17 3069 1891 1270 67.16 

 

राRSीय 9ामीण पयेजल काय56मराRSीय 9ामीण पयेजल काय56मराRSीय 9ामीण पयेजल काय56मराRSीय 9ामीण पयेजल काय56म    : : : : सन सन सन सन 2009200920092009----10 10 10 10 ते सन ते सन ते सन ते सन 2016201620162016----17   17   17   17   ((((क- .क- .क- .क- .    िनधीिनधीिनधीिनधी    ) ) ) ) आgथक )गती आgथक )गती आgथक )गती आgथक )गती ((((����. . . . 
कोटीतकोटीतकोटीतकोटीत)))) 

वष5 सु4वातीची िशjक िनयत�यय िवतरीत िनधी उपल�ध िनधी खच5 % खच5 
2009-10 204.24 652.43 647.81 852.05 625.59 73.42 
2010-11 232.44 733.27 718.42 950.86 713.79 75.07 
2011-12 237.06 728.35 718.35 955.41 642.20 67.22 
2012-13 320.10 897.96 846.48 1166.58 612.61 52.51 
2013-14 553.97 788.48 690.27 1244.24 657.46 52.84 
2014-15 587.39 780.06 748.23 1335.62 901.96 67.53 
2015-16  433.66 344.16 330.88 764.54 584.00 76.39 
2016-17  180.69 359.75 404.45 585.14 412.32 70.47 
 

रा0य िह��यांतग5त तरतूद िह िविवध लेखािशष2तून व िविवध िवभागांमाफ5 त खालील)माणे कर@यात येते.  
1. पाणी परुवठा व 
व�छता िवभाग :- रा0य िह
सा व िवशेष घटक योजना (SCP) 
2. आिदवासी िवकास िवभाग :- आिदवासी उपयोजना व िबगर आिदवासी उपयोजना (TSP /OTSP) 



3. िनयेाजन िवभाग :- िजTहा िनयोजन सिमतीमाफ5 त सव5 साधारण घटक (DPC - General )  
 सन 2015-16 पासून क- . शासनाने 14 �या िव[ आयोगांतग5त रा0यास वाढीव िनधी उपल�ध क4न 
िदTयामुळे राRSीय 9ामीण पेयजल काय56मा�या तरतूदीम3ये साधारणत: 50% कपात केलेली आहे. तसचे 
पेयजल हा रा0या�या अखZयारीतील िवषय असTयामुळे रा0याने जा
तीत-जा
त िनधी उपल�ध क4न 
दे@याबाबतही क- . शासनाने सुिचत केले आहे. Zयाच )माणे क- . िह

यांतग5त उपल�ध क�न िदला जाणारा 
िनधी खच5 कर@याबाबत खालील)माणे सुचना िदTया आहेत.  
1. 25% पे1ा जा
त )गती असलेTया योजनांसाठी क- . िह
सा व रा�य िह
सांचा िनधी िकमान 
सम)माणात उपल�ध क�न खच5 करणे.  

2. 25% पे1ा कमी )गती असलेTया योजनांसाठी क- . िह
साची तरतूद न करता केवळ रा0य 
िह��यांतग5त िनधी उपल�ध क�न खच5 करणे. 

3. 5 वष2पे1ा जा
त कालावधीसाठी )लंिबत असलेTया योजनांसाठी देखील क- . िह
साचा िनधी न 
वापरता केवळ रा0य  िह
सांतग5त िनधी उपल�ध क�न खच5 करणे. 

4. क- . व रा0य िह
सांतग5त उपल�ध असलेला िनधी िवचारात घेऊन क- . व रा0य िह��या�या 
सम)माणात केवळ फलोराईडबािधत, संसद आदश5 9ाम योजना व हागणदारी मु�त अशा 03 
वग5वारीतील गावांमधील अंशत: हाताळलेTया गाव/ेवाडयांतग5त नवीन योजना हाती घेणे.  

5. या 03 वग5वारी �यितिर�त इतर गाव/ेवाडयां�या नवीन पाणी परुवठा योजनांसाठी सपंणू5पणे रा0य 
िह
सांतग5त िजTहा वाgषक योजनेम3ये (DPDC) उपल�ध असलेTया िनधीतनू हाती घेणे. तथािप 
याबाबत िनयोजन िवभागा�या शासन पिरपCक िद. 07/03/2017 नुसार काय5वाही होणे अपेि1त 
आहे. यास अनुस�न राRSीय 9ामीण पेयजल काय56माचा सन 2017-18 या वष2चा कृती आराखडा 
तयार कर@यात आलेला आहे.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
            



मु�यमंCी 9ामीण पेयजल काय56ममु�यमंCी 9ामीण पेयजल काय56ममु�यमंCी 9ामीण पेयजल काय56ममु�यमंCी 9ामीण पेयजल काय56म    
 

• महाराRS रा0यात क- . शासन पुर
कृत राRSीयराRSीयराRSीयराRSीय    9ामीण9ामीण9ामीण9ामीण    पेयजलपेयजलपेयजलपेयजल    काय56मकाय56मकाय56मकाय56म हा एकमेव 
काय56म                  सन 2009-10 पासून राबिव@यात येत आहे. पाणी पुरवठा या मुलभतू 
बाब]साठी रा0य शासन 
तरावर 
वतंCपणे कोणताही काय56म राबिव@यात येत 
नसTयामुळे, क- . शासनावर पुण5पणे अवलंबून रहाव ेलागत आहे. तसेच, क- . शासनाकडून 
राRSीय 9ामीण पेयजल काय56मासाठी तुत5 िनधी िवतरणात केलेली कपात व रा0याचे क- . 
शासनावरील असलेले अवलंिबZव याबाब]चा िवचार करता 9ामीण जनतेस परेुसे व शु3द 
िप@याचे पाणी उपल�ध क�न दे@यासाठी व 9ामीण भागामं3ये ( गाव/ेवाडया/व
Zया ) पाणी 
पुरवठा योजना राबिव@यासाठी रा0य शासनातफA  मु�यमंCी 9ामीण पेयजल काय56म 
राबिव@यात येत आहे. सदर काय56मातंग5त न�याने �यावया�या 1003 योजनाचंा लाभ 
2046 गाव/ेवा�ानंा व  47.58 ल1 इत�या लोकसंखेस होणार आहे. तसेच सदर 
काय56मातंग5त पुन40जीिवत करावया�या 83 )ादेिशक योजनातंील समािवRट गावाचंी 
लोकसं�या 21.55 ल1 इतकी आहे. 

