पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभाग
1. नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजना
1 योजनेचे नाव

नागरी भागातीि दलित वस््यासाठी लपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी
नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजना

2 योजना केव्हा पासून सुरु
आहे .

सन 2004-2005

3 योजना /काययक्रमाचे उद्दिष्ट

शहरी भागात राहणाऱ्या मागासवगीय नागरीकाांनाही पायाभूत व मूलभूत सुद्दवधा
प्राधान्याने दे ण्यासाठी अनेक द्दवशेष काययक्रम हाती घे ण्यात आले आहे त. परां तु शासनाद्वारे
आतापययत राबद्दवलेल्या नागरी पाणी पुरवठा द्दवषयक धोरणामध्ये नागरी भागातील दद्दलत
वस्तयाांमध्ये द्दपण्याच्या पाणी पुरवठा सोयी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत द्दवशेष योजना
आतापययत राबद्दवण्यात आले ल्या आहे त. नागरी भागातील लोकसांख्या वाढ व वाढतया
नागरीकरणामुळे दद्दलत वस्तयामध्ये अस्तीतवातील द्दपण्याच्या पाणी पुरवठा व्यवस्थेमध्ये
द्दवशेष प्राधान्य दे वून वाढवृध्दी करणे आवश्यक असल्याने

नागरीक्षेत्रातील दद्दलत

वस्तयामध्ये अथवा दद्दलत लोकसांख्या मोठया प्रमाणावर असणाऱ्या नागरी भागातील
वाडीसाठी द्दपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी सन 2004-2005 या आर्थथक वषा
पासून सदर योजना राबद्दवण्यात येत आहे .
4 द्दनधी उपलब्धता /स्त्रोत

नागरी दद्दलत वस्ती पाणी पुरवठा योजना
ज्या प्रभागामध्ये अनुसद्दू चत जाती व नवबौध्द याांची लोकसांख्या द्दकमान 150 आहे द्दतथे
नागरी स्थाद्दनक स्वराज्य सांस्था याांचे मार्यत राबद्दवण्यात येते. (बृहन्मुांबई वगळू न)
नागरी स्थाद्दनक स्वराज्य सांस्था

कमाल अनुज्ञेय अनुदान

1

महानगरपाद्दलका

32.00

2

अ वगय नगरपद्दरषद

15.00

3

ब वगय नगरपद्दरषद

12.00

4 क वगय नगरपद्दरषद

10.00

5 योजनेचे /काययक्रमाचे ठळक 1. शासन द्दनणयय, क्रमाांक नादद्दप / 2004/ प्र.क्र.28/ पापु-22, द्ददनाांक 25 ऑगस्ट, 2006
वैद्दशष्टय
अन्वये, ही योजना नागरी स्थाद्दनक स्वराज्य सांस्थाांच्या क्षेत्रातील अनुसद्दु चत जातीसाठी
आरद्दक्षत प्रभागामध्ये राबद्दवण्यात येते.
2. जर या आरद्दक्षत प्रभागामध्ये पाणी पुरवठयाची पयाप्त सुद्दवधा अस्स्ततवात असेल तर
शहरातील अन्य प्रभागापैकी ज्या प्रभागामध्ये अनुसद्दु चत जाती व नवबौध्द याांची लोकसांख्या
द्दकमान 150 आहे द्दतथे राबद्दवण्यात येते.
3. प्राधान्य दे ताना द्दजथे जास्त अनुसद्दु चत जातीची लोकसांख्या आहे तया प्रभागाला प्रथम
प्राधान्य दे ण्यात यावे व तयानांतर उतरतया क्रमाने प्रभाग द्दनवडावा.
4. जेथे नागरी स्थाद्दनक स्वराज्य सांस्थेच्या श्रेणीनुसार शासनाच्य दरडोई पाणी पुरवठयाच्य
द्दनकषापेक्षा कमी ककवा अद्दनयद्दमत पाणी पुरवठा होतो अशा दद्दलत वस्तीमध्ये ही योजना

