आमदार स्थानिक निकास कार्यक्रम
टं चाई नििारणाथय करािर्ाच्र्ा उपार्र्ोजिा
महाराष्ट्र शासि
निर्ोजि निभाग
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मंत्रालर् निस्तार, मंबई 400 032.
तारीख: 22 मे, २०१9.
िाचा:- निर्ोजि निभाग, शासि निणयर्,क्र. स्थानिका-0616/प्र.क्र.96/का. १४८2, नद. 12/7/2016
प्रस्ताििा :राज्र्ातील काही भागांमध्र्े पाणी टं चाई ि दष्ट्काळसदृश्र् पनरस्स्थती निमाण झालेली आहे . र्ा
दष्ट्काळसदृश्र् पनरस्स्थतीमळे निमाण झालेल्र्ा तीव्र पाणी टं चाईच्र्ा समस्र्ेिर मात करण्र्ासाठी संबनं ित
प्रशासकीर् निभागांकडू ि उपार्र्ोजिा करण्र्ात र्ेत आहे त. अशा उपार्र्ोजिांिा गती दे ण्र्ासाठी पूरक
म्हणूि स्थानिक पातळीिर टं चाई नििारणाथय घेण्र्ात र्ेणा-र्ा कामांसाठी आमदार स्थानिक निकास
कार्यक्रमांतगयत सि 2019-20 र्ा आर्थथक िर्षाकनरता तात्काळ आमदार नििी अिज्ञेर् करण्र्ाची बाब
शासिाच्र्ा निचारािीि होती.
शासि पूरकपत्र :आमदार स्थानिक निकास कार्यक्रमाच्र्ा मागयदशयक तत्िांच्र्ा निर्ोजि निभागाच्र्ा उपरोक्त
शासि निणयर्, क्रमांक: स्थानिका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, नद. १२ जलै, २०१६ मिील प्रकरण
क्रमांक 3 मध्र्े पनरच्छे द 3.37 िंतर पनरच्छे द 3.37.1 हा पनरच्छे द पढीलप्रमाणे अंतयभत
ू करण्र्ात र्ेत
आहे .
“आमदार स्थानिक निकास कार्यक्रमांतगयत आमदार महोदर्ांिा अिज्ञेर् असलेल्र्ा नििीमिूि
राज्र्ात निमाण झालेल्र्ा दष्ट्काळी ि पाणी टं चाईच्र्ा पनरस्स्थतीिर मात करण्र्ासाठी पाणी टं चाई
असलेल्र्ा ग्रामीण ि िागरी क्षेत्रात शासिाच्र्ा प्रशासकीर् निभागांकडू ि निनित करण्र्ात आलेल्र्ा
निनिि उपार्र्ोजिांची अंमलबजािणी करतांिा नििीमंडळ सदस्र्ांिा अिज्ञेर् असलेल्र्ा नििीमिूि सि
2019-20 र्ा आर्थथक िर्षामध्र्े रु. 25.00 लक्ष एिढर्ा कमाल आर्थथक मर्ादे मध्र्े खालील कामे मंजूर
करण्र्ास नजल्हानिकारी सक्षम राहतील.
I.

तात्परत्र्ा िळ पाणीपरिठा र्ोजिा/ििीि िळ जोडणी उपलब्ि करुि देणे

II.

िळ पाणीपरिठा र्ोजिांच्र्ा पाईपलाईि ि टाकीच्र्ा निशेर्ष दरुस्तीची कामे करणे

III.

पाणीपरिठा निनहरी खोल करणे/गाळ काढणे

IV.

ििीि वििि निनहरी घेणे / साध्र्ा निनहरी बांिणे/टर्ूबिेल घेणे

V.

वििि निनहरींची निशेर्ष दरुस्ती/खोलीकरण/निनहरी पिर्थजनित करणे.

VI.

पाणीपरिठा र्ोजिांसाठी निडर बसनिणे

VII.

िदीपात्रात बडक्र्ा घेणे

VIII.

तात्परती पाणी साठिण व्र्िस्था करणे (टाकी बांिणे ) अथिा प्लॅस्स्टकची साठिण टाकी (ISI
प्रमानणत) बसनिणे
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IX.

चारा छािणीतील जिािरांिा खाद्य दे ण्र्ासाठी बकेटस / टब्् दे णे

X.

अनिकृत गोशाळांिा शेड उभारणी तसेच पाण्र्ाच्र्ा उपलब्ितेसाठी आिश्र्क सानहत्र्
परिठा करणे.

XI.

प्राथनमक आरोग्र् केंद्र/उपकेंद्रांिा शध्द पाण्र्ाच्र्ा उपलब्ितेसाठी आिश्र्क असलेली
और्षिी ि सानहत्र् उपलब्ि करुि दे णे.

XII.

शासकीर् ि स्थानिक स्िराज्र् संस्थांच्र्ा शाळांमध्र्े पाणी परिठर्ासाठी आिश्र्क सानहत्र्
दे णे / R.O.Plant बसनिणे.

XIII.

