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तावना
राज्यातील िंसचनासाठी पाणीप ीचे तसेच औ ोिगक व घरगुती पाणीप ीचे दर जलसंपदा िवभागाचे शासन िनणर्य कर्. संिकणर् 2010/(407/10)/िंस य
(धोरण) िद. 29 जून 2011 नुसार िनधार्िरत केलेले होते. यानंतर या दरामध्ये कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. यानंतर महारा टर् जलसंप ी िनयमन
ािधकरणाने अिधिनयमातील कलम ११ (घ) नुसार जून २०१४ मध्ये िनधार्िरत केले या िनकषानुसार पाणीप ी सुधािरत करण्याचा दर

ताव

शासनाकडू न माचर् २०१७ मध्ये ा त झाला. त्याची छाननी करुन ािधकरणाने जुलै २०१७ मध्ये तो शासनास लाभाथीर्च्या स ामसलती तव पाठिवला
होता. सदर

तावास जलसंपदा िवभागामाफर्त संकेत थळ व वृ पतर्ामाफर्त जाहीर िस ी दे ण्यात आली होती. सदर मसुदा िज हा तसेच तालुका

मुख्यालयात ही िद. 01/08/2017 ते 31/08/2017 या कालावधीत मािहतीसाठी उपल ध करून दे ण्यात आला होता.
पयत पाणी वापर सं था, घरगुती पाणी वापरकत, औ ोिगक पाणी वापरकत, िवभागासोबत करारब
कोणाच्याही िहतसंबध
ं ाशी अिधकृतपणे िनगिडत असले या पंिजकृत अशासकीय सं थाकडू न शु क
सदर

तावास मो

तावावर िद. 31/08/2017

असलेले यक्तीगत ठोक वापरकत व यापैकी
तावाबाबत अिभ ाय / सूचना मागिव या होत्या.

ा माणावर ितसाद िमळाला. पिरिश ट १ मध्ये नमूद शासनाचे पाण्यासंबध
ं ीचे िविवध िवभाग (जलसंपदा, उ ोग व उजार्), क्षेितर्य

अिधकारी, जलतज्ञ, जलक्षेतर्ात कायर्रत अशासकीय सं था, थािनक वराज्य सं था, सहकारी सं था, पाणी वापर सं था इत्यादी 148 यक्ती /
अिभकरणाकडू न सूचना / अिभ ाय ा त झाले. ा त अिभ ायातील Duplication वगळू न एकितर्त केलेले महत्वाचे अिभ ाय व त्यावरील ािधकरणाचा
ितसाद याबाबतचा तपशील सदर अहवालात अंतभूर्त करण्यात आला आहे .
ा त सूचना व अिभ ाय यांचा सवकष िवचार करून जल शु क

ताव अंितम करण्यात आलेला आहे .

ताव अंितम करतांना ा त सूचना अिभ ायांची

ािधकरणास मोठी मदत झाली. याबाबत ािधकरण सवार्ंचे आभारी आहे .

(डॉ. सुरेश कुलकणीर्)

सिचव, महारा टर् जलसंप ी िनयमन ािधकरण

ठोक जल शु क

तावावरील ा त अिभ ाय व ािधकरणाचा ितसाद

1. सामाईक अिभ ाय
अ.कर्. मसुदा संदभर्
१.

ा त अिभ ाय
मुख्य लेखा पिरक्षक, जल व िंसचन, महारा टर् राज्य:

िनिर्मत िंसचन क्षमता व

पिरच्छे द ४

यांनी संकिलत केलेली पुढील अ यावत आकडे वारी िवचारात घेऊन पाणीप ी

घेतली आहे . िंसचन कारानुसार वापरात असलेली िंसचन क्षमता व िनिर्मत तथा

पृ. ८

दरात आव यक बदल करण्याबाबत कळिवले :

वापरात नसलेली िंसचन क्षमतेसाठी तेरा या िव

बाब

२.

ािधकरणाचा ितसाद

जून

२०१६

अखेर सन २०१६-१७ मधील

िनिर्मत िंसचन क्षमता

िंसिचत क्षेतर्

(लक्ष हे क्टर)

( लक्ष हे क्टर)

मोठे क प

25.767

24.272

मध्यम क प

8.956

6.180

लघु क प

14.894

9.021

एकूण

49.618

39.473

पिर. ४

जलसंपदा िवभाग:
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सन 2017 ते 2019 साठी जलशु क

तावाच्या

िशफारस केलेले मापदं ड (आ थापना खचार्सह) िवचारात घेऊन व त्यावर ितवषीर्
१० टक्के भाववाढ िवचारात घेऊन अंदािजत खचार्ची पिरगणना केली आहे .
जलदर

शु क पिरगणनेसाठी िवचारात घेतला आहे . (शासनाने िद. 18 माचर्

2017 रोजी पाठिवले या

तावात सन 2014-15 अखेरची िनिर्मत िंसचन क्षमता

(48.66 लक्ष हे .) व त्यक्ष िंसचन (31.37 लक्ष हे ) आकडे वारी िदली होती. त्याआधारे
पिरगिणत केले या ारूप मसु ातील अंदािजत खचर् रू 911.44 कोटी होता.)

तावानेतील मु ा कर्. 4 नुसार

अिभ ाय आहे त.
ािधकरणाकडे पाठिवले या

तावामध्ये सन 2017-18 साठी

दे खभाल-दु रु ती व वािर्षक पिरचालन या

ीत्यथर् रु. 1406.53 कोटी इतका

तािवत केला होता. तथािप तो महारा टर् जलसंप ी िनयमन

आयोगाने सन २०१४-१५ साठी

यानुसार अंदािजत खचर् रु. १०१६.45 कोटी इतका येतो. सदर अंदािजत खचर् आता

दे खभाल दु रु ती व पिरचालन खचार्चा अंदाज यावरील मसु ावर खालील माणे
i) शासनाने

त्यक्ष िंसचनाची अ यावत आकडे वारी आता िवचारात

ािधकरण यांनी

कमी करुन रु. 911.44 कोटी धरला आहे . अिधिनयमातील तरतूदीनुसार "संपण
ू र्
खचर् परावतीर्त होणे अपेिक्षत आहे ”. पाणीपटृ ी दर कमी झा याने वसुलीवर पिरणाम

शासनाचे

तावानुसार 2017-18 साठीचा अंदािजत खचर् रु 1406.53 कोटी

इतका आहे . याचा तपशील पुढील माणे आहे .
आ थापना खचर्

--

रु 990.27 कोटी

िंसचन क पांचे दे खभाल दु रु तीसाठी -- रु 218.76 कोटी
उपसा िंसचन योजनेचा वीज दे यक
व िव त
ु यांितर्की उपकरणाच्या
दे खभाल- दु रु तीसाठी

-- रु 197.50 कोटी
एकूण

रु 1406.53 कोटी
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होणार आहे . सन 2017-18 मध्ये 40% आ थापना खचर् महामंडळाने शासनास

शासनाचे

परत करावयाचा आहे . पण नंतर दरवषीर् 60%, 80% व 100% माणे त्यात वाढ

आयोगाच्या िशफारशीनुसार तो 40% चे मयार्िदत असणे गरजेचे आहे . सारांशाने

होणार आहे . असे असले तरी शासनाच्या खात्यातुन उवर्रीत खचर् होणारच आहे .

आ थापना खचार्त आमुलागर् बचत करणे अिभ त आहे . शासन

दे खभाल व दु रु तीच्या कामाची व पगाराची भाववाढीने िंकमत वाढणार आहे . सबब

िरक्त पदे भरणे

पाणी पटृ ीच्या वाढीचा दर व खचार्च्या वाढीचा दर यात सुसंगती राहणार नाही

घेतलेली आहे . तथािप िव

पयार्याने दे खभाल-दु रु तीसाठी िनधी िश क राहणार नाही. याबाबत गांभीयार्ने

भरण्यावर मयार्दा घात या आहे त.

िवचार हावा.

तावानुसार आ थापना खचर् 70.40% इतका आहे . तेरा या िव
तावात 5412

तािवत करून या बाबतची तरतुद अंदािजत खचार्त िवचारात
िवभागाने िद. २ जून २०१५ च्या शा. िन. नुसार िरक्त पदे

आ थापना खचार्सह दे खभाल-दु रु ती-पिररक्षणाचे मापदं ड नसलेने आ थापना
खचार्वर िनयंतर्ण रहात नाही. त्यामुळे

ािधकरणाने िद. २८ जुलै २०१७ च्या

पतर्ान्वये आकृतीबंध सुधािरत करणेबाबत शासनास सुचिवले होते. तसेच आ थापना
खचार्सह दे खभाल-दु रू तीचे मापदं ड (तेरा या िव

आयोगाच्या िशफारसीच्या

धतीर्वर) सुधािरत करणेबाबत सु ा िद. २८ जुलै २०१७ रोजीच्या पतर्ान्वये
ािधकरणाने शासनास सूिचत करून याबाबतची कायर्वाही ऑक्टोबर 2017 पयत
पूणर् करण्याबाबत कळिवले होते. या सवर् बाबी िवचारात घेऊन ािधकरणाने िंसचन
कारानुसार वापरात असलेली िंसचन क्षमता व िनिर्मत तथा वापरात नसलेली
िंसचन

क्षमता यासाठी 13 या िव

आयोगाने सन 2014-15 साठी िशफारस

केलेले (आ थापना खचार्सह) मापदं ड दर वषीर् 10% भाववाढ

ारूप जल शु क

ताव तयार करतांना िवचारात घेऊन घेतले आहे त.
शासनाचे

तावात उपसा िंसचन योजनेच्या वीज दे यकाची अंदािजत खचार्त

कायार्न्वियत न झाले या 14 उपसा िंसचन योजनांच्या वीज दे यकाची रक्कम
िवचारात घेतली होती. ती ािधकरणाने वगळली आहे .
त्याच माणे शासनाचे

तावात अंदािजत खचार्त उपसा िंसचन योजनेच्या यांितर्की

व िव त
ृ उपकरणांच्या दे खभाल- दु रु तीसाठी कोणत्याही मापंडाचा अवलंब न
करता adhoc तरतुदी

तािवत के या होत्या. काही उपसा िंसचन योजनांच्या

दे खभाल-दु रू ती खचार्त िवशेष दु रू ती खचार्चाही समावेश आढळ याने
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ािधकरणाने उपल ध आकडे वारी वरुन मापदं ड िनि त करुन त्या आधारे खचार्ची
पिरगणना केली आहे .
शासनाने िदनांक १८ माचर् २०१७ च्या

तावात िनिर्मत िंसचन क्षमता (2014 - 15)

व त्यक्ष िंसचन याबाबतचा जो तपशील िदला होता त्याआधारे खचार्ची पिरगणना
ारूप मसुदा तयार करताना केली आहे . मातर् आता महारा टर् जलसंप ी िवकास
कदर्, औरं गाबाद यांचे कडू न सन २०१६-१७ ची आकडे वारी

ा त झा याने

त्याआधारे अंदािजत खचार्ची पिरगणना सुधािरत केली आहे . (रु. 1,016.45 कोटी)
व त्याआधारे पाणीप ीचे दर अंितम केलेले आहे त.
शासनाने िंसचन िवषयक आ थापना खचार्वर िनयंतर्ण ठे वणे आव यक आहे .
राज्यातील िविवध िंसचन कार जसे (मोठे क प, मध्यम क प, लघु क प, को.
प. बंधारे , बॅरेज, उपसा िंसचन योजना) यासाठी आ थापना खचार्सह दे खभालदु रू ती चे िनकष ठरवावेत. िंसचन हं गामात जा त आ थापना लागते. त्यामुळे
िरक्त पदे कायम वरुपी भरण्याऐवजी हं गामी कमर्चारी कंतर्ाटी पध्दतीने नेमण्याचा
िवचार हावा. तसेच महसूल ( Revenue Base) वाढिवणे गरजेचे आहे .
३.

पिर. ४

महामंडळाचे मालम च
े ी िंकमत १.२५ ते १.५० लक्ष कोटी एवढी आहे . या

केवळ भांडवली गुंतवणुकीचे आधारे पिररक्षण दु रु तीचा खचर् पिरगिणत करणे
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मालम च्े या पिररक्षणासाठी १ टक्के नुसार वािर्षक १५०० कोटी इतका दे खभाल

उिचत होणार नाही. िंसचन पध्दतीनुसार वापरातील िंसचन क्षमता व वापरात

दु रु तीसाठी िनधी िमळावा.

नसले या िंसचन क्षमतेवर आधािरत

गुंतवणुकीच्या १ टक्के िनधी दे खभाल - दु रु तीसाठी शासनाने मंजूर करणे
अगत्याचे आहे .
महारा टर् जलसंप ी िनयमन

ािधकरण अिधिनयम, २००५ मधील कलम ११ (घ)

ू र्
नुसार क पावरील वािर्षक पिरचालन व पिररक्षण ( दे खभाल-दु रु ती ) च्या संपण

ित हे क्टरी आ थापना खचार्सह दे खभाल-

दु रू ती खचार्चे िनकष असणे गरजेचे आहे . असे अ ावत िनकष राज्यात अि तत्वात
नाहीत. त्यामुळे ािधकरणाने १३ या िव
केलेले मापदं ड

आयोगाने सन २०१४-१५ साठी िशफारस

ितवषीर् १० टक्के दरवाढीसह अ ावत करुन त्याआधारे

आ थापनेसह अनुज्ञय
े पिररक्षण - दु रु ती खचार्ची पिरगणना केलेली आहे .

खचार्ची वसुली परावतीर्त होईल असे पाणी प ीचे दर िनि त करावयाचे आहे त.
मातर् दे खभाल-दु रु तीसाठी आव यक िनधी शासनाकडू न िदला जात नाही.

त्यक्ष

खचार्वर आधािरत पाणीप ी िनि त होत अस याने पाणीप ी दर कमी होऊन
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अ.कर्. मसुदा संदभर्

ा त अिभ ाय

ािधकरणाचा ितसाद

आव यक त्या दे खभाल-दु रु ती िनधीची वसुलीही होत नाही.
४.

पिर. ४

पिर. 4 नुसार शासनाच्या

पृ.कर्. 8

आहे . मातर् MWRRA ने फक्त 911 कोटी रुपये अनुज्ञेय केला आहे . राज्यातील
सवर्

त्वानुसार रु. 1406 कोटी वािर्षक महसूल अपेिक्षत

आ थापनेवरील खचर् िनयंितर्त करणे आव यक आहे . आ थापना खचार्सह िंसचनाचे
मापदं ड िनि त करणे गरजेचे आहे .

क प व उपसा िंसचन योजनेच्या दे .दु ./ यव थापनासाठी कामाि त्यथर्

िकमान रुपये 416 कोटी िनधी अपेिक्षत आहे . याचा अथर्
या महसूलातून कामासाठी 416 कोटी

तािवत दरानुसार येणा-

ावयाचे झा यास आ थापना खचार्त माठी

कपात अपेिक्षत आहे .
सध्याची िंसचन यव थापन आ थापना क्षेतर्फळाधारीत आकारणी िवचारात घेऊन
िनधार्िरत आहे . भिव यात 100 टक्के घनमापन पुरवठा िवचारात घेत यास
आ थापनेमध्ये गरजेनुसार कपात करणे शक्य आहे . ती लवकर करावी. अन्यथा
दे खभाल दु रू तीच्या कामासाठी िनधी उपल ध होणार नाही व

क पाची

कायर्क्षमता कमी कमी होत जाईल.
५.

न याने

शासनास

ावयाच्या आ थापना खचार्चा परतावा िवचारात घेण्यात यावा

तािवत

जलसंपदा िवभागाचे िद. १७ नो हबर २०१६ चे शा. िन. नुसार सन 2017-18 मध्ये
शासनास आ थापना खचार्चा परतावा महामंडळास करावा लागणार आहे , त्याचा
िवचार केलेला आहे .

६.
७.
८.

पिरिश ट

उपरोक्त दर

तावामध्ये पिरमाणाचे एकक सवर्तर् एकच ठे वण्यात यावे. उदा.

शेतीसाठी पिरमाण पैसे/घमी व घरगुती व औ ोगीकसाठी रु/घमी असे घेण्यात

1, 2 व 3

पैसे/घमी

आले आहे .

पिरिश ट

दशर्िवण्यात आलेले सवर् आकडे शतांशा (Two decimals) पयतच घेण्यात यावे.

ि वकृत त्यानुसार आदे शात सुधारणा करणेत येत आहे त.

1, 2 व 3

(उदा. 1.32)

पिरिश ट

जलदरात सवलती दे णे हे मजिन ाचे काम नाही. मजिन ा व जसंिवच्या भुिमकांची सूचना ि वकाराहर् . त्यानुसार फेरिवचार करून आदे शात या ट यावर सुधारणा

1, 2 व 3

ग त होऊ नये.

करणे शक्य आहे त्या सुधारणा के या आहे त.
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2. िंसचन िवषयक अिभ ाय
अ. कर्. मसुदा संदभर्
9.

ा त अिभ ाय

मजिन ाचा ितसाद

पिर. 1.5

वैयिक्तक लाभधारकाकिरता

वाही पध्दतीने पाणीपुरवठा करण्यांत येत असतांना सध्या

वाही िंसचन पध्दतीमध्ये होणारा पाणी वापर व पाणीनाश िनयंितर्त

पृ.कर्. 2

पाण्याचे मोजमाप घनमीटर पध्दतीने करणे अवघड आहे . या तव पुवीर् माणे वाही करण्यासाठी िंसचनासाठीचा संपण
ू र् पाणीपुरवठा व पाणीप ी आकारणी घनमापन
पध्दतीने िंसचनासाठी पाणी दे ताना ितहे क्टर दर िनि ती करुन आकारणी करणे पध्दतीने करण्याचा
योग्य होईल.

