
  
 सार्वजनिक पाणीपुरर्ठा, पथनिर् े 
 ग्राहकाांच्या  थकीत र्ीज िेयकाांबाबत     
 One Time Settlement योजिा.  

महाराष्ट्र शासि 
उद्योग, ऊजा र् कामगार नर्भाग 

शासि निणवय क्रमाांक : सांनकणव-2022/प्र.क्र.333/ऊजा-5 
 मािाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मांत्रालय, मुांबई-400 032. 

                                                     नििाांक :  09 जािेर्ारी,  2023. 

प्रस्तार्िा :- 

सि २०२०-२१ मध्ये कोनर्ड-१९ नर्षाणचू्या र्ाढत्या सांसगामुळे िेशात तसेच राज्यात सर्वत्र टाळेबांिी 
आनण अिेक निबधं लािण्यात आललेे होते. त्यामुळे, महानर्तरण कां पिीच्या महसुलार्र मोठ्या प्रमाणार्र 
नर्परीत पनरणाम होऊि मागील िोि र्षे कां पिीसाठी आव्हािात्मक होती. पनरणामी, महानर्तरणला त्याांच्या 
िैिांनिि कामकाजासाठी खेळत्या भाांडर्लापोटी कजव घेण्यार्ाचिू पयाय रानहला िाही. सबब, महानर्तरणिे 
गेल्या काही र्षांमध्ये आपल्या खेळत्या भाांडर्लाची गरज पणूव करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणार्र कजव घेतल े
आहे.  नि. ३१ माचव २०२० रोजी रु.३९,१५२ कोटी कजव िानयत्र् होते र् ते र्ाढूि नि. ३० जूि २०२२ रोजी रु. 
५३,३६९ कोटी इतके झाले आहे. तसचे, महानर्तरणची र्ीज नबला पोटी ग्राहकाांकडूि येणारी थकबाकी नि. 
३१ माचव २०२० रोजी रु. ५९,८३३ कोटी र्रूि  नि. ३१ मे २०२२ पयंत रु.६७,१४९ कोटी झाली आहे. 
कें द्रशासिािे Additional Prudential Norms स्र्रुपात मागविशवक तत्र् ेजारी केली आहेत. सिर मागविशवक 
तत्र्ािुसार नर्त्तीय सांस्था र् राष्ट्रीयकृत बकँाांिी, र्ीज नर्तरण कां पनयाांिा कजव मांजूर करतािा सिर 
मागविशवक तत्र्ाांची पनरपणूव पतूवता होत असल्याचे बांधिकारक करण्यात आले आहे. यानशर्ाय शासकीय 
नर्भागाची र्ीज िेयके थकबाकी शूनय असणे अशा प्रकारच्या अटींचा समार्शे करण्यात आलेला आहे. 

नि. ३० जूि २०२२ पयंत महानर्तरणला राज्य शासिाकडूि नमळणाऱ्या अिुिािापोटी थकबाकी 
आनण शासकीय नर्भागाची र्ीज िेयकापोटी थकबाकी (मे, २०२२ अखेर) अिुक्रमे रु. ४,१६४ कोटी आनण रु. 
९,१६३ कोटी इतकी आहे. महानर्तरणकडे रोखीचा तुटर्डा निमाण होण्यामागे ही थकबाकी कारणीभतू आहे. 

कें द्रशासिाच्या मागविशवक तत्र्ाांमुळे महानर्तरणला कजव उभारणी करणे अशक्य झाले असूि 
REC/PFC Ltd. र् राष्ट्रीयकृत बकँा कां पिीला कजव मांजूर करत िाहीत. कजाच्या िानयत्र्ाची र्ळेेर्र भरपाई 
करण्यासाठी, थकीत र्ीज िेयके अिा करणे आनण नर्जेचा अखांनडत र् िजेिार र्ीज परुर्ठा करण्यासाठी, 
कां पिीला थकबाकीची र्सलुी करूि महसुलात र्ाढ करणे आर्श्यक आहे. त्यामुळे, शासकीय नर्भागाांकडे 
असणारी र्ीज िेयके थकबाकी र्सूल होणे हा महत्र्ाचा महसलुी स्त्रोत आहे. 

