
राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण षवकास बँकेकडून 
आरआयडीएफ-24 अतंर्गत जलसंपदा षवभार्ाच्या 
उरमोडी प्रकल्प व टेंभ ू प्रकल्प या जलससचन   
प्रकल्पासाठी रु.1100 कोटींचे कजग स्ववकृत 
करण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
 षवत्त षवभार्  

शासन षनणगय क्रमाकं:-नाबाडग-2018/प्र.क्र.48/अर्गबळ  
मंत्रालय, मादाम कामा रोड,  हुतात्मा राजरु्रु चौक 

मंुबई-400 032. 
षदनाकं :-  18 फेब्रवुारी,2019 

 

             वाचा :- महाव्यववर्ापक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण षवकास बँक, मंुबई यांचे मंजूरी पत्र 
क्र.एनबी/एमआरओ/एसपीडी/6724/आरआयडीएफ-121(A)/ RIDF-XXIV/   
2018-19, षदनाकं 04 फेब्रवुारी,2019.      

              

प्रवतावना :- 

जलसंपदा षवभार्ाचा षवभार्ाचे उरमोडी प्रकल्प व टेंभ ूप्रकल्प हे जलससचन  प्रकल्प (प्रकल्प 
सकमत रु.4674.93 कोटी) पूणग करण्याकषरता राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण षवकास बँकेने (नाबाडग) महाराष्ट्र 
शासनास ग्रामीण पायाभतू षवकास षनधी टप्पा XXIV (आरआयडीएफ-XXIV) अंतर्गत वरील वाचा येरे् 
नमूद केलेल्या मंजूरी पत्रान्वये  रु.1100कोटी (रुपये अकराशे कोटी) कजग देवू केले आहे.  सदर कजग 
योजनेचे ववरुप र्ोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे:- 

(1) सदर कजग जलसंपदा षवभार्ाचे उरमोडी प्रकल्प व टेंभ ूप्रकल्प  षदनाकं 31/03/2022 पयगन्त पूणग 
करण्याकषरता उपलब्ध आहे. 

(2) नाबाडगकडून पुढील षनदेश षदले जाईपयगन्त कजावरील व्याज 5.00 टक्के दराने कॅलेंडर विातील 
दर तीन मषहन्याच्या कालावधीनंतर देय आहे. 

(3) षदनाकं 01/04/2018 नंतर, ज्या प्रकल्पाकषरता हे कजग मंजूर झाले आहे, त्या प्रकल्पावर प्रत्यक्ष 
झालेल्या खचाच्या आधारे देय असणारी कजाची रक्कम नाबाडगकडून मंजूर केली जाईल. प्रत्येक वळेी 
काढण्यात येणारी (शेवटच्या हप्त्याखेरीज) कजाऊ रक्कम ही रुपये एक लक्षच्या पटीत असेल आषण 
प्रत्येक मार्णी ही रु.10 लक्ष पेक्षा कमी असणार नाही. 

(4) प्रत्येक वळेी काढण्यात येणारी कजाची रक्कम ही कजग परतफेडीकषरता ववतंत्र कजग आहे अस े
समजले जाईल. प्रत्येक वळेी काढण्यात येणा-या कजाची परतफेड सात विाच्या आत पाच समान वार्षिक 
हप्त्यात करावयाची आहे.  या सात विाच्या कालावधीमध्ये सुरुवातीचा दोन विाचा सवलतीचा कालावधी 
(गे्रस षपषरअेड) समाषवष्ट्ट आहे. 

(5) नाबाडगच्या मंजूरी आदेशानुसार प्रकल्प पूणग करण्याकषरता शासनाचा सहभार् अषधक नाबाडगकडून 
उपलब्ध होणारे कजग अशी एकूण आर्षर्क तरतूद प्रर्म शासनाकडून केली जाईल. त्यासाठी आवश्यक 
ती अर्गसंकल्पीय तरतूद षवषहत वळेेत व षवहीत मार्ाने करावयाची दक्षता जलसंपदा षवभार्ाने घ्यावी.  
प्रत्यक्ष खचग झाल्यानंतर, नाबाडगकडून षमळणारी कजाची रक्कम प्रषतपूती ववरुपात घेण्यात येईल. 
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शासन षनणगय :- 
 

(अ)   शासनाने या संदभात खालीलप्रमाणे षनणगय घेतला आहे:- 
(1) नाबाडगने आरआयडीएफ-24 अंतर्गत जलसंपदा षवभार्ाचे वर नमुद प्रकल्प पूणग करण्याकषरता 
मंजूर केलेल्या योजनासाठी रु.1100कोटी रकमेचे कजग शासनाने स्ववकाराहग ठरषवले आहे. 
 