राबद्दवण्यात येते.
या योजने अांतगयत नागरी क्षेत्रातील दद्दलत वस्तयाांमध्ये द्दपण्याच्या पाणी पुरवठयासाठी
खालील कामे घे ण्यात येतात.
1. दद्दलत वस्तीकरीता पाण्याचे स्त्रोत ककवा अस्स्ततवातील स्त्रोताचे बळकटीकरण
करणे ( पाऊसपाणी सांकलनाचा यात समावेश राहील )
2. दद्दलत वस्तीकरीता स्त्रोतावरुन पाणी आणण्यासाठी आवश्यक यांत्र सामुग्री (
मोटार पांप इतयादी )
3. दद्दलत वस्तीसाठी स्वतांत्र द्दपण्याच्या पाण्याची टाकी (ESR ) / साठवण टाकी
4. दद्दलत वस्तीतील दद्दलतासाठी द्दवतरण व्यवस्था
5. ताांद्दत्रक सुधारणा करुन जर अस्स्ततवातील योजनेतन
ू दद्दलत कुटुां बाना योग्य पाणी
द्दमळे ल अशा सुधारणा.
6. याव्यद्दतद्दरक्त दद्दलत कुटुां बाांना पाणी द्दमळण्याच्या दष्ृ टीने दद्दलत वस्ती पाणी पुरवठा
प्रकल्प अांमलबजावणी सद्दमतीने सूचद्दवले ली आवश्यक कामे घे णे.
नागरी दद्दलत वस्ती पाणी पुरवठा योजनाांतगयत घ्यावयाच्या कामाांकरीता नागरी
स्थाद्दनक स्वराज्य सांस्थाांना 90 टक्के अनुदान आद्दण 10 टक्के लोकवगयणी असा द्दवत्तीय
आकृ तीबांध द्दवहीत करण्यात आला असून नागरी दद्दलत वस्ती पाणी पुरवठा योजनाांतगयत
अनुदानाची रक्कम ही द्दवशेष घटक योजने अांतगयत आहे .
6 योजना/काययक्रमाचे भौद्दतक/ सदर योजनेमार्यत 30 महानगरपाद्दलका
व
244 नगरपाद्दलका
पैकी
आर्थथक साध्य
महानगरपाद्दलकेमधील 57 कामाांसाठी व नगरपाद्दलकेमधील 488 कामाांसाठी अशा एकूण
556 कामाांकरीता सन 2004-2005 ते २०१७-२०१८ पययत रु.9459.54 लक्ष इतके
अनुदान द्दवतरीत करण्यात आले असून सदर कामे पूणय झाली आहे त तयामुळे तेथील
नागरीकाांना द्दपण्याच्या पाण्याची उपलब्धता झाली आहे .

2. केंद्र पुरस्कृत कमी खर्चार्ची स्वच्छता कार्यक्रम
1. र्ोजनेर्चे नाव

केंद्र पुरस्कृत कमी खर्चार्ची स्वच्छता कार्यक्रम

2. र्ोजना केव्हा पासून सुरु सन 2008 पासून
आहे .
3

र्ोजना/कार्यक्रमार्चे

केंद्र शासन पुरस्कृत कमी खर्चाच्र्ा स्वच्छता र्ोजनेअंतगयत केंद्र शासनाच्र्ा

उविष्ट

सुधारीत मागयदशयक ततवांनुसार राज्र्ाच्र्ा नागरी भागातील (महानगरपावलका व
नगरपवरषद क्षेत्र) आर्थिक दुर्ल
य घटकातील नागवरकांकवरता वैर्क्ततक शौर्चालर्
र्ांधकाम कार्यक्रम राज्र्ातील सवय शहरांमध्र्े रार्ववणे.