या सांिभात नि. १३ जुलै २०2२ रोजी मा. उपमुख्यमांत्री याांच्या अध्यक्षतेखाली, मा.मखु्य सनचर्, अपर 
मुख्य सनचर् (नर्त्त), अपर मुख्य सनचर् (ग्रामनर्कास), प्रधाि सनचर् (नियोजि), प्रधाि सनचर् (व्यय), प्रधाि 
सनचर् (कृषी), प्रधाि सनचर् (िनर्-2), प्रधाि सनचर् (ऊजा), अध्यक्ष तथा व्यर्स्थापकीय सांचालक महानर्तरण 
याांच्या समर्ते सार्वजनिक पाणी परुर्ठा योजिा र् पथनिर् ेयाांच्या प्रलांनबत िेयक र्सूली बाबत सखोल चचा 
झाली त्यात थकबाकी कनरता One Time Settlement (OTS) योजिा तयार करण्यात यार्ी, असे नििेश 
िेण्यात आले. त्याअिुषांगािे  One Time Settlement (OTS) योजिेस मानयता िेण्याची बाब शासिाच्या 
नर्चाराधीि होती. त्याअिुषांगािे शासिािे खालीलप्रमाणे निणवय घेतले आहेत:- 

 



शासि निणवय क्रमाांकः सांनकणव-2022/प्र.क्र.333/ऊजा-5 
 

पषृ्ठ 3 पैकी 2 
 

शासि निणवय:- 
1. ग्रामनर्कास नर्भागाकडील सर्व नजल्हा पनरषि, ग्रामपांचायती र् इतर तसेच िगर नर्कास 

नर्भागाच्या अखत्यारीतील "क" र्गव िगरपनरषि र् िगरपांचायती याांच्याकडील सार्वजनिक 
पाणीपरुर्ठा र् पथनिव्याांच्या नि.३०.०६.२०२२ रोजीपयंतच्या र्ीजिेयकाांच्या थकबाकी 
र्सूलीकरीता One Time Settlement (OTS) योजिा राबनर्ण्यास मानयता िेण्यात येत आहे. 

2.  One Time Settlement (OTS) योजिेअांतगवत ग्रामनर्कास नर्भाग त्याांच्याकडील सार्वजनिक 
पाणीपरुर्ठा र् पथनिव्याांच्या र्ीजिेयकाांच्या एकूण िेय थकबाकी रक्कमेमधील व्याज रु.३६२७ 
कोटी र् नर्लांब आकार रु.५५ कोटी माफ करुि मुद्दलाची रक्कम रु.३७७५ कोटी (रू.४४३७ 
कोटी (मुळ थकबाकी रक्कम)-रु.६६२ कोटी (चाल ूआर्थथक र्षातील अथवसांकल्ल्पत प्राप्त 
रक्कम)) सि २०२२-२३ या र्षात माहे माचव २०२३ पयंत अनतनरक्त परुर्णी मागणीव्िारे 
अथवसांकल्ल्पत करुि ग्राम नर्कास नर्भाग महानर्तरण कां पिीस अिा करेल, यास मानयता िेण्यात 
येत आहे. 

3.  नििाांक ३०.०६.२०२२ िांतर ग्रामपांचायती सार्वजनिक पाणीपरुर्ठा र् पथनिव्याांची चालू र्ीज 
िेयके त्याांिा प्राप्त होणाऱ्या १५ व्या नर्त्त आयोगाच्या निधीमधूि तसेच आर्श्यकतेिुसार 
अथवसांकल्ल्पय तरतूि करुि नियनमतपणे महानर्तरणला अिा करील. याबाबत ग्रामनर्कास 
नर्भाग सर्व नजल्हापनरषि र् ग्रामपांचायतींिा तातडीिे आिेश निगवनमत करेल, यास मानयता 
िेण्यात येत आहे. 

4. One Time Settlement (OTS) योजिेअांतगवत िगर नर्कास नर्भागाच्या अखत्यारीतील "क" र्गव 
िगरपनरषि र् िगरपांचायती त्याांच्याकडील सार्वजनिक पाणीपरुर्ठा र् पथनिव्याांच्या एकूण 
थकबाकी रक्कमेमधील व्याज रु.196.29 कोटी र् नर्लांब आकार रु.2.35 कोटी माफ करुि 
मुद्दलाची रक्कम रु.186.25 कोटी सि 2022-23 या र्षात माचव 2023 पयंत अनतनरक्त परुर्णी 
मागणीद्वारे अथवसांकल्ल्पत करुि िगर नर्कास नर्भाग महानर्तरण कां पिीस अिा करेल, यास 
मानयता िेण्यात येत आहे. 