(2)  नाबाडगने त्याचं्या संदभाषधन षदनाकं 04/02/2019 च्या पत्रात षवषहत केलेल्या अटी व शती, 
शासनाने मान्य केलेल्या आहेत, तसेच नाबाडगने केलेल्या सूचनाचंी नोंद शासनाने घेतली आहे. या 
कजग योजनेकषरता षवत्त षवभार् समन्वय षवभार् म्हणनू काम पाहील. 
 

(3)  शासन नाबाडगला प्रवतुत कजावर सध्या 5.00 टक्के प्रषतशत प्रषतविग या दराने व्याज अदा करेल. 
व्याजदराबाबत जे काही षनदेश नाबाडगकडून वळेोवळेी प्राप्त होतील त्यानुसार शासन नाबाडगला व्याज 
अदा करेल. व्याज दर षतमाही कालावधीकषरता एकूण कजाच्या षशल्लक रकमेवर देण्यात येईल. 
कॅलेंडर विाच्या प्रत्येक षतमाहीनंतरच्या मषहन्यातील पषहल्या तारखेस व्याज देय राहील. जर व्याज 
र्कीत राषहले तर र्कीत षदनांकापासून त्यावर त्यावळेी अंमलात असलेल्या व्याजाच्या दराने व्याज 
देण्यात येईल. 
 

(4)  ज्या प्रकल्पाकषरता कजग मंजूर झाले आहे, त्या प्रकल्पावर सन 2018-19 मध्ये षद.01/04/2018 
पासून आतापयगन्त प्रत्यक्ष केलेल्या खचाच ेप्रषतपूती ववरुपातील मार्णी अजग/ दाव ेनाबाडगकडे सादर 
करण्यात येतील.  

(5)  कजग काढण्याच्या षदनांकापासून सुरुवातीची दोन विग सवलतीचा कालावधी (गे्रस षपषरएड) म्हणून 
समजण्यास नाबाडगने सवलत षदली आहे. या सवलतीच्या कालावधीमध्ये कजाची परतफेड न 
करण्याची मुभा नाबाडगने शासनास षदली आहे. हया सवलतीच्या कालावधीची सोय उपलब्ध करुन 
घेण्याचे शासनाने ठरषवले आहे.  त्यामुळे प्रत्येकवळेी काढण्यात येणारी कजाऊ रक्कम हे एक ववतंत्र 
कजग राहील व कजाची परतफेड दोन विाच्या सवलतीच्या कालावधीनंतर पाच विामध्ये समान 
हप्त्यात करण्यात येईल. 
 

(6) नाबाडगकडून प्राप्त होणा-या उपरोक्त कजाच्या समन्वयासाठी समन्वय अषधकारी, 
ग्रा.पा.षव.षन.प्रकल्प तर्ा मुख्य अषभयंता, जलसंपदा षवभार्, ससचन सेवा भवन, षसस्व्हल लाईन्स, 
नार्पूर याचंी षनयुक्ती करण्यात येत आहे. क्षते्रीय वतरावरील तसेच कायगक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसंबंधी सवग जबाबदारी समन्वय अषधकारी, ग्रा.पा. षव.षन.प्रकल्प तर्ा मुख्य अषभयंता, 
जलसंपदा षवभार्, ससचन सेवा भवन, षसस्व्हल लाईन्स, नार्पूर याचंी राहील. 
 

(7)     या शासन षनणगयातील जलसंपदा षवभार्ाचा उरमोडी प्रकल्प व टेंभ ूप्रकल्प या जलससचन 
प्रकल्पाचंी कामे षद.31 माचग, 2022 पूवी  पूणग करुन, त्याबाबत काम पूणगत्वाचे प्रमाणपत्र जलसंपदा 
षवभार्ाने नाबाडगला 30 एषप्रल, 2022 पयंत सादर करणे बंधनकारक राहील. 
 

(ब)   नाबाडगकडून षमळणा-या उपरोक्त कजाबाबत अनुसरावयाची अर्गसंकल्पीय लेखाकंन पध्दती 
शासन षनणगय, क्रमाकं-अर्गऊ-1097/प्र.क्र.34/अर्गबळ, षदनाकं 27/03/1998 च्या जोडपत्रात 
दशगषवल्याप्रमाणे राहील. 