4

वनधी उपलब्धता/स्त्रोत

केंद्र शासनाच्र्ा वनदे शानुसार प्रती शौर्चालर् र्ांधकामार्चा खर्चय रु. 10,000/र्ाप्रमाणे प्रती कुटु ं र् ववत्तीर् सहाय्र्ार्चा आकृतीर्ंध खालीलप्रमाणे आहे :-

5

केंद्र शासनार्चे अनुदान

75%

-

रु. 7,500/-

राज्र् शासनार्चा वहस्सा

15%

-

रु. 1,500/-

लाभािी वहस्सा

10%

-

रु. 1,000/-

र्ोजनेर्चे / कार्यक्रमार्चे केंद्र शासन पुरस्कृत कमी खर्चाच्र्ा र्ोजनेअत
ं गयत राज्र्ाच्र्ा नागरी भागातील
ठळक वैवशष्ट

आर्थिक दु र्ल
य घटकांसाठी वैर्क्ततक शौर्चालर्े

र्ांधण्र्ाकरीता प्रवत कुटु ं र्

उतपन्नार्ची मर्ादा रु. 3,300/- प्रवतमहा इतकी ववहीत करण्र्ात आलेली आहे. र्ा
कार्यक्रमांतगयत दोन खड्डं र्ार्ची (TWO PIT POUR FLUSH) अिवा स्िावनक
पवरक्स्ितीस अनुरुप अशा पध्दतीर्ची शौर्चालर्े र्ांधण्र्ात र्ेतात.
6

र्ोजना/कार्यक्रमार्चे

केंद्र शासन पुरस्कृत कमी खर्चाच्र्ा र्ोजनेअंतगयत केंद्र शासनाने 16 नागरी

भौवतक/ आर्थिक सहार्

संस्िांच्र्ा 21 प्रस्तावना अंवतम मान्र्ता वदली असून 39,663 वैर्क्ततक शौर्चालर्े
र्ांधण्र्ात र्ेणार असून तर्ापैकी ऑतटोर्र, 2016 पर्ंत 27,184 वैर्क्ततक
शौर्चालर् र्ांधण्र्ात आली असून 2,189 वैर्क्ततक शौर्चालर्ांर्चे र्ांधकाम
प्रगतीपिावर

आहे .

सदर

र्ोजना

शासन

पवरपत्रक

क्र.

केंपुर्ो-

2017/प्र.क्र.53/पापु-21 वद. 25 सप्टें र्र,2017 अन्वर्े खंडीत करण्र्ात आलेली
आहे .

3. मागणी क्रमांक वार्-6, 4215 (4215 0107) :- र्ृहन्मुंर्ईला पाणी पुरवठा करणा-र्ा भातसई
प्रकल्पास भांडवली खर्चासाठी अनुदान. ( 4215 0107) र्ा लेखावशषा अंतगयत अधीक्षक अवभर्ंता,
ठाणे पाटर्ंधारे मंडळ,ठाणे र्ांना भातसई प्रकल्पास भांडवली खर्चासाठी सन 2011-12 र्ा आर्थिक
वषापर्ंत अनुदान ववतरीत करण्र्ात र्ेत होते. ववत्त ववभागाने वदलेल्र्ा अवभप्रार्ानुसार अधीक्षक
अवभर्ंता, ठाणे पाटर्ंधारे मंडळ, ठाणे र्ांनी शासनाकडे सादर केलेल्र्ा सहाही सुधारीत प्रशासकीर्
मान्र्तेच्र्ा प्रस्तावास शासनाकडू न अदर्ाप मान्र्ता न वमळाल्र्ाने सन 2012-13 ते 2017-18 र्ा
आर्थिक वषापर्ंत सदर प्रकल्पास अनुदान ववतरीत करण्र्ात आलेले नाही.
4.