5. नििाांक ३०.०६.२०२२ िांतर “क” र्गव िगरपनरषि र् िगरपांचायतींिी त्याांच्याकडील सार्वजनिक 
पाणीपरुर्ठा र् पथनिव्याांची चालू र्ीज िेयके त्याांिा प्राप्त होणाऱ्या १५ व्या नर्त्त आयोगाच्या 
निधीमधूि तसेच आर्श्यकतेिुसार अथवसांकल्ल्पय तरतूि करुि नियनमतपणे महानर्तरणला अिा 
करील याबाबत िगरनर्कास नर्भाग सांबनधताांिा तातडीिे आिेश निगवनमत करेल, यास मानयता 
िेण्यात येत आहे. 

6. ग्रामनर्कास नर्भागाकडील सर्व नजल्हा पनरषिा, ग्रामपांचायती र् इतर तसचे िगर नर्कास 
नर्भागाच्या अखत्यारीतील “क” र्गव िगरपनरषि र् िगरपांचायती याांच्याकडील सार्वजनिक 
पाणीपरुर्ठा र् पथनिव्याांच्या नि.३०.०६.२०२२ पयंतच्या थकबाकीर्रील मुळ मुद्दल र्गळता 
त्यार्रील व्याज र् नर्लांब आकार माफ करण्याबाबतची कायवर्ाही महानर्तरण कां पिीिे त्याांच्या 
स्तरार्र करार्ी, यास मानयता िेण्यात येत आहे. 
 

 

2. हा शासि निणवय मांनत्रमांडळ बठैकीतील  निणवयाच्या अिुषांगािे निगवनमत करण्यात येत आहे. 
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3.     सिर शासि निणवय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत स्थळार्र उपलब्ध 
करण्यात आला असूि त्याचा साांकेताक 202301091622038210 असा आहे. हा आिेश नडजीटल 
स्र्ाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  

         महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आिेशािुसार र् िार्ािे, 
 
 
                                                    (प्र.पुां.बडगेरी) 
                                                 शासिाचे उपसनचर् 
प्रत, 

1. मा.राज्यपाल याांचे प्रधाि सनचर् 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधाि सनचर् 
3. मा. उपमुख्यमांत्री तथा मा. मांत्री (ऊजा)  याांचे सनचर् 
4. मा. नर्रोधी पक्षिेता, नर्धािसभा/नर्धाि पनरषि, नर्धािमांडळ सनचर्ालय, नर्धािभर्ि, मुांबई. 

 

5. मा .मुख्य सनचर्, मांत्रालय, मुांबई. 
6. अपर मुख्य सनचर्, नर्त्त नर्भाग मांत्रालय, मुांबई. 
7. अपर मुख्य सनचर्, नियोजि नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई. 
8. अपर मुख्य सनचर्, ग्रामनर्कास नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई. 
9. प्रधाि सनचर्,  िगर नर्कास-2, नर्भाग मांत्रालय, मुांबई. 
10. प्रधाि सनचर्,  पाणीपरुर्ठा र् स्र्च्छता नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई. 
11. अपर मुख्य सनचर्/प्रधाि सनचर्/ सनचर्, सर्व मांत्रालयीि नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई. 
12. अध्यक्ष तथा व्यर्स्थापकीय सांचालक,महाराष्ट्र राज्य नर्द्युत नर्तरण कां पिी,प्रकाशगड,बाांद्रा, मुांबई. 
13. महालेखापाल (लेखा र् अिुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1, मुांबई / महाराष्ट्र-2, िागपरू  
14.  महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-1, मुांबई 
15.  अनधिाि र् लेखा अनधकारी, मुांबई 
16. निर्ासी लेखापरीक्षा अनधकारी, मुांबई 
17. अर्र सनचर् (ऊजा-3), उद्योग,ऊजा र् कामगार नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई. 
18. कक्ष अनधकारी, (अथवसांकल्प/व्यय-16), नर्त्त नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई 
19. कक्ष अनधकारी, नियोजि नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई 
20. निर्ड िस्ती (ऊजा-5), उद्योग, ऊजा र् कामगार नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई. 
21. ऊजा नर्भागातील सर्व कायासिे.   

http://www.maharashtra.gov.in/
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