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मनुRयबळ िवकास व मािहती िश1ण व संवाद यामधील कामे हाती घेणे.

पाणी पुरवठा व व छता काय56माचे मुTयमापन व पिरणाम िनध2रण अYयास करणे,

संशोधन व िवकास या मधील कामे हाती घेणे व Zयातील िनRकण2 या आधारे िविवध
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संगणकीकरण, GIS Mapping आिण Online संिनयंCण प3दती िवकसीत करणे.
राRSीय 9ािमण पेयजल काय56म व संपूण5
आgथक संिनयंCण करणे, आढावा घेणे.

व छता काय56म इ.चे भौितक व

िजTहा पाणी पुरवठा व व छता िमशन आिण अट संसाधन क-.े यामधील सjागार
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राRSीय 9ािमण पेयजल काय56म व संपूण5 व छता काय56म इZयादी या संदभ2त

महाराRS जीवन )ािधकरण, भूजल सवA1ण व िवकास यंCणा व िजTहा पिरषदा
यां याशी सम?वय साधणे.

क-. व रा0य शासन यां याकडू न वेळोवेळी )ाmत होणाnया िनदA शांचे पालन करणे.
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ी.

अ.

नाव

पदनाम

१

डॉ.सितश

संचालक

९८३३४६६६२३

directorwsso@gmail.com

२

uीमती

राजuी अवर सिचव, (पापु-

०२२-

rajashree.sarang@gov.in

6.

३

उमरीकर
सारंग

(अितकाय5भार)

uी. अतुल इथापे

४

uी. सुिनल फेगडे

५

uी. अभय राठोड

६
७

८
९

अिधकारी

७५०६७५८११०

९९२०७६०५६२

uी. अमुल उबाळे

सहा. अिभयंता

७५०६९४६८२७

डॉ.शैलेश कानडे

पाणी

uी.

अनुसे

डी.

आर. शाखा अिभयंता

uी. संदीप खुरपे

uी.

१५

क1

उप अिभयंता

१२

१४

सहायक

२७५६२५४६

८९७६३१७३०८

डॉ.रोशनी रसाळ

१३

२५)

उप अिभयंता,

१०
११

मोबाईलनं.

uी. सईं. ठाकूर
पािटल

पाटील

uी.

१७

uीमती

खेडकर
सांमत

सjागार

गुणव[ा

लेखािधकारी

७५८८१८५०८५
९९३०९९१८४२
-----

उप लेखापाल

९०२८४२५०११

किनRठ िलपीक

९७७३३११४११

७७२०९२७१७५

atul.ithape@nic.in
allbharatnirman@rediffma
il.com
abhay.rathod64@gov.in
allbharatnirman@rediffma
il.com
alubale@rediffmail.com
actwsso@gmail.com
shaileshsk47@gmail.com
actwsso@gmail.com
actwsso@gmail.com
prakash.patil@nic.in

९९६७३८१४८३

actwsso@gmail.com
actwsso@gmail.com

मनुRयबळ िवकास

९३२३२९०८१०

gawali_vijay@yahoo.com

कुमार मािहती, िश1ण व

८९७६०८८८८५

iecwsso@gmail.com

अरxवद किनRठ िलपीक

uी. िवजय गवळी

१६

लेखािधकारी

)काश िलपीक

uी. सुभाष जठार
uी.

९७०२९७३१४४

ई-मेलआयडी

सjागार

संवाद सjागार

सुजाता सहायक

संिनयंCण

मुTयमापन
सjागार

व

९६६४२८५५५३

sujata.samant1982@gmail.
com

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

यांची मािहती पुढील)माणे:- पापु-२५ (पाणी व व छता सहाय सं थे या आ थापना िवषयक बाबी)
०१.

जन सहायक मािहती अिधकारी uी. अतुल इथापे, सहायक क1 अिधकारी

०३.

)थम अिपलीय अिधकारी uी. यशवंत पाडवी, उप सिचव, मंCालय

०२.

मािहती अिधकारी uीमती. राजuी सारंग, अवर सिचव

**********************************************************

  

 ल  

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 मुय उिRटे )Zयेक 9ामीण यतीस, वयंपाकासाठी आिण घरगुती वापरासाठी
शु

व पुरेसा आिण शात पाणी पुरवठा सव5काळ आिण सव5 पिर थतीत सोयी या िठकाणी उपलध क4न

दे णे अशी आहे त.

सदर काय56मांतग5त आgथक वष2 या सु4वातीस रा0यातील वाा/व Zया व Zयांची पेयजल

 थती अावत कर@यात येते. Zयानुसार अंशत: हाताळलेTया व गुणव[ा बािधत गावे/वाांसाठी उपलध

िनधी िवचारात घेऊन कृती आराखडा तयार कर@यात येतो. सदर कृती आराखास रा0य तरीय योजना
मंजूर सिमतीची (SLSSC) मा?यता घेऊन Zयानुसार अंमलबजावणी कर@यात येते.