ताव शासनाने िदला आहे . िद. 30 मे 2017 रोजी ािधकरण

कायार्लयात ठोक जल

शु क

तावाबाबत झाले या बैठकीत

धान सिचव

(लाक्षेिव) यांनी पाणी वापर सं थासाठी तसेच जेथे अशा सं था गिठत झाले या
नाहीत तेथील वैयिक्तक लाभधारकांना घनमापन प तीनेच यापुढे पाणी मोजून िदले
जाईल असे प ट केले आहे . सबब क्षेतर्ाधािरत दराचे योजन नाही. या िनणर्याच्या
अंमलबजावणीसाठीची आव यक िस ता िवभागाकडू न सुरू झालेली आहे असे
ािधकरणाच्या िनदशर्नास आणले आहे . आव यकतेनुसार शासनाने याबाबतच्या
अंमलबजावणीसाठी अिधक प ट सूचना दे णे अिभ ेत आहे .
महारा टर् राज्य जलनीती २००३ पिर. ४.४ मध्ये घनमापन पध्दतीने पाणी पुरवठा व
पाण्याची शु क आकारणीची तरतूद आहे . मजिन ा अिधिनयम २००५ नुसार
पाण्याच्या हकदारीचे वाटप, िनयंतर्ण व ह तांतरण इ.साठी घनमापन पध्दतीचा
वीकार करणे अिनवायर् आहे . 14 या िव

आयोगानेही शेतीसाठी घनमापन प तीने

पाणीपुरवठा करणेची िशफारस केली आहे .
संकर्मण काळात क पावर/ काल यावर /शाखेवर/िवतिरकेवर पडले या

ुटीचे

आधारे पिरगणना करणे शक्य आहे .
10.

पिर. 1.5

खाजगी उपसा िंसचन योजनांचे लाभधारकांचे

पृ.कर्. 2-3

लाभधारकांना करण्यांत येणारा पाणीपुरवठा घनमापन पध्दतीने मोजणे अवघड गुंतवणुकी िवचारात घेऊन पाणीप ीत ३५ टक्के सूट िदली आहे . त्यामुळे खाजगी
आहे .

माण जा त अस याने सदर खाजगी उपसा िंसचन योजनेबाबत पंपगृह, पंप, पाईपलाईन, िमटर या पायाभूत
उपसा िंसचन लाभधारकांनी मीटर बसिवणे आव यक आहे .

(1) खाजगी उपसा िंसचनाचे घनमापन पध्दतीने मोजमाप करावयाचे झा यास संकर्मण कालावधीत मीटर बसवेपयत आकारणी पंपाचे आधारे िंकवा
मोजमाप यंतर् बसिवणेकिरता लाभरधारकांना कमीत कमी 1 वषार्चा कालावधी डयुटी दारे करावी. मीटर बसिवण्यासाठी एक वषार्चा कालावधी िदला आहे .
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मािणत

अ. कर्. मसुदा संदभर्

ा त अिभ ाय

मजिन ाचा ितसाद

दे णे आव यक आहे .
(2) घनमापन

पध्दतीने

मोजमाप

करणेकिरता

व

तपासणीकिरता

िंसचन

यव थापनाकिरताचा कमर्चारी वगर् अपुरा आहे . तसेच मीटर बंद पड यास
िंकवा त्यात काही फेरफार के यास याबाबतीत िनयंतर्ण ठे वणे क्षेतर्ीय दृ

ा

दु कर आहे .
(3) घनमापन पध्दतीने मोजमाप करावयाचे झा यास पाणीवापर मोजमाप यंतर्
बसिवणे खिर्चक होईल व त्यामुळे लाभधारकांमध्ये असंतोष िनमार्ण होईल.
त्यामुळे पुवीर् माणे खाजगी उपसा िंसचनासाठी पाणी दे तांना

ितहे क्टर दर

िनि ती सुध्दा ठे वण्यांत यावी.
11.

पिर. 1.5

घनमापन पध्दतीसाठी आव यक ती पूवत
र् यारी जोपयत होत नाही तोपयत पाणी संकर्मण कालावधीत हं गाम िनहाय, पाळीिनहाय क पावर/ काल यावर / शाखेवर

पृ.कर्. 2

पाळी माणे पाणीप ी आकारावी. एका पाणी पाळीचा हं गामिनहाय दर िनि त /िवतिरकेवर पडले या

ुटीच्या आधारे घनमापन पध्दतीने आकारणी करणे शक्य

करावा. एकूण हं गामातील आकारणी पाणी पाळयांच्या संख्येनुसार ठरे ल असे करावे. आहे .
12.

पिर. 1.5

ज्या क्षेतर्ावर पाणीवापर सं था थापन झाले या नाहीत अशा क्षेतर्ासाठी िपकिनहाय, ज्या क्षेतर्ावर पाणी वापर सं था नाहीत व जेथे पाणी मोजून दे ण्याची यव था नाही

पृ.कर्. 2

हं गामिनहाय, हे क्टर बेसीसवर दर असावेत

अशा क्षेतर्ावर संकर्मण कालावधीसाठीची कायर्पध्दती

ािधकरणाचे आदे शातील

पिरच्छे द ९ मध्ये सिव तरपणे िदलेली आहे त.
13.

न याने
तािवत

सध्याच्या

चिलत िनयमानुसार काल यातील पाणी िविहरीत घेणे िंकवा साठवून आदे शात या नुसार पिरिश ट १, पिरच्छे द 2.3 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे .

ठे वणे यावर बंधन आहे त. त्याऐवजी खालील माणे तरतूद करावी.
“जर जलगर्हण िंबदू (intake point) ला पाणी त्यक्ष मोजून घेतले अस यास सदर
पाणी िविहरीत/साठवण तलाव/ शेततळे तसेच हौदामध्ये घेता येईल. अशा
काराच्या पाण्याचा (िंठबक/तुषार सु म िंसचनासाठी तसेच अन्य कारे शेतीसाठी
वापर करता येईल.”

14.

न याने
तािवत

शासन िनणर्य िद. २ मे २०१७ नुसार िंसचन

क पांच्या लाभक्षेतर्ात काल यातील सुचनेचा िवचार करुन आव यक तरतूद पिरिश ट १, पिरच्छे द 7.१ मध्ये करणेत

पाणी नैसिर्गक ना यात सोडू न पूरक िवतरण यव था करण्याचे धोरण मंजूर केले आली आहे .
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अ. कर्. मसुदा संदभर्

ा त अिभ ाय

मजिन ाचा ितसाद

आहे . त्यानुसार (अ) - वाही काल या दारे (ब) - शासकीय उपसा िंसचना दारे , (क)
- (अ) अिधक (ब) दारे नैसिर्गक ना यात पाणी सोडू न खाजगी उपसा िंसचन दारे
पाणी वापरकत्यार्ंसाठी पाणीप ीचे दर जल शु क

ताव २०१७-१९ मध्ये अंतभूर्त

नाहीत.
15.

न याने
तािवत

सु म

िंसचनासाठी

शेतात

पाणी

साठिवण्यासाठी

काल यापासून

िविहर/ ि वकाराहर् . आव यक तरतूद

ािधकरणाचे आदे शातील पिरिश ट १, पिरच्छे द २.३

शेततळयापयत पाईप लाईन शेतकऱ्यांनी टाकावी. उघडया पाटा ारे िविहरीत पाणी मध्ये करण्यात आली आहे .
भरुन घेत यास 10 टक्के यय आकारला जाईल.

16.

अ-३, अ-६
पृ.कर्. 12

क पगर् त वापरकत्यार्ंना आिदवासी

माणेच १० टक्के

माणे नाममातर् दर

आकारणी करावी.

ािधकरणाचे आदे शातील पिरिश ट १, पिरच्छे द ८.२ नुसार लाभक्षेतर्ात पयार्यी
जमीन िदले या

क पगर् तांना २५ टक्के सवलत आहे . तसेच

शेतकऱ्यांनी जलाशयावरुन

क पगर् त

वखचार्ने उपसा िंसचन योजना राबिव यास ५० टक्के

सवलत दे ण्यात आली आहे .
17.

अ १ ते अ
७, अ ९
पृ.कर्.
12 -13

िंसचन पाणीप ीतील सवलती / ोत्साहने / दं डनीय तरतुदी
कृिष िंसचनाचे दर मूलत:च कमी आहे त. िविवध सवलती िद याने क्षेतर्ीय शेतीसाठी केले या पाणी पुरवठयापोटी िनकषानुसार एकूण खचार्च्या १९ टक्के
कमर्चाऱ्यांना दे यके तयार करताना िक्ल ठता येते. तसेच वैिवध्य, वेच्छािधकार व रक्कम वसूल होईल अशािरतीने िंसचनाचे दर ठरतात. त्यामुळे ज्यावेळी सूट
अपुरी मािहती यामुळे सूसुतर्ता व पारदशर्कता रहात नाही. सबब, अ १ ते अ ७, अ ९ दशर्िवली जाते त्यावेळी मूळ दर त्या माणात वाढिवणे भाग ठरते. पुनिर्वलोकन करुन
मधील सवलतीच्या तरतूदी र करण्यात या यात.

अ-१, अ-२, अ-४, अ-७ मधील सवलतींच्या तरतुदी वगळण्यात आ या आहे त.

अ८

मजकूर खालील माणे ठे वावा -- िंसचन आवतर्न लांबले तरी ज्या हं गामाचे आवतर्न ि वकृत. याबाबत आदे शातील पिरिश ट १ पिरच्छे द ८.२ मध्ये

पृ.कर्.

असेल त्याच हं गामाचा दर लागू होईल. खरीप िपकांसाठी र बीत व र बी िपकांसाठी करण्यात आली आहे .

12 -13
अ-१०

प ट तरतूद

उन्हाळयात पाणी दयावे लागले तरी मूळ हं गामाचे दर लागू होतील
सवलत अिधिनयमातील तरतुदीशी सुसंगत आहे . त्यास सहमती आहे . क्षेतर् शासनाने िवहीरींवरील आकारणी र के याने ही तरतूद वगळण्यात आली आहे .
ह तांतरण करुन घेतले या पाणी वापर सं थेलाच लागू राहील.

अ-११

िविहरींवरील आकारणीची तरतूद, घनमापन पध्दतीने पाणी पुरवठा होणार सदर तरतूद आता शासनाचे चिलत धोरणानुसार वगळण्यात आली आहे .
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ा त अिभ ाय

मजिन ाचा ितसाद

अस याने हे काय ाच्या तरतूदीशी िवसंगत आहे .लाभक्षेतर्ातील िविहरींवर पाणीप ी
आकारणी करु नये.
18.

न याने
तािवत

क पावरील

थम वषीर्च्या िंसचनाबाबतची

कायर्पध्दती लक्षात घेता, सदर जल

ायोिगक तत्त्वावरील वरील माणे

शु क दरात याबाबत 100 टक्के सुटीची सूचना ि वकाराहर् . आदे शात पिरिश ट १, पिरच्छे द ९.१ मध्ये आव यक तरतूद

तरतूद असणे आव यक आहे .
19.

करण्यात येत आहे .

क1व२

शासकीय उपसा िंसचन योजना पाणीप ी दर ठरिवण्याची मुभा महामंडळास

पृ.कर्. 12

पंप व िव त
ु उपकरणे दु रु ती, वीज बीलासाठी वेगळे अनुदान दयावे.

ावी. शासकीय उपसा िंसचन योजनेवरील वाही िंसचनाचे दर ठरिवण्याची कायर्पध्दती
ािधकरणाचे आदे शातील पिरिश ट १ मधील पिरच्छे द ५ मध्ये सिव तरपणे िदलेली
आहे त.

20.

न याने
तािवत

21.

उपसा िंसचन योजनेच्या

तािवत खचार्च्या १०० टक्के िनधी वषार्च्या सुरुवातीस पाणीप ी दर िनि तीशी संबिं धत नाही. ािधकरणाचे कक्षेतील बाब नाही. महामंडळ

क पिनहाय दे णे आव यक.

योग्य तो िनणर्य घेऊ शकते.

क1व२

शासकीय उपसा िंसचन योजनेसह सवर्

कारचा दे खभाल दु रु तीचा खचर्, उपभोक्त्यांशी स ामसलत करुन जून २०१४ मध्ये अंितम केले या िनकषानुसार ही

पृ.कर्. 12

पिरचालनाचा खचर् एकतर् करुन महारा टर्ात सवार्ंना समान पध्दतीने िवभागून समान तरतूद आहे . उपसा करावयाचे पाण्याचे मू य जा त अस याने त्याचा काटे कोरपणे
प ी हणून लागू करावा. हणून सध्याचा १९ टक्के बोझा सवार्ंवर टाकावा.

वापर होणे गरजेचे आहे . ही जाणीव उपसा िंसचन योजनेच्या शेतकऱ्यांमध्ये रहावी
ही या मागची िवचारधारा आहे . यावषीर् शासकीय उपसा िंसचन योजनेच्या दे खभालदु रु ती व वीज खचार्चा ८१ टक्के भार सवर् वापरकत्यार्ंवर टाक यामुळे शासकीय
उपसा िंसचन योजनेवरील शेतकऱ्यांना मोठा िदलासा िमळाला आहे . शासकीय
उपसा िंसचन योजनेच्या पाणीप ीचे दर ठरिवण्याची कायर्पध्दती

ािधकरणाचे

आदे शातील पिरिश ट १, पिरच्छे द ५ मध्ये िदलेली आहे .
22.

क1व२

क) शासकीय उपसा िंसचन योजनांसाठी पाण्याचे दर

याबाबत ािधकरणाचे आदे शातील पिरच्छे द ९ मध्ये सूचना दे ण्यात आ या आहे त.

पृ.कर्. 12

िटप मधील”दर यानच्या काळात मोजमाप यंतर्े नसले या करणी मािणत डयूटी व संकर्मण कालावधीत पाणी मोजमाप यंतर्े बसवेपयत
िंसचन क्षेतर्ानुसार घनमापन पध्दतीने आकारणी करण्यात यावी.“ याबाबत मािणत पडलेली
डयुटी व कायर्पध्दती िनि त करणे आव यक आहे .

23.

पिर. 2.1
(अ) व (ब)

क प/कालवा/शाखेवरील

ुटी (हे क्टर/दलघमी) व िंसचन क्षेतर्ानुसार घनमापन पध्दतीने आकारणी

करण्यात यावी.

वाही काल याच्या पाणीप ी दरामध्ये शीषर् कामासंबध
ं ीत (धरणाच्या) पिररक्षण व अंितम िनकषातील पिरच्छे द-२, याख्यामध्ये Operation and maintenance cost
दु रु ती तसेच आ थापना खचार्चा समावेश होतो. त्यामुळे पिरछे द २.१ (क) मध्ये चे याख्येत Intake, Pump house, pipe line

energy charges यांचा समावेश
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क पांचा शीषर् कामाच्या हणजे पंपगृह, पंप, आहे . तसेच बहु तांशी उपसा िंसचन योजनांचे

उध्वर्गामी निलका व अनुषंिगक यंतर्सामगर्ी व उपकरणे यांचेवरील दे खभाल-दु रु ती आहे त. ज्या करणी नदी

ोत नदी िंकवा धरणाचे जलाशय

ोत आहे , अशा करणी नदीतील पाण्याचा वाह वरील

व आ थापना खचर् परत अिधक करण्याची आव यकता नाही.

ू असतो. त्यामुळे
हणजेच शासकीय धरणातून सोडले या िनयंितर्त पाण्यावर असलंबन

उपसा िंसचन योजनांसाठी

वाही काल याच्या कायम ठे वण्यात येत आहे . ािधकरणाचे आदे शातील पिरिश ट १ मधील पिरच्छे द ५

क पिनहाय पाणीप ीचा दर हा

तािवत तरतूद

पाणी प ीचा दर (राज्य तरीय) अिधक फक्त क पिनहाय वीज दे यकाच्या खचार्च्या मध्ये याबाबतची कायर्पध्दती िदली आहे
१९ टक्के इतका असावा. हे च तत्व

ािधकरणाच्या िनकषातील पिरिश ट ४ मध्ये

िदले आहे . महारा टर्ामध्ये उपसा िंसचन योजना अवषर्ण वण व िंसचनाच्या सुिवधा
नसले या क्षेतर्ामध्ये कायार्िन्वत अस याने त्या सुरु राहण्यासाठी िंसचन पाणीप ीचे
दर परवडण्याची क्षमता िवचारात घेऊन माफक असावेत. त्यानुसार आव यक बदल
पिरिश ट-१ मधील अ.कर्. (१) क (२) मध्ये आव यक वाटतो.
24.

पिरिश ट १
पृ.कर्. 11

२)ब) खाजगी उपसा िंसचन योजनांसाठी पाण्याचे घनमापन दर
अ.

वगर्वारी

पाणीपुरवठा

ोत

सुधािरत दर (पैसे
ित घमी)

कर्.
१

आ ािसत पाणी पुरवठा

२

मो

ा क पांचे जलाशय बदल नाही

मध्यम क पांचे जलाशय, वगर्वारी २ व ३ चे
मो

ा व मध्यम

क पांचे दर हे वगर्वारी २

कालवे, साठवण तलाव
३

एवढे च

ठे वण्यात

वगर्वारी २ व ३ चे दर हे वगर्वारी २ एवढे ठे वण्यात आले आहे त.