(क) (1) नाबाडगकडून आरआयडीएफ- XXIV खाली जलसंपदा षवभार्ाच्या प्रकल्पाकषरता षमळणाऱ् या 
कजाच्या बाबतीत "नोडल ऑफीसर" म्हणनू सह  सचंालक, लेखा व कोिार्ारे, पुणे याचंी षनयुक्ती 
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करण्यात येत आहे. शासन षनणगय, क्रमाकं-अर्गऊ-1095/ प्र.क्र.84/अर्गबळ, षदनाकं 12/02/1996  
मध्ये पृ.क्र.4 वर "(क)" पुढे नमूद केल्याप्रमाणेच नोडल ऑफीसरच्या जबाबदा-या  व कतगव्य राहतील. 
 

(2) प्रवतुत प्रकरणी पषरचालन अग्रीम घेण्याकषरता शासन अनुमती असून, याबाबत समन्वय अषधकारी 
तर्ा सह संचालक, ले. व को. पुणे यानंी आवश्यक ती कायगवाही  प्राधान्याने  करावी.      

3) कजाची परतफेड करणे व कजावरील व्याज प्रदान करणे याकषरता लार्णाऱ्या रकमा संबंषधत 
लेखाषशिाखालील तरतूदीतून काढण्याचे अषधकार सह संचालक, लेखा व  कोिार्ारे, पुणे यानंा 
प्रदान करण्यात येत आहेत. रकमा काढण्याच्या मंजूरी  आदेशावर सही करण्याचे अषधकार 
"नोडल ऑफीसर" तर्ा सह संचालक, लेखा व कोिार्ारे, पुणे यानंा अर्वा ते ज्या अषधकाऱ् यास 
प्रदान करतील त्या अषधका-यास प्रदान करण्यात येत आहेत. नोडल ऑफीसरकषरता षवहीत 
केलेली काये योग्यप्रकारे केली जात आहेत, यावर संचालक,  लखेा व कोिार्ारे, मंुबई हे देखरेख 
ठेवतील. 

 

(ड)    सदर शासन षनणगय जलसंपदा षवभार्ाच्या सहमतीने काढण्यात येत आहे.  
 

          सदर शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत वर्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा साकेंताकं 201902161704521705 असा आहे.  हा  शासन 
षनणगय षडजीटल ववाक्षरीने साक्षाषंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

          महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.   
 

             
                   ( वभैव राजेघाटरे् ) 
                                                                                         उप सषचव, महाराष्ट्र शासन  
प्रषत, 
1) राज्यपालाचंे सषचव. 
2) मुख्यमंत्रयाचंे प्रधान सषचव. 
3) मा. षवरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र षवधान सभा/षवधान पषरिद, षवधानभवन, मंुबई 
4) सवग षवधानमंडळ सदवय, षवधानमंडळ, मंुबई. 
5) सवग मंत्री व राज्यमंत्री याचंे ववीय सहाय्यक,  
6) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 1/2 (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र, मंुबई / नार्पूर. 
7) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 1/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मंुबई / नार्पूर. 
8) गं्रर्पाल, महाराष्ट्र षवधानभवन सषचवालय, मंुबई,  (5प्रती )  
9) बहुजन समाज पाटी, डी-1, इन्सा इटमेंट, आझाद मैदान, मंुबई, 
10)भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक्स क्र.1, योर्क्षेमसमोर, वसंतराव  भार्वत  
   चौक,नषरमन पॉईन्ट, मंुबई-400 020. 
11)भारतीय कम्युषनवट पाटी, महाराष्ट्र कषमटी, 314, राज भवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मंुबई-04.  
12)भारतीय कम्युषनवट पाटी (माक्सगवादी) महाराष्ट्र कषमटी, जनशक्ती हॉल,ग्लोव षमल पॅलेस,   
      वरळी -400 013. 
13) इंषडयन नॅशनल कॉगे्रस पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश कॉगे्रस (आय) सषमती, षटळक भवन, काकासाहेब 
      र्ाडर्ीळ मार्ग, दादर, मंुबई-400 025. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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14) नॅशनॅषलवट कॉगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री पे्रस जनगल मार्ग, नषरमन पॉईन्ट, मंुबई- 21. 
15) षशवसेना, षशवसेना भवन, र्डकरी चौक, दादर, मंुबई-400 028 
16) अ.मु.स /प्रधान सषचव, षनयोजन षवभार् /जलसंपदा षवभार्, मंत्रालय,मंुबई-32. 
17) अषधदान व लेखा अषधकारी, मंुबई. 
18) षनवासी लेखा परीक्षा अषधकारी, मंुबई,  
19) संचालक, लेखा व कोिार्ारे, मंुबई-400 021, 
20) सह संचालक, लेखा व कोिार्ारे (संर्णक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, मंुबई-032, 
21) सह संचालक, लेखा व कोिार्ारे, पुणे षवभार्, पुणे. 
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