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

घटक

िनधी

िवतरण

क-. : रा0य िह सा
20092009-10 ते
20142014-15

उपाय योजना

20152015-16
पासून

दरडोई िनकषापे1ा कमी )माणात पाणी
याmती आिण पाणी
गुणव[ा

62%

50 : 50

50 : 50

उपलध

असलेTया

गावे/वाडया

व

गुणव[ाबािधत गावे/वाडयाम3ये िप@या या
पा@यासाठी कायम व4पी

पाणी पुरवठा

योजनांची अंमलबजावणी कर@यात येते

9ामीण पाणी पुरवठा योजनां या ोत
शातता

10%
(2013-14

100: 00

60: 40

पूव : 20%)

दे खभाल व दु 4 ती

15%
(2013-14

पूव : 10%)

बळकटीकरणासाठी

पारं पारीक

व

अपारं पारीक उपाय योजनांची अंमलबजावणी
कर@यात येते

9ामीण पाणी पुरवठा योजनां या दे खभाल व
50 : 50

50 : 50

दु 4 तीसाठी
दे @यात येते.

अनुदान

उपलध

क4न

पाणी
अंकीत गुणव[ा बािधत

5%

50 : 50

50 : 50

गुणव[ा

िप@या या

बािधत

पा@यासाठी

गावे/वाडयासाठी

कायम व4पी

/

ताZपुरZया उपाय योजनांची अंमलबजावणी
कर@यात येते.
पाणी

पुरवठा

काय56मासाठी

आवयक

असलेTया पुरक बाबी उदा. )शासकीय खच5
5%

सहायकृत बाबी

100: 00

60:40

व आ थापनेवरील खच5 (वासो, िजTहा पाणी
व व छता िमशन गट संसाधन क-., इ.इ. चे
वेतन व भ[े )िश1ण, मािहती, िश1ण व
संवाद,

संशोधन व िवकास, संिनयंCण व

9ामीण

पेयजल

मूTयांकन इZयादी
पाणी गुणव[ा

सिनयंCण व सवA1ण

3%

काय56म

100: 00

60:40

ोतातील

पा@या या

नमू?यांची रासायिनक व जैिवक तपासणी
क4न Zयानुसार आवयक उपाययोजना
कर@यात येतात.

राRSीय 9ामीण पेयजल काय56म : सन 20092009-10 ते सन 20162016-17 भौितक )गती
आgथक वष5

अ. 6.
1
2
3
4
5
6
7
8

वाgषक कृती आराखडयाम3ये

वाgषक उिRट

सा3य

सा3य %

19753
22653
16570
13237
14453
13162
11216
3069

11639
9745
6502
5940
5066
4200
1611
1891

7465
8987
6364
4637
4065
3680
1566
1270

64.14
92.22
97.88
78.06
80.24
87.62
97.21
67.16

2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

समािवRठ केलेTया

राRSीय 9ामीण पेयजल काय56म : सन 20092009-10 ते सन 20162016-17

कोटीत)
कोटीत)

वष5
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

सु4वातीची िशjक िनयतयय
204.24
232.44
237.06
320.10
553.97
587.39
433.66
180.69

652.43
733.27
728.35
897.96
788.48
780.06
344.16
359.75

(क-. िनधी ) आgथक )गती (.

िवतरीत िनधी उपलध िनधी खच5
647.81
718.42
718.35
846.48
690.27
748.23
330.88
404.45

852.05
950.86
955.41
1166.58
1244.24
1335.62
764.54
585.14

625.59
713.79
642.20
612.61
657.46
901.96
584.00
412.32

% खच5
73.42
75.07
67.22
52.51
52.84
67.53
76.39
70.47

रा0य िहयांतग5त तरतूद िह िविवध लेखािशष2तून व िविवध िवभागांमाफ5त खालील)माणे कर@यात येते.
1. पाणी पुरवठा 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 सिमतीमाफ5त सव5 साधारण घटक (DPC - General )

सन 2015-16 पासून क-. शासनाने 14 या िव[ आयोगांतग5त रा0यास वाढीव िनधी उपलध क4न

िदTयामुळे राRSीय 9ामीण पेयजल काय56मा या तरतूदीम3ये साधारणत: 50% कपात केलेली आहे . तसेच

पेयजल हा रा0या या अखZयारीतील िवषय असTयामुळे रा0याने जा तीत-जा त िनधी उपलध क4न
दे @याबाबतही क-. शासनाने सुिचत केले आहे . Zयाच )माणे क-. िह यांतग5त उपलध कन िदला जाणारा
िनधी खच5 कर@याबाबत खालील)माणे सुचना िदTया आहे त.

1. 25% पे1ा जा त )गती असलेTया योजनांसाठी क-. िह सा व राय िह सांचा िनधी िकमान
सम)माणात उपलध कन खच5 करणे.

2. 25% पे1ा कमी )गती असलेTया योजनांसाठी क-. िह साची तरतूद न करता केवळ रा0य
िहयांतग5त िनधी उपलध कन खच5 करणे.

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

4. क-. व रा0य िह सांतग5त उपलध असलेला िनधी िवचारात घेऊन क-. व रा0य िहया या
सम)माणात केवळ फलोराईडबािधत, संसद आदश5 9ाम योजना व हागणदारी मुत अशा 03
वग5वारीतील गावांमधील अंशत: हाताळलेTया गावे/वाडयांतग5त नवीन योजना हाती घेणे.

5. या 03 वग5वारी यितिरत इतर गावे/वाडयां या नवीन पाणी पुरवठा योजनांसाठी संपण
ू 5पणे रा0य

िह सांतग5त िजTहा वाgषक योजनेम3ये (DPDC) उपलध असलेTया िनधीतून हाती घेणे. तथािप

याबाबत िनयोजन िवभागा या शासन पिरपCक िद. 07/03/2017 नुसार काय5वाही होणे अपेि1त
आहे . यास अनुसन राRSीय 9ामीण पेयजल काय56माचा सन 2017-18 या वष2चा कृती आराखडा
तयार कर@यात आलेला आहे .

मुयमंCी 9ामीण पेयजल काय56म
•

महाराRS रा0यात क-. शासन पुर कृत राRSीय 9ामीण पेयजल काय56म हा एकमेव
काय56म

सन 2009-10 पासून राबिव@यात येत आहे. पाणी पुरवठा या मुलभूत

बाब]साठी रा0य शासन

तरावर

वतंCपणे कोणताही काय56म राबिव@यात येत

नसTयामुळे, क-. शासनावर पुण5पणे अवलंबून रहावे लागत आहे . तसेच, क-. शासनाकडू न

राRSीय 9ामीण पेयजल काय56मासाठी तुत5 िनधी िवतरणात केलेली कपात व रा0याचे क-.

शासनावरील असलेले अवलंिबZव याबाब]चा िवचार करता 9ामीण जनतेस पुरेसे व शु3द
िप@याचे पाणी उपलध कन दे @यासाठी व 9ामीण भागांम3ये ( गावे/वाडया/व Zया ) पाणी

पुरवठा योजना राबिव@यासाठी रा0य शासनातफA मुयमंCी 9ामीण पेयजल काय56म

राबिव@यात येत आहे . सदर काय56मांतग5त नयाने यावया या 1003 योजनांचा लाभ
2046 गावे/वाांना व

47.58 ल1 इतया लोकसंखेस होणार आहे. तसेच सदर

काय56मांतग5त पुन40जीिवत करावया या 83 )ादेिशक योजनांतील समािवRट गावांची
लोकसंया 21.55 ल1 इतकी आहे.
•

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

• काय56माची उिRटे -:

o
o

रा0यातील 9ामीण जनतेस पुरेसे व शु3द िप@याचे पाणी उपलध क4न दे णे .

रा0यातील 9ामीण भागात .पाणी पुरवठा योजना राबिवणे (व Zया/वाा/गावे)

या काय56मांतग5त रा0यातील 9ामीण भागात िप@याचा पाणी पुरवठा कर@यासाठी

शासनमा?य मानकां)माणे दज2 वाढ कर@यासाठी पाणी पुरवठा योजना हाती घे@यात
येतील .

• काय56माची याmती -:
राRSीय 9ामीण पेयजल काय56मा या धतवर राबिव@यात येत असलेला ”मुयमंCी 9ामीण
पेयजल काय56म )MRDWP) “हा
“ रा0यातील सव5 9ामीण भागास लागू राहीलनयाने .

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

    लल  


अ6.
(अ(



योजना

 ल ह.
योजनांची संया

मुयमंCी 9ामीण पेयजल

1003 योजना

काय56मांतग5त हाती यावया या

वतंC पाणी पुरवठा योजना )= 972

नवीन योजना.

योजना(
योजना(

( )ादे िशक पाणी पुरवठा योजना = 31

योजना)

(ब(

राRSीय

काय56मांतग5त

9ामीण

बंद

पेयजल

)ादे िशक पाणी पुरवठा

असलेTया

पुन40जीवन.
(क (

)ादे िशक

9ामीण

83 योजना

पाणी

योजनांची दे खभाल दु 4 ती.

मजी)ा )=( योजना 38

योजनांचे

िशखर सिमती/9ापं/ िजप)=(योजना 45

पुरवठा

531 योजना

मजी)ा )=( योजना 178

िशखर सिमती/9ापं/ िजप)=(योजना 353

 सदर काय56म चार वष5 राबिव@याकरीता 4 .2530.86
.2530.86 इतया िनधीची तरतूद
कर@यात आली आहे .

अ.6.

1.

2.

काय56माचे उप

घटकवगकरण/

सन 20162016-

MRDWP अंतग5त

500.00

यावया या नवीन
योजना
बंद

असलेTया

)ादे िशक

सन

(कोटी 4पये)
सन

सन 20192019-

एकूण

17

20172017-18

20182018-19
500.00

500.00

2000.00

130.86

---

---

---

130.86

100.00

100.00

100.00

100.00

400.00

730.86

600.00

600.00

600.00

2530.86

500.00

20

योजनांचे
3.

पुन40जीवन
)ादे िशक
पाणी

9ामीण

पुरवठा

योजनांची दे खभाल
व दु 4 ती
एकूण

(अ) -:मुयमंCी 9ामीण पेयजल काय56मांतग5त हाती यावया या नवीन योजना
मुयमंCी 9ामीण पेयजल काय56मांतग5त हाती यावया या नवीन 9ामीण पाणी पुरवठा
योजनांचा तपशील शासन िनण5यातील पिरिशRटअ
पिरिशRटअ- येथे जोडला आहे .

पिरिशRटअ म3ये नमू-द केलेTया पाणी पुरवठा योजनांची यवहाय5ता तपास@यासाठी

अ तZवातील जु?या पाणी पुरवठा योजना काय2?वीत)करणेअ तZवातील योजनेतील ,

नवीन योजना घेणे हे :यो§य उपांगे नवीन योजनेसाठी उपयोगात आणणे xकवा पूण5त

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

(१ )

अधी1क अिभयंतामहार ,¥ाRS जीवन )ािधकरण मंडळ

(३)

काय5कारी अिभयंतामहाराRS जीवन )ािधकरण ,

(२)

काय5कारी अिभयंता- िजTहा पिरषद ,9ामीण पाणी पुरवठा िवभाग ,

-

-

अ3य1

सद य

सद य

अधी1क अिभयंतामहाराRS जीवन )ािधकरण मंडळ यां या अ3य1तेखालील उपरोत

,

सिमत¥ी पिरिशRट मंCी.अ मधील नमूद योजनांची यवहाय5ता तपासून आपला अहवाल मा-

यां या (पाणी पुरवठा व व छता) मंCी.मा .यांना सादर करतील ( पाणी पुरवठा व व छता)
अ मधील योजना काही कारणा तव र झाTयास -अ3य1तेखालील सिमतीस या पिरिशRट
अ?य योजना घे@याचे अधि¥कार असTयामुळे शासनाकडू न पिरिशRटअ बाबत वतंCपणे -

अ म3ये नमुद केलेTया कोणZयाही पाणी पुरवठा योजना -िनदA श )ाmत झाTयािशवाय पिरिशRट
शासनाकडू न

.िवचारात घे@यात येणार नाहीत ()शासकीय मा?यतेसाठी) मंजूरीसाठी

अ बाबत वतंCपणे िनदA श दे @य-पिरिशRट¥ात आTयानंतरच संबंधीत स1म )ािधकाnयांनी

पाणी पुरवठा योजना मंजूरीबाबत या शासन िनण5यातील तरतुदीनुसार काय5वाही करावी.

•

काय56मांतग5त योजनांची अंमलबजावणी -:
मुयमंCी 9ामीण पेयजल काय56मांतग5त हाती यावया या 9ामीण पाणी पुरवठा

योजनां या अंमलबजावणीचे अिधकार पुढील तZयात दश5िवTया)माणे संबंधीत स1म
)ािधकाnयांना राहतील.
अ.6.

१
२

9ामीण पाणी पुरवठा
योजनेचा )कार

वतंC 9ामीण पाणी

पुरवठा योजना

)ादे िशक 9ामीण पाणी
पुरवठा योजना

योजने या अंमलबजावणीचे अिधकार

9ाम पाणी पुरवठा
व व छता
सिमती

िजTहा पिरषद

महाराRS जीवन
)ािधकरण

--

4पये ५.०० कोटी 4पये

५.००

--

4पये ५.०० कोटी 4पये

५.००

पय¨त

कोटीहू न अिधक

पय¨त

कोटीहू न अिधक

या काय56मांतग5त 9ामीण पाणी पुरवठा योजनां या अंमलबजावणीचे कोणतेही
अिधकार 9ाम पाणी पुरवठा व व छता सिमतीला राहणार नाहीत .

•

काय56मांतग5त िनधी िवतरणाची काय5प3दती -:
मुयमंCी 9ामीण पेयजल काय56मांतग5त मंजूर झालेTया 9ामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी
शासनाकडू न िजTहा पिरषद व महाराRS जीवन )ािधकरण यांना पुढील)माणे टmपािनहाय
िनधी िवतरण कर@यात येईल या योजनांसाठी .Mobilization

Advance दे@याची

कोणतीही तरतूद नाही.
अ.6.

हmता 6मांक

(१)

पिहला हmता

(२)

िनधीची टकेवारी

दु सरा हmता

३० टके

योजना

३० टके

योजनेचे ३० टके काम पुण5 झाTयानंतर व

दे @यापुव

मंजूर

कामाची )गती
झाTयानंतर

व

काय2दे श

योजनेची )थम Cय थ तांिCक तपासणी पुण5
झाTयानंतर.

(३)

ितसरा हmता

३० टके

योजनेचे ६० टके काम पुण5 झाTयानंतर व
योजनेची ि¬तीय Cय थ तांिCक तपासणी पुण5
झाTयानंतर.

(४)

•

चौथा

(अंितम) हmता

१० टके

योजना पुण5Zवानंतर पुढील एक वष5 योजना
यश वीिरZया चालिवTयानंतर

माहे ऑटोबर 2017 अखेरपय¨त एकूण योजनांना शासन तरावर 455 योजनांपैकी 1003

व .प.िनिवदा )ि6या व काय2दे शबाबत काय5वाही िज ,Zयानुसार .मा?यता )ाmत झाली आहे
.मजी)ा तरावर )गतीपथावर आहे

)ब( राRSीय 9ामीण पेयजल काय56मांतग5त बंद असलेTया पाणी पुरवठा योजनांचे
चे
पुन40जीवन-:
रा0यात

बंद

असलेTया

9ामीण

पाणी

पुरवठा

करावया यायोजनांचा तपशील पिरिशRटब
पिरिशRटब- म3ये जोडला आहे .

योजनांपैकी

पुन40जीिवत

पिरिशRटब म3ये नमुद कर@यात आलेTया िजTहा पिरषदे कडील व महाराRS जीवन -

)ािधकरणाकडील पाणी पुरवठा योजनांसाठी लागणार¥ा 4पये १३०कोट]चा िनधी

८६.

महाराRS जीवन )ािधकरणाला थेट िवतरीत कर@यात येईल. या िनधीतून पिरिशRटब मधील -

पुढील ,या योजनां या पुन40जीवनाची .पाणी पुरवठा योजनांचे पुन40जीवन कर@यात येईल

संचलन व सिनयंCणाची जबाबदारी महाराRS जीवन ,दे खभाल दु 4 तीची )ािधकरणाची
राहील.

मुयमंCी 9ामीण पेयजल काय56मांतग5त पुन40जीिवत करावया या )ादे िशक 9ामीण

नळ पाणी पुरवठा योजनां या सिव तर )कTप अहवालास मा?यता दे @याचे अिधकार
खालील)माणे राहतील.
मुय अिभयंता

सद य सिचवमहाराRS ,

4पये ५.०० कोटी पय¨त

4पये

पाणी पुरवठा व व छता

जीवन )ािधकरण
५.००

िवभाग (शासन)

कोटीहू न 4पये 10.कोटीहू न 00

अिधक ते 4पये 10.00 अिधक
कोटी पय¨त

(क) )ादे िशक 9ामीण पाणी पुरवठा योजनांची दे खभाल दु 4 ती -:
•

शासन िनण5य 6-मुपेयो .2017.6.)/01-पापु/19 .िद ,19/01/2017 मधील पृRठ 6 .
02 वरील मु®ा 6अ?वये मुयमंCी 9ामीण पेयजल काय56म अंतग5त )ादे िशक (अ) .

पाणी

पुरवठा

योजनांना

िवतरीत

करावया या

दे खभाल

अनुदानाबाबत माग5दश5क सुचना िनग5िमत केTया आहेत .

•

दु  ती

)ो ताहन

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 सुचीत केले आहे.

दे खभाल दु  ती )ोZसाहन अनुदान )ाmत हो@यासाठी पाCता-:
1. योजना िनयिमत वपात 0या योजना .चालिवली जात असणे आवयक आहे (वष5भर)
वष2 या केवळ काही कालावधीसाठी xकवा टं चाई कालावधीत चालिवTया जातात अशा

योजनेतून िनयिमत ,योजना दे खभाल दु  ती )ोZसाहन अनुदानास पाC असणार नाहीत
वप¥ात पाणी पुरवठा सु असTयाचे संबंिधत काय5कारी अिभयंता यांनी )ामािणत

करावेत.

2. अनुदान मागणी करताना या लगत या वष2त )ादे िशक पाणी पुरवठा योजनेअंतग5त येणाnया
सव5 लाभा¯य2वर योजना आgथक®Rटया वयंपूण5 हो@यासाठी िकमान अथवा Zयापे1ा अिधक

दराने पाणीपटृ ी आकार@यात येत असावी व आकारलेTया पाणीपटृ ीची िकमान टके 50
वसूली झालेली असावी.