यामध्ये
खालच्या यावेत.
बाजूचा िनयंितर्त भाग / कोणताही फरक
जलाशयाचा
आधार ठे वू नये व त्याचे

वहन ययासह िनयंितर्त धरणाच्या
पाणी पुरवठा

असलेले को. प. बंधारे / दर अनु. कर्.१ च्या
जलिव त
ु कदर्ाचे अवजल ८० टक्के असावेत.

४

अंशतः आ ािसत पाणी लघु
पुरवठा

क पांचे

जलशयाचा

कालवे, अनु.कर्.४ चे दर हे
आधार अनु.कर्.१ च्या ६०
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नसलेले को. प. बंधारे टक्के असावेत.
जलाशय इ.
५

िकमान
पाणी

८

मिहन्यांच्या पाणी वापरकत्यार् सं थेने अनु.कर्. ५ चे दर हे

वापराच्या

क्षमते

इतका

वखचार्ने

बांधलेला व

वखचार्ने

यव थापन

वखचार्ने बांधलेला बंधारा अनु.कर्. १ च्या २५
टक्के असावेत.

होत

असलेला
25.

पिरिश ट १ खाजगी उपसा िंसचना योजना, आ ािसत पाणी
पृ.कर्. 11

26.

ोत, मोठे व मध्यम क पासाठीचे िनकष ठरिवताना मध्यम क पासाठी दर िनि त करुन मोठया क पावर जा त

दर एकच असावेत.

पिरिश ट १ नदी/बंधारे /जलशयातून पाणी वापरणा-या शेतक-यांनी पंपाना
पृ.कर्. 11

बसवावेत व ते

आ ािसत

ोत अस याने १.१५ पट दर ठे वले होते व ही धारणा योग्य आहे .

वखचार्ने मीटर खाजगी उपसा िंसचन योजनेबाबत शेतक-यांनी/सं थांनी पायाभूत सुिवधांवर

माणीत करावेत. त्यासाठी येणा-या खचार्ची वजावट पाणीपटृ ी केलेली गुंतवणूक िवचारात घेऊन पाणीप ी सवलत ( ३५ टक्के) िदली आहे .

दे यकातून िदली जाईल. मीटरची िंकमत, Make व िठकाण जलसंपदा िवभागातून त्यामुळे िमटर खचार्चा परतावा दे ण्याची आव यकता नाही.
मंजूर केलेले असावे.
27.

पिरिश ट १ खाजगी उपसा िंसचन योजनेसाठी पाण्याचे घनमापनाचे दर या तक्त्यामध्ये अ.कर्.3 सूचना िवचारात घेऊन आव यक सुधारणा ािधकरणाचे आदे शातील पिरिश ट १,
पृ.कर्. 11

वर वहन ययासह िनयंितर्त पाणीपुरवठासाठीचे दर आ ािसत पाणीपुरवठयाच्या तक्ता-२ मध्ये केले या आहे त.
दरापेक्षा कमी आहे त परं तू धरणाच्या खालील बाजुस िंसचनासाठी पाणी सोडतांना
पाण्याचा वहन ययामुळे पाणी नाश होतो तसेच पाण्याची चोरी व अितिरक्त
बा पीभवन यामुळे पाण्याचा वापर ितहे क्टर जा त होतो. त्यामुळे हे दर आ ािसत
पाणी पुरवठयापेक्षा जादाचे असावेत.

28.

पिर. 2.2 अ काल या दारे पाणी पुरवठा के यानंतर त्यावरील पाणी वापर सं थांना दे खभाल उपभोक्त्यांची मते जाणून घेऊन जून २०१४ मध्ये अंितम केले या िनकषानुसार
पृ.कर्. 3

दु रु ती व यव थापन खचार्किरता मूळ दरामध्ये २५ टक्के सवलत जाहीर केली खाजगी उपसा िंसचन योजनेच्या धारकास त्याने केलेली गुंतवणूक िवचारात घेऊन
आहे . परं तु सहकारी पाणी पुरवठा सं थांना जादा वीज बील, मिशनरी दु रु ती,

वाही िंसचन पाणीप ीच्या तुलनेत ३५ टक्के सवलत िवचारात घेऊन तक्ता २

दे खभाल दु रु ती खचर् करावा लागतो. या सवर् बाबींचा िवचार करुन सहकारी मधील दरिनि त केलेले आहे त. न दणीकृत पाणीवापर सं थेने घनमापन पध्दतीने
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पाणीपुरवठा सं थांना मूळ दराच्या ३५ टक्के आकारणी करुन ६५ टक्के सूट मोजून पाणी घेत यास सदर तरतुदीत आणखी २५ टक्के सवलत अनुज्ञय
े आहे .
दे ण्याबाबत सं थांच्या वतीने मागणी करीत आहे .

याबाबतची तरतूद

ािधकरणाचे आदे शातील पिरिश ट-१, पिरच्छे द ४.२ मध्ये

करण्यात आली आहे . या यितिरक्त न दणीकृत खाजगी उपसा िंसचन योजने दारे
पाणी उचलून सू म िंसचन के यास आदे शातील पिरिश ट-१, पिरच्छे द ९.२ नुसार
२५ टक्के सवलत अनुज्ञेय आहे .

हणजेच न दणीकृत खाजगी उपसा िंसचन

योजने दारे सू म िंसचन के यास वाही िंसचनाचे तुलनेत ३६ टक्के (०.६५ x ०.७५
x ०.७५ ) दर लागू होतात. मातर् न दणीकृत सं थेने वाही िंसचन के यास वाही
काल याचे तुलनेत ४८ टक्के दर लागू होतात.
29.

पिरिश ट १ सहकारी पाणी पुरवठा सं थांनी िठबक िंसचन करावयाचे झा यास आपण मूळ आदे शातील पिरिश ट-१, तक्ता-१ मध्ये सहकारी पाणीवापर सं थेसाठीची
ब-१)
पृ.कर्. 13

दराच्या २५ टक्के सवलत दे ण्याचे जाहीर केले. परं तु सदरची सवलत ५० टक्के पाणीप ीचे दर वैयिक्तक लाभधारकाचे दरामध्ये २५ टक्के सवलत दे ऊन िनि त
असणे गरजेचे आहे .

केलेले आहे त. पाणीवापर सं थेने पाणी घनमापन पध्दतीने मोजून िठबक योजना
राबिव यास त्या दरातही

ािधकरणाचे आदे शातील पिरिश ट-१, पािरच्छे द ९.२

नुसार २५ टक्के सवलत अनुज्ञय
े आहे . या दोन्ही सवलती वतंतर्िरत्या लागू आहे त.
30.

पिर. 2.9

पाणीवापर कत्यार्ंनी ८ मिहन्याचा जलाशय िनमार्ण के यास 84 टक्के दर सवलत याबाबतची िंसचनासाठी तरतूद

पृ.कर्. ४

आहे . ही तरतूद कृषीच्या पाणी पुरिवण्यासाठीही लागू करावी.

ािधकरणाचे आदे शातील पिरिश ट १, तक्ता-२,

अन्यथा त्याचा अ.कर्. ५ मध्ये केलेली आहे .

फेरिवचार करावा.
31.

पिरिश ट १ िंसचनाच्या आधुिनक पध्दतीचा (सू मिंसचन) अवलंब केला असेल तर अनुज्ञय
े ७५
पृ.कर्. 13
ब-१

टक्के दर आकाराला जाईल.(तरतूद)
-- मीटर लावून घनमापन पध्दतीने पाणी घेत अस यास ही तरतूद लागू होईल. ि वकृत. यानुसार तरतूद आदे शातील पिरिश ट १, पिरच्छे द ९.2 मध्ये केली आहे .
(अिभ ाय)

ब-२

हं गाम सुरु होण्यापूवीर् आगाऊ अदायगी केली असेल तर अनुज्ञय
े दराच्या ९५ टक्के ि वकृत. यानुसार तरतूद आदे शातील पिरिश ट-१ पिरच्छे द ९.३ मध्ये केली आहे .
दर आकारला जाईल. (तरतूद)
-- आगाऊ अदायगी केली असेल तर पाणीप ी सूट दे ताना िकती िदवस आधी
अदायगी केली याचा िवचार सवलतीची तरतूद करण्यासाठी करणे आव यक आहे .
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अ. कर्. मसुदा संदभर्

ा त अिभ ाय

मजिन ाचा ितसाद

चिलत पध्दतीनुसार हं गाम सुरु होण्याची तारीख व बील अदायगीची तारीख यात
8 मिहन्याचा कालावधी असतो त्यामुळे हं गाम सुरु होण्यापूवीर् आगाऊ अदायगी केली
तर अनुज्ञय
े दराच्या 90% दर आकारणे योग्य रािहल. (अिभ ाय)
ब-3

जुन्या माजी मालगुजारी तलावांच्या बाबतीत सव च्च न्यायालयाचे िनणर्यानुसार ि वकृत, सदर तरतूद आदे शातील पिरिश ट १, पिरच्छे द ९.४ मध्ये दशर्िवली आहे .
अनुज्ञय
े ठरिवलेले मोफत पाणी वापराचे हक्क अबािधत राहतील. (तरतूद)
--मा. सव च्च न्यायालयाचे िनदशानुसार तरतूद आहे . त्याचे अनुपालन बंधनकारक
आहे . मोफत हा श द वगळण्यात यावा. (अिभ ाय)

32.

पिरिश ट १ िंसचन पाणीप ीतील सवलतीत, सू म िंसचन पध्दतीचा अवलंब केला असेल तर,
पृ.कर्. 12
अ-4

अनुज्ञय
े दराच्या 65 टक्के दर अनुज्ञय
े राहतील असे नमूद आहे . तथािप, याबाबतच

अ.कर्. ब-1) मध्ये 75 टक्के दर आकारला जाईल असे नमूद आहे . दरात तफावत पध्दतीने पाणी घेऊन सू म िंसचन पध्दतीचा अवलंब के यास ७५ टक्के दराने
अस याने नेमक्या दराची प टता होणे आव यक आहे .

33.

ािधकरणाचे आदे शातील पिरिश ट १, पिरच्छे द ९.२ मध्ये मीटर ारे घनमापन
आकारणी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे .

पिरिश ट १ सवलतीच्या तरतुदी अंतगर्त िंसचन पाणीप ीच्या सवलतीच्या तरतुदीमध्ये 2 हे . पेक्षा क्षेतर्ीय अडचणी िवचारात घेऊन सदरची तरतूद आता वगळण्यात आली आहे .
पृ.कर्. 12

कमी धारण क्षमता असले या शेतकऱ्यांसाठी मूळ दराच्या 75 % दर अनुज्ञेय

अ-1

राहतील असे नमूद केलेले आहे , लाभधारक शेतकऱ्यांच्या जमीन धारण क्षमतेबाबत
िनि त मािहती उपल ध होत नाही, त्यामुळे सदरची तरतुद वगळण्यांत यावी.

34.

पिरिश ट १

दं डनीय तरतूदी : अनुज्ञेय कालावधी नंतर िवलंबाने केले या अदायगीकिरता

पृ.कर्. 13

आकारणी केले या पाणीप ीवर अथवा त्यांच्या िह यावर १२ टक्के वािर्षक

क-१

दं डात्मक दर आकारला जाईल (तरतूद)

या तरतुदीत महारा टर् पाटबंधारे अिधिनयम १९७६, कलम ८८(१) शी सुसंगत

-- दं डात्मक दराऐवजी ”िवलंब शु क“ नमूद करावे.िवलंबाने अदयागी के यास मूळ राहण्याचे दृ टीने द.सा.द.शे. १० टक्के इतके िवलंब शु क आकारणी िनि त
रक्कमेवर 1% ती मिहना दराने िवलंब शु क आकारणीस सहमती आहे . (अिभ ाय) करण्यात येत आहे .( पिरिश ट १, पिरच्छे द १०.१ पहावा).
35.

न याने
तािवत

अन्य तरतुदी : िंसचनासाठीच्या मंजूर पाणी वापराऐवजी जर घरगुती व औ ोिगक ि वकृत. आव यक तरतूद आदे शातील पिरिश ट १, पिरच्छे द १०.२ मध्ये करण्यात
कारात पाणीवापर के यास ज्या कारात पाणीवापर होईल, त्याच्या दु पट दराने आली आहे .
आकारणी करावी.

36.

पिर. 6.3

पाणीप ी करारातील

तािवत २० टक्के वाढ तसेच पाण्याच्या वापरानुसार दर िनकषा माणे फक्त १९ टक्के भार कृषी क्षेतर्ाने उचलणे अिभ ेत आहे .
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अ. कर्. मसुदा संदभर्
पृ.कर्. 10
37.

न याने
तािवत

ा त अिभ ाय

मजिन ाचा ितसाद

आकारण्याचा िनणर्य शेतकरी िहतिवरोधी आहे .
१ हे क्टर क्षेतर्ामध्ये सरासरी ७० टन ऊस िपकाचे उत्पादन गृिहत धर यास ऊस सदर कराची रक्कम कदर् व राज्य शासनाकडू न िंसचन

क पाचे दे खभाल

पीकातून कदर् व राज्य शासनास ित टन ४११ माणे कदर् व राज्य शासनास हे क्टरी दु रू तीसाठी उपल ध होत नाही. आ थापनेसह दे खभाल दु रु तीसाठी लागणारी
रु. २८४७० करा दारे जमा होतात. त्यामुळे कृषीर् गर्ाहकासाठी दरवाढ करु नये.

रक्कम पाणीप ीतून वसूल करण्याची अिधिनयमात तरतूद आहे . त्यानुसार
पाणीप ीचा दर ठरिवण्यात येतो.

38.

न याने

मत् यशेतीसाठी पाणी वापराचे दर िनि त करणे आव यक आहे .

तािवत
39.

िंसचनाचे दर अनुज्ञय
े केलेले आहे त.

पिरिश ट १ पिरिश ट-१ अ-(४), अ(५) व (ब -१), (ब-२) मध्ये पुनरावृ ी िदसून येते.

सूचना ि वकृत करुन आव यक दु रु त्या करण्यात आ या आहे त. सदर तरतुदी

पृ.कर्. 12,

सवलती व ोत्साहने या दोन्ही िशषर्काखाली दशर्िव या होत्या. त्यामुळे सवलती या

13
40.

ािधकरणाचे आदे शातील पिरिश ट-१, पिरच्छे द ७.२ नुसार मत् यशेतीसाठी

िशषार्खालील तरतुदी आता वगळण्यात येत आहे त.

पिरिश ट १ पाणी वापर सं था व वैयिक्तक लाभधारकांकिरता घनमापन िंसचनाचे दर एकच पाणीवापर सं थांना ोत्साहनात्मक तरतूद मान्य िनकषात आहे . या ट यावर बदल
पृ.कर्. 11

असावेत. कारण सहकारी पाणी वापर सं थांना दे खभाल दु रु तीसाठी अनुदान करता येत नाही.
िमळते

41.

न याने

पाणीप ी आकारणीची पध्दत साधी, सोपी असावी.

तािवत
42.

न याने
तािवत

सूचना िवचारात घेऊन या ट यावर ज्या सुधारणा करणे शक्य आहे त्या करण्यात
आ या आहे त.

सन 2010 मध्ये िनि त केलेले दरात 7 वषार्ंचा कालावधी उलट यानंतर आता
तािवत, कृिष क्षेतर्ासाठी 20 टक्के वाढ, गर्ामपंचायत व नगरपािलकांच्या घरगुती जलसंपदा िवभागाने िदले या खचार्च्या अंदाजानुसार व जून २०१४ मध्ये सवर्
वापराच्या पाणीप ी दरात वाढ नाही, महानगरपािलका क्षेतर्ातील घरगुती उपभोक्त्यांशी स ामसलत करुन अंितम केले या िनकषानुसार ही वाढ येत आहे .
वापरासाठी 14.30 टक्के वाढ, औ ोिगक वापरासाठी 38 टक्के वाढ लक्षात घेता ही
वाढ तुलनात्मकदृ

43.

न याने

ा कमी आहे .

नदीच्या काठापासून िकमान १०० मी. अंतरावर असलेला िवहीर अथवा िवहीर याबाबत अिधसूिचत न ांचे भावक्षेतर् थम अिधसूिचत करावे लागेल.

तािवत कुपनिलकेतून पाणी उपसा करताना वािमत्व शु क वसूल करण्यात यावे.
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३. घरगुती िवषयक अिभ ाय
अ.कर्. मसुदा संदभर्
44. पिरिश ट-१,
(२) घरगुती
पाणी
वापरासाठीचे
दर. पृ.१४

ा त अिभ ाय

मजिन ाचा ितसाद

सन २०१० मध्ये िनि त केलेले दर नैसिर्गक वाढीमुळे या ७ वषार्त दु पट होणे

ठोक जल शु क हे नैसिर्गक दरवाढीनुसार िनि त करण्याची तरतूद िविनमयात

अपेिक्षत आहे .

नाही. िनकष िनि तीकरणाचे ट यावर जलसंपदा िवभागाने यािवषयी कोणतेही

तथािप सदर नवीन दर सुसंगत नस याने तक्त्यामध्ये

खालील माणे सुधारणा आव यक वाटते अ.

वगर्वारी

कार व

कर्.