अंगणिाडी केंद्रांिा शध्द पाण्र्ाच्र्ा उपलब्ितेसाठी आिश्र्क असलेली और्षिी ि सानहत्र्
उपलब्ि करुि देणे.

2.

उपरोक्त कामांव्र्नतनरक्त तसेच निनहत आर्थथक मर्ादेपेक्षा अनिक खचाची कामे नििीमडळ सदस्र्ांिी

सचनिल्र्ास प्रस्तानित कामापासूि होणारे िार्दे , प्रस्ताि मान्र् केल्र्ास ि शासिािर अनतनरक्त आर्थथक भार
पडत असल्र्ास त्र्ाबाबतचे सनिस्तर नििेचि ि स्िर्ंस्पष्ट्ट अनभप्रार् िमूद करुि असे प्रस्ताि नजल्हानिकारी र्ांिी
“निशेर्ष बाब” म्हणूि मंजूरीसाठी शासिाकडे सादर करािेत.
3.

सदर शासि पूरकपत्र महाराष्ट्र शासिाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा संकेतस्थळािर उपलब्ि

करण्र्ात आला असूि त्र्ाचा संकेताक 201905221536464116 असा आहे . हा शासि निणयर् नडजीटल
स्िाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्र्ात र्ेत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ांच्र्ा आदे शािसार ि िािािे,

VIJESING
FATTESING VASAVE

Digitally signed by VIJESING FATTESING VASAVE
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA,
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=5494d2ad3a3bc5ddd66daf9a8f17ceec5e2d7d4b6
a8bba99c51d275801bcdf1b, cn=VIJESING FATTESING
VASAVE
Date: 2019.05.22 18:01:17 +05'30'

( नि.ि.िसािे )
उप सनचि, महाराष्ट्र शासि
प्रत,
१.

मा. राज्र्पाल र्ांचे प्रिाि सनचि,

२.

मा. मख्र्मंत्री र्ाचे प्रिाि सनचि,

३.

मा. मंत्री (निर्ोजि) र्ांचे खाजगी सनचि,

४.

मा. मंत्री (सिय) र्ांचे खाजगी सनचि,

५.

मा. राज्र्मंत्री (निर्ोजि) र्ांचे खाजगी सनचि,

६.

मा. राज्र्मंत्री (सिय) र्ांचे खाजगी सनचि,

७.

मा. निरोिी पक्षिेता नििािसभा, नििािभिि, मंबई

८. मा. निरोिी पक्षिेता, नििािपनरर्षद, नििािभिि, मंबई
९.

सिय नििािसभा/नििािपनरर्षद सदस्र्

१०. सिय निभागीर् आर्क्त,
११. सिय नजल्हानिकारी,
१२. सिय मख्र् कार्यकारी अनिकारी, नजल्हा पनरर्षद,
१३. महालेखापाल (लेखापनरक्षा), महाराष्ट्र १/२, मंबई/िागपूर,
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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१४. महालेखापाल (लेखा ि अिज्ञेर्ता), महाराष्ट्र १/२, मंबई/िागपूर,
१५. संचालक, लेखा ि कोर्षागरे, महाराष्ट्र राज्र् मंबई,
१६. अनिदाि ि लेखा अनिकारी, मंबई,
१७. सिय उप आर्क्त (निर्ोजि), निभागीर् आर्क्ताची कार्ालर्े,
१८. सिय नजल्हा निर्ोजि अनिकारी,
१९. सिय नजल्हा कोर्षागार अनिकारी,
२०. सनचि, महाराष्ट्र नििािमंडळ सनचिालर्, मंबई (पत्रािे).
२१. नित्त निभाग, मंत्रालर्, मंबई,
२२. बहजि समाज पाटी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदाि, मंबई-१,
२३. भारतीर् जिता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श, सी.डी.ओ.बॅरॅक क्र.१, र्ोगक्षेमसमोर, िसंतराि भागित
चौक, िरीमि पॉईंट, मंबई-२०,
२४. भारतीर् कम्र्निस्ट पाटी, महाराष्ट्र कनमटी, ३१४, राजभिि, एस.व्ही.पटे ल रोड, मंबई-४
(५ प्रती),
२५. महाराष्ट्र कम्र्निस्ट पाटी (माक्सयिादी),महाराष्ट्र कनमटी,जिशक्ती हॉल, ग्लोब नमल पॅलेस,
िरळी, मंबई-१३,
२६. इंडीर्ि िॅशिल कााँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदे श कााँग्रेस (आर्) सनमती, नटळक भिि, काकासाहे ब
गाडगीळ मागय, दादर, मंबई-२५,
२७. िॅशिनलस्ट कााँग्रेस पाटी, राष्ट्रिादी भिि, फ्री प्रेस जियल मागय, िनरमि पॉईंट, मंबई-२१,
२८. नशिसेिा, नशिसेिा भिि, गडकरी चौक, दादर, मंबई-२८,
२९. नििडिस्ती, कार्ासि १४८२, निर्ोजि निभाग.
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