• मु�यमंCी 9ामीण पेयजल काय56म शासन िनण5य 6. 9ापाधो-1115/).6. 92/पाप-ु07        
िद. 07-05-2016 अ?वये रा0यभरात सन 2016 -17 ते सन 2019- 20 या चार वष2साठी 
राबिव@यात येत आहे.  

 

• काय56माची उि�Rटे काय56माची उि�Rटे काय56माची उि�Rटे काय56माची उि�Rटे :::: - - - -     
o रा0यातील 9ामीण जनतेस पुरेसे व शु3द िप@याच ेपाणी उपल�ध क4न देणे . 
o रा0यातील 9ामीण भागात )गावे/वा�ा/व
Zया (पाणी पुरवठा योजना राबिवणे .  

या काय56मातंग5त रा0यातील 9ामीण भागात िप@याचा पाणी पुरवठा कर@यासाठी या काय56मातंग5त रा0यातील 9ामीण भागात िप@याचा पाणी पुरवठा कर@यासाठी या काय56मातंग5त रा0यातील 9ामीण भागात िप@याचा पाणी पुरवठा कर@यासाठी या काय56मातंग5त रा0यातील 9ामीण भागात िप@याचा पाणी पुरवठा कर@यासाठी 
शासनमा?य मानका)ंमाणे दज2 वाढ कर@यासाठी पाणी पुरवठा योजना हाती घे@यात शासनमा?य मानका)ंमाणे दज2 वाढ कर@यासाठी पाणी पुरवठा योजना हाती घे@यात शासनमा?य मानका)ंमाणे दज2 वाढ कर@यासाठी पाणी पुरवठा योजना हाती घे@यात शासनमा?य मानका)ंमाणे दज2 वाढ कर@यासाठी पाणी पुरवठा योजना हाती घे@यात 
येतीलयेतीलयेतीलयेतील  .  .  .  .    
    

• काय56माची �याmतीकाय56माची �याmतीकाय56माची �याmतीकाय56माची �याmती    :::: - - - -     
राRSीय 9ामीण पेयजल काय56मा�या धत�वर राबिव@यात येत असलेला ””””मु�यमंCी 9ामीण मु�यमंCी 9ामीण मु�यमंCी 9ामीण मु�यमंCी 9ामीण 
पेयजल काय56म पेयजल काय56म पेयजल काय56म पेयजल काय56म ))))MRDWP)MRDWP)MRDWP)MRDWP) “ “ “ “हा रा0यातील सव5 9ामीण भागास लागू राहील   .न�याने 

िनम2ण होत असलेTया अथवा िनम2ण झालेTया नगरपंचायती/नगर पािलका /नागरी 
1Cेासाठ¥ी हा काय56म लागू राहणार नाही . 

 
 



 
���� ��� �����	��� ��ल�ल �	�
� �����
 ������ �ल� �ह�. 

 

अअअअ ....6666                                                                                                         योजनायोजनायोजनायोजना                            योजनाचंीयोजनाचंीयोजनाचंीयोजनाचंी    सं�यासं�यासं�यासं�या    

((((अअअअ((((    मु�यमंCीमु�यमंCीमु�यमंCीमु�यमंCी    9ामीण9ामीण9ामीण9ामीण    पेयजलपेयजलपेयजलपेयजल    
काय56मातंग5तकाय56मातंग5तकाय56मातंग5तकाय56मातंग5त    हातीहातीहातीहाती    �यावया�या�यावया�या�यावया�या�यावया�या    
नवीननवीननवीननवीन    योजनायोजनायोजनायोजना.  .  .  .      

1003 1003 1003 1003 योजनायोजनायोजनायोजना    
 ) ) ) )
वतंC पाणी पुरवठा योजना
वतंC पाणी पुरवठा योजना
वतंC पाणी पुरवठा योजना
वतंC पाणी पुरवठा योजना    = 972= 972= 972= 972    

योजनायोजनायोजनायोजना((((    
((((    )ादेिशक पाणी पुरवठा योजना )ादेिशक पाणी पुरवठा योजना )ादेिशक पाणी पुरवठा योजना )ादेिशक पाणी पुरवठा योजना ==== 31313131    

योजनायोजनायोजनायोजना))))    

((((बबबब((((    राRSीयराRSीयराRSीयराRSीय    9ामीण9ामीण9ामीण9ामीण    पेयजलपेयजलपेयजलपेयजल    
काय56मातंग5तकाय56मातंग5तकाय56मातंग5तकाय56मातंग5त    बंदबंदबंदबंद    असलTेयाअसलTेयाअसलTेयाअसलTेया        
)ादेिशक)ादेिशक)ादेिशक)ादेिशक    पाणीपाणीपाणीपाणी    पुरवठापुरवठापुरवठापुरवठा        योजनाचंेयोजनाचंेयोजनाचंेयोजनाचंे    
पुन40जीवनपुन40जीवनपुन40जीवनपुन40जीवन. . . .     

83 83 83 83 योजनायोजनायोजनायोजना    
 ) ) ) )मजी)ामजी)ामजी)ामजी)ा    ====     38383838    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((     

))))िजपिजपिजपिजप    ////9ापं9ापं9ापं9ापं////िशखर सिमतीिशखर सिमतीिशखर सिमतीिशखर सिमती    ==== 45454545    योजनायोजनायोजनायोजना((((     

((((कककक((((    )ादेिशक)ादेिशक)ादेिशक)ादेिशक    9ामीण9ामीण9ामीण9ामीण    पाणीपाणीपाणीपाणी    पुरवठापुरवठापुरवठापुरवठा    
योजनाचंीयोजनाचंीयोजनाचंीयोजनाचंी    देखभालदेखभालदेखभालदेखभाल    दु4
तीदु4
तीदु4
तीदु4
ती....    

531 531 531 531 योजनायोजनायोजनायोजना    
 ) ) ) )मजी)ामजी)ामजी)ामजी)ा    ====     178178178178    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((     

))))िजपिजपिजपिजप    ////9ापं9ापं9ापं9ापं////िशखर सिमतीिशखर सिमतीिशखर सिमतीिशखर सिमती    ====     353353353353    योजनायोजनायोजनायोजना((((     

 
���� सदर काय56म चार वष5 राबिव@याकरीता 4सदर काय56म चार वष5 राबिव@याकरीता 4सदर काय56म चार वष5 राबिव@याकरीता 4सदर काय56म चार वष5 राबिव@याकरीता 4 . . . .2530.862530.862530.862530.86    इत�या िनधीची तरतूद इत�या िनधीची तरतूद इत�या िनधीची तरतूद इत�या िनधीची तरतूद 
कर@यात आली आहेकर@यात आली आहेकर@यात आली आहेकर@यात आली आहे....    