1

पाणीपुरवठा
ोत

िकमान ८

सं थेच्या खाजगी

मिहन्यांच्या

जलाशयातून

पाणी

िंकवा जलाशय

वापराच्या
क्षमते इतका
बंधारा
वखचार्ने
बांधलेला व
वखचार्ने
यव थापन
होत

अिभ ाय िदलेले न हते. याउलट मुंबई महानगरपािलकेने यापूवीर्च्या मूळ दराचे ३३
घरगुती दर ( रू

ित घमी )

गर्ाम

नागरी

महानगर

पंचाय

थािनक

पािलका

त

सं था

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.09

टक्के

आकारणीस " महापािलकेने

वखचार्ने

धरणे बांधली असून

वखचार्ने

पिररक्षण करत आहे . त्यामुळे कोणतीही आकारणी करु नये " असा आक्षेप वेळीच
न दवला होता. याचा िवचार करुन मूळ दराचे १६ टक्के दर आकारणी करण्याचा
िनकष िनि त झाला आहे व तो रा त आहे .
मातर् या अनुषंगाने प ट करण्यात येते की, एखा ा उप वगार्चे दर कमी झाले
तरीही जलसंपदा िवभागाचे महसूल अबाधीत राहतो. कारण सवर्
िनि त करताना अपेिक्षत खचार्चा िवचार केलेला आहे .

वगार्चे दर

हणजेच ही घट अन्यतर्

भरुन िनघाली आहे .

िनिर्मतीचा
माणशीर खचर्
सं थेने सोसला
अस यास अशा
जलाशयातून
होणारा पाणी
पुरवठा

अस यास
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अ.कर्. मसुदा संदभर्
45.

ा त अिभ ाय

मजिन ाचा ितसाद

पिरिश ट-१, महापािलका, नगरपािलका क्षेतर्ात दािरदर्य रे षेखालील ते
(२) घरगुती
पाणी

रहात असतात.
असतात.

ीमंत नागरीक

येथील झोपडप ी/गरीब वसाहतीचे पाण्याचे दर कमी

त्यांच्या तुलतनेत यापारी सं था, नागरीक वसाहती शैक्षिणक

ि वकृत. Townships साठी ५ पट आकारणीची तरतूद ािधकरणाचे आदे शातील
पिरिश ट-२, पिरच्छे द ४ मध्ये करण्यात आलेली आहे .

वापरासाठीचे सं था या आिर्थकदृ टया सक्षम असतात. त्यांना जादा दर आकारणी करणे
दर. पृ.१४

शक्य आहे .
यापारी सं था, नागरी वसाहती, खाजगी वसाहत, धमार्दाय सं था, शैक्षिणक
सं था इ. किरता महानगरपािलका क्षेतर्ासाठीच्या दराच्या ितपटीने दर
असावे.

46. पिरिश ट-१, घरगुती पाणी वापरासाठी दर :- आ ासीत पाणी पुरवठा अंतगर्त
(२) घरगुती
पाणी

जलाशयातुन घरगुती पाणी पुरवठा अस यास गर्ाम पंचायती साठी रु. 0.13
ित घ.मी., नागरी थािनक सं था साठी रु. 0.16

वापरासाठीचे पालीकासाठी रु. 0.24 घमी असे दर
दर
अ-१. पृ.१४

तावात

सूचना िवचारात घेऊन याबाबतची तरतूद आदे शातील पिरिश ट-२, पिरच्छे द ६.१
मध्ये करणेत आली आहे .

ित घमी व महानगर
तािवत केले आहे त.

लाभक्षेतर्ातील िवहीरी व भावक्षेतर्ातील िवहीरी वरुन घरगूती पाणी पुरवठा
अस यास

रु. 0.13 ती घ.मी. दर दशर्िवला आहे . परं तु हा दर कोणत्या

सं थेसाठी (गर्ामपंचायत / नागरी सं था / महानगरपािलका) आहे हे प ट
नाही.

िबगर िंसचन साठीचे िवहीरी वरील आकारणी िंसचन क्षेतर्ाच्या

आकारणी माणे 50% घेण्यास हरकत नसावी.
47.

न याने
तािवत

थािनक वराज्य सं था घरगुती वापरासाठी पाणी घेत अस या तरी यातील

थािनक

वराज्य सं थांना मानक दराने पुरवावयाच्या पाण्याचे पिरमाण

काही भाग औ ोिगक यावसाियक योजनाथर् करतात. उदा. हॉटे ल, नवीन

लोकसंख्या, िनकष व १५ टक्के गळती ( UFW) इतकेच मयार्देत आहे . ११ 5 टक्के

बांधकामे, उ ोग इत्यादी.

ते १40 टक्के पिरमाणासाठी १.५ पट दर आहे त व १40 टक्केचे पुढे 2 पट दर
आहे त. यामुळे वाढीव गळती, यावसाियक वापर यासाठीचे दर आपोआपच वाढीव
राहणार आहे त. तसेच जलसंपदा िवभागाची मान्यता न घेता थािनक वराज्य
सं था उ ोगास पाणी पुरवठा करीत अस यास अशा करणी अनुज्ञेय औ ोिगक
दराचे ३ पट दराने आकारणी

तािवत आहे . (आदे शातील पिरिश ट-२, पिर ७.२)

- 15 -

अ.कर्. मसुदा संदभर्

ा त अिभ ाय

मजिन ाचा ितसाद

48. पिरिश ट-१, जलसंपदा िवभागाकडू न पुरिवण्यात येणा-या ठोक पाणी वापराची अनुज्ञय
े
(२) घरगुती

मयार्दा २०० एलपीसीडी गृिहत धरावी.

तज्ञ तसेच सवर् उपभोक्त्यांशी स ामसलत करुन पुरवठयाच्या मयार्दा िवचारात
घेऊन संपण
ू र् राज्यासाठी घरगुती पाणी वापरासाठीचे िनकष ािधकरणाने िदनांक

पाणी

२२ स टबर २०१७ चे आदे शाने िनि त केले आहे त. त्या मयार्देतच वापर सीिमत

वापरासाठीचे

करणे आव यक आहे .

दर पिर. क-

पिरच्छे द २ मध्ये उधृत केलेले आहे त.

सदर िनकष

ािधकरणाचे आदे शातील पिरिश ट-२,

१). पृ.१५
49. पिरिश ट-१, पाणी

पुरवठयाचे

ोतानुसार

गर्ामपंचायत,

थािनक

नागरी

सं था

(२) घरगुती

(नगरपािलका / नगरपिरषदा), महानगरपािलका या तीन उपयोगाकिरता

पाणी

घरगुती ठोक पाणी पुरवठयाचे घनमापन सध्याचे िद. २९/६/२०११ शासन
तािवत दराची तुलना खालील माणे आहे :

िबगर िंसचन वापर हा हं गामिनहाय (िंसचनासारखा) बदलत नाही. त्यामुळे

सध्या िबगर िंसचनासाठी वगर्वारी नुसार जल शु काचे दर र बी, खरीप व

आकारणीच्या सुलभतेसाठी खरीप, र बी व उन्हाळी हं गामासाठीचा सरासरी दर

उन्हाळी हं गामाकिरता वेगवेगळे दर हणजे र बी हं गामाच्या दराच्या ५०

संपण
ू र् वषार्साठी

वापरासाठीचे िनणर्यानुसारचे मूळ दर व आता
दर.पृ. १४

हा मु ा िनरीक्षणात्मक आहे .

तािवत केला आहे .

टक्के दर खरीपासाठी व १५० टक्के दर उन्हाळी हं गामासाठी िनि त केलेले
आहे त. परं तु आता वगर्वारीनुसार वषर्भरात सरसकट दर

तािवत आहे त.

यावरुन असे िदसून येते की, गर्ामपंचायत व नगरपािलकांच्या दरात वाढ
नाही. परं तु महानगरपािलकांसाठीच्या दरात १४.३० टक्के वाढ

तािवत

आहे .
50. पिरिश ट-१,
(२) पिर. क६. पृ.१६

अवषर्ण कालावधीत जलाशयातून

त्यक्ष वापर केले या पाण्यावरच

आकारणी करणे योग्य होईल.

जलाशयातील उपल ध पाण्यावर आरक्षण करुन ते न वापर यास त्यावर मानक
दराने पाणीप ी अनुज्ञय
े राहील. याबाबतची तरतूद पिरिश ट-२, पिरच्छे द ५.४
मध्ये करणेत आली आहे .

51.

पिरिश ट-१,

घरगुती पाणी वापरासाठी आरक्षण केले अस यास व त्याऐवजी शेती/िहरवळ

(२) घरगुती

वृक्षारे ापण पाणी वार यास वािर्षक मंजूर कोटयातून जा तीत जा त १० टक्के

पाणी

पयत िंकवा त्यक्ष पाणी वापर यापैकी जे कमी असेल तेवढया पिरमाणासाठी

घरगुती पाणी पुरवठा हा लोकसंख्या व वापराचे िनकष या आधारे च करणे अिभ ेत .
िहरवळ/वृक्षारोपण यासाठी िकर्या केलेले पाणी वापरणे अिभ ेत आहे .
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वापरासाठीचे िंसचनाच्या दराने पाणीप ी आकारण्यात येईल. परं तु यासाठी शेतीसाठी
दर. पृ.१४

वापरणा-या पाण्यावर वतंतर् मोजमापक बसिवण्याची यव था केली असली
पािहजे.

52. पिरिश ट-१, सन २०१७-१९ या कालावधीकिरता आ ािसत पाणी पुरवठयाकिरता
घरगुती पाणी (जलाशयातून पाणी वापर)

तािवत केलेली १४.२८ टक्के दरवाढ खूप

वापरासाठीचे जा त आहे . त्येक ३ वषार्नी ५ टक्के दरवाढ मयार्िदत ठवावी.

पाणीवापराची कायर्क्षमता वाढिवणे, पाणीनाश कमी करणे व िवतरण यव थेच्या
शेवटच्या शेतक-यापयर्त पाणी पुरिवणे, िंसचन क पामुळे िमळणारे लाभ तसेच पुढे
चालू ठे वणे यासाठी धरणे व िवतरण यव था सुि थतीत ठे वणे गरजेचे आहे .
मजिन ा अिधिनयम २००५ मधील कलम ११(घ) मधील तरतुदीनुसार िंसचन

दर. पृ.१४

यव थापनाच्या

शासकीय कायर्चालन व पिररक्षण खचार्ची तरतूद परावतीर्त

होईल अशात-हे ने पाण्याचे दर ठरिवण्याची तरतूद आहे .

तसेच जून २०१४ मध्ये

उपभोक्त्यांची मते जाणून घेऊन अंितम केले या िनकषांनुसार खचार्च्या २२ टक्के
भार घरगुती वापराच्या
दरवाढ अपिरहायर् आहे .

वगार्ने उचलणे अिभ ेत आहे . या तरतुदीनुसार होणारी
पाणी वापरात बचत करुन पाणीप ी मयार्िदत करणे

अिभ ेत आहे . सन २०१७-१८ किरता िनधार्िरत केले या दरामध्ये दरवषीर् १० टक्के
वाढ करण्याचे
53.

न याने
तािवत

अन्य अितरीक्त तरतुदी :
-- घरगुती ऐवजी औ ोिगक पाणी वापर के यास अशा वापरले या
पिरमाणास औ ोिगक दराच्या दु पट दराने आकारणी करावी.

तािवत आहे .

ि वकृत. याबाबतची तरतूद

ािधकरण आदे श पिरिश ट-२, पिरच्छे द ७.२ मध्ये

करणेत आली आहे .

54. पिरिश ट-१, अ) सवलतीच्या तरतुदी
(२) घरगुती
पाणी

लाभक्षेतर्ात िवहीर, िंसचन

क पाचे

भाव क्षेतर्ातील िवहीर (लाभक्षेतर्ाचे

सीमेपासून १ िकमी पिरसर) जलाशयाचे

भाव क्षेतर्ात िवहीर (पूणर् संचय

वापरासाठीचे पातळी पासून १ िकमी पिरसर) पाणी पुरवठयाचा
दर पिर.अ१). पृ. १४

सदर तरतूद महारा टर् पाटबंधारे अिधिनयम १९७६ कलम ५६ चे चौकटीत सुधािरत
करण्यात आली आहे (पिरिश ट २, पिरच्छे द ६.१ )

ोत असलेस रु. ०.१३ ित

घ.मी. हा सवलतीचा दर अनुज्ञय
े राहील.
---सदर तरतूद सवलत हणून राहणार नाही. महारा टर् िंसचन कायदा
१९७६ कलम ५५ मधील तरतुदीनुसार लाभक्षतर्ातील िवहीर, िंसचन
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भाव क्षेतर्ातील िवहीर (लाभक्षेतर्ाचे सीमेपासून ३५ मी. पिरसर),

जलाशयाचे भाव क्षेतर्ातील िवहीर (पूणर् संचय पातळी पासून ३५ मी. पिरसर)
हा पाणी पुरवठयाच्या

ोत अस यास अ.कर्.४ च्या वगर्वारी

माणे हा दर

अनुज्ञय
े राहील.
55. पिरिश ट-१,
(२) घरगुती
पाणी
वापरासाठीचे
दर पिर. ब१). पृ. १४-१५

ब) ोत्साहनात्मक तरतुदी :
नगरपािलका / महानगरपािलका ( था. व.सं था), यांना पुरवठा केले या
पाण्याचा वापर झा यावर िनमार्ण होणारे

िकर्यायुक्त सांडपाणी िवकर्ी

करण्यास सवलत िदली आहे . यास आक्षेप आहे .
या सं थांनी पाण्यावर मानका माणे

िकर्या करुनच नदीत/अथवा नेमून

िदले या िठकाणी )कालवा, जलाशय इ.) सोडणे कतर् य आहे व बंधनकारक

नगर िवकास िवभागाने जलसंपदा िवभागाचे सहमतीने

" नागरी भागातील

सांडपाणी िकर्या पुन:चकर्ीकरण व व पुनवार्पर धोरण " िदनांक ३० नो हबर २०१७
चे शासन िनणर्यानुसार जाहीर केले आहे . सदर धोरणाशी सुसंगतच सदर तरतूद
आहे . याबाबतची पा र्भम
ू ी व मजिन ाची िवचारधारा

प ट करणारी िट पणी

(पिरिश ट-१ ) पहावी.

आहे . (Polluters to pay) हे सवर्सामान्य तत्व आहे . त्यामुळे त्यांना यासाठी
ोत्साहनात्मक तरतूद दे णे उिचत नाही.
तसेच िबगर िंसचन वापरकत्यार्चे पाणी वापरानंतर िनमार्ण होणा-या
सांडपाण्याचे पिरमाण (पुनर्उ वावर िनमार्ण होणारे पाणी) याचा िहशेब
कृ णातंटा लवाद व इतर नदी खो-यांच्या लवादात घेतलेला आहे .

त्या

पाण्याचे वाटप व क पिनहाय िवभागणी दे खील केलेली आहे .
अशा कारे सांडपाणी िवकर्ीस परवानगी िद यास जलिनयोजनावर
पिरणाम होतील ते लवादाच्या िनवाडयाला व कराराला छे द िद यासारखे
होईल. त्यामुळे ही सवलत र करावी.
महानगरपािलकेला पाणी वापराचे हक्क िदले आहे त.

िव हे वाट

लावण्याचे िंकवा िवकर्ीची परवानगी नाही. पाणी वापरुन झा यानंतर ते परत
करणे आव यक आहे .

कारण त्या माणे जलआराखडा तयार करण्यात

आला आहे . (उदा. गोदावरी जल आराखडा) सांडपाणी पुन र्िकर्या करुन
िवकर्ीचा हक्क िमळा यास ते कायम परुपी ह तांतरीत के यासारखे होईल.
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िंसचन

सांडपाण्यावर

वापरकत्यार्चे

पाणी

वापरानंतर

िनमार्ण

होणा-या

िकर्या करुन पुनवार्पर के यास मंजूर कोटयात आपोआप

बचत होणार आहे . सांडपाण्यावर िकर्या करुन पुनवार्पर केले या पाण्याची
फेरमोजणी करुन पाणीप ी आकारण्यात येणार नाही.
56. पिरिश ट-१,
(२) घरगुती

ोत्साहनात्मक तरतुदीमधील मधील पिरच्छे द 2 मध्ये क्षेितर्य वाटप

या

श दाऐवजी अनुज्ञय
े पाणीवापर असा श द योग असणे योग्य होईल.

याबाबतची तरतूद आता आदे शातील पिरच्छे द १० नुसार सुधािरत करणेत आली
आहे .

पाणी
वापरासाठीचे
दर पिर. ब-१
पृ.१५
57.

पिरिश ट-१, दं डनीय तरतुदी :
(२) घरगुती
पाणी
वापरासाठीचे
दर पिर.
क-१,). पृ. १५

अनुज्ञय
े पाणी वापराच्या मयार्दा व त्यापेक्षा जा त वापरास दं डनीय आकार
१) अनुज्ञय
े वािर्षक पाणीवापराचे पिरमाण कोटा दरवषीर् १५ ऑक्टोबरच्या
पाणी साठयावर आराधीत व सं थेच्या मागणी आधारीत िनयोजनानुसार
३० ऑक्टोबर पयत िनि त करावे. १ नो हबर ते ३० ऑक्टोबर हा
अनुज्ञय
े वािर्षक कोटा कालावधी असेल.
२) पाण्याचे आरक्षण करुन पाणी न वापर यास मंजूर आरक्षणाच्या ९०
टक्के पिरमाणावर आकारणी करावी.

अनुज्ञय
े पाणीवापराचा िहशोब जल वषार्नुसार (१ जुलै ते ३० जून ) ठे वणे उिचत
होईल. अन्य तरतुदी

ािधकरणाचे िदनांक २२ स टबर २०१७ चे िनकषानुसार

राहतील.

