राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल काययक्रम
विभागाची प्रस्तािना
सन २००० पासन
ु ७३ व ७४ व्या राज्य घटना दरु
ु स्तीच्या आधारे केंद्ग शासनाच्या मागणी
आधारीत योजना (

) धोरणानस
ु ार स्थाननक स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायत आणण जजल्हा

पररषदे मार्फत ग्रामीण पाणी परु वठा योजनांचे ननयोजन, अंमबलजावणी आणण दे खभाल दरु
ु स्ती पाहहली
जाते. ग्रामसभेने घेतलेल्या ननणफयानस
ु ार ग्रामपंचायतीस २.०० कोटी रु. पयंत ककं मतीच्या योजना
राबववण्याचे अधधकार प्राप्त झाले आहे .
केंद्ग शासनाच्या ननणफयानस
ु ार हद.०१/०४/२००९ पासन
ु केंद्ग शासनाच्या सवफ ग्रामीण पाणी परु वठा
कायफक्रमासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायफक्रम अंमलात आलेली आहे . केंद्ग शासनाने सन २००९१० या
कालावधीमध्ये ग्रामीण पाणी परु वठा कायफक्रमाचे नांमांतर करुन आता राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायफक्रम
असे

नाव

हदले

आहे .

केंद्ग

शासनाच्या

सध
ु ाररत

मागफदशफन

सच
ु नांच्या

आधारे

भारत

ननमाफण

कायफक्रमाऐवजी राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायफक्रमाची अंमलबजावणी सन २००९१० पासन
ु सरु
ु
झालेली आहे . या

कायफक्रमाअंतगफत ग्रामीण भागात शध्
ु द,सरु क्षित व लोकांना घरापासन
ु योग्य अंतरावर

पाणी परु वठा करण्याचे शासनाचे धोरण आहे .

 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायफक्रमाचे धोरणातील तत्व व प्राधान्यक्रम
 गावात अजस्ततवातील असलेल्या सवफ वपण्याच्या पाण्याच्या उपाय योजनांचा आढावा घेउन त्यातील
स्रोतांचे संवधफन व बळकटीकरण करणे अजस्तत्वात असलेल्या योजनांमध्ये सध
ु ारणा करणे.
 गण
ु वत्ताबाधीत गावांमध्ये सरु िीत स्रोत ननकषीत करण्या करीता उपाय योजना करणे.
 गावांच्या लोकसंख्येत झालेल्या वाढीमळ
ु े परु क योजनांचा ववचार करणे.
 उपाय योजना प्रस्तावीत करतांना,वेगवेगळया ववकल्पा पैकी, ककमान खचाफवर आधारीत ववकल्पाचा
ववचार करणे.
 एका

गावातील

वाडया/वस्त्यांसाठी

एकच

योजना

करण्यापेिा

ववकेंद्गीत

उपाय

योजना

ककर्ायतशीर असल्यास त्याला प्राधान्य दे णे. योजना आखतांना सवफ भज
ु ल व भप
ु ष्ट्ृ ठावरील
सावफजनीक व खाजगी स्रोतांचा अभ्यास करुन ननयोजन करणे.
 प्रस्ताववत नळ योजनांमध्ये स्रोत बळकटीकरण व १००% घरगत
ु ी नळ जोडण्याचा समावेश
अणीवायफ करणे.

 जलस्वराज्य प्रकल्पाच्या धरतीवर प्रस्तावीत उपाय योजनेचा भाग म्हणुन गाव कृती आराखडा
तयार करणे बंधनकारक राहील. या अंतगफत लोकसहभागातन
ु सवफ स्रोतांचा सवफकष ववचार करुन
पाण्याचाﾠ ताळे बद
ं तयार करणे.
 पाण्याची

गण
ु वत्ता

हटकवण्याकरीता

गावातील

संपण
ु फ

स्वच्छता

आवश्यक

असन
ु

गाव

हगणदारीमक्
ु त असणे आवश्यक आहे .
योजना मंजरु करतांना मागील ३ वषाफत टँ कसफव्दारे पाणी परु वठा केलेल्या गावांना प्राधान्य दे णे.

ताांत्रीक ि प्रशासककय मान्यता :
शासन ननणफय क्र.ग्रापाधो१११४/प्र.क्र.२२/पाप७
ु .हद.०९.०७.२०१४ अन्वये खालीलप्रमाणे तांरीक व प्रशासककय
मान्यतेचे अधधकार ननगफमीत करण्यात आले आहे .
(अ)
अ.क्र
१

ग्रामीण पाणी परु िठा योजनेचा

ताांत्रीक मान्यतेचे अधिकार
काययकारी अभभयांता

अधिक्षक अभभयांता

स्वतंर ग्रामीण पाणी परु वठा

रु.२.०० कोटी पयंत

रु.२.०० कोटी ते

प्रकार

योजना

२

रु.७.५० कोटी
पयंत

प्रादे शीक ग्रामीण पाणी परु वठा
योजना

रु.२.०० कोटी पयंत

रु.२.०० कोटी ते
रु.७.५० कोटी
पयंत

मख्
ु य अभभयांता
रु.७.५० कोटी
वरील सवफ

रु.७.५० कोटी
वरील सवफ

(ब)
अ.क्र ग्रामीण पाणी परु िठा
योजनेचा प्रकार

प्रशासककय मान्यतेचे अधिकार

(दरडोई खचायच्या ननकषात बसणाया योजनाांसाठी )

ग्रामसभा

१

स्वतंर ग्रामीण पाणी

२

प्रादे शीक ग्रामीण पाणी

परु वठा योजना
परु वठा योजना

रु.५०.०० लि
पयंत

जजल्हा जलव्यिस्थापन
सभमती,जजल्हा पररषद

पाणी परु िठा ि

स्िच्छता विभाग
(शासन )

रु.५०.०० लि ते रु.७.५०

रु.७.५० कोटी

रु.७.५० कोटी पयंत

रु.७.५० कोटी

कोटी पयंत

वरील सवफ
वरील सवफ

(क) योजनेची क्षेत्रीय स्तरािरील अांमबजािणी

अ.क्र

ग्रामीण पाणी परु िठा
योजनेचा प्रकार

अांमलबजािणीचा अधिकार
ग्रामीण पाणी परु िठा ि

जजल्हा पररषद

महाराष्ट्र जजिन

रु.२.०० कोटी पयंत

रु.२.०० कोटी ते

रु.७.५० कोटी वरील सवफ

स्िच्छता सभमती
१

स्वतंर ग्रामीण पाणी
परु वठा योजना

रु.७.५० कोटी

प्रािाीीकरण

पयंत

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेअत
ं गफत पाणी परु वठा योजनांची लोकवगफणी पण
फ ः रदद करणे बाबत.
ु त
शासन ननणफय क्र.ग्रापाधो१११४/प्र.क्र.२२/पाप७
ु .हद.०९.०७.२०१४ अन्वये राज्यातील ग्रामीण
पाणी परु वठा योजनांची लोकवगफणी पण
फ ः रदद करण्यात आली असन
ु त
ु यापव
ु ी ज्या ग्रामीण पाणी
परु वठा योजनांकरीता पण
फ ः अथवा अंशतः लोकवगफणीची रक्कम जमा केली असेल तर अशी जमा
ु त
केलेली लोकवगफणीची रक्कम संबध
ं ीत यंरणेस परत केली जाणार नाही.