मागणी क्रमांक वार्-2,2215 (2215 8973) :- महानगरपावलका व नगरपावलका (स्िावनक

संस्िा) पाणी पुरवठा व मलवन:सारण र्ोजनांसाठी सहाय्र्क अनुदान (2215 8973) (भारीत खर्चय) र्ा
लेखावशषाखाली न्र्ार्ालर्ाने एखादर्ा प्रकरणी वदलेल्र्ा वनणयर्ानुसार एखादर्ा प्रकरणात
तातडीने वनधी दर्ावर्ार्चा झाल्र्ास वनधी उपलब्ध करुन दे ण्र्ात र्ेतो.
5.

मागणी क्रमांक वार्-२, २२१५ (२२१५ ९५५९) :- सेवास्तरीर् र्ेंर्चमाकय ही र्ोजना १०० % केंद्र

पुरस्कृत र्ोजना असून सदर र्ोजनेअंतगयत सन 2015-16 र्ा आर्थिक वषापासून कोणताही नवीन
प्रस्ताव शासनास प्राप्त नाही. र्ास्तव सन 2015-16 पासून र.1000/-(Token Demand) इतकी
अियसंकल्पीर् तरतूद करण्र्ात र्ेते. परंतु सन २०१८-१९ पासून सदर र्ोजनेसाठी अियसंकल्पीर्
तरतूद केलेली नाही.
७. मागणी क्रमांक वार्-२, २२१५ (२२१५ २३११) :- संत गाडगेर्ार्ा नागरी स्वच्छता अवभर्ान ही
र्ोजना राज्र्ाच्र्ा नागरी भागामध्र्े पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभागामार्यत सन 2002-2003
पासून राज्र् हागणदारीमुतत करणे हा संकल्प घेऊन रार्ववण्र्ात र्ेत आहे. सदर अवभर्ानांतगयत
घेण्र्ात र्ेणाऱ्र्ा स्पधेमध्र्े राज्र्ातील सवय नागरी संस्िार्चा सहभाग वनव त करुन वदनांक 26
ऑतटोर्र, 2007 च्र्ा शासन वनणयर्ानुसार सुधारीत मागयदशयक सुर्चनानुसार सदर अवभर्ान
वदनांक 2 ऑतटोर्र ते पुढील वषाच्र्ा वद. 14 नोव्हेंर्र पर्ंत रार्ववण्र्ात र्ेते. उपरोतत अवभर्ान
कालावधीत वववहत वनकषांतगयत उल्लेखनीर् कामवगरी करणाऱ्र्ा नागरी संस्िांर्चा र्िोवर्चत सन्मान

राज्र्स्तरावर मा. मुख्र्मंत्री महोदर्ांच्र्ा हस्ते करण्र्ात र्ेतो. परंतु मागील काही वषापासून
अवभर्ानांतगयत घेण्र्ात र्ेणाऱ्र्ा स्पधेकरीता पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभागास नागरी संस्िांर्चा
उतस्र्ुतय प्रवतसाद लाभत नसल्र्ाने सवय नागरी संस्िांच्र्ा प्रशासकीर् तसेर्च वनर्ंत्रक अशा नगर
ववकास ववभागामार्यत संत गाडगेर्ार्ा नागरी स्वच्छता अवभर्ान हा र्ोजनेत्तर र्ोजना ववषर् नगर
ववकास ववभागाकडे हस्तांतरीत करण्र्ास मा. मुख्र्मंत्री महोदर्ांर्ची मान्र्ता घेण्र्ात आली आहे.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभागाकडील सदर ववषर् नगर ववकास ववभागाकडे र्ा ववषर्ाच्र्ा सवय
मूळ नस्तर्ांसह हस्तांतरीत करण्र्ापूवी मा. मुख्र्मंत्री महोदर्ांच्र्ा मान्र्तेनुसार सुधारीत शासन
वनणयर् वनगयवमत करणे आवश्र्क असल्र्ाने नगर ववकास ववभागास अवभप्रार् दे ण्र्ार्ची ववनंती
करण्र्ात आली असून सदर अवभप्रार् र्ा ववभागास अदर्ाप प्राप्त झालेले नाही.