३) सदर दं डनीय तरतूद खालील माणे असावी. अनुज्ञय
े पाणी वापराच्या
मयार्देच्या ११० टक्के पयतच्या पाणी वापर पिरमाणसाठी अनुज्ञय
े दराने
आकारणी केली जाईल.

अनुज्ञय
े पाणी वापराच्या ११० टक्के च्या

पुढील वापरासाठी अनुज्ञय
े दराच्या १.५० पट दराने आकारणी केली
जाईल.
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४) अनुज्ञय
े पाणीवापर काढताना २०११च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या +
२ टक्के वािर्षक वाढ + १० टक्के तरल लोकसंख्या यानुसार एकितर्त
लोकसंख्या काढावी.
यापेक्षा शहराची लोकसंख्या वाढ जा त अस यास/ह
आयुक्त मनपा/मुख्यािधकारी नगरपािलका यांनी

वाढ झा यास
मािणत केलेली

लोकसंख्येनुसार अनुज्ञय
े पाणीवापर काढावा.
58. पिरिश ट-१,

तािवत जलदरात, गर्ामपंचायत, नगरपािलका, महानगरपािलका यांच्या

(२) घरगुती

अनुज्ञय
े पाणी वापराची मयार्दा अ.कर्. क-1) मध्ये नमूद केली असून, या

िबगर िंसचन पाणी वापरासाठीचे ट पा िनयोजन, बांिधलकी शु क (Commitment

पाणी

अनुज्ञय
े मयार्दे पेक्षा जा त पाणी वापराबाबत ट पािनहाय दं डनीय दर

Charges) , दं डनीय तरतूद याबाबतची तरतूद आदे शातील पिरच्छे द ४ मध्ये

वापरासाठीचे
दर पिर. क१. पृ. १५

तािवत केलेले आहे त. तथािप, सदर

तािवत दरात िबगर िंसचन पाणी

आरक्षणाबाबत लेखबध्द/बांिधलकी आकाराबाबत तरतूद आढळत नसून
अशी तरतूद असणे आव यक अस यामुळे, खालील माणे तरतूद

केलेली आहे . तसेच याबाबतचे प टीकरणात्मक उदाहरण आदे शातील पिरिश ट४ मध्ये िदले आहे .

तािवत

करण्यात येत आहे .
जलसंपदा िवभागाशी करारनामा करताना िबगर िंसचन पाणी
वापरकत्यार्ंनी अंितम पाणी मागणी माणे ट या-ट या माणे पाणी वापर
करण्याचे िनयोजन नमूद करावे. अंितम पाणी मागणी माणे पुरवठा सुरु
होईपयत वषर्िनहाय खालील माणे आकारणी करण्यात येईल :
अ) ट यानुसार ठरवून घेतले या माणात पाणी वापर अस यास लागू
दराने आकारणी
आ) ट यानुसार ठरवून घेतले या पाणी वापरापेक्षा १० टक्के पाणीवापर
(अिधक / कमी ) झा यास, फरकाच्या वापरास दं डनीय दर - लागू
दराच्या १.५० पट.
इ) उवर्िरत

माणाकिरता

हणजे अंितम िनयोजन पाणीवापर वजा

ट यानुसार िनयोिजत पाणी वापराकिरता, बांिधलकी / लेखबध्द
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आकार लागू दराच्या ५ टक्के वािर्षक माणे आकारण्यात येईल.
59. पिरिश ट-१,

पाणीवापर मयार्देच्या 110% पेक्षा जादा पाणीवापरास दं डनीय आकारणी

म.ज.िन. ा. ने िदनांक २२ स टबर २०१७ रोजी

(२) घरगुती

करण्याचे नमूद केले आहे . यापुवीर् िविवध नगरपािलका व महानगरपािलका

Surface Water Entitlements by River Basin Agencies for Domestic and

पाणी

यांना जलसंपदा िवभागामाफर्त पाणीकोटा मंजुर करण्यांत आलेला आहे .

Industrial Uses ” िनगर्िमत केलेले आहे त. त्यानुसार नागरी वराज्य सं थेच्या

वापरासाठीचे

सदर पाणीकोटा हा अनुज्ञेय पाणी वापर मयार्देपेक्षा जा त आहे . त्यामुळे

entitlement लोकसंख्येवर आधािरत िनकषानुसार १५ टक्के U.F.W.िवचारात

दर पिर. क-

वरील माणे दं डनीय आकारणी करतांना मंजुर पाणीवापरापेक्षा 110% पेक्षा

घेऊन िनि ती केली आहे . त्यानुसार आव यक सुधारणा आदे शात करण्यात आ या

जादा होणाऱ्या पाणीवापरास दं डनीय दर आकारण्याची तरतुद असावी.

आहे त.

१) पृ. १५

60. पिरिश ट-१, सांडपाणी िकर्या कदर् उभारण्याचा कायर्कर्म सादर न के यास दं ड
(२) घरगुती
पाणी
वापरासाठीचे

सहमती आहे , तथािप, नगरपािलका/महानगरपािलका, असे मोघम न करता

" Criteria for Distribution of

ि वकृत. याबाबतची तरतूद आदे शातील पिरिश ट-२, पिरच्छे द ५.२ मध्ये केली
आहे .

आयुक्त, महानगरपािलका/मुख्यािधकारी, नगरपािलका असा उ ेख हावा.

दर पिर. क२)पृ१५
61. पिरिश ट-१,
(२) घरगुती
पाणी

करारनामा न करता पाणी वापर यास 1.50 पट दर आकारणी करावी.
-- करारनामा न करता पाणी वापर यास मूळ आकारणीच्या ५० टक्के दं ड
आकारणी करावी (उदा. मूळ आकारणी १०० रु. अस यास दं ड हणून रु.

वापरासाठीचे ५०/- हणजेच १५०/- रु. एकूण आकारणी करावी.
दर पिर. कक ५) मीटर नस यास वा बंद आढळलेस मंजूर पिरमाण िंकवा लगतच्या
४) पृ. १६
कालावधीतील वापर यापैकी जे जा त असेल त्या पिरमाणावर १.५० पट दर

ि वकृत. याबाबतची तरतूद आदे शातील पिरिश ट-२ पिरच्छे ७.१ मध्ये करण्यात
आली आहे .

आकारणी करावी.
-- मीटर नस यास वा बंद आढळलेस मंजूर पिरमाण िंकवा लगतच्या
कालावधीतील वापर यापैकी जे जा त असेल त्या पिरमाणावर मूळ

ि वकृत. याबाबतची तरतूद पिरिश ट-२, पिरच्छे द ७.३ मध्ये करणेत आली आहे .

आकारणीच्या ५० टक्के दं ड वसूल करण्यात यावा. (उदा. मूळ आकारणी
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१०० रु. अस यास दं ड हणून रु. ५०/- हणजेच १५०/- आकारणी करावी.
(लगतच्या

कालावधीतील

पिरमाण

उपल ध

नस यास

पंपाच्या

िवसगर्क्षमतेनुसार २४ तासासाठी पिरमाण काढावे). पिरि थती नुसार
उपरोक्त दोन्ही दं ड वतंतर्पणे आकारण्यात यावेत.
62. पिरिश ट-१,

मीटर बसिवणेसाठी/चालु करणेसाठी 1 मिहन्याची नोटीस दे ऊन या

सूचना ि वकारुन आदे शात आव यक सुधारणा करण्यात आ या आहे त. (पिरिश ट-

(२) पिर. क-

कालमयार्देत पुतर्ता न झालेस पाणीपुरवठा बंद करणेत यावा. ही तरतुद

२, पिरच्छे द ७.३)

५)पृ. १६

वगळण्यांत यावी.

नगरपािलका/महानगरपािलका/गर्ामपंचायती यांचेसाठी

िपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा अस याने पाणीपुरवठा बंद करणे शक्य होत
नाही. त्यामुळे फक्त दं डनीय दराने आकारणी करणे हे योग्य होईल.
63. पिरिश ट-१, पेयजल पुरवठयाच्या योजनाथर् अवषर्ण कालावधीत जलाशयातून करण्यात
(२) पिर. क६). पृ. १६

आले या आरक्षणासाठी ( त्यक्ष वापर कमी असला तरी पिरमाणास पूणर्

याबाबतची तरतूद ािधकरण आदे शातील पिरिश ट-२, पिरच्छे द ५.४ मध्ये करणेत
आली आहे .

बा पीभवन व वहन ययासह एकूण) आकारणी केली जाईल.
-- सहमती आहे .
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पिरिश ट-१
महानगरपािलका/नगरपािलका यांना सांडपाणी िकर्या करुन िवकर्ीची मुभा दे ण्याबाबतची पा भ
र् म
ू ी प ट करणारी िट पणी
महारा टर् राज्य जलिनती २००३ कलम २.३ नुसार राज्याच्या जलसंप ीचा दजार् शा त वरुपात संरिक्षत करुन जनतेसाठी जलसंप ीची
उपयोिगता जतन करणे अिभ ेत आहे . " जल ोत गुणव ा यव थापनाचे ” दृ टीने

तािवत तरतूद आव यक आहे . अिधिनयमातील तरतुदीनुसार

थािनक वराज्य सं थेने सांडपाणी िवहीत मानकानुसार िकर्या करुनच नदी-ना यात सोडणे आव यक आहे . मातर् सांडपाणी Collection व उत्सिर्जत
जल िकर्या कदर्ाच्या ( STP) दे खभाल दु रु तीचा खचर् मोठा अस याने ब-याचशा महानगरपािलका/नगरपािलका संपण
ू र् सांडपाण्यावर

िकर्या करत

नाहीत असा स ाचा अनुभव आहे . त्यामुळे खालील बाजूचे जल ोताची गुणव ा खालावते ही व तु थती आहे . (उदा. उजनी जलाशय, गोसीखुदर्
जलाशय ) . त्यामुळे नागरी वराज्य सं थेचे िकर्या केलेले सांडपाणी नैसिर्गक पाण्याचे

ोतात न िमसळता िकर्या कदर्ावरुन त्याची थेट पुनवार्परासाठी

िव ेवाट लावणे हे जल ोत गुणव च्े या दृ टीने आव यक ठरते. या पुनवार्परामुळे नैसिर्गक जल ोतावरील ( Fresh Water Resource ) ताण त्या
माणात कमी होणार आहे . महारा टर् जलसंप ी िनयमन ािधकरण अिधिनयम २००५ कलम १२ (५), महारा टर् जलिनती २००३, कलम २.३ व २.२.३,
नगर िवकास िवभागाचा िदनांक ३० नो हबर २०१७, चा शासन िनणर्य िवचारात घेऊन ही तरतूद अंितम करण्यात येत आहे .
सांडपाण्यावर िकर्या करणे, िकर्या केले या पाण्याचे पुनवार्पराच्या िठकाणी वहन करणे या बाबी खिर्चक आहे त. यासाठी ोत्साहन दे णे आव यक आहे .
या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, म.ज.िन. ािधकरणाने २३ व २४ ऑग ट २०१७ रोजी जल क्षेतर्ातील तज्ञ, ठोक जल वापरकत (महापािलका,
नगरपािलका, महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळ, ओ ोिगक सं था) व पाणी िवषयक िवभागात काम करणा-या शासकीय अिधका-यांचे दोन िदवसांचे
चचार्सतर् आयोिजत केले होते. सदर चचार्सतर्ाचा अहवाल ािधकरणाचे संकेत थळावर आहे . यामधील याबाबतच्या िशफारशी पुढील माणे आहे त अ) थािनक वराज्य सं थांनी िकर्या केले या पाण्यावर त्यांचाच हक्क असावा.
ब)

िकर्या केलेले सांडपाणी इच्छु क वापरकत्यार्स िवकून िमळणा-या उत्प ातून िकर्या कदर्ाचा खचर् भागिवण्यासाठीची मुभा थािनक वराज्य
सं थेस असावी.

क) िकर्या केलेले सांडपाणी नैसिर्गक नदीचे वाहात सोडू नये.
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राज्यातील औ ोिगक पाणीवापर हा ३ टक्क्यापेक्षा कमी आहे .
पुनदर् भवावर

होणारा पिरणाम नगण्य असेल.

नवीन उ ोगाचे बाबतीत नैसिर्गक

यातील काही उ ोग

िकर्या केले या सांडपाण्याकडे वळ यास त्याचा

तसेच कायार्िन्वत उ ोगांनी सांडपाणी वापर यास त्यांचे नैसिर्गक पाण्याचे आरक्षण कमी होणार आहे .

ोतावर ताण येणार नाही. त्यामुळे जलिनयोजनावर िवपिरत पिरणाम होणार नाही. याउलट नैसिर्गक जल ोताची

गुणव ा सुधारणेस या धोरणामुळे मदतच होणार आहे . जलसंपदा िवभागाचे सहमतीने नगर िवकास िवभाग, शासन िनणर्य कर्. संकीणर्
२०१६/ कर्.२५९/निव-३३, िदनांक ३० नो हबर २०१७ मधील राज्य शासनाचे धोरणाशी सुसंगत अशी ही तरतूद आहे .
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64. पिरिश ट-१,
(३) औ ोिगक
पाण्याचे दर तक्त्यातील
अ.कर्.४. पृ.१६

मजिन ाचा ितसाद

११ )3) औ ोिगक पाण्याचे दर
सन २०१० मध्ये िनि त केलेले दर नैसिर्गक वाढीमुळे या ७ वषार्त दु पट होणे
अपेिक्षत आहे त.

तािवत दर ०.७० (- ६५.४ टक्के) सुसग
ं त नस याने तक्त्यामध्ये

खालील माणे सुधारणा करणे आव यक आहे .
वगर्वारी
1

पाणीपुरवठा कार
व

2
िकमान ८

ोत
3

औ ोिगक दर
(रू
िकर्या
4

ित घमी )
कच्चा माल
5

1

इतका बंधारा

िनिर्मतीचा
0.70

17.60

बांधलेला व

सं थेने सोसला

1.5

38.00

वखचार्ने

अस यास अशा

अस यास

होणारा पाणी

वखचार्ने

धरणे बांधली असून

वखचार्ने

िनकष िनि त झाला आहे .

माणशीर खचर्

जलाशयातून

आकारणीस " महापािलकेने

न दवला होता. याचा िवचार करुन मूळ दराचे १६ टक्के दर आकारणी करण्याचा

वखचार्ने

यव थापन होत

अिभ ाय िदलेले न हते. याउलट मुंबई महानगरपािलकेने यापूवीर्च्या मूळ दराचे ३३
पिररक्षण करत आहे . त्यामुळे कोणतीही आकारणी करु नये " असा आक्षेप वेळीच

मिहन्यांच्या पाणी जलाशयातून िंकवा
जलाशय

नाही. िनकष िनि तीकरणाचे ट यावर जलसंपदा िवभागाने यािवषयी कोणतेही
टक्के

सं थेच्या खाजगी

वापराच्या क्षमते

ठोक जल शु क हे नैसिर्गक दरवाढीनुसार िनि त करण्याची तरतूद िविनमयात

मातर् या अनुषंगाने प ट करण्यात येते की, एखा ा उप वगार्चे दर कमी झाले
तरीही जलसंपदा िवभागाचे महसूल अबाधीत राहतो. कारण सवर्
िनि त करताना अपेिक्षत खचार्चा िवचार केलेला आहे .

वगार्चे दर

हणजेच ही घट अन्यतर्

भरुन िनघावी लागेल.

पुरवठा
महारा टर् िंसचन कायदा १९७६ कलम ५५ मधील तरतुदीनुसार लाभक्षेतर्ातील
िवहीर, िंसचन क पाचे भाव क्षेतर्ातील िवहीर (लाभक्षेतर्ाचे सीमेपासून ३५ मी.

सदर तरतूद महारा टर् पाटबंधारे अिधिनयम १९७६ कलम ५६ चे चौकटीत सुधािरत
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पिरसर) जलाशयाचे भाव क्षेतर्ातील िवहीर (पूणर् संचय पातळी पासून ३५ मी.
पिरसर) हा पाणी पुरवठयाच्या

मजिन ाचा ितसाद
करण्यात आली आहे .

ोत अस यास अ.कर्. ४ च्या वगर्वारी माणे हा दर

अनुज्ञय
े राहील.
65. पिरिश ट-१,
(३) औ ोिगक
पाण्याचे दर,
अ-१). पृ. १७
66.

१२)अ) औ ोिगक वापरासाठी सवलतीच्या तरतुदी अ-१) कृषी उ ोगासाठी : कुक्कुटपालन, राई मील, दु ग्ध यवसाय, ऊस िकर्या,
मक्यावरील िकर्या, वन पती तूप इ. साठी ७५ टक्के दराने आकारणी करण्याची
तरतूद र करावी.

सूचना िवचारात घेऊन ऊस व मक्यापासून अ कोहोल िनिर्मतीसाठीची सवलत र
केली आहे .