अअअअ ....6666....     काय56माचे उप काय56माचे उप काय56माचे उप काय56माचे उप 
घटकघटकघटकघटक ////वग�करणवग�करणवग�करणवग�करण     

))))कोटी 4पयेकोटी 4पयेकोटी 4पयेकोटी 4पये((((     
सन सन सन सन 2016201620162016----
17171717    

सन सन सन सन 
2017201720172017----18181818    

सन सन सन सन 
2018201820182018----19191919    

सन सन सन सन 2019201920192019----
20202020    

एकूणएकूणएकूणएकूण    

1. MRDWP अंतग5त 
�यावया�या नवीन 
योजना 

500.00 500.00 500.00 500.00 2000.00 

2. बंद असलेTया 
)ादेिशक  
योजनाचंे 
पुन40जीवन 

130.86  ---  ---  --- 130.86 

3. )ादेिशक 9ामीण 
पाणी  पुरवठा 
योजनाचंी देखभाल 
व दु4
ती 

100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 

एकूणएकूणएकूणएकूण    730.86730.86730.86730.86    600.00600.00600.00600.00    600.00600.00600.00600.00    600.00600.00600.00600.00    2530.862530.862530.862530.86    



))))अअअअ((((     मु�यमंCी 9ामीण पयेजल काय56मांतग5त हाती �यावया�या नवीन योजनामु�यमंCी 9ामीण पयेजल काय56मांतग5त हाती �यावया�या नवीन योजनामु�यमंCी 9ामीण पयेजल काय56मांतग5त हाती �यावया�या नवीन योजनामु�यमंCी 9ामीण पयेजल काय56मांतग5त हाती �यावया�या नवीन योजना:::: - - - -     
मु�यमंCी 9ामीण पेयजल काय56मातंग5त हाती �यावया�या नवीन 9ामीण पाणी पुरवठा 
योजनाचंा तपशील शासन िनण5यातील पिरिशRटपिरिशRटपिरिशRटपिरिशRटअअअअ---- येथे जोडला आहे . 
पिरिशRट -अ म3ये नमू द केलेTया पाणी पुरवठा योजनाचंी �यवहाय5ता तपास@यासाठी 

)अ�
तZवातील जु?या पाणी पुरवठा योजना काय2?वीत करणे  ,अ�
तZवातील योजनेतील 
यो§य उपागें नवीन योजनेसाठी उपयोगात आणणे xकवा पूण5त :नवीन योजना घेणे हे 

तपास@यासाठी अधी1क अिभयंता ,महाराRS जीवन )ािधकरण मंडळ या�ंया अ3य1तेखाली 
खालील)माणे सिमती िजTहा 
तरावर काय5रत राहील:-  

((((११११)))) अधी1क अिभयंताअधी1क अिभयंताअधी1क अिभयंताअधी1क अिभयंता  , , , ,महारमहारमहारमहार ¥ाRS जीवन )ािधकरण मंडळ¥ाRS जीवन )ािधकरण मंडळ¥ाRS जीवन )ािधकरण मंडळ¥ाRS जीवन )ािधकरण मंडळ         - - - -    अ3य1अ3य1अ3य1अ3य1    
(२) काय5कारी अिभयंता  ,9ामीण पाणी पुरवठा िवभाग ,िजTहा पिरषद -      सद
य 
(३) काय5कारी अिभयंता  ,महाराRS जीवन )ािधकरण             -  सद
य 
अधी1क अिभयंता  ,महाराRS जीवन )ािधकरण मंडळ या�ंया अ3य1तेखालील उपरो�त 
सिमत¥ी पिरिशRट -अ मधील नमूद योजनाचंी �यवहाय5ता तपासून आपला अहवाल मा.मंCी 

)पाणी पुरवठा व 
व�छता  (यानंा सादर करतील .मा.मंCी )पाणी पुरवठा व 
व�छता (या�ंया 
अ3य1तेखालील सिमतीस या पिरिशRट-अ मधील योजना काही कारणा
तव र� झाTयास 

अ?य योजना घे@याचे अधि¥कार असTयामुळे शासनाकडून पिरिशRट  -अ बाबत 
वतंCपणे 
िनदAश )ाmत झाTयािशवाय पिरिशRट-अ म3ये नमुद केलेTया कोणZयाही पाणी पुरवठा योजना 

मंजूरीसाठी ))शासकीय मा?यतेसाठी (िवचारात घे@यात येणार नाहीत .शासनाकडून 
पिरिशRट-अ बाबत 
वतंCपणे िनदAश दे@य ¥ात आTयानंतरच संबंधीत स1म )ािधकाnयानंी 

पाणी पुरवठा योजना मंजूरीबाबत या शासन िनण5यातील तरतुदीनुसार काय5वाही करावी. 
    

•••• काय56मांतग5त योजनांची अमंलबजावणी काय56मांतग5त योजनांची अमंलबजावणी काय56मांतग5त योजनांची अमंलबजावणी काय56मांतग5त योजनांची अमंलबजावणी :::: - - - -     
मु�यमंCी 9ामीण पेयजल काय56मातंग5त हाती �यावया�या 9ामीण पाणी पुरवठा 
योजना�ंया अंमलबजावणीचे अिधकार पुढील त�Zयात दश5िवTया)माणे संबंधीत स1म 
)ािधकाnयानंा राहतील. 
अअअअ....6666.... 9ामीण पाणी परुवठा 9ामीण पाणी परुवठा 9ामीण पाणी परुवठा 9ामीण पाणी परुवठा 

योजनेचा )कारयोजनेचा )कारयोजनेचा )कारयोजनेचा )कार 
योजने�या अमंलबजावणीच ेअिधकारयोजने�या अमंलबजावणीच ेअिधकारयोजने�या अमंलबजावणीच ेअिधकारयोजने�या अमंलबजावणीच ेअिधकार 

9ाम पाणी परुवठा 9ाम पाणी परुवठा 9ाम पाणी परुवठा 9ाम पाणी परुवठा 
व 
व�छता व 
व�छता व 
व�छता व 
व�छता 
सिमतीसिमतीसिमतीसिमती 

िजTहा पिरषदिजTहा पिरषदिजTहा पिरषदिजTहा पिरषद महाराRS जीवन महाराRS जीवन महाराRS जीवन महाराRS जीवन 
)ािधकरण)ािधकरण)ािधकरण)ािधकरण 

१    
वतंC 9ामीण पाणी 
परुवठा योजना    

--    4पये ५.०० कोटी 
पय̈त    

4पये ५.०० 
कोटीहून अिधक    

२    )ादेिशक 9ामीण पाणी 
परुवठा योजना    

--    4पये ५.०० कोटी 
पय̈त    

4पये ५.०० 
कोटीहून अिधक    

या काय56मातंग5त 9ामीण पाणी पुरवठा योजना�ंया अंमलबजावणीचे कोणतेही 
अिधकार 9ाम पाणी पुरवठा व 
व�छता सिमतीला राहणार नाहीत . 