शासन िनण5य मुपेयो/2017.6.)/40-पापु/19 .िद,21/03/2017 मधील पृ .6.03 वरील

मुा 6 0या )ादे िशक पाणी पुरवठा योजनांची पाणीपटृ ी वसूली ही " म3ये २ मधील (ब)

योजनेच¥्या दे खभाल व दु  ती या खच2इतपत xकवा Zयापे1ा जा त असेल अशा योजनांना

Zयांचे दे खभाल दु  ती या खच2 या टके रकम )ोZसाहन अनुदान Uहणून दे @यात 10
" .येईलअसे नमूद केले आहे .



शासन िनण5य 62017 मुपेयो ./).6.40-पापु/19 .िद ,21/03/2017 अ?वये . ,55 कोटी

मुयमंCी 9ामीण पेयजल काय56म अंतग5त )ादे िशक पाणी पुरवठा योजनांसाठी वासो
काय2लयाकडे िवतरीत केलेले आहेत.



शासन िनण5य 6 .आ था .िद ,25-पापु/34.6.)/031721/03/2017 अ?वये, पाणी व

व छता सहाय सं था तरावर मुयमंCी 9ामीण पेयजल योजनेचे संिनयंCण पय5पे1ण व

सम?वयन कर@यासाठी उपलध अिधकारीकम5चारी यां याकडू न कामे पार पाड@याबाबत /

,Zयानुसार .माग5दश5क सुचना िनग5िमत कर@यात आTया आहेत

1.

वतंC बँक खाते -:
पाणी व

व छता सहाय सं था

तरावर राRSीयकृत बँकेत एक

वतंC बँक खाते

उघड@यात येईल याबाबत .आहरण व संिवतरण अिधकारी संचालकपाणी व व छता ,

Zयावरव संिनयंCण मुय अिभयंता तथा िवशेष काय5कारी .सहाय सं था हे राहतील
-काय2सन पापु) अिधकारी19या (¥ंचे राहील.

2.

लेखािवषयक बाबी-:

मुयमंCी 9ामीण पेयजल योजनेअंतग5त पाणी व

व छता सहाय सं थेस )ाmत िनधीचे

लेखािवषयक सव5 कामकाज लेखािधकारी ,(राRSीय 9ामीण पेयजल योजना.हे पाहतील(

3.

संिनयंCण -:

सदर कम5चाnयांवर मुयमंCी 9ामीण पेयजल योजनेबाबत या कामकाजाबाबतचे संिनयंCण
संचालक पाणी व व छता सहाय सं था व मुय अिभयंता तथा िवशेष काय5कारी अिधकारी ,

-काय2सन पापु)19 .यांचे राहील (

पाणी गुणव[ा सिनयंCण व सवA1ण काय56म

पाणी व व छता सहाय सं था,
था, पाणी पुरवठा व व छता िवभाग
िद.
िद. 31/10/2017
31/10/2017

काय56माची )मुख उिRटे :
•

9ामीण भागातील सव5 पाणी ोतांचे गुणव[ा सिनयंCण, देखरेख , दु 4 ती व सवA1नाम3ये

•

9ामपंचायतीना या काय56मा या अंमलबजावणी म3ये सहभागी करणे व Zयांना स1म

•

सोmया प तीने पाणी तपासणी या संचाचा वापर कन गावातTया गावात पा@याची

•

लाकांम3ये व छता व सुरि1त पाणी पुरव³ाबाबत तसेच अशु

•

पाणी पुरवठा यंCणेतील वेळोवेळी उ´वणारे दोष वा दु 4 Zया लोकसहभागातून करणे हे

लोकांचा सहभाग वाढवणे.
बनवणे.

तपासणी करणे.

होणाnया दु Rपिरणामा बाबत जनजागृती वाढिवणे.

पा@यामुळे आरो§यावर

)मुख उिRटे आहेत.

या काय56मांतग5त येणाnया बाबी :•

)िश1ण काय56म -

या काय56मांतग5त 9ामपातळी पय¨त लोकांना िप@या या पा@याचे गुणव[ा दे खरेख व
सिनयंCण यश वीरीZया कया)कारे करावे 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 आतापय¨त तालुका तरीय
5076 व 9ामपंचायत

तरावरील 37216 पाणी पुरवठा व

अिधकारी व कम5चारी यांना )िश1ण दे @यात आले.
•

व छता कामाशी संबंिधत

)योगशाळांचे बळकटीकरण व तपासणी -

रा0यातील िजTµा या आकारमान, ोत संया यांचा िवचार कन १३8 तालुका तरीय

)योगशाळांचे बळकटीकरण कन Zयांना आता उपिवभागीय )योगशाळा संबोध@यात येत आहे.