१३) ब - ोत्साहनात्मक तरतुदी
पिरिश ट-१,
(३) औ ोिगक
पाण्याचे दर,
ब-१).
पृ. १७

ब-१) जर एखादा उ ोग पाण्याचा पुनवार्पर करुन पाणी वापर कमी करत अस यास
(पुनवार्पराच्या सहा याने नक्त पाणी मागणी िकमान ७५टक्के वा त्यापेक्षा कमी करीत
असेल तर ) अनुज्ञय
े दराच्या ७५ टक्के दराने आकारणी करावी.
--अशी अट क्षेतर्ीय

तरावर अंमलबजावणीसाठी िकचकट आहे . त्यात तंटे

उ वतात. त्याऐवजी खालील माणे समािव ट करावे
जर एखादा उ ोग सांडपाण्याचा पुनवार्पर करुन नैसिर्गक पाणी वापर कमी करत

पिरिश ट-१,
(३) औ ोिगक
पाण्याचे दर,
ब-२). पृ. १७

अस यास पुनवार्पर के यामुळे पिरमाणात घट होऊन सवलत िमळते हणून सवलत
दे ण्याची आव यकता नाही. "

वत:च्या पुनपार्णी वापराची फेरमोजणी करुन

औ ोिगक सांडपाण्याचा पुनवार्पर के याने नैसिर्गक पाण्यावरील ताण कमी होतो.
तसेच

दू षणही कमी होते. त्यामुळे पुनवार्परासाठी

ोत्साहन दे णेचे उ ेशाने ही

तरतूद आहे . त्यामुळे ती कायम ठे वणेत आली आहे .

पाणीप ी आकारण्यात येणार नाही. "
ब-२) महारा टर्

दू षण िनयंतर्ण मंडळाच्या मानकानुसार सांडपाणी शुध्दीकरण

करणा-या सं थांना ५० टक्के आकारणी करावी.

सूचना ि वकृत. सदर तरतूद आता वगळण्यात आली आहे .

--सांडपाण्याची गुणव ा तपासणे व त्यावर कारवाई करणे ही पूणर्त: २. .िन.
मंडळाच्या अखत्यारीतील बाब आहे .

तसेच अशा कारे िनयिमत कालावधीच्या

अंतराने तपासणी करणेची यंतर्णा म. .िन. मंडळ वा जलसंपदा िवभागाकडे नाही.
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त्यामुळे हया तरतुदीचे पालन करताना त्याचा गैरफायदा उ ोग घेतील व सूट
िमळवतील. Polluter to pay या सवसामान्य तत्वानुसार मानकानुसार सांडपाणी
िकर्या करुन सोडणे हे कतर् य व बंधनकारक आहे . कतर् याचे पालन करण्यासाठी
५० टक्के सूट दे णे उिचत नाही ही तरतूद वगळावी.
67.

पिरिश ट-१, 14) क) दं डनीय तरतुदी :
(३) औ ोिगक
पाण्याचे दर,
क-१), पृ.१७

क-१) महारा टर् दू षण िनयंतर्ण मंडळाच्या िविहत मानकानुसार सांडपाणी िकर्या
न के यास ३ पट दर आकारणी करावी
--घरगुती पाणी वापर कत्यार्ंना ही दं डात्मक तरतूद ठे वलेली नाही, ही असमानता
आहे

पिरिश ट-१,
(३) औ ोिगक
पाण्याचे दर,
क-२) पृ. १७

म. .िन. मंडळाने अशा कारच्या िविहत मानकांचे पालन न करणा-या उ ोगांची

याबाबतची तरतूद आदे शातील पिरिश ट-३, पिरच्छे द ६.१ मध्ये करण्यात आली
आहे . त्यानुसार म.ज.िन. ा. चे िदनांक २२/७/२०१७ चे िनकष (पिरच्छे द ७.२ (vii)
मध्ये िविहत केले या कायर्पध्दतीनुसार कायर्वाही करणे अपेिक्षत आहे .

करणा-या उ ोगाबाबत िनधार्िरत केले या मानक दराच्या दु पट दराने आकारणी
करण्याची तरतूद ािधकरणाचे आदे शात केली आहे .

नावे कळिव यास त्यांना १०० टक्के दं ड आकारणी करावी व तसेच म. .िन.
मंडळाने कळिव यास पाणी पुरवठा खंडीत करण्यात यावा अशी तरतूद असावी.
क-२) मंजुरीिशवाय िंकवा मंजुरीबाहे रील पाणी वापर पिरमाणावर १.५० पट दर
आकारणी करावी.

पिरिश ट-१,
(३) औ ोिगक
पाण्याचे दर,
क-३,४ व ५).
पृ. १७

--करारनामा न करता पाणी वापर यास मूळ आकारणीच्या ५० टक्के दं ड हणून
वसूल करावा. (उदा. मूळ आकारणी १०० रु. अस यास दं ड रु. ५०/- हणजेच
१५०/ रु. एकूण आकारणी करावी.

दू षण

अंितम केले या िनकषात बदल करण्याची आव यकता नाही.

क-३) मंजुरी असताना तथािप करारनामा न करता पाणी वापर के यास मंजूर
पिरमाण व १.२५ पट दर आकारणी करावी.
--मीटर नस यास वा बंद आढळलेस मंजूर पिरमाण िंकवा लगतच्या कालावधीतील
वापर यापैकी जे जा त असेल त्या पिरमाणावर मूळ आकारणीच्या ५० टक्के दं ड
वसूल करण्यात यावा (उदा. मूळ आकारणी १०० रु. अस यास दं ड हणून रु. ५०/-
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हणजेच १५०/- रु. आकारणी करावी. (लगतच्या कालावधीतील पिरमाण उपल ध
नस यास पंपाच्या िवसगर् क्षमतेनुसार २४ तासासाठी पिरमाण काढावे).

याबाबतच्या तरतुदी आदे शातील पिरिश ट-३, पिरच्छे द ६.२, ६.३ व ६.४ मध्ये

क-४) मीटर न बसिवता पाणी वापर के यास मंजूर पिरमाण व २ पट आकारणी

करण्यात आले या आहे त.

करावी.
-- उपरोक्त दोन्ही दं ड ( क-२ व क-३) वतंतर्पणे आकारण्यात यावेत.
क-५) मीटर बंद अस यास मंजूर पिरमाण िंकवा लगतच्या कालावधतील वापर
यापैकी जे जा त असेल अशा पिरमाणावर व दराच्या २ पट दराने आकारणी करावी.
तसेच मीटर सुरु करणेची १ मिहन्याची नोटीस

ावी. या कालावधीत मीटर सुरु न

केलेस पाणी पुरवठा बंद करावी. (तरतूद)
-- मीटर बसिवले नस यास िंकवा १ मिहन्यापेक्षा जा त कालावधीत बंद
आढळ यास १ मिहना मुदतीची नोटीस

ावी व या कालमयार्देत पूतर्ता न झा यास

पुरवठा बंद करावा.(अिभ ाय)
न याने
तािवत

औ ोिगक

पाणी

वापरासाठी

आरक्षण

केले

अस यास

व

त्याऐवजी

शेती/िहरवळ/वृक्षारोपण वािर्षक मंजूर कोटयातून जा तीत जा त १० टक्के पयत

िहरवळीसाठी िकर्या केलेले पाणी वापरणे अि पेत आहे .

िंकवा त्यक्ष पाणी वापर यापैकी जे कमी असेल तेवढया पिरमाणासाठी िंसचनाच्या
दराने पाणीप ी आकारण्यात येईल. परं तु यासाठी शेतीसाठी वापरणा-या पाण्यावर
तंतर् मोजमापक बसिवण्याची यव था केली असली पािहजे.

68.

तावातील
पिरच्छे द

१)

तािवत घरगुती व औ ोिगक वापराच्या जल शु काच्या दराबाबत

महारा टर् जलसंप ी िनयमन ािधकरणाने सध्याचे जल शु काचे दर ठरिवताना

कर्.२.२. पृ. ३ घरगुती व औ ोिगक वापरासाठी त्यावेळच्या एकूण क्षमतेच्या घरगुती व औ ोिगक

म.ज.िन. ा. अिधिनयम २००५ कलम ११ (घ) मधील तरतुदीनुसार

लाभाथ्यार्ंची व उपभोक्त्यांची मते जाणून घेऊन िंसचन यव थापनाच्या शासकीय

पाणी मागणीच्या माणात व घरगुती व औ ोिगक गर्ाहकांची दे यक अदा करण्याची

कायर्चालन व पिररक्षणाच्या संपण
ू र् खचार्ची वसुली होण्यासाठी

क्षमता (Affordibility) चा

२०१०-१३ चे दर

िवचार करुन राज्यभरातील जलसंपदा

क पांची

दे खभाल दु रु तीच्या खचार्तील ५६ टक्के वाटा औ ोिगक व २३ टक्के वाटा घरगुती

ािधकरणाने

ािधकरणाने सन

तावाचे अनुभवावरुन, या संपण
ू र् खचार्ची िवभागणी कृषी, घरगुती

वापर व औ ोिगक वापर यामध्ये करण्यासाठी वापरकत्यार्ंची परवडण्याची क्षमता,
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गर्ाहकांनी सोसावा, या दृ टीने जल शु काचे दर िनि त केलेले आहे त. आता

पाण्याची सुलभ उपल धता व समयोिचतता व वापरकत्यार्ंकडू न पाण्याचे गुणव ेवर

दे खभाल दु रु तीच्या अपेिक्षत रु. ९११.४४ कोटी खचार्पैकी वाटा उचलण्याचे हे च

होणारे पिरणाम या घटकांच्या आधारे संपण
ू र् खचार्ची वगर्वार िवभागणी केली आहे .

माण औ ोिगक वापरासाठी ५९ टक्के व घरगुती वापरासाठी २२ टक्के नुसार
जल शु काचे दर पिरिश ट १ नुसार

तािवत केले आहे त.

तािवत दरानुसार

औ ोिगक वापरातील ( िकये दर यान) दरवाढ ३८ टक्के, तर पाणी कच्चा मालाची

याबाबत लाभाथीर् व उपभोक्त्यांची मते जाणून घेऊन जून २०१४ मध्ये
खचार्चे िनकष अंितम केलेले आहे त. त्यामुळे ठोक

वगर्वार

शु क िनि तीकरणाचे या

ट यावर सदर सुचनांचा िवचार करता येत नाही.

दरवाढ ५ पट ( िकर्येच्या दरवाढीच्या ५ पट)द एकूण २५ पट आहे . तर घरगुती
वापरातील दरवाढ १४.३० टक्के आहे .

पाणी कच्चामाल वापराच्या दरांमुळे

स ि थती न्यायालयीन दावे सुरु आहे त. आता

तािवत दरवाढीमुळे या वापराच्या

गर्ाहकांमध्ये अिधकच असंतोष िनमार्ण होईल.एकूण पाण्याच्या उपल धतेतील
औ ोिगक वापर फक्त २.१३ टक्के असताना, पाटबंधारे

क पाच्या दे खभाल व

दु रु तीसाठी अपेक्षीत रु. ९११.४४ कोटी खचार्तील ५९ टक्के वाटा औ ोिगक
वापरातून वसुली संदभार्त पुनिर्वचार करुन दरवाढ कमी करण्याची िवनंती आहे .
69. पिरिश ट-१, २) घरगुती वापर ोत्साहनात्मक व दं डनीय तरतूदी

सूचना िवचारात घेऊन याबाबतची तरतूद ािधकरणाचे आदे शातील पिरिश ट-३,

२) मधील क- घरगुती वापराकिरता िनरिनराळया महानगरपािलका / गर्ामपंचायती यांचा
२). पृ.१५

पिरच्छे द ६.१ व ६.२ मध्ये केली आहे .

महामंडळ ठोक माणात पाणी पुरवठा करते. या सं थांनी सांडपाण्यावर िकर्या
करुन त्याची िव हे वाट/पुनवार्पर करणे आव यक अस याने महामंडळातफ के या
जाणा-या घरगुती वापराच्या पाण्यावर सांडपाणी

िकर्या न के यास दं डात्मक

कारवाई करण्यात येऊ नये. महामंडळातफ बहु तांश िठकाणी औ ोिगक
वापराबरोबर घरगुती वापरासाठी पाणीपुरवठा केला जातो.

अशा पिरि थतीत

कोणत्याही कारणा तव पाणीपुरवठा खंडीत करण्याची कारवाई करण्यात येऊ नये.
70. पिरिश ट-१, ३) अन्य िवनंती ३). पृ. १६

१) महामंडळाने ज्या

जलाशयातील पाण्याचा इ टतम वापर करणे अिभ ेत आहे .
क पात भांडवली खचर् अदा केलेला आहे , त्या

क पात ५ टक्के बांिधलकी शु क

( Commitment Charges )

आकारणी करु नये
२) बांिधलकी शु काच्या पोकळ व दं डनीय आकारणीच्या रकमेवर लोकल

यासाठी

त्येक

वापरकत्यार्ने काटे कोर िनयोजन करुन आरक्षण करणे अिभ ेत आहे . वापरकत्यार्स
ट पा िनयोजनाची मुभा सुध्दा िदली आहे .
अनाव यक पाणी आरक्षणामुळे पाण्याचा इ टतम वापर होत नाही या
पा र्भम
ू ीवर िनकषामध्ये ही तरतूद केली आहे . भांडवली खचर् दे णा-या सं थेसाठी
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सेसची ( थािनक उपकर) आकारणी करण्यात येऊ नये.

पाणीप ी आकारणीचे दर कमी आहे त. या कमी दराच्या ५ टक्के बांिधलकी शु क
अशा सं थेला लागू आहे . उपरोक्त पा र्भम
ू ी िवचारात घेता या तरतुदीत बदल
करण्याची गरज भासत नाही.

थािनक उपकराबाबतच्या तरतुदी

ािधकरणाचे

कायर्कक्षेबाहे र आहे त.
71. पिरिश ट-१, जल शु क
३). पृ. १६

तावातील संदभर्

पृ.कर्.१४ - पाणी पुरवठयाचे

पिरिश ट १ -घरगुती पाणी वापरासाठीचे दर

ोतानुसार गर्ामपंचायत, थािनक नागरी सं था (

िबगर िंसचन वापर हा हं गामिनहाय (िंसचनासारखा) बदलत नाही. त्याच माणे

नगरपािलका/ नगरपिरषदा), महानगरपािलका या तीन उपयोगाकिरता घरगुती

आता त्यक्ष पाणी वापरावर आकारणी दर

ठोक पाणी पुरवठयाचे घनमापन सध्याचे िद. २९/६/२०११ शासन िनणर्यानुसारचे

िक्ल टता वाढणार आहे .

मूळ दर व आता

उन्हाळी हं गामासाठीचा सरासरी दर संपण
ू र् वषार्साठी

तािवत दराची तुलना खालील माणे आहे .

सध्या िबगर

तािवत अस याने हं गामिनहाय दराने

त्यामुळे आकारणीच्या सुलभतेसाठी खरीप, रबी व
तािवत केला आहे .

िंसचनासाठी वगर्वारी नुसार जल शु काचे दर र बी, खरीप व उन्हाळी
हं गामाकिरता वेगवेगळे दर

हणजे र बी हं गामाच्या दराच्या ५० टक्के दर

खरीपासाठी व १५० टक्के दर उन्हाळी हं गामासाठी िनि त केलेले आहे त. परं तु
आता वगर्वारीनुसार वषर्भरात सरसकट दर

तािवत आहे त.

यावरुन असे िदसून येते की, गर्ामपंचायत व नगरपािलकांच्या दरात वाढ नाही.
परं तु महानगरपािलकांसाठीच्या दरात १४.३० टक्के वाढ
72. पिरिश ट-१, जल शु क

तावातील

संदभर्

ब) ोत्साहनात्मक

तािवत आहे .
तरतुदी

पृ.कर्.१४)

-

२ क-१).

महामंडळातफ सरासरी १५५० द.ल.िल. िद.पाणी उचल केली जाते वािर्षक सुमारे

सांडपाण्यामुळ जल ोत दू िषत होणे ही सम या गंभीर होत आहे . म.ज.िन. ा.

पृ. १६

५५ टक्के पाणी घरगुती वापराकिरता पुरिवले जाते. याची ठळक उदाहरणे

अिधिनयम २००५ कलम १२ (५) मध्ये राज्यातील पाण्याचे दजार्त वाढ करण्यासाठी

खालील माणे

व त्याचे जतन करण्यासाठी " दू षण

१)बारवी पाणीपुरवठा योजना. एकूण पाणी उचल ७७० द.ल.ली. .िद.पैकी

वापरण्याची तरतूद आहे . या तरतुदीनुसार तसेच कलम ११ ( घ) नुसार िनि त

घरगुती पाणीपुरवठा (वहन ययासह)

केले या िनकषानुसारच ही तरतूद आहे . त्यामुळे ही िवनंती वीकारता येण्यासारखी

ठाणे महानगरपािलका - १४५ द.ल.ली. .िद.

नाही. तथािप, थािनक वराज्य सं थेने सांडपाण्यावर िकर्या न के याने म.औ.िव.

नवी मुंबई महानगरपािलका ७५ दलली िद

महामंडळावर दं ड आकारणी झा यास म.ओ.िव.म. अशी दं डाची रक्कम संबिं धत

उ हासनगर - १५० दलिल िद
क याण ड िबवली महानगरपािलाका-६० लली िद

थािनक

करणा-यांनी िंकमत चुकवावी " हे तत्व

वराज्य सं थेकडू न वसूल करु शकेल अशा आशयाची

आदे शातील पिरिश ट-२, पिरच्छे द ५.२ मध्ये करण्यात आली आहे .
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िमराभाईदं र महानगरपािलका- १०० दलिल िद
२)तारापूर पाणीपुरवठा योजना : एकूण उचल ७५ द.ल.ली. .िद. पैकी आजूबाजूच्या
गर्ामपंचायती ३-द.ल.ली.
३)पेण अिलबाग पाणीपुरवठा योजना एकूण उचल ८० द.ल.ली. पैकी आजूबाजूच्या
गर्ामपंचायती -३ द.ल.िल.
४)िंपपरी िंचचवड पाणीपुरवठा योजना एकूण उचल १२० द.ल.ली. पैकी घरगुती
वापर ७० द.ल.ली. .िद. या सवर् थािनक वराज्य सं थांनी सांडपाण्यावर िवहीत
वेळेत

िकर्या करणे अपेिक्षत आहे .