 

•••• काय56मांतग5त िनधी िवतरणाची काय5प3दती काय56मांतग5त िनधी िवतरणाची काय5प3दती काय56मांतग5त िनधी िवतरणाची काय5प3दती काय56मांतग5त िनधी िवतरणाची काय5प3दती :::: - - - -     
मु�यमंCी 9ामीण पेयजल काय56मातंग5त मंजूर झालेTया 9ामीण पाणी पुरवठा योजनासंाठी 
शासनाकडून िजTहा पिरषद व महाराRS जीवन )ािधकरण यानंा पुढील)माणे टmपािनहाय 
िनधी िवतरण कर@यात येईल   .या योजनासंाठी Mobilization Advance दे@याची 
कोणतीही तरतूद नाही. 

अअअअ....6666.... हmता 6मांकहmता 6मांकहmता 6मांकहmता 6मांक िनधीची ट�केवारीिनधीची ट�केवारीिनधीची ट�केवारीिनधीची ट�केवारी कामाची )गतीकामाची )गतीकामाची )गतीकामाची )गती 
(१)    पिहला हmता    ३० ट�के    योजना मंजूर झाTयानंतर व काय2देश 

दे@यापवु�    
(२)    दुसरा हmता    ३० ट�के    योजनेचे ३० ट�के काम पणु5 झाTयानंतर व 

योजनेची )थम Cय
थ तांिCक तपासणी पणु5 
झाTयानंतर.    

(३)    ितसरा हmता    ३० ट�के    योजनेचे ६० ट�के काम पणु5 झाTयानंतर व 
योजनेची ि¬तीय Cय
थ तांिCक तपासणी पणु5 
झाTयानंतर.    

(४) चौथा     
(अंितम) हmता 

१० ट�के योजना पणु5Zवानंतर पढुील एक वष5 योजना 
यश
वीिरZया चालिवTयानंतर 

 

•••• माहे ऑ�टोबर 2017 अखेरपय̈त  एकूण 1003 योजनापंैकी 455 योजनानंा  शासन
तरावर 
मा?यता )ाmत झाली आहे .Zयानुसार ,िनिवदा )ि6या व  काय2देशबाबत काय5वाही िज.प .व 

मजी)ा 
तरावर )गतीपथावर आहे.  
))))बबबब(((( राRSीय 9ामीण पयेजल काय56मांतग5त बंद असलTेया पाणी पुरवठा योजनांराRSीय 9ामीण पयेजल काय56मांतग5त बंद असलTेया पाणी पुरवठा योजनांराRSीय 9ामीण पयेजल काय56मांतग5त बंद असलTेया पाणी पुरवठा योजनांराRSीय 9ामीण पयेजल काय56मांतग5त बंद असलTेया पाणी पुरवठा योजनांचे चे चे चे 
पुन40जीवनपुन40जीवनपुन40जीवनपुन40जीवन :::: - - - -     

रा0यात बंद असलेTया 9ामीण पाणी पुरवठा योजनापंैकी पुन40जीिवत 
करावया�यायोजनाचंा तपशील पिरिशRटपिरिशRटपिरिशRटपिरिशRटबबबब - - - - म3ये जोडला आहे . 

पिरिशRट -ब म3ये नमुद कर@यात आलेTया िजTहा पिरषदेकडील व महाराRS जीवन 
)ािधकरणाकडील पाणी पुरवठा योजनासंाठी लागणार¥ा 4पये १३० .८६ कोट]चा िनधी 
महाराRS जीवन )ािधकरणाला थेट िवतरीत कर@यात येईल. या िनधीतून पिरिशRट  -ब मधील 

पाणी पुरवठा योजनाचंे पुन40जीवन कर@यात येईल .या योजना�ंया पुन40जीवनाची ,पुढील 
देखभाल दु4
तीची ,संचलन व सिनयंCणाची जबाबदारी महाराRS जीवन  )ािधकरणाची 

राहील. 



मु�यमंCी 9ामीण पेयजल काय56मातंग5त पुन40जीिवत करावया�या )ादेिशक 9ामीण 
नळ पाणी पुरवठा योजना�ंया सिव
तर )कTप अहवालास मा?यता दे@याचे अिधकार 
खालील)माणे राहतील. 

 

मु�य अिभयंतामु�य अिभयंतामु�य अिभयंतामु�य अिभयंता    सद
य सिचवसद
य सिचवसद
य सिचवसद
य सिचव  , , , ,महाराRS महाराRS महाराRS महाराRS 
जीवन )ािधकरणजीवन )ािधकरणजीवन )ािधकरणजीवन )ािधकरण    

पाणी पुरवठा व 
व�छता पाणी पुरवठा व 
व�छता पाणी पुरवठा व 
व�छता पाणी पुरवठा व 
व�छता 
िवभाग िवभाग िवभाग िवभाग ))))शासनशासनशासनशासन((((     

4पये ५.०० कोटी पय̈त    4पये ५.०० कोटीहून 
अिधक ते 4पये 10.00 
कोटी पय̈त    

4पये 10. 00 कोटीहून 
अिधक 

 

((((कककक)))) )ादेिशक 9ामीण पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल दु4
ती)ादेिशक 9ामीण पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल दु4
ती)ादेिशक 9ामीण पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल दु4
ती)ादेिशक 9ामीण पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल दु4
ती     :::: - - - -        
•••• शासन िनण5य 6  .मुपेयो - 2017 /).6. 01 /पापु- 19  ,िद . 19/01/2017 मधील पृRठ 6 .

02 वरील मु®ा 6 ) .अ (अ?वये मु�यमंCी 9ामीण पेयजल काय56म अंतग5त )ादेिशक 
पाणी पुरवठा योजनानंा िवतरीत करावया�या देखभाल दु�
ती )ो
ताहन 
अनुदानाबाबत माग5दश5क सुचना िनग5िमत केTया आहेत . 

•••• शासन िनण5य मुपेयो/2017 /).6. 40 /पापु- 19 ,िद . 21/03/2017 मधील पृ .6 . 03 
मु®ा 6 .02 नुसार िवषयांिकत )करणी )ोZसाहन अनुदानाचे )
ताव वासो काय2लयास 
सादर कर@याबाबत सचुीत केले आहे. 

 

देखभाल दु�
ती )ोZसाहन अनुदान देखभाल दु�
ती )ोZसाहन अनुदान देखभाल दु�
ती )ोZसाहन अनुदान देखभाल दु�
ती )ोZसाहन अनुदान )ाmत हो@यासाठी पाCता)ाmत हो@यासाठी पाCता)ाmत हो@यासाठी पाCता)ाmत हो@यासाठी पाCता :::: - - - -     
1. योजना िनयिमत 
व�पात )वष5भर (चालिवली जात असणे आव�यक आहे .0या योजना 
वष2�या केवळ काही कालावधीसाठी xकवा टंचाई कालावधीत चालिवTया जातात अशा 

योजना देखभाल दु�
ती )ोZसाहन अनुदानास पाC असणार नाहीत ,योजनेतून िनयिमत 

व�प¥ात पाणी पुरवठा सु� असTयाच े संबंिधत काय5कारी अिभयंता यानंी )ामािणत 
करावते. 

2. अनुदान मागणी करताना�या लगत�या वष2त )ादेिशक पाणी पुरवठा योजनेअंतग5त येणाnया 
सव5 लाभा¯य2वर योजना आgथक®Rटया 
वयंपूण5 हो@यासाठी िकमान अथवा Zयापे1ा अिधक 
दराने पाणीपटृी आकार@यात येत असावी व आकारलेTया पाणीपटृीची िकमान 50505050    ट�केट�केट�केट�के  
वसूली झालेली असावी. 

� शासन िनण5य मुपेयो/2017 /).6. 40 /पापु- 19 ,िद . 21/03/2017 मधील पृ .6 . 03 वरील 
मु�ा 6 )ब (मधील २ म3ये  " " " "0या )ादेिशक पाणी पुरवठा योजनाचंी पाणीपटृी वसूली ही 0या )ादेिशक पाणी पुरवठा योजनाचंी पाणीपटृी वसूली ही 0या )ादेिशक पाणी पुरवठा योजनाचंी पाणीपटृी वसूली ही 0या )ादेिशक पाणी पुरवठा योजनाचंी पाणीपटृी वसूली ही 
योजनेचयोजनेचयोजनेचयोजनेच¥य्ा देखभाल व दु�
ती�या खच2इतपत xकवा Zयापे1ा जा
त असेल अशा योजनानंा ¥य्ा देखभाल व दु�
ती�या खच2इतपत xकवा Zयापे1ा जा
त असेल अशा योजनानंा ¥य्ा देखभाल व दु�
ती�या खच2इतपत xकवा Zयापे1ा जा
त असेल अशा योजनानंा ¥य्ा देखभाल व दु�
ती�या खच2इतपत xकवा Zयापे1ा जा
त असेल अशा योजनानंा 
Zयाचंे देखभाल दु�
ती�या खच2�या Zयाचंे देखभाल दु�
ती�या खच2�या Zयाचंे देखभाल दु�
ती�या खच2�या Zयाचंे देखभाल दु�
ती�या खच2�या 10101010    ट�के र�कम )ोZसाहन अनुदान Uहणनू दे@यात ट�के र�कम )ोZसाहन अनुदान Uहणनू दे@यात ट�के र�कम )ोZसाहन अनुदान Uहणनू दे@यात ट�के र�कम )ोZसाहन अनुदान Uहणनू दे@यात 
येईलयेईलयेईलयेईल " . " . " . " . अस ेनमूद केले आहे .    



� शासन िनण5य 6  .मुपेयो 2017 /) .6. 40 /पापु- 19  ,िद . 21/03/2017 अ?वये  ,� . 55 कोटी 
मु�यमंCी 9ामीण पेयजल काय56म अंतग5त )ादेिशक पाणी पुरवठा योजनासंाठी वासो 
काय2लयाकडे िवतरीत केलेले आहेत.    

� शासन िनण5य 6 .आ
था 0317/).6.34/पापु-25 ,िद . 21/03/2017 अ?वये, पाणी व 

व�छता सहा�य सं
था 
तरावर मु�यमंCी 9ामीण पेयजल योजनेचे संिनयंCण पय5पे1ण व 
सम?वयन कर@यासाठी उपल�ध अिधकारी /कम5चारी या�ंयाकडून कामे पार पाड@याबाबत 

माग5दश5क सुचना िनग5िमत कर@यात आTया आहेत  .Zयानुसार,     
    

1111.... 
वतंC बँक खाते 
वतंC बँक खाते 
वतंC बँक खाते 
वतंC बँक खाते :::: - - - -     
पाणी व 
व�छता सहा�य सं
था 
तरावर राRSीयकृत बँकेत एक 
वतंC बकँ खाते   
उघड@यात येईल  .याबाबत आहरण व संिवतरण अिधकारी संचालक  ,पाणी व 
व�छता 

सहा�य सं
था हे राहतील .Zयावरव संिनयंCण मु�य अिभयंता तथा िवशेष काय5कारी 
अिधकारी )काय2सन पापु- 19  (या ¥ंचे राहील. 

2222.... लखेािवषय कलखेािवषय कलखेािवषय कलखेािवषय क बाबी बाबी बाबी बाबी     :::: - - - -     
मु�यमंCी 9ामीण पेयजल योजनेअंतग5त पाणी व 
व�छता सहा�य सं
थेस )ाmत िनधीचे 
लेखािवषयक सव5 कामकाज लेखािधकारी ,(राRSीय 9ामीण पेयजल योजना (हे पाहतील.  
 

3333.... संिनयंCणसंिनयंCणसंिनयंCणसंिनयंCण     :::: - - - -            
सदर कम5चाnयावंर मु�यमंCी 9ामीण पेयजल योजनेबाबत�या कामकाजाबाबतचे संिनयंCण 
संचालक  ,पाणी व 
व�छता सहा�य सं
था व मु�य अिभयंता तथा िवशेष काय5कारी अिधकारी 

)काय2सन पापु- 19  (याचंे राहील.  
        



पाणी गुणव[ापाणी गुणव[ापाणी गुणव[ापाणी गुणव[ा    सिनयंCणसिनयंCणसिनयंCणसिनयंCण    व सवA1ण काय56म  व सवA1ण काय56म  व सवA1ण काय56म  व सवA1ण काय56म   
पाणी व 
व�छता पाणी व 
व�छता पाणी व 
व�छता पाणी व 
व�छता सहा�यसहा�यसहा�यसहा�य    सं
थासं
थासं
थासं
था, , , , पाणी पुरवठा व 
व�छता िवभाग पाणी पुरवठा व 
व�छता िवभाग पाणी पुरवठा व 
व�छता िवभाग पाणी पुरवठा व 
व�छता िवभाग     

िदिदिदिद....    31313131/10/2017/10/2017/10/2017/10/2017            
काय56माची )मुख उि�Rटेकाय56माची )मुख उि�Rटेकाय56माची )मुख उि�Rटेकाय56माची )मुख उि�Rटे::::    

• 9ामीण भागातील सव5 पाणी �ोताचंे गुणव[ा सिनयंCण, देखरेख , दु4
ती व सवA1नाम3ये 
लोकाचंा सहभाग वाढवणे. 

• 9ामपंचायतीना या काय56मा�या अंमलबजावणी म3ये सहभागी करणे व Zयानंा स1म 
बनवणे. 

• सोmया प�तीने पाणी तपासणी�या संचाचा वापर क�न गावातTया गावात पा@याची 
तपासणी करणे. 

• लाकामं3ये 
व�छता व सुरि1त पाणी पुरव³ाबाबत तसेच अशु� पा@यामुळे आरो§यावर 
होणाnया दुRपिरणामा बाबत  जनजागृती वाढिवणे. 

• पाणी परुवठा यंCणेतील वळेोवळेी उ´वणारे दोष वा दु4
Zया लोकसहभागातून करणे हे 
)मुख उि�Rटे आहेत. 
 

या काय56मांतग5त येणाnया बाबी या काय56मांतग5त येणाnया बाबी या काय56मांतग5त येणाnया बाबी या काय56मांतग5त येणाnया बाबी ::::----    
• )िश1ण काय56म)िश1ण काय56म)िश1ण काय56म)िश1ण काय56म - 
या काय56मातंग5त 9ामपातळी पय̈त लोकानंा िप@या�या पा@याचे गुणव[ा देखरेख व 
सिनयंCण यश
वीरीZया क�या)कारे कराव े या बाबत मािहती दे@यासाठी रा0य
तर/ 
िजTहा
तर/ तालुका
तर या तीन 
तरावर )िश1ण काय56म राबिवला जातो. 
रा0यातील िजTहा पाणी गुणव[ा क1ाअंतग5त 9ामपंचायत
तरावर िविवध )िश1ण 
काय56म राबिवले जातात. सन २०१६-१७ या आgथक वष2म3ये आतापय̈त तालुका 
तरीय 
5076 5076 5076 5076 व 9ामपंचायत  
तरावरील 37216 37216 37216 37216 पाणी पुरवठा व 
व�छता कामाशी संबंिधत 
अिधकारी व कम5चारी यानंा )िश1ण दे@यात आले.  
 

• )योगशाळाचंे बळकटीकरण )योगशाळाचंे बळकटीकरण )योगशाळाचंे बळकटीकरण )योगशाळाचंे बळकटीकरण     व तपासणी व तपासणी व तपासणी व तपासणी ----    
रा0यातील िजTµा�या आकारमान, �ोत सं�या यांचा िवचार क�न १३8 तालुका
तरीय 

)योगशाळाचंे बळकटीकरण क�न Zयानंा आता उपिवभागीय )योगशाळा संबोध@यात येत आहे.  
िद. ०१.०४.२०१५ पासून साव5जिनक आरो§य िवभागाधीिन
त असलेTया १३८ )योगशाळाचंे 
सिनयंCण पाणी पुरवठा व 
व�छता िवभागा�या अिधपZयाखाली असलेTया भजूल सवA1ण 
आिण िवकास यंCणा, पुणे या�ंयाकडे दे@यात आले आहे. उपिवभागीय )योशाळामं3ये िजTहा 
)योगशाळे)माणे  पा@यातील अनुजैिवक, रासायिनक  घटकाचंी तपासणी व टीसीएल पावडर 
ची तपासणीची सोय कर@यात आली आहे.  
 
 
 
 
 



    )योगशाळाचंी मािहती खालील)माणे)योगशाळाचंी मािहती खालील)माणे)योगशाळाचंी मािहती खालील)माणे)योगशाळाचंी मािहती खालील)माणे    
    

अअअअ....6666....    )योगशाळा 
तर )योगशाळा 
तर )योगशाळा 
तर )योगशाळा 
तर     भूभूभूभ.ू...सससस....व िवव िवव िवव िव....यंयंयंयं    
१ रा0य
तरीय  1* 
२ िवभागीय  6 
३ िजTहा
तरीय  28 
४ उप िवभागीय  1३८+१०* 
 एकूणएकूणएकूणएकूण    172172172172++++11111111****    

****)योगशाळा 
थापनेचे काम )गतीपथावर आहे)योगशाळा 
थापनेचे काम )गतीपथावर आहे)योगशाळा 
थापनेचे काम )गतीपथावर आहे)योगशाळा 
थापनेचे काम )गतीपथावर आहे....    
    

रा0यातील रा0यातील रा0यातील रा0यातील 03 03 03 03 िवभागीय व िवभागीय व िवभागीय व िवभागीय व 17 17 17 17 िजTहा 
तरीय पाणी तपासणी )योगशाळा�ंया बाधंकामाचे काम िजTहा 
तरीय पाणी तपासणी )योगशाळा�ंया बाधंकामाचे काम िजTहा 
तरीय पाणी तपासणी )योगशाळा�ंया बाधंकामाचे काम िजTहा 
तरीय पाणी तपासणी )योगशाळा�ंया बाधंकामाचे काम 
)गतीपथावर आहे)गतीपथावर आहे)गतीपथावर आहे)गतीपथावर आहे....    

    
NABL NABL NABL NABL अिध
वीकृती )माणपCअिध
वीकृती )माणपCअिध
वीकृती )माणपCअिध
वीकृती )माणपC    

    
सन 2016-2017 या वष2त रा0यातील पुणे, क¹कण, नािशक, अमरावती, औरंगाबाद व नागपूर या 
सहा िवभागीय तपासणी )योगशाळानंा NABL अिध
वीकृती )माणपC )ाmत झाले आहे. 

सन 2017-2018 या वष2त रा0यातील 08 िजTहा पाणी तपासणी )योगशाळा NABL अिध
वीकृती 
)माणपC )ाmत क�न घे@यासाठी माहे फे»वुारी 2018 पय̈त )
तावीत कर@यात येणार आहे. 