िद. ०१.०४.२०१५ पासून साव5जिनक आरो§य िवभागाधीिन त असलेTया १३८ )योगशाळांचे
सिनयंCण पाणी पुरवठा व

व छता िवभागा या अिधपZयाखाली असलेTया भूजल सवA1ण

आिण िवकास यंCणा, पुणे यां याकडे दे @यात आले आहे. उपिवभागीय )योशाळांम3ये िजTहा
)योगशाळे )माणे पा@यातील अनुजैिवक, रासायिनक घटकांची तपासणी व टीसीएल पावडर
ची तपासणीची सोय कर@यात आली आहे .

)योगशाळांची मािहती खालील)माणे
अ.6. )योगशाळा तर
१

रा0य तरीय

३

िजTहा तरीय

२
४

भू.स.व िव.
िव.यं
1*

िवभागीय

उप िवभागीय

एकूण

6

28

1३८+१०*

*)योगशाळा थापनेचे काम )गतीपथावर आहे.

172+
172+11*
11*

रा0यातील 03 िवभागीय व 17 िजTहा तरीय पाणी तपासणी )योगशाळां या बांधकामाचे काम

)गतीपथावर आहे.

NABL अिध वीकृती )माणपC
सन 2016-2017 या वष2त रा0यातील पुणे, क¹कण, नािशक, अमरावती, औरं गाबाद व नागपूर या

सहा िवभागीय तपासणी )योगशाळांना NABL अिध वीकृती )माणपC )ाmत झाले आहे.

सन 2017-2018 या वष2त रा0यातील 08 िजTहा पाणी तपासणी )योगशाळा NABL अिध वीकृती
)माणपC )ाmत कन घे@यासाठी माहे फे»ुवारी 2018 पय¨त ) तावीत कर@यात येणार आहे.
साव5जिनक िप@या या पा@या या ोतांची तपासणी
रा0यातील 251032 साव5जिनक िप@या या पा@या या ेातांची तपासणी दोन वेहर खालील)माणे
कर@यात आली आहे

1. एि)ल 2015 ते माच5 2016 - 434857नमुने

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 ोतांचे Asset Mapping

रा0यातील सव5 िप@या या पा@या या ोतांचे व पाणी पुरवठा योजनां या उपांगाचे Asset

Mapping कर@यात येणार आहे. सदर Asset Mapping या संदभ2तील Mobile Application,

Software ,Web Portal, Data Validation & Uploading ही कामे MRSAC, Nagpur यां या
माफ5त कर@यात येत आहे . तर ोतांचे सवA1ण करणे, ोतांचे व पाणी पुरवठा योजनां या उपांगाचे

अ1ांश व रेखांश घेणे, Àोतांचे अणुजैिवक व रासायिनक तपासणीसाठी नमुने घेणे ही कामे ADCC
, Nagpur या कंपनी माफ5त कर@यात येत आहेत. िद. ३१.05.२०१7 पय¨त 582301 िठकाणाचे
ोत व योजनांची उपांगे यांचे अ1ांश व रेखांश घे@यात आले आहेत.

Heavy Metals/
Metals/ Toxic Metals / Pesticides/
Pesticides/ Fertilizers ची िप@या या पा@यातील तपासणी
(शासन िनण5य 6.
१२/िद.
6.डलूयूएम २०१4
२०१4/).6.०1/पापु१२/
१२
िद.३० माच5 २०१५)
२०१५)

नागपूर, भंडारा, 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 अिभयांिCकी

अनुसंधान सं थान (नीरी),नागपूर यां या माफ5त कर@यात आले आहे. वरील १२ िजTµातील
तपासणीचे काम पूण5 झाले असून अहवालाचा मसुदा )ाmत झाला आहे. तसेच रा0यातील उव5िरत
२२ िजTµांम3ये

Heavy Metals/ Toxic Metals / Pesticides/ Fertilizers ची िप@या या

पा@यातील तपासणी काम नीरी, नागपूर यां यामाफ5त कर@याचे िवचाराधीन आहे.
पाणी सुरि1तता आराखडा (District & Village Water Safety Plan)
Plan)

रा0याम3ये ३४ िजTµातील अिधकारी / सjागार यांचे पाणी सुरि1तता आराखडा याबाबत

)िश1ण पूण5 झाले असून )Zयेक िजTµातील एक गाव असे एकूण ३४ गावांची िनवड कर@यात
आली आहे. 1ेCीय तरावरील काम )गती पथावर आहे.

व छता सवA1ण - (शासन िनण5य 6.
१२/िद.
6.डलूयूएम २०१०/
२०१०/).6.१९०/
१९०/पापु१२/
१२
िद.२९.08.201
२९.08.201२
.08.201२ )
पाणी गुणव[ा व सिनयंCण काय56माम3ये

व छता सवA1नाचे अन?य साधारण महZव आहे.