परं तु ती झा यास महामंडळावर दं डात्मक

कारवाई करण्यात येऊ नये.
73. पिरिश ट-१, क)दं डनीय
२ क-१).
पृ. 17

तरतुदी

गर्ामपंचायती यांना

-

कर्.१(पृ.कर्.१५)

-

नगरपािलका/

महानगरपािलका/

ती डोई पाणी वापराची मयार्दा ठे वण्यात आली आहे . परं तु

गर्ामपंचायती, महानगरपािलकाक, नगरपािलकांना महामंडळातफ होणारा पाणी

घरगुती पाणी वापर मयार्िदत करण्यासाठी तसेच पाण्याचा अप यय टाळण्यासाठी
ही तरतूद िनकषामध्ये केली आहे .

त्यामुळे ती िशिथल करता येणार नाही.

ािधकरणाने िदनांक २२ स टबर २०१७ रोजी

पुरवठा लोसंख्या व त्यानुसार दरडोई पाणी वापर लक्षात घेऊन होत नसून तो त्या

" Criteria for Distribution of Surface Water Entitlements by River Basin

त्या सं थांच्या मागणीनुसार ठोक पध्दतीने करावा लागतो.

तीडोई

Agencies for Domestic and Industrial Uses ” िनगर्िमत केलेले आहे त. या

मयार्देवर महामंडळाचे िनयंतर्ण नसते, त्यामुळे जादा पाणी उचलावे लाग यास

िनकषातील कलम ६.२ (५) अन्वये सवर् नगरपािलका/महापािलकांना Annual

महामंडळावर जादा दराने कारवाई करण्यात येऊ नये तसेच गर्ामपंचायत

Water Budget सादर करणे बंधनकारक केले आहे . या Water Budget मधील

नगरपािलका/ पिरषद/ महानगरपािलका यांना लोकसंख्येनुसार पाणी पुरवठयाची

आकडे वारीवरुन वापर िविहत मयार्देपेक्षा जा त आहे िंकवा कसे याची खातरजमा

मयार्दा िनि त करुन दे णे उिचत होईल, परं तु,

करणे अिभ ोत आहे .

िनि त करताना

त्यावेळेस

ोतातून पाणी उचलण्याची मयार्दा

ती डोई वापर अिधक काही मयार्देत System Loss व वहन

ययाचा अंतभार्व असावा.
महामंडळाशी संबिं धत नाही औ ोिगक वापराच्या दं डनीय तरतुदींबाबतच्या
अिभ ाया माणे औ ोिगक वापराच्या दं डनीय तरतुदींबाबतच्या अिभ ाया माणे
महामंडळ आरक्षण

यितिरक्त अन्य

एखादी महापािलका/नगरपािलका म.औ.िव.महामंडाळा

ोतातून पाणी घेत असेल व महापािलका/नगरपािलकेचा पाणी

वापर अनुज्ञय
े मयार्देपेक्षा जा त अस यास, जा त वापर पिरमाणास आकारणीचा
जादा दर लागू राहील व आकारणीच्या जादा दराने

ोतिनहाय पाणी पुरवठयाच्या

माणात वसूली करणे आव यक राहील.

ा त करताना औ ोिगक व घरगुती कारणासाठी एकतर्ीतपणे

घेते. अवषर्ण काळात िपण्याच्या पाण्याला ाधान्य अस याने औ ोिगक वापरावर
आपोआपच िनबध येतात. अशा पिरि थतीत जलाशयांतील पाण्याची उपल धता
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कमी अस याने एकूण आरक्षणासाठी आकारणी करण्याऐवजी त्यावषीर्

क पात

िपण्यासाठी त्या-त्या सं थासाठी राखीव ठे वले या पाण्यासाठी आकारणी करणे
रा त होईल.
74.

तावातील
पिरच्छे द

पृ ठ कर्.४ : २.१२ (पाणी कच्चामाल) - सध्याचे पाणी कच्चा मालासाठी जल दर
िकर्या वापराच्या ५ पट आहे त. आता ही दरवाढ २५ पट

तािवत आहे . पाणी

कर्.२.११

कच्चामाल वापरा अंतगर्त िविवध उत्पादने जसे िमनरल वॉटर, िशतपेये, आसवनी,

पृ. 4

व
ु री इत्यादी येतात. या संबध
ं ात मुंबई उच्च न्यायालयाने यािचका कर्. ४२६३ सन
२००५ चा िनणर्य दे ताना

त्येक

कारचे उत्पादनात इतर कारणासाठी पाण्याचा

म.ज.िन. ा. अिधिनयम २००५ कलम ११ (घ) मधील तरतुदीनुसार

लाभाथ्यार्ंची व उपभोक्त्यांची मते जाणून घेऊन पाणीप ी आकारणीचे िनकष जून
२०१४ मध्येअंितम केलेले आहे त.

त्यामुळे ठोक

शु क िनि तीकरणाचे

ट यावर सदर सुचनांचा िवचार करता येत नाही.

वापर होत अस यामुळे उत्पादना दर यान वापर या जाणा-या पाण्यासाठी पाणी
कच्चामालाची व इतर कारणासाठी वापर या जाणा-या पाण्यासाठी सवर् साधारण
औ ोिगक वापराची पाणी आकारावी असे आदे श िदले आहे त. तसेच सदर िवषय
मा. सव च्च न्यायालयापयत गेला.

या अनुषंगाने पाणी वापराचे

माण

ठरिवण्यासाठी महामंडळातफ नीरी या सं थेची नेमणूक केली होती. नीरी यांच्या
अहवालानुसार पाणी वापर खालील माणे आहे :
िकर्ये दर यान

इतर वापर

िमनरल वॉटर

८५ %

१५ %

िशतपेये

८० %

२० %

आसवनी व
ु री (िलकर, बीअर)

६५ %

३५ %

महामंडळाचे पाण्याचे दर पाणी पुरवठा योजनेवर येणा-या वीज, पाणीप ी व इतर
वापरासाठी औ ोिगक वापराच्या पाणीप ीचे दर िवचारात घेऊन वरील कारच्या
गर्ाहकांचे पाण्याचे दर िनि त केले आहे त. यावर िनरी ने िदले या अहवालानुसार
महामंडळाने ठरिवले या पाण्याच्या दराबाबत दे खील उ ोजकांचे आक्षेप आहे त व
मा. सव च्च न्यायालयात दावे दाखल आहे त. पाणी कच्चा माल वापराचे

ािधकरणाने

माण

एकूण पाणी वापराच्या तुलनेत अत्य प अस याने महसूलात फार मोठया माणात

- 32 -

या

अ.कर्. मसुदा संदभर्

ा त अिभ ाय

मजिन ाचा ितसाद

वाढ अपेक्षीत आहे .
न्यायालयीन दा यामुळे महामंडळाला सन २०११ पासून पाणी कच्चामाल
वापराच्या पाण्याच्या दरात सुधारणा करता आलेली नाही व जर आता २५ पट
दरवाढ झा यास महामंडळाला नाईलाजा तव पाण्याचे दर सुधािरत करावे
लागतील व या दरवाढीमुळे पाणी पुरवठयाच्या थकबाकीत वाढ, नरळजोडणी
खंडीत करावी लागणे, न्यायालयीन दा यात वाढ इत्यादी घटना संभवतात. त्यामुळे
सदर दरवाढीबाबत पुनिर्वचार हावा अशी िवनंती आहे .
75. पिरिश ट-१, क-१) शासन िनणर्य कर्.
३ क-१)
पृ. 17

पापद/२०१५/ .कर्.८८/२०१५/(िंस. य.(महसूल), िद.

२१/०४/२०१६ अन्वये जलसाठा

दू िषत करणा-या वापरकत्यार्ंकडू न दं डनीय

पाण्याचा मुख्य गर्ाहक हणून म.औ.िव. महामंडळाने उपगर्ाहक हे सांडपाण्यावर
िकर्या करत आहे त याची खातरजमा करणे आव यक आहे .

अन्यथा अनुज्ञय
े

आकारणी करणेबाबत मागर्दशर्क तत्वे िनगर्िमत केली आहे त. म.औ.िव.महामंडळ

दं डनीय आकारणी उपगर्ाहकाकडू न वसूल करुन जलसंपदा िवभागाकडे ितचा

जलसंपदा िवभागाचा थेट गर्ाहक असून, औ ोिगक क्षेतर्ातील घटक हे उप गर्ाहक

भरणा करणे अिभ ेत आहे . याबाबत

होते.

६.१ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे .

सांडपाण्यावर महारा टर्

दू षण िनयंतर्ण मंडळाच्या मानकानुसार

िकर्या

ािधकरणाचे आदे श पिरिश ट-३, पिरच्छे द

करण्याची जबाबदारी उपगर्ाहकांची आहे त्यामुळे मानकानुसार िकर्या न के यास
वरील शासन िनणर्यानुसारची आकारणी म.औ.िव. महामंडळाऐवजी संबिं धत उप
गर्ाहकाला लागू होणे कर्म ा त आहे . सबब,

तािवत तरतुदीतून महामंडळाला

वगळण्यात यावे.
76. पिरिश ट-१, क-२) महामंडळाला औ ोिगक क्षेतर्ा यितिरक्त आजूबाजूच्या घरगुती वापराकिरता
३ क-२)
पृ.17

दे खील पाणी पुरवठा करावा लागतो.

काळी वेळेस शासनामाफर्त/पाटबंधारे

महारा टर् जलसंप ी िनयमन ािधकरणास महारा टर् जलसंप ी िनयमन ािधकरण
(सुधारणा व पुढे चालू ठे वणे) अिधिनयम २०११ कलम ११(a)

नुसार िदले या

िवभागामाफर्त अथवा िज हा अिधका-यांमाफर्त मंजुरी बाहे र पाणीपुरवठा करण्याचे

अिधकारांचा वापर करुन पाणी पुरवठयाचे िनकष िदनांक २२ स टबर २०१७ रोजी

महामंडळाला िनदश ा त होतात व त्यामुळे काही वेळेस मंजुरी बाहे र उचल करावी

िनगर्िमत केलेले आहे त. या िनकषापेक्षा फक्त पाणी दे ण्याचे आदे श दे ण्याचा

लागते. अशा पिरि थतीत दं डनीय आकारणी करण्यात येऊ नये.

उदभवत नाही आिण असे आदे श / मागणी झाली तरी असा पुरवठा दं डनीय दरानेच
करणे अिभ ेत आहे .

77. पिरिश ट-१, क-३) महामंडळास आरक्षण मंजूर/ ा त झा यानंतर जलसंपदा िवभागाकडे

याबाबत शासन तरावर िनणर्य होणे अपेिक्षत. मातर्, म.ज.िन. ा. अिधिनयम २००५

३ क-३)

करारनामा मसुदा सादर करण्यात यावा असा करारनामा नुतनीकरण करतेवळ
े ी

(२०११ मध्ये सुधारणा के यानुसार) कलम १६(क) अन्वये शासनाने पाण्याचे क्षेतर्ीय

पृ.17

आरक्षण/मंजुरीत कोणताही बदल नस यास फक्त मुदतवाढी व करारनामा

वाटप के यानंतर नदीखोरे अिभकरणाकडू न

वगर्िनहाय पाणी वापराच्या
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नुतनीकरण करण्यात येतो. या पिरि थतीत न याने फक्त सुरक्षा अनामत (वाढीव)

हक्काच्या िवतरणाचे िविहत अटी व शतीर्सह िनकष िनि त करण्याचे अिधकार

अदा करणे व त्या कालावधीसाठी करारनामा करण्यात येतो. काही

अिधिनयमातील कलम ११(क) नुसार

करणी,

थािनक तरावर थकबाकी लंिबत असणे, आकारणी बाबत आक्षेप असणे व अशा

ािधकरणास आहे त. त्यामुळे अटी, शतीर्,

दं डनीय तरतुदी यांत फरक होऊ शकतो.

तत्सम बाबीसाठी करारनामा नुतनीकरण करण्यास अडचणी िनमार्ण होतात,
करारनामा लंिबत राहतो. यामुळे महामंडळासाठी करारनामा होणे/ नुतनीकरण
ही बाब करारनामा मंजुरीसाठी

लंिबत आहे या सदराखाली दं डनीय आकारणी

योग्य नाही, अशी महामंडळाची धारणा आहे . यासाठी कायम वरुपी करारनामा
करुन, फक्त वाढीव आरक्षण/मुदतवाढ याकिरता पूरक करारनामा करण्यात यावा
व तरतुदीतून महामंडळाला वगळण्यात यावे.
78. पिरिश ट-१, क-४) मीटर न बसिवता पाणीवापर के यास पिरणामाऐवजी उदं चकाच्या िवसगार्च्या
३ क-४)
पृ.17

न दीनुसार

आकारणी करण्याचा पयार्य उपल ध आहे .

त्यानुसार ऐकेरी दर

आकारणी करणे उिचत राहील. मातर् िबना िमटरचा कालावधी ३ मिहन्यांपेक्षा जा त

िमटर बसिवणे अिनवायर् आहे . िवनामीटर पाणी पुरवठा अनुज्ञय
े नाही. िमटर न
बसिवता पाणीवापर के यास आकारणीबाबतची तरतूद

ािधकरणाचे आदे श

पिरिश ट-३, पिरच्छे द ६.४ मध्ये करण्यात आली आहे .

नसावा.
79. पिरिश ट-१, क-५) िमटर बंद पड यानंतर तो काही कारणा तव लगेचच बदलणे शक्य होत

अंशत: ि वकृत. सूचना िवचारात घेऊन सदर कलम सुधािरत करण्यात आले आहे .

३ क-५)

नाही. त्यामुळे िमटर बदलण्यास िकमान तीन मिहन्यांचा कालावधी दे ण्यात यावा व

मीटर बंद आढळ यास ते चालू करण्यासाठी एक मिहन्याची मुदत दे ण्यात येईल.

पृ.17

या दर यान िमटर चालू असतानाच्या लगतच्या कालावधीसाठी सरासरी

सदर कालावधीत मानक दराच्या १.२५ पट दराने आकारणी करण्यात येईल.

वापरानुसार िंकवा उदं चकाच्या िवसगार्च्या न दीनुसार तीन मिहने एकेरी दराने

िविश ट थािनक पिरि थती िवचारात घेऊन दु रु तीसाठी आणखी एक मिहन्याची

आकारणी करण्यात यावी.

त्यापुढील कालावधीसाठी मंजूर पिरमाणऐवजी

मुदत दे ण्यात येईल. या वाढीव मुदतीत आकारणी मानक दराच्या १.५ पट दराने

लगतच्या कालावधीतील वापरावर दु पट दराची आकारणी करणे संयुक्तीक

करण्यात येईल. मातर् या मुदतीत मीटर सुरु न के यास पाणीपुरवठा बंद करण्यात

राहील. महामंडळातफ बहु तांश िठकाणी औ ोिगक वापराबरोबर घरगुती

येईल.

वापरासाठी पाणी पुरवठा केला जातो, अशा पिरि थतीत कोणत्याही कारणा तव
पाणीपुरवठा खंडीत करण्याची कारवाई करण्यात येऊ नये.
80. पिरिश ट-१, पिरिश ट १ मधील अ.कर्. (३) (औ ोिगक पाण्याचे दर) मधील (ब-१) पुनवार्परची
३ ब-१)
पृ.17

मयार्दा िकमान ७५ टक्के न ठे वता पुनवार्पर केले या पाण्याच्या पिरमाणावर

सदर

ोत्साहनात्मक तरतुदीचा लाभ घेण्यासाठी िकमान २५ टक्के पुनवार्पर

अपेिक्षत आहे .

आधारीत ोत्साहन असावे.
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81. पिरिश ट-१,३ 3)अ)सवलतीच्या तरतुदीअंतगर्त अ-1) कृिष उ ोगासाठी दे ण्यांत येणाऱ्या
अ-१)

सूचना ि वकृत करुन आदे शात आव यक सुधारणा करण्यात आ या आहे त.

सवलतीअंतगर्त ऊस िकर्या (ऊस कारखाने) यासाठी सवलत दे ण्यांत येऊ नये.

पृ.17
82. पिरिश ट-१,३ जर एखादा उ ोग, पाण्याचा पुनर्वापर करुन (िकमान वापर 25% ने कमी करुन)
ब-१)

पुनर्वापराच्या सहा याने मागणी िकमान 75%वा त्यापेक्षा कमी करत असेल तर

पृ.17

करारना यातील मागणीत झालेली घट, सेवापुरवठादार

सूचना ि वकृत करुन आदे शात आव यक सुधारणा करण्यात आ या आहे त.

हणजेच कायर्कारी

अिभयंत्यापेक्षा कमी दजार् नसले या अिधकाऱ्याने शहािनशा करण्याच्या अटीवर,
अनुज्ञय
े दराच्या 75% दर अशा कमी झाले या मागणीस आकारण्यांत येईल.
83. पिरिश ट-१,३ 3)ब)सवलतीच्या तरतुदीअंतगर्त

ोत्साहनात्मक तरतुदीअंतगर्त ब-2) मधील

ब-२)

महारा टर् दु षण िनयंतर्ण मंडळाच्या मानकानुसार सांडपाणी शुध्दीकरण करणाऱ्या

पृ.17

सं थाना 50% दर आकारणी करावी ही बाब वगळण्यांत यावी. याबाबतची

सूचना ि वकृत करुन सदर तरतूद वगळण्यात येत आहे .