साव5जिनकसाव5जिनकसाव5जिनकसाव5जिनक    िप@या�यािप@या�यािप@या�यािप@या�या    पा@या�यापा@या�यापा@या�यापा@या�या    �ोताचंी�ोताचंी�ोताचंी�ोताचंी        तपासणीतपासणीतपासणीतपासणी        

रा0यातीलरा0यातीलरा0यातीलरा0यातील 251032 साव5जिनकसाव5जिनकसाव5जिनकसाव5जिनक िप@या�यािप@या�यािप@या�यािप@या�या पा@या�यापा@या�यापा@या�यापा@या�या �ेाताचंी�ेाताचंी�ेाताचंी�ेाताचंी तपासणीतपासणीतपासणीतपासणी दोनदोनदोनदोन वहेरवहेरवहेरवहेर खालील)माणेखालील)माणेखालील)माणेखालील)माणे 
कर@यातकर@यातकर@यातकर@यात आलीआलीआलीआली आहेआहेआहेआहे 

1. एि)ल 2015 ते माच5 2016 - 434857 नमुने  
2. एि)ल 2016 ते माच5 201७  - 641841 नमुने 
3. एि)ल 2017 ते सmट-बर 201७ - 303772 नमुने 
    

साव5जिनक िप@या�या पा@या�या �ोताचंे साव5जिनक िप@या�या पा@या�या �ोताचंे साव5जिनक िप@या�या पा@या�या �ोताचंे साव5जिनक िप@या�या पा@या�या �ोताचंे Asset MappingAsset MappingAsset MappingAsset Mapping    
 रा0यातील सव5 िप@या�या पा@या�या �ोताचंे व पाणी पुरवठा योजना�ंया उपागंाचे Asset 
Mapping कर@यात येणार आहे. सदर Asset Mapping �या सदंभ2तील  Mobile Application, 
Software ,Web Portal, Data Validation & Uploading ही कामे MRSAC, Nagpur या�ंया 
माफ5 त कर@यात येत आहे. तर �ोताचंे सवA1ण करणे, �ोताचंे व पाणी पुरवठा योजना�ंया उपांगाचे 
अ1ाशं व रेखाशं घेणे, Àोताचंे अणजैुिवक व रासायिनक तपासणीसाठी नमुने घेणे  ही कामे ADCC 
, Nagpur या कंपनी  माफ5 त कर@यात येत आहेत.  िद. ३१.05.२०१7 पय̈त 582301 िठकाणाचे 
�ोत व योजनाचंी उपागें  याचंे अ1ाशं व रेखाशं घे@यात आले आहेत.  
    
    



Heavy MetalsHeavy MetalsHeavy MetalsHeavy Metals/ / / / Toxic Metals Toxic Metals Toxic Metals Toxic Metals / / / / PesticidesPesticidesPesticidesPesticides/ / / / Fertilizers Fertilizers Fertilizers Fertilizers ची िप@या�या पा@यातील तपासणीची िप@या�या पा@यातील तपासणीची िप@या�या पा@यातील तपासणीची िप@या�या पा@यातील तपासणी    
((((शासन िनण5य 6शासन िनण5य 6शासन िनण5य 6शासन िनण5य 6....ड�ल�ूयूएम ड�ल�ूयूएम ड�ल�ूयूएम ड�ल�ूयूएम २०१२०१२०१२०१4444////))))....6666....००००1111////पापुपापुपापुपापु१२१२१२१२////िदिदिदिद....३० ३० ३० ३० माच5 माच5 माच5 माच5 २०१५२०१५२०१५२०१५))))    

नागपूर, भडंारा, ग¹िदया, गडिचरोली, चं.पूर, वध2, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, 
xसधुदुग5 व कोTहापूर या खिनज संप[ी असलेTया १२ िजTµातील Heavy Metals/ Toxic Metals 
/ Pesticides/ Fertilizers ची िप@या�या पा@यातील तपासणी राRSीय पय2वरण अिभयािंCकी 
अनुसंधान सं
थान (नीरी),नागपूर या�ंया माफ5 त कर@यात आले आहे. वरील १२ िजTµातील 
तपासणीचे काम पणू5  झाले असून अहवालाचा मसुदा )ाmत झाला आहे. तसेच रा0यातील उव5िरत 
२२ िजTµामं3ये  Heavy Metals/ Toxic Metals / Pesticides/ Fertilizers ची िप@या�या 
पा@यातील तपासणी काम नीरी, नागपूर या�ंयामाफ5 त    कर@याचे िवचाराधीन आहे.  
 
पाणी सुरि1तता आराखडा पाणी सुरि1तता आराखडा पाणी सुरि1तता आराखडा पाणी सुरि1तता आराखडा ((((District & Village Water Safety PlanDistrict & Village Water Safety PlanDistrict & Village Water Safety PlanDistrict & Village Water Safety Plan))))        
    रा0याम3ये ३४ िजTµातील अिधकारी / सjागार याचंे पाणी सुरि1तता आराखडा याबाबत 
)िश1ण पूण5 झाले असून )Zयेक िजTµातील एक गाव असे एकूण ३४ गावाचंी िनवड कर@यात 
आली आहे. 1Cेीय 
तरावरील काम )गती पथावर आहे. 
 

व�छता सवA1ण 
व�छता सवA1ण 
व�छता सवA1ण 
व�छता सवA1ण ----    ((((शासन िनण5य 6शासन िनण5य 6शासन िनण5य 6शासन िनण5य 6....ड�लू�यूएम ड�लू�यूएम ड�लू�यूएम ड�लू�यूएम २०१०२०१०२०१०२०१०////))))....6666....१९०१९०१९०१९०////पापुपापुपापुपापु१२१२१२१२////िदिदिदिद....२९२९२९२९.08.201.08.201.08.201.08.201२ २ २ २ ))))    

पाणी गुणव[ा व सिनयंCण काय56माम3ये 
व�छता सवA1नाचे अन?य साधारण महZव आहे. 

व�छता सेवA1नातून �ोताभोवतीचा पिरसर, पाणी पुरवठा संरचना व �यव
थापनातील जे काही 
दोष आढळून येतात Zयाचंे िनराकरण वळेेत करता येऊन संभा�य साथीस )ितबंध करता येतो. 
आरो§य िवभागामाफ5 त 9ामपंचायत]ना िवतरीत कर@यात आलेTया लाल काड5 Uहणजे संपणू5  
9ामपंचायत पिरसर अथवा सव5 �ोताचंा पाणी साठा दुिषत झाला आहे असे ठरव@यात येते. 
असुरि1तते�या या कारणाकडे ल1 देऊन ते दूर कर@यात येते. लाल काड5 हे Zया 9ामपंचायतीस 
संभा�य साथरोगाचंी सूचना देत असते. 

व�छता सवA1नाचा अिंतम अहवाल )ाmत झाTयानंतर १५ िदवसात तालुका
तरावर गट िवकास 
अिधकारी या�ंया अ3य1तेखाली व तालुका आरो§य अिधकारी, उप अिभयंता (9ा.पा.प.ु) या�ंया 
तालुका
तरीय सिमतीत लाल व िपवळे काड5 )ाmत झालेTया 9ामपंचायतीचे सरपंच व 9ामसेवक 
याचंा आढावा घेऊन Cटुी पूण5 कर@याबाबत संबिधतानंा मुदत दे@यात येते. 
State Referral Institute State Referral Institute State Referral Institute State Referral Institute     
पाणी गुणव[ा सिनयंCण व सवA1ण काय56मा�या धोरणाZमक िनण5यात मदत करणे, तािंCक 
बाब]ची मािहती पुरिवणे व पाणी गुणव[ा िवषयक अहवाल तयार करणे, या किरता रा0याम3ये 
भजूल सवA1ण आिण िवकास यंCणा, पुणे व राRSीय पय2वरण अिभयांिCकी संशोधन सं
था 
(National Environmental Engineering Research Institute), नागपूर यानंा State Referral 
Institute (SRI) Uहणनू घोिषत कर@यात आले आहे. 
    
    
    
    



जलसुर1कजलसुर1कजलसुर1कजलसुर1क    
िदनाकं ३० माच5 २०११ रोजी�या या िवभागा�या शासन िनण5यानुसार, 9ामपंचायातीमधील पाणी 
पुरवठा कम5चाnयास जलसुर1क Uहणनू संबोध@यात आले. 9ामपंचायतीकडून दे@यात येणाnया 
मानधना �यितिर�त जलसुर1कानंा पाणी गुणव[ा िवषयक काम कर@यासाठी कामानुसार 
)ोZसाहन भ[ा दे@यात येते.  
 
Physical Achievement---- 2016-2017 (as on 31.03.2017)  

Sr. Particulars Target 2016-2017 % 

1 No. of persons trained to monitor WQ using FTKs 56000 42780 76 

2 Number of water quality tests done in Laboratories 400000 484806 100 

3 No. of Hab. where at least one source is tested in lab. 50000 54714 100 

5 Number of laboratories to be set up 1 0 0.00 

 

WQMSP - Financial Progress 2016-2017 (as on 31.03.2017) as per IMIS 

 

Fund  O.B.   

Allocation Release  

Interest 

Tot. 

Ava. 

Fund  

Expend. 
% 

Expend. 
C.B. Centre 

Share 

(60%) 

State 

Share 

(40%) 

Centre 

Share 

(60%) 

State 

Share 

(40%) 

WQM & 

SP 
10.49 13.89 9.26 9.67 0 0 20.16 18.41 91% 1.75 

Financial Progress 2017-2018 (as on 30.09.2017) as per IMIS 

Fund O.B.   

Allocation Release 

Interest 

Tot. 

Ava. 

Fund  

Expend. 
% 

Expend. 
C.B. Centre 

Share 

(60%) 

State 

Share 

(40%) 

Centre 

Share 

(60%) 

State 

Share 

(40%) 

WQM & 

SP 
1.75 13.35 0 5.89 0 0 7.64 5.13 67% 2.51 

 

    
            



पाणीपाणीपाणीपाणी    वववव    
व�छता
व�छता
व�छता
व�छता    सहा�यसहा�यसहा�यसहा�य    सं
थासं
थासं
थासं
था 

व�छ
व�छ
व�छ
व�छ    भारतभारतभारतभारत    िमशनिमशनिमशनिमशन    ((((9ामीण9ामीण9ामीण9ामीण(((( 
नागिरकांचीनागिरकांचीनागिरकांचीनागिरकांची    सनदसनदसनदसनद 

 

शाखाशाखाशाखाशाखा::::    03- मािहती, िश1ण व संवाद शाखा 

अंमलबजावणीअंमलबजावणीअंमलबजावणीअंमलबजावणी    होतहोतहोतहोत    असललेाअसललेाअसललेाअसललेा    राRSीयराRSीयराRSीयराRSीय    काय56मकाय56मकाय56मकाय56म    : : : : 
व�छ भारत िमशन (9ामीण( 

काय56माचेकाय56माचेकाय56माचेकाय56माचे    
व4प
व4प
व4प
व4प    : : : : 9ामीण 
व�छते साठी सुिवधांची िनgमती, वत5न बदलासाठी संवाद धोरण 

िनिÇती 

काय56माचेकाय56माचेकाय56माचेकाय56माचे    लाभाथ�लाभाथ�लाभाथ�लाभाथ�: : : : गाव
तरा वरील दािरÈय रेषेखालील कुटंुब,े मागासवग�य कुटंुब,े आदीवासी 

कुटंुब,े अपंग �य�ती, भमुीहीन कुटंुब,े अTपभधुारक कुटंुब े व मिहला कुटंुब 

)मुख असलेली कुटंुब े


व�छ
व�छ
व�छ
व�छ    भारतभारतभारतभारत    िमशनिमशनिमशनिमशन    ((((9ामीण9ामीण9ामीण9ामीण ((((    �या�या�या�या    लाभा¯यÉनीलाभा¯यÉनीलाभा¯यÉनीलाभा¯यÉनी    अज5अज5अज5अज5    करावयाचेकरावयाचेकरावयाचेकरावयाचे    िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    : संबंधीत 9ामपंचायत आिण 

पंचायत सिमती 


व�छ
व�छ
व�छ
व�छ    भारतभारतभारतभारत    िमशनिमशनिमशनिमशन    ((((9ामीण9ामीण9ामीण9ामीण ((((    �या�या�या�या    पाCपाCपाCपाC    लाभा¯यÉनालाभा¯यÉनालाभा¯यÉनालाभा¯यÉना    )ोZसाहन)ोZसाहन)ोZसाहन)ोZसाहन    अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान    मय2दामय2दामय2दामय2दा: : : : 4.12000/-(क- . 

िह
सा 60% आिण रा0य िह
सा 40%) 

रा0य
तरावरीलरा0य
तरावरीलरा0य
तरावरीलरा0य
तरावरील    काय5वाहीकाय5वाहीकाय5वाहीकाय5वाही: : : : सिनयंCण, संवाद धोरण िनिÇती, 1मता िवकास आराखडा, िनधी 

िवतरणा साठी शासनास सjा 

शाखे�याशाखे�याशाखे�याशाखे�या    कामाचेकामाचेकामाचेकामाचे    
व4प
व4प
व4प
व4प: : : : 
व�छ भारत िमशन (9ामीण ( या काय56मा�या यश
वी अंमलबजावणी 

साठी संवाद धोरण ठरिवणे, उप6माचं े आयोजनात मदत करणे, मािहती, 

िश1ण व संवाद उप6माचं ेिनयोजन व अंमलबजावणी 


