पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभाग
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कायय क्रम (MRDWP)
 राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या उद्दे शाने व ग्रामीण जनतेस शुध्द
आणण पुरेसे णपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन दे ण्याच्या उद्दे शाने राज्य शासनाने णद.07 मे, 2016 रोजीच्या
शासन णनणणयान्वये स्वत:चा सवणसमावेशक असा “मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कायणक्रम” राबणवण्याचा
णनणणय घे तला आहे .
 मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कायणक्रम राज्यभरात सन 2016-17 ते 2019-20 या चार वर्षाच्या कालावधीत
राबणवण्यात येणार असून, सदर कायणक्रमाच्या अंमलबजावणीकणरता राज्य शासनामार्फणत खालीलप्रमाणे
णनधी उपलब्ध करुन दे ण्याचे णनयोजन आहे .
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अंतगणत

घ्यावयाच्या नवीन योजना
2.

बंद

असलेल्या

पाणीपुरवठा

प्रादे णशक
योजनांचे

पुनरुज्जीवन
3.

प्रादे णशक
पाणीपुरवठा
दे खभाल दुरुस्ती
एकुण

ग्रामीण
योजनांची

 सदर कायणक्रमाच्या अंमलबजावणीकणरता सन 2016-17 या आर्थिक वर्षात रु.360.00 कोटी व सन
2017-18 आर्थिक वर्षात रु.240.00 कोटी इतका णनधी णवतरीत करण्यात आला आहे . तसेच चालू
आर्थिक वर्षाकणरता (सन 2018-19) रु.335.00 कोटी इतक्या णनधीची अिणसंकल्ल्पय तरतूद करण्यात
आली आहे .

1) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कायय क्रमांतगयत हाती घ्यावयाच्या नवीन योजना : मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कायणक्रमांतगणत एकुण 1003 नवीन पाणीपुरवठा योजना राबणवण्यात येणार
असून त्यापैकी 972 योजना स्वतंत्र स्वरुपाच्या व 29 योजना प्रादे णशक स्वरुपाच्या आहे त. याकणरता चार
वर्षाच्या कालावधीत रु.2000 कोटी इतका णनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आहे . सदर योजनांचा
लाभ 2046 गावे/वाड्ां-वस्त्यामधील 47.58 लक्ष नागणरकांना होणार आहे . सदर 1003 योजनांपैकी
46 योजनांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राणधकरणामार्फणत व 957 योजनांची अंमलबजावणी
णजल्हा पणरर्षदे मार्फणत करण्यात येणार आहे .
 नव्याने घ्यावयाच्या 1003 योजनांपैकी 118 योजना (ककमत रु.260.03 कोटी) या अन्य कायणक्रमांतगणत
घे ण्यात आल्या असल्याने ककवा आवश्यकता नसल्याने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कायणक्रमातून
वगळण्याचा व 26 योजना (रु.245.21 कोटी) नव्याने समाणवष्ट्ट करण्याचा णनणणय घे ण्यात आला आहे .
त्यामुळे सदर कायणक्रमांतगणत 911 पाणीपुरवठा योजना नव्याने राबणवण्यात येत आहे त.
 सद्य:ल्स्ितीत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कायणक्रमांतगणत नव्याने घ्यावयाच्या 911 पाणीपुरवठा योजनांपैकी
रु.1579.31 कोटी इतक्या ककमतीच्या 775 नळ पाणी पुरवठा योजनांना (मजीप्रा-38 व णजल्हा पणरर्षद737) मंजरु ी दे ण्यात आली आहे . सदर योजनांच्या अंमलबजावणीकणरता सन 2016-17 व 2017-18
आर्थिक वर्षात अंदाजे रु.483.50 कोटी इतका णनधी णवतरीत करण्यात आला आहे .
 मंजरू ी दे ण्यात आलेल्या 765 पाणीपुरवठा योजनांपैकी 456 योजनांची कामे प्रगतीपिावर आहे त. तसेच
176 योजनांच्या णनणवदा प्रणसध्द करण्यात आल्या आहे त व उवणणरत 143 योजनांच्या णनणवदा प्रणसध्दीची
कायणवाही सुरु आहे .
2) बं द असलेल्या प्रादे विक पाणी पुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन
 अन्य कायणक्रमातंगणत राबणवण्यात आलेल्या परं तु सद्य:ल्स्ितीत बंद असलेल्या 83 प्रादे णशक पाणीपुरवठा
योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कायणक्रमांतगणत पुनरुज्जीणवत करण्याचे प्रस्ताणवत असून त्याकणरता
रु.130.86 कोटी इतका णनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आहे . सदर योजनांचा लाभ 21.55 लक्ष
नागणरकांना होणार आहे .
 सद्य:ल्स्ितीत बंद असलेल्या 83 योजनांपैकी रु.24.73 कोटी इतक्या ककमतीच्या 18 प्रादे णशक पाणी
पुरवठा योजना पुनरुज्जीणवत करण्यास मंजरु ी दे ण्यात आली आहे . मंजरू ी दे ण्यात आलेल्या सवण
योजनांच्या कामाचे कायादे श दे ण्यात आले असून योजनां ची कामे प्रगतीपिावर आहे त.
 उवणणरत बंद असलेल्या 65 प्रादे णशक पाणीपुरवठा योजना खालील कारणामुळे पुनरुल्ज्जणवत करता येऊ
शकल्या नाहीत.

-

प्रादे णशक योजनेत समाणवष्ट्ट गावांच्या ग्रामसभाचे णकमान 70 टक्के पाणीपट्टी वसूली करण्याबाबत
ठराव प्राप्त झाले नाहीत.

-

प्रादे णशक योजनेत समाणवष्ट्ट काही गावांकणरता स्वतंत्र योजना राबणवण्यात आल्या असल्याने उवणणरत
गावांकणरता योजना पुनरुल्ज्जणवत करणे भौणतक व आर्थिकदष्ट्ृ या व्यवहायण होत नाही.

-

काही योजनांचे उद्भव शाश्वत नाहीत त्यामुळे योजना पुनरुज्जीणवत केली तरी वापरात आणणे शक्य
नाही.

3) प्रादे विक ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची दे खभाल दुरुस्ती : मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कायणक्रमांतगणत प्रादे णशक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या दे खभाल
दुरुस्तीकणरता सन 2016-17 ते सन 2019-20 या कालावधीत प्रत्येक वर्षी रु.100 कोटी इतका णनधी
उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आहे .
 णवभागाच्या णद.19.01.2017 रोजीच्या शासन णनणणयान्वये सदर णनधी प्रादे णशक पाणीपुरवठा योजनांना
प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या स्वरुपात (पाणीपट्टी आकारणी व वसूलीच्या प्रमाणात) णवतरीत करण्याचा
णनणणय घे ण्यात आला आहे .
 सन 2016-17 आर्थिक वर्षात णवतरीत करण्यात आलेल्या रु.55.00 कोटीपैकी रु.168.00 लक्ष इतका
णनधी खचण झाला आहे . उवणणरत णनधी मागणी नसल्याने शासनास समर्थपत करण्यात आला. तसेच सन
2017-18 आर्थिक वर्षाकणरता रु.12.00 कोटी इतका णनधी णवतरीत करण्यात आला आहे .

*****