कारणिममांसा खालील माणे;
सांडपाणी िकर्या करुन शुध्दीकरण के याने सदर पाणी वापराचा पयार्य औ ोिगक
कंपन्यांना उपल ध आहे . त्यामुळे वर ब-1 मध्ये नमुद के यानुसार पाणीप ी
आकारणीमध्ये सवलत िमळू शकेल.
सांडपाणी

िकर्या न के यास 3

पट दराने आकारणी होणार अस याने सवर्

कंपन्यांचा कल शुध्दीकरणाकडे आहे . 3 पट आकारणीऐवजी 1 पट दराने
आकारणी ही बाब कंपन्यांना ोत्साहनात्मक आहे .
सदर जल शु क

तावामध्ये मु ा कर्.7 मध्ये अपेिक्षत पाणीप ी वसुली रु.951.24

कोटी इतकी गृहीत घरलेली आहे . यामध्ये औ ोिगक पाणीवापरामुळे

होणारी

अपेिक्षत वसुली रु.553.43 कोटी इतकी आहे .
सांडपाणी शुध्दीकरण यंतर्णा अिनवायर् अस याने व न के यास त्यास दं ड लागणार
अस याने सवर् कंपन्या सांडपाण्यासाठी

यंतर्णा उभारणी करतील त्यामुळे

औ ोिगक पाणीवापराची अपेिक्षत वसुली 50% ने कमी होऊन एकूण महसूलात
रु.276.70 कोटी इतकी घट होईल त्यामुळे अपेिक्षत रु.911.44 कोटी खचर्
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भागिवणे शक्य होणार नाही. सदर खचर् भागिवण्यासाठी िंसचन,घरगुती पाणीवापर
व औ ोिगक पाणीवापराचे दर वाढवावे लागतील.
84. पिरिश ट-१,३ 3)क) दं डनीय तरतुदी अंतगर्त क-3) मंजुरी असतांना तथािप करारनामा न करता
क-३)

पाणीवापर के यास मंजूर पिरमाण व 1.25 पट दर आकारणी करावी असे नमुद

पृ.17

केले आहे .

सूचना ि वकृत करुन आदे शातील पिरिश ट-३, पािरच्छे द ६.३ मध्ये आव यक
सुधारणा करण्यात आ या आहे त.

सदरची तरतुद घरगुती पाणीवापरासाठीच्या दरातील दं डनीय

तरतुदीमधील क-4) करारनामा न करता पाणी वापर यास 1.50 पट दर आकारणी
करावी,अशी असावी.
85.

न याने
तािवत

There is no tariff available in the prevailing GR dated 29/6/2011 for
recycled water. This needs to be considered in proposed revisio. While

शासनाने याबाबत धोरणात्मक िनणर्य नगर िवकास िवभागाचा शा.िन. कर्.संकीणर्-

fixing such rates quality of discharge of treated effluent should be taken

२०१६/ .कर्.२५९/निव-३३, िद. ३०/११/२०१७ नुसार घेतला आहे . या शासन

into account. (िदनांक २९/९/२०११ च्या शासन िनणर्यामध्ये पाण्याच्या

िनणर्यातील तरतुदी िवचारात घेऊन

पुनवार्परासाठी

िकर्यायुक्त पाण्याचे दर उपल ध नाहीत.

याचा दर सुधािरत

िकर्या केले या सांडपाण्याचे दराबाबत

ािधकरणाचे आदे शातील पिरच्छे द १० मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे .

करताना िवचार होणे आव यक आहे . अशा कारचे दर ठरिवताना िकर्या केले या
सांडपाण्याची गुणव ा िवचारात घ्यावी.)
86. पिरिश ट-१,३ The proposal increase of 38 % in the industrial tariff is very high. It will
औ ोिगक दर affect the cost of power generation and increase cost of industrial
पृ.16

production. This is to be reviewed.

म.ज.िन. ा. अिधिनयम २००५ कलम ११ (घ) मधील तरतुदीनुसार

लाभाथ्यार्ंची व उपभोक्त्यांची मते जाणून घेऊन िंसचन यव थापनाच्या शासकीय
कायर्चालन व पिररक्षणाच्या संपण
ू र् खचार्ची वसुली होण्यासाठी
२०१०-१३ चे दर

औ ोिगक वापरासाठी

तािवत ३८ टक्के दरवाढ फार जा त आहे .

ािधकरणाने

ािधकरणाने सन

तावाचे अनुभवावरुन, या संपण
ू र् खचार्ची िवभागणी कृषी, घरगुती

याचा

वापर व औ ोिगक वापर यामध्ये करण्यासाठी वापरकत्यार्ंची परवडण्याची क्षमता,

ऊजार्िनिर्मती खचार्वर पिरणाम होईल, आिण औ ोिगक उत्पादनाच्या िंकमती

पाण्याची सुलभ उपल धता व समयोिचतता व वापरकत्यार्ंकडू न पाण्याचे गुणव ेवर

वाढतील. त्यामुळे याचा पुनिर्वचार हावा.

होणारे पिरणाम या घटकांच्या आधारे संपण
ू र् खचार्ची वगर्वार िवभागणी केली आहे .
याबाबत लाभाथीर् व उपभोक्त्यांची मते जाणून घेऊन जून २०१४ मध्ये
खचार्चे िनकष अंितम केलेले आहे त. त्यामुळे ठोक

वगर्वार

शु क िनि तीकरणाचे या

ट यावर सदर सुचनांचा िवचार करता येत नाही.
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87. पिरिश ट-१,३ The penalties proposed for industrial water users are impracticable and
क-१ ते क-५) very much on higher side, it is to be reviewed
पृ.17

औ ोिगक वापरकत्यार्ंसाठी

तािवत केले या दं डनीय तरतुदी अ यवहायर् आहे त

पुनिर्वलोकन करुन तरतुदीत अंशत: बदल करण्यात आला आहे .

आिण (अन्य वापरकत्यार्ंचे तुलनेत) जा त आहे त. याबाबत पुनिर्वचार हावा.
88.

न याने

ज्या कारखान्यानी दू िषत पाण्यावर िकर्या करुन शेतीस पाणी वापर केला आहे

औ ोिगक सांडपाण्यावर

िकर्या करुन त्याचा

िकर्या कदर्ावरुन थेट बंिद त

र् तािवत

अशा पाणी वापरावर शासकीय पाणीप ीची आकारणी करु नये

पाईप दारे ( नदीना यात न सोडता) वापर के यास अशा पुनवार्परावर जलसंपदा
िवभाग पाणीप ी आकारणार नाही. मातर् कारखान्यांनी आकारावयाचा पाणीप ीचा
दर नैसिर्गक पाण्यासाठी िनि त केले या दराच्या ६० टक्केपेक्षा जा त नसावा.

.

तसेच अशा

िकर्या केले या पाणीवापराचा तपशील जलसंपदा िवभागास दे णे

आव यक राहील.
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सन २०१७-१९ किरता ठोक जलदर िनधार्रणाच्या दर

तावावर ा त अिभ ायांचा तपशील

जलक्षेतर्ात कायर्रत यक्ती / सं था / तज्ञ

अ.कर्.
१

ी. िश.मा. उपासे, िनवृ

धान सिचव, (जसं य व लाक्षेिव) जसंिव.

२

ी. िह.ता. मढे िगरी, िनवृ

सिचव, (जसं य व लाक्षेिव) जसंिव.

३

ी. गणपतराव दे शमुख, िव.स.स.

४

ा. एन.डी. पाटील, महारा टर् राज्य, इिरगेशन फेडरे शन, को हापूर

५

डॉ. भारत पाटणकर, कासेगाव, सांगली

६

ी. िदप पुरंदरे , िनवृ

ाध्यापक, वा मी, औरं गाबाद

७

ी. अ पू गजानानराव ितडके, िशवसेना, मूिर्तजापूर, िज हा अकोला

८

वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना, सांगली

९

रतन इंिडया नािशक पॉवर िल.

१०

सहयादर्ी सहकारी साखर कारखाना, कराड

११

ी. पी.एम. दे हारे , िनवृ

द तर कारकून, नािशक

१२

बापू लाड सहकारी साखर कारखाना, कंु डल, िज हा सांगली

१३

नागपूर महानगरपािलका

- 38 -

संबिं धत शासकीय िवभाग / महामंडळे / महापािलका
१

जलसंपदा िवभागाचे अिभ ाय

२

महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळाचे अिभ ाय

३

कायर्कारी संचालक, म.कृ.खो.िव. मंडळ, पुणे

४

कायर्कारी संचालक, तापी पािवमं, जळगाव

५

कायर्कारी संचालक, िवदभर् पािवमं व मा. मंतर्ी, ऊजार् यांचे अिभ ाय.

६

मुख्य अिभयंता (िव ), पुणे

७

मुख्य अिभयंता (िव ), जसंिव, अमरावती

८

अिधक्षक अिभयंता, अकोला िंसचन मंडळ, अकोला

९

अिधक्षक अिभयंता, कडा, नािशक

१०

मुख्य अिभयंता, महारा टर् जलसंप ी िवकास कदर्, औरं गाबाद
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िविवध पाणीवापर सहकारी सं था

1

बुबनाळ सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्.बुबनाळ. ता.िशरोळ िज.को हापूर

2

बाळासाहे ब शहापूरे सह.पाणी पुरवठा सं था मयार्.बुबनाळ ता.िशरोळ िज.को हापूर

3

स ािदर् सहकारी साखर कारखाना िलिमटे ड यशवंतनगर ता.कराड िज.सातारा

4

कै.आलमखान पठाण कृ णा सह.पाणी पुरवठा मंडळी िल.आलास ता.िशरोळ िज.को हापूर

5

संगम सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्िदत , मुंढे ता.कराड िज.सातारा

6

ीराम सहकारी उपसा जलिंसचन सं था मयार्िदत तळबीड ता.कराड िज.सातारा

7

ी.बापूसो जमदाडे जय भवानी सह.पाणी पुरवठा सं था मयार्.माले ता.पन्हाळा िज.को हापूर

8

करवीर तालुका सह.धरण व पाणी पुरवठा सं थांचा सह.संघ मयार्.को हापूर िज.को हापूर

9

सहयािदर् सहकारी साखर कारखाना िलिमटे ड यशवंतनगर ता.कराड िज.सातारा

10

जनसेवा पाणी पुरवठा सेवा सहकारी सं था मयार् पाडळी खुदर् ता.करवीर िज.को हापूर

11

ी.नरिंसह सहकारी पाणी पुरवठा सेवा सहकारी सं था मयार् पाडळी खुदर् ता.करवीर िज.को हापूर

12

ी.हनुमान सह.पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्. कुटवाड ता.िशरोळ िज.को हापूर

13

तात्यासाहे ब कोरे सह.पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्.ऐतवडे बुदर्ुक ता.वाळवा िज.सांगली.

14

जांभळी -टाकवडे पंचगंगा सहकारी पाणी पुरवठा मंडळी िल.जांभळी ता.िशरोळ िज.को हापूर

15

ी.संभाजी वारणा सहकारी पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्.कोडोली ता.पन्हाळा िज.को हापूर

16

ी.महाल मी सहकारी पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्.कळं बे तफर् ठाणे को हापूर

17

ी अदृ य काडिसध्दे र सहकारी पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्.जैताळ ता.करवीर िज.को हापूर

18

ीद

19
20
21

सहकारी पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्.काडोली –कारवे ता.पन्हाळा िज.को हापूर

सहयािदर् वारणा सह.शेतीर पाणी पुरवठा सं था मयार् िदत कोडोली ता.पन्हाळा िज.को हापूर ी.नाईकबा सहकारी पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्.बेलदरे ता.कराड िज.
तमदलगे सहकारी पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्. तमदलगे ता.िशरोळ िज.को हापूर
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22

ी.महादे व वारणा सहकारी पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्. वठार तफर् उदगांव ता.हातकणंगले िज.

23

ी.वारणा शेतकरी सहकारी पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्. िकणी ता.हातकणंगले िज.को हापूर

24

बुवाचे वठार वारणा सहकारी पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्. वठार तफर् उदगांव ता.हातकणंगले िज.को हापूर

25

ी राम वारणा सहकारी पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्. वठार तफर् उदगांव ता.हातकणंगले िज.

26

ी सावड – लाटवडे वारणा शेती पाणी पुरवठा मंडळ ता.हातकणंगले िज.को हापूर

27

करवीर तालुका सह.धरण व पाणी पुरवठा सं थांचा सह.संघ मयार्.को हापूर िज.को हापूर

28

ी.क े र सहकारी पाणी पुरवठा मंडळी िल. िशरोळ ता.िशरोळ िज.को हापूर

29

ी.िबरदे व सहकारी पाणी पुरवठा मंडळी िल. अजुन
र् वाड. ता.िशरोळ िज.को हापूर

30

ी.कोटे र सहकारी पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्.कोटीर् ता.कराड िज.सातारा

31

कृ णाई सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्. पेरले, इंदोली, भूयाचीवाडी ता.कराड िज.सातारा

32

ी.उमे र सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्. उं ज ता.कराड िज.सातारा

33

ी.जोितिलग सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्. चरे गांव ता.कराड िज.सातारा

34

ी िसध्दे र सहकारी पाणी पुरवठा मंडळी िल. अजुन
र् वाड ता.िशरोळ िज.को हापूर

35

ी अजुन
र् े र सहकारी पाणी पुरवठा मंडळी िल. अजुन
र् वाड ता.िशरोळ िज.को हापूर

36

तुपारी दहयारी घोगांव गणेशवाडी सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्.कंु डल ता.पलुस िज.सांगली.

37

ीद

सहकारी पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्. हरे वाड ता.िशरोळ िज.को हापूर

38

ीद

वारणा सह.पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार् .करं जवडे .वाळवा िज.सांगली.

39

वसंत पाणी पुरवठा मंडळ कसबे िडगर्ज कीम नं.2 ता.िमरज िज.सांगली.

40

वैभव जलिंसचन क || कसबे िडगर्ज कीम नं. ता.िमरज िज.सांगली.

41

सहकारी पाणी पुरवठा मंडळ मयार्िदत कसबे िडगर्ज कीम नं. ता.िमरज िज.सांगली.

42

ी.हनुमान सहकारी पाणी पुरवठा मंडळी िल.कांडगाव ता.करवीर िज.को हापूर
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43
44
45

िविवध पाणीवापर सहकारी सं था
ी.मसाईदे वी सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्.पोल तफर् ठाणे ता.पन्हाळा िज.को हापूर
जीवन पर पर सहा यक मंडळ कसबे िडगर्ज कीम नं.3 ता.िमरज िज.सांगली.
ी.भाग्यल मी सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्िदत कसबे िडगर्ज ता.िमरज िज.सांगली.

46

यशवंतराव अितगर्े सहकारी पाणीपुरवठा सं था मयार्.कोगे ता.करवीर िज.को हापूर

47

भोगावती सहकारी पाणी पुरवठा मंडळी िलिमटे ड दोनवडे ता.करवीर िज.को हापूर

48
49

ी.हनुमान सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्िदत हळदी ता.करवीर िज.को हापूर
डॉ.पतंगराव कदम यशवंत सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्िदत पलूस ता.पलूस िज.सांगली

50

ी.हनुमान सहकारी पाणी पुरवठा सं था आसुळ पो ट पोल ता.पन्हाळा िज.को हापूर

51

रत्नसागर सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्िदत अजनवाड ता.िशरोळ िज.को हापूर

52

कर्ांती उपसा जलिंसचन सहकारी सं था मयार्. कंु डळ बलवडी ,आंधळी, पलूस ता.पलूस िज.सांगली

53

महाल मी वारणा सह.पाणी पुरवठा सं था मयार्. कुरळप ता.वाळवा

54

िज.सांगली

ी.राम सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयािदत मिडलगे बु.||ता.भुदरगड िज.को हापूर

55

पंचगंगा सह.पाणी पुरवठा मंडळी िल.वडणगे –िनगवे दु ||ता.करवीर िज.को हापूर

56

वैभव सहकारी पाणी पुरवठा सं था िल.बोरगांव ता.वाळवा िज.पुणे.

57

ी.िशवाजी सह.पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्.दु ध डी पं.2 ता.पलूस िज.सांगली.

58

ी.एक िवरादे वी सह.पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्. दे वाळे ता.करवीर िज.को हापूर

59

ी. भाग्यल मी सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्. आरे वाडी गमेवाडी ता.कराड िज.सातारा

60

आदरणीय पी.डी.पाटीलसाहे ब सहकारी पाणी पहु रवठा मंडळी िल. कराड िज.सातारा .

61

जयंत सह.पाणी पुरवठा सं था मयार्िदत, बहादु रवाडी ता.वाळवा िज.सांगली

62

िसध्दराज सह. शेती पाणी पुरवठा सं था नं.1 मयार्िदत, कवठे एकंद ता.तासगांव िज.सांगली

63

िशवदतर्ापती सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्िदत, बोरगांव ता.वाळवा िज.सांगली
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िविवध पाणीवापर सहकारी सं था

64

पाच आंबा सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्िदत, आ टा ता.वाळवा िज.सांगली

65

महाल मी सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्िदत, आ टा ता.वाळवा िज.सांगली

66

बसवे र सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्िदत, इ पूलीर् ