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ामपचंायत या     ह ीतील     र यावरील     िदवाब ी  ची देयके  
भागिव यासाठी दे यात  येणारे अनुदान  िज हा पिरषदेस  अदा
कर याबाबत  ...  

            महारा  शासन
         ामिवकास  िवभाग

        शासन  िनणय,  मांक : अथस ं-2021/ . .२४/िव -2   

बाधंकाम भवन,25, मझबान पथ,फोट, मुंबई-400 001.
       िदनाकं : 15 नो हबर, २०२१.

वाचा :- १)  ामिवकास िवभाग, शासन िनणय . हीपीएम-२०८५/सीआर-१९४०/२२, 

       िदनाकं ३० जानेवारी, १९९०.

 २) ामिवकास व जलसधंारण िवभाग, शासन िनणय .बीजीटी-२६०३/ . .१९९२/पंरा-४,

      िदनाकं २२ स टबर, २००३.

तावना :
 ाम  पंचायती या ह ीतील  र यावंरील  िदवाब ीची  देयके भागिव यासाठी ामपंचायत ना

अनुदान  दे यात येते.  सदर अनुदान ामपंचायत ना थेट न देता पर पर महारा  रा य िव तु मंडळ

यां याकडे शासनाकडून भरणा कर याचा िनणय संदभ धीन ,   िदनाकं  २२ स टबर,  २००३ या शासन

िनणया वय े घे यात  आला होता .  ाम  पचंायती या ह ीतील  र यावंरील  िदवाब ीची देयके

भागिव यासाठी दे यात येणारे अनुदान महारा  रा य िव तु  मंडळास थेट अदा न करता ते िज हा

पिरषदेमाफत  अदा कर याची बाब  शासना या िवचाराधीन  होती .  आता शासनाने पढुील माणे िनणय

घेतला आहे.

शासन िनणय :-

ाम पंचायती या ह ीतील र यावंरील िदवाब ीची देयके भागिव यासाठी शासनाकडून दे यात

यणेारे अनुदान महारा  रा य िव तु मंडळास (महािवतरण) पर पर अदा न करता ते िज हा पिरषदेमाफत

अदा कर यात यावे.  

२. रा यातील ामपचंायत ची मोठया माणावरील सं या िवचारात घेता यके ामपचंायतीस िनधी

िवतरण क न िव तु देयके वळेेत भरणा करणे ,  लिंबत देयकाचंा आढावा घेणे इ यादी बाबी हाताळणे

ासाचे व वळेेचा अप यय होणारे अस याने िज हा पिरषदेने यानंा ा त झाललेा िनधी संबिंधत पचंायत
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सिमती या गट िवकास अिधकारी यानंा यां या ामपचंायतीची सं या / लोकसं या  यां या  माणात वग

कर यात यावा.

३. िज हा पिरषदां या अख यारीत असले या गटिवकास अिधकारी ,  पंचायत सिमती यानंा यां या
तालु यातील ामपंचायतीची सं या /लोकसं या िवचारात घेऊन या माणात  िनधी वग झा यानंतर
यानंी सदर िनधीमधून   सन २०२१ -२२ या वष तील  ामपचंायती या र यावरील िदवाब ीचे वीज

देयकाची चाल ू (Current) देयकांची र कम अदा कर यात यावी. ामपंचायत ना सदर अनुदान िवतिरत
न करता गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती यानंी संबिंधत ामसवेक यां याकडून मािसक देयक ा त
क न ामपंचायती या चाल ू िव ुत देयकाचा भरणा कर यात यावा.

४. गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती यानंी यां या अिधप याखालील ामपंचायत कडून िव तु
देयकाचंा भरणा कर यापवू  महािवतरणने आकारणी केलले े िव ुत  देयक  ामपचंायत या ह ीतील
र यावरील  िद यां या सं या व  वीज  वापरां या माणात  बरोबर  अस याची खा ी केली अस याचे
संबिंधत ामपंचायतीचे ामसवेक यां याकडून मािणत क न घेणे आव यक राहील. िव तु देयकाम ये
काही िवसंगती कवा चकु अस यास याम य ेवळेीच दु ती कर याबाबत महािवतरणकडे लखेी व पात
पाठपरुावा क न  सधुािरत  देयक  ा त  करणे आव यक  राहील .   ामपचंायत  ह ीतील  र यावरील
िद यां या य ात िवजे या वापरानुसार देयक अस याची तपासणी कर याची तसेच र यावरील िव तु
परुव ामधून  िवज  चोरी कवा अ य  गैर  वापरास  आळा घाल यासाठी आव यक  या उपाययोजना
कर याची ामसवेक  व  सरपंच  याचंी जबाबदारी राहील .  तसचे  ामपंचायत  ह ीतील  र यावंरील
िवजे या वापराम य ेकाटकसर कवा बचत कर याबाबत आव यक या उपाययोजना ामसवेक व सरपंच
यां याकडून राबिव यात येतील.

५. ामपचंायतीनी यां या ह ीतील  र यावरील  िदवाब ीचे एक  कवा एकापे ा जा त  मीटस
अस यास  याचंा वतं पणे तपिशल  ठेवणे आव यक  आहे .  तपिशलाम य े ामपंचायतीचे नावं  व
लोकसं या,  वीज ाहक माकं व नावं,  एकूण िद याचंी सं या,  यापैकी कमी दाब/उ च दाब िद याचंी
सं या,  कने शन  कार,  एकूण  थकबाकी,  थकबाकीपकैी शासन  अनुदान /िव  आयोग  तसेच

ामपंचायत या िनधीतनू िकती भरणा केला आहे , भरणा के यानंतर िश क थकबाकी, मागील व चालू
वीज देयकांची आकारणी महािवतरणकडून वापरां या माणात केली आहे काय ,  नस यास देयकाम ये
उिचत दु ती कर याचा ताव महािवतरणकडे केला आहे कवा कसे, महािवतरणने देयकामं य ेदु ती
के यानंतर िकती थकबाकी िश क आहे इ यादी बाब चा िवचार क न तपिशल ठेव याची जबाबदारी
संबिंधत ामपंचायतीचे ामसवेक व सरपचं याचंी राहील.

६. ामपचंायतीकडून वरील माणे तपिशल ठेव याबाबत संबिंधत गट िवकास अिधकारी ,  पचंायत
सिमती यानंी पाठपरुावा करावा व यां याकडून ठेव यात आले या ामपंचायत िनहाय तपिशल एकि त
क न तालुकािनहाय  एकि त  तपिशल  ठेव यात यावा व  याम य े यके  मिह याला वीज देयकाचंी
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आव यक ती न द घे यात यावी .  गटिवकास अिधकारी यांनी यां या अिधप याखालील ामपचंायत चा
मीटसिनहाय तपिशल मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद यानंा सादर करावा . िज हा पिरषदानंी
यां या अिधप याखालील  गट िवकास  अिधकारी यां याकडून  ा त  झाललेा तालुकािनहाय  तपिशल

एकि त क न ामिवकास िवभागास यानंी मागणी के यानंतर तातडीने उपल ध क न देणे आव यक
राहील.

मु य  कायकारी अिधकारी ,  िज हा पिरषद  यानंी ामपंचायत या ह ीतील  र यावंरील
िदवाब ीबाबत  वरील माणे कायवाही कर यात  येत  अस याचा आढावा िनयिमतपणे घेणे आव यक
राहील व  संबिंधत ामपचंायत व पंचायत सिमती यां या तरावर तपिशल ठेव याबाबत आव यक ते
िनदश/सूचना देतील.