व छता सेव1
A नातून ोताभोवतीचा पिरसर, पाणी पुरवठा संरचना व यव थापनातील जे काही

दोष आढळू न येतात Zयांचे िनराकरण वेळेत करता येऊन संभाय साथीस )ितबंध करता येतो.

आरो§य िवभागामाफ5त 9ामपंचायत]ना िवतरीत कर@यात आलेTया लाल काड5 Uहणजे संपण
ू 5
9ामपंचायत पिरसर अथवा सव5 ोतांचा पाणी साठा दु िषत झाला आहे असे ठरव@यात येते.
असुरि1तते या या कारणाकडे ल1 दे ऊन ते दू र कर@यात येते. लाल काड5 हे Zया 9ामपंचायतीस
संभाय साथरोगांची सूचना दे त असते.

व छता सवA1नाचा अंितम अहवाल )ाmत झाTयानंतर १५ िदवसात तालुका तरावर गट िवकास

अिधकारी यां या अ3य1तेखाली व तालुका आरो§य अिधकारी, उप अिभयंता (9ा.पा.पु.) यां या

तालुका तरीय सिमतीत लाल व िपवळे काड5 )ाmत झालेTया 9ामपंचायतीचे सरपंच व 9ामसेवक
यांचा आढावा घेऊन Cुटी पूण5 कर@याबाबत संबिधतांना मुदत दे @यात येते.
State Referral Institute

पाणी गुणव[ा सिनयंCण व सवA1ण काय56मा या धोरणाZमक िनण5यात मदत करणे, तांिCक
बाब]ची मािहती पुरिवणे व पाणी गुणव[ा िवषयक अहवाल तयार करणे, या किरता रा0याम3ये

भूजल सवA1ण आिण िवकास यंCणा, पुणे व राRSीय पय2वरण अिभयांिCकी संशोधन सं था
(National Environmental Engineering Research Institute), नागपूर यांना State Referral
Institute (SRI) Uहणून घोिषत कर@यात आले आहे.

जलसुर1क

िदनांक ३० माच5 २०११ रोजी या या िवभागा या शासन िनण5यानुसार, 9ामपंचायातीमधील पाणी
पुरवठा कम5चाnयास जलसुर1क Uहणून संबोध@यात आले. 9ामपंचायतीकडू न दे @यात येणाnया
मानधना यितिरत जलसुर1कांना 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

Allocation
O.B. Centre State
Share Share
(60%) (40%)

WQM &
10.49 13.89
SP

9.26

Release
Centre State
Share Share
(60%) (40%)
9.67

0

Tot.
%
Interest Ava. Expend.
C.B.
Expend.
Fund

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
Tot.
Centre State Centre State Interest Ava. Expend. %
C.B.
Expend.
Share Share Share Share
Fund
(60%) (40%) (60%) (40%)

WQM &
1.75 13.35
SP

0

5.89

0

0

7.64

5.13

67%

2.51

पाणी व व छता सहाय सं था
व छ भारत िमशन (9ामीण(
9ामीण(
नागिरकांची सनद

शाखा:
शाखा: 03- मािहती, िश1ण व संवाद शाखा
अंमलबजावणी होत असलेला राRSीय काय56म : व छ भारत िमशन (9ामीण(
काय56माचे व4प : 9ामीण व छते साठी सुिवधांची िनgमती, वत5न बदलासाठी संवाद धोरण
िनिÇती
काय56माचे लाभाथ:
लाभाथ: गाव तरा वरील दािरÈय रेषेखालील कुटु ं ब,े मागासवगय कुटु ं ब,े आदीवासी
कुटु ं ब,े अपंग यती, भुमीहीन कुटु ं ब,े अTपभुधारक कुटु ं बे व मिहला कुटु ं ब
)मुख असलेली कुटु ं बे
व छ भारत िमशन (9ामीण ( या लाभा¯यÉनी अज5 करावयाचे िठकाण : संबंधीत 9ामपंचायत आिण
पंचायत सिमती
व छ भारत िमशन (9ामीण ( या पाC लाभा¯यÉना )ोZसाहन अनुदान मय2दा:
मय2दा: 4.12000/-(क-.
िह सा 60% आिण रा0य िह सा 40%)
रा0य तरावरील काय5वाही:
ाही: सिनयंCण, संवाद धोरण िनिÇती, 1मता िवकास आराखडा, िनधी
िवतरणा साठी शासनास सjा
शाखे या कामाचे व4प:
व4प: व छ भारत िमशन (9ामीण (या काय56मा या यश वी अंमलबजावणी
साठी संवाद धोरण ठरिवणे, उप6मांचे आयोजनात मदत करणे, मािहती,
िश1ण व संवाद उप6मांचे िनयोजन व अंमलबजावणी

