राज्यात सन २०१८ च्या खरीप हंगामामध्ये
घोषषत केलेल्या दु ष्काळी भागातील ग्रामीण
नळ पाणी पुरवठा योजनांची षवद्युत दे यकांची
रक्कम टं चाइ षनधीतून दे ण्याबाबत.

महाराष्र शासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता षवभाग
शासन षनणणय क्रमांकः टं चाइ 2019/प्र.क्र.13/पापु-14
मंत्रालय, मुंबइ 400 032
तारीख: 17 जानेवारी, 2019

वाचा 1) शासन षनणणय, महसूल व वन षवभाग

क्रमांकः एससीवाय २01८/प्र.क्र.२४६/म-७,

षदनांक ११.१२.२०१८ व षदनांक २१.१२.२०१८
2) शासन शुध्दीपत्रक, महसूल व वन षवभाग क्रमांकः एससीवाय २01८/प्र.क्र.२४६/म-७ ,
षदनांक ०४.०१.२०१९
3) शासन षनणणय, महसूल व वन षवभाग क्रमांकः एससीवाय १२/२01८/प्र.क्र.६८/म-११,
षदनांक १५.०१.२०१९
प्रस्तावना राज्यातील दु ष्काळी पषरस्स्थती लक्षात घेता, षपण्याच्या पाण्याच्या टं चाइ वर मात करण्याच्या
दृष्टीने षवज दे यक न भरल्यामुळे बंद ऄसलेल्या ग्रामीण व नागरी नळपाणी पुरवठा योजनांच्या थकीत
षवद्युत दे यकांच्या मुद्दलाच्या रकमेपैकी ५ टक्के आतकी रक्कम भरुन वीज पुरवठा सुरु करुन षपण्याच्या
पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा सुरु करण्याबाबत तसेच दु ष्काळ घोषषत केलेल्या क्षेत्रातील नोव्हेंबर,
२०१८ ते जून, २०१९ या ८ मषहन्याच्या कालावधीतील ग्रामीण तसेच नागरी भागातील चालू षवद्युत
दे यके टं चाइ ऄंतगणत प्राप्त होणा-या षनधीमधून ऄदा करण्याचा षनणणय घेण्यात अला अहे. त्यानुषंगाने
सदर ईपाययोजनांवरील खचण भागषवण्याच्या दृष्टीने महसूल व वन षवभागाने या षवभागाकडे षनधी
षवतरीत केला अहे . सदर प्राप्त झालेला षनधी संबंषधत षजल्ह्याांना षवतरीत करण्याची बाब शासनाच्या
षवचाराधीन होती.

शासन षनणणय शासनाने दु ष्काळ घोषषत केलेल्या क्षेत्रातील नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या थकीत षवद्युत दे यके
तसेच नोव्हेंबर, २०१८ ते जून, २०१९ या ८ मषहन्याच्या कालावधीतील ग्रामीण तसेच नागरी भागातील
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चालू षवद्युत दे यकांचा खचण भागषवण्यासाठी रुपये २४५०.०० लाख ( ऄक्षरी रुपये चोवीस कोटी पन्नास
लाख फक्त ) आतका षनधी सोबत जोडलेल्या प्रपत्र नुसार षवतरीत करण्यासाठी संबंधीत षवभागीय
अयुक्तांकडे खालील ऄटींच्या ऄधीन राहू न मुक्त करण्यात येत अहे .
1) शासनाने राज्यात दु ष्काळ घोषषत केलेल्या क्षेत्रातील ग्रामीण तथा नागरी भागातील ज्या
षपण्याच्या पाण्याच्या योजना थकीत षवद्युत दे यकाची रक्कम भरली नसल्याने षवद्युत
पुरवठा खंडीत केल्यामुळे योजना बंद अहेत. तसेच सदर योजनेमधून योजना सुरु
केल्यानंतर लोकांना षपण्याचा पाण्याचा पुरवठा होउ शकेल ऄशाच योजनांसाठी सदर
पाणी पुरवठा योजनांच्या थकीत षवद्युत दे यकांच्या मुद्दलापैकी ५ टक्के आतकी रक्कम
षवभागीय अयुक्तांनी संबंषधत मुख्य कायणकारी ऄषधकारी षजल्हा पषरषद यांना तात्काळ
ईपलब्ध करुन द्यावी.
2) तसेच दु ष्काळ घोषषत केलेल्या क्षेत्रातील सवण ग्रामीण तसेच नागरी भागातील पाणी पुरवठा
योजनांची नोव्हेंबर, २०१८ ते जून, २०१९ या ८ मषहन्याच्या कालावधीतील चालू षवद्युत
दे यके ऄदा करण्याबाबत षनधी खचण करण्यात यावा.
3) सदर षनधी प्राथम्याने ज्या योजनांची षवद्युत दे यके ऄदा करुन पाणी पुरवठा सुरु होइल
ऄशाच योजनांच्या थकीत दे यकाच्या 5 टक्के रक्कम ऄदा करण्यासाठी वापरण्यात
अल्यानंतरच ईवणरीत षनधी टं चाइ कालावधीतील चालू दे यके ऄदा करण्यासाठी
वापरण्यात यावा.
4) थकीत षवद्युत दे यकाची रक्कम ऄदा केल्यानंतर त्याबाबतचा योजना षनहाय ऄहवाल
अठवड्याच्या प्रत्येक सोमवारी शासनास सादर करावा.
5) ऄथणसंकल्पीय षवतरण प्रणालीवर ईपलब्ध षनधी ऄनावशक षरतीने कोषागारात अहरीत
करुन तो वाटपा ऄभावी बँकेत पडू न रहाणार नाही, याची काटे कोर दक्षता घेण्याचे अदे श
वेळोवेळी दे ण्यात अलेले अहेत, ऄसे ऄसतानाही कोषागारातून रक्कम अहषरत करुन
बॅकेत ठे वू नये ऄशा सक्त सूचना या शासन षनणणयान्वये पुन:श्च दे ण्यात येत अहेत. ऄशी
बाब अढळू न अल्यास त्याला तात्पुरता ऄपहार समजून, संबंषधतांवर षशस्तभंगाची
कायणवाही करण्यात येइल याची सवांनी नोंद घ्यावी. सदर षनधी चालू अर्थथक वषातच खचण
होणे अवश्यक ऄसून तो व्यपगत होणार नाही ऄथवा कोषागारातून अहषरत करुन बँक
खात्यात काढू न ठे वला जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याबाबत सवण षजल्हा पषरषदांना
सूचना दे ण्यात येत अहेत.
6) षवभागीय अयुक्तांकडे सोपषवलेल्या षनधीचा षवषनयोग करताना सदर षनधी ज्या
प्रयोजनासाठी वगण करण्यात अला अहे त्याचा त्याच प्रयोजनासाठी वापर होत अहे तसेच
षनधीचे वाटप करतांना संबंषधत कामासाठी पूवी षनधी षवतरीत करण्यात अला नाही याची
खातरजमा षवभागीय अयुक्त यांनी करावी.

तसेच ज्या प्रयोजनासाठी षनधी षवतरीत
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करण्यात अला अहे , त्याबाबतची षजल्हाषनहाय भौषतक प्रगतीची माषहती षवभागीय
अयुक्त यांनी शासनाकडे दर मषहन्यास माषसक खचाच्या ऄहवालासोबत सादर करावी.
षनधीच्या वाटपाचे लेखे, ऄषभलेख षवहीत कायणपद्धतीनुसार ऄनुदान अहरीत व षतरीत
करणा-या कायालयाच्या स्तरावर ऄद्ययावत ठे वण्यात यावे. त्याचप्रमाणे दरमहा होणा-या
प्रत्यक्ष खचाची माषहती पुढील मषहन्याच्या ५ तारखेपयंत एकषत्रतषरत्या शासनास सादर
करावी. दर तीन मषहन्यांनी झालेल्या खचाची, महालेखाकार कायालयात नोंदषवण्यात
अलेल्या खचाशी पडताळणी करुन त्याबाबतचे षवहीत प्रमाणपत्र या षवभागाकडे तात्काळ
सादर करावे. तसेच कोणत्याही पषरस्स्थतीत मंजूर षनधीपेक्षा जास्त खचण होणार नाही याची
दक्षता षनयंत्रक ऄषधका-याने घ्यावी. षवतरीत करण्यात अलेल्या ऄनुदानातून जर काही
रक्कम खची पडणार नसेल तर ती रक्कम षवहीत वेळेत शासनास प्रत्यार्थपत करण्यात
यावी.
7) याबाबतचा खचण “मागणी क्र. सी-६, २२४५ -नैसर्थगक अपत्तीच्या षनवारणाथण सहाय्य, ०१ऄवषणण, १०२-षपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, (९१)-राज्य अपत्ती प्रषतसाद षनधीच्या
मानकानुसार खचण, (९२) (०१) षपण्याच्या पाण्याचा अकस्स्मक षनकडीचा पुरवठा (२२४५
२१८५) ३१, सहायक ऄनुदाने (वेतनेतर)” या ईपलेखाशीषांमध्ये भागवावा व त्याखाली
ऄंषतमत: खची टाकण्यात यावा.
8) अहरण व संषवतरण ऄषधका-यांनी कोषागार / ईप कोषागार ऄषधकारी यांजकडे
पाठषवण्यात येणा-या व षबलासोबत जोडल्या जाणा-या कॉम्प्युटर स्लीपमध्ये गौण /
ईपलेखाशीषाचा संगणक संकेतांकाचा न चुकता ईल्लेख करावा. तसेच, कोषागारातून
ईपकोषागारातून अहरीत केलेल्या रक्कमेचा ऄहवाल शासनास सादर करावा.
षनधी षवतरणाचा तपशील षवभाग षनहाय खालीलप्रमाणे अहे :(रक्कम रुपये ऱाखात)

ऄ.क्र.

षवभाग

षवतरीत करण्यात येत
ऄसलेले ऄनुदान

1

कोकण

५०.००

2

नाषशक

४००.००

3

पुणे

४५०.००

4

औरंगाबाद

७५०.००

५

ऄमरावती

४००.००

6

नागपूर

४००.००
एकूण

2450.00
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सदर शासन षनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201901141727522728 ऄसा अहे . हा अदे श
षडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने.

R. B.
Kumatgi

Digitally signed by R. B. Kumatgi
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=WSSD Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=96d578360190574be078f90f44c
de8446df6e461003bf3672f18f9dbab1603
da, cn=R. B. Kumatgi
Date: 2019.01.17 12:29:59 +05'30'

( राजेंद्र कुमटगी )
कायासन ऄषधकारी, महाराष्र शासन

प्रत,
1. महालेखाकार, (लेखा व परीक्षा / लेखा व ऄनुज्ञय
े ता), महाराष्र-१, मुंबइ
2. महालेखाकार, (लेखा व पषरक्षा / लेखा व ऄनुज्ञय
े ता), महाराष्र-२, नागपूर
3. ऄपर मुख्य सषचव (म.व पु.), महसूल व वन षवभाग, मंत्रालय, मुंबइ
4. ऄपर मुख्य सषचव ( उजा), ईद्योग, ईजा व कामगार षवभाग, मंत्रालय, मुंबइ
5. प्रधान सषचव, षवत्त षवभाग, मंत्रालय, मुंबइ
6. प्रधान सषचव (२), नगर षवकास षवभाग, मंत्रालय, मुंबइ
7. प्रधान सषचव (ग्रा.षव.), ग्राम षवकास षवभाग, मंत्रालय, मुंबइ
8. सदस्य सषचव, महाराष्र जीवन प्राषधकरण, मुंबइ,
9. षवभागीय अयुक्त ( सवण )
10. षजल्हाषधकारी ( सवण )
11. मुख्य कायणकारी ऄषधकारी, षजल्हा पषरषद ( सवण )
12. मुख्य ऄषभयंता (सवण ), महाराष्र जीवन प्राषधकरण
13. मा. ऄपर मुख्य सषचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता षवभाग यांचे स्वीय सहायक
14. ईप सषचव / पापु-14, पाणी पुरवठा व स्वच्छता षवभाग यांचे स्वीय सहायक
15. पापु-14 संग्रहासाठी.
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प्रपत्र
षवभागीय अयुक्तांनी खालीलप्रमाणे षजल्हा षनहाय षनधी वाटप करावा.
ऄ.क्र.

षजल्हा

षनधी
(रक्कम रु.लाखात)

1

50.00

पालघर
एकूण

50.00

2

नाषशक

100.00

3

धुळे

50.00

4

नंदुरबार

50.00

5

जळगांव

100.00

6

ऄहमदनगर

100.00
एकूण

400.00

7

पुणे

100.00

8

सातारा

100.00

9

सांगली

100.00

10

सोलापूर

100.00

11

कोल्हापूर

50.00
एकूण

450.00

12

औरंगाबाद

100.00

13

जालना

100.00

14

बीड

100.00

15

परभणी

100.00

16

हहगोली

50.00

17

नांदेड

100.00

18

ईस्मानाबाद

100.00

19

लातूर

100.00
एकूण

750.00

20

ऄमरावती

100.00

21

ऄकोला

50.00

22

वाषशम

50.00
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23

बुलढाणा

100.00

24

यवतमाळ

100.00
400.00

एकूण
25

नागपूर

100.00

26

वधा

100.00

27

गोंषदया

50.00

28

भंडारा

50.00

29

चंद्रपूर

100.00
एकूण

400.00

एकूण बेरीज

2450.00

R. B.
Kumatgi

Digitally signed by R. B. Kumatgi
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=WSSD Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=96d578360190574be078f90f44cde8446
df6e461003bf3672f18f9dbab1603da, cn=R. B.
Kumatgi
Date: 2019.01.17 12:30:33 +05'30'

( राजेंद्र कुमटगी )
कायासन ऄषधकारी, महाराष्र शासन
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