७. ामपचंायत या ह ीतील  र यावंरील  िदवाब ी या िव तु  देयकाचंी र कम  यापवू  पर पर
महािवतरणकडे शासनाकडून वग कर यात येत होती .  आता िव तु देयकाचंी र कम अदा कर यासाठी
अनुदान िज हा पिरषद/ पंचायत सिमतीकडे वग कर यात येत आहे .  सदर अनुदान या योजनासाठी
मंजूर आहे यासाठीच याचंा वापर कर यात यावा.  शासनाने िवतिरत केलले ेअनुदान व याचंा िविनयोग
याचंा तपिशल ठेव यात येवनू सदर अनुदानाचा ताळमेळ वळेोवळेी घे यात यावा . अनुदानाचा ताळमेळ न
लाग यास याची जबाबदारी गटिवकास अिधकारी, ामसेवक यांची राहील.
८. सदर  शासन  िनणय,  महारा  शासना या www.maharashtra.gov.in  या सकेंत थळावर
उपल ध  कर यात  आला असनू  याचा संकेताकं  .202111171434219820 असा आहे .  हा आदेश
िडजीटल वा रीने सा ािंकत क न काढ यात येत आहे.

महारा ाचे रा यपाल यां या आदेशानुसार व नावाने़,

                 
   (ना.िक.कुदळ)

                       काय सन अिधकारी, महारा ट शासन
ित,

 १) मा.मु यमं ी यांचे धान सिचव
 २) मा.उप मु यमं ी यांचे सिचव, मं ालय, मुंबई
 ३) मा.मं ी ( ामिवकास) याचंे खाजगी सिचव, मं ालय, मुंबई
 ४) मा.मं ी (ऊज ) याचंे खाजगी सिचव, मं ालय, मुंबई
 ५) मा.रा यमं ी (नगरिवकास) याचंे खाजगी सिचव,
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 ६)महालेखापाल (लखेा व अनु ेयता/लखेा पिर ा) महारा -१, मुंबई ४००००१ 
 ७)महालेखापाल (लखेा व अनु ेयता), महारा -१, मुंबई ४००००१.
 ८)महालेखापाल (लेखा परी ा), महारा -१, मुंबई ४००००१.
 9)महालेखापाल (लखेा व अनु ेयता), महारा -२, नागपरू.
१०)महालखेापाल (लेखा परी ा), महारा -२, नागपरू.
11)संचालक (िव ),महारा  रा य िव तु िवतरण कंपनी मय िदत, काशगड, वां े (पवू), मुंबई-
४००००५१.
12) यव थापकीय, संचालक, महारा  रा य िव तु िवतरण कंपनी मय िदत, काशगड, अनंत काणेकर 
माग, वां े (पवू), मुंबई-४०००५१.
13)मु य अिभयतंा (वािण य), महारा  रा य िव तु िवतरण कंपनी मय िदत, काशगड (वािण य 
िवभाग), ५ वा मजला, अनंत काणेकर माग, वां े(पवू), मुंबई-४०००५१.
१४)सव संबिंधत कोषागार अिधकारी.
15)िनवासी लखेा अिधकारी, महारा  रा य िव तु िवतरण कंपनी मय िदत, काशगड, वां े(पवू), मुंबई-
५१.
16)मु य लखेा पिर क, थािनक िनधी लखेा, कोकण भवन, बलेापरू, नवी मुंबई-४००६१४.
17)उप लेखा पिर क,कोकण भवन,बलेापरू,नवी मुंबई/पणेु/नािशक/अमरावती/औरंगाबाद/ नागपरू.
१८)अवर सिचव (ऊज -३), ऊ ोग,ऊज  व कामगार िवभाग, मं ालय, मुंबई-४०००३२.                            
१९)िवभागीय आयु त (सव).
२०)मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद (सव).
21)सव िज हा पिरषदाचंे मु य लेखा व िव  अिधकारी.
22) सव िज हा पिरषदाचंे उप मु य कायकारी अिधकारी ( ामपंचायत).
23)अिध क अिभयंता (िव तु), महारा  रा य िव तु मंडळ ( सबिंधत िज हा पिरषदामंाफत)
24) सव गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती ( सबंिंधत िज हा पिरषदामाफत)
25) ामसवेक/सरपंच, सबंिंधत ामपंचायत (  संबिंधत िज हा पिरषद/ गट िवकास अिधकारी,पंचायत 
सिमतीमाफत)
२६)  िव  िवभाग (अथसंक प १७/ यय १५) मं ालय, मुंबई-३२.
२७) िनवड न ती, िव -२ ामिवकास िवभाग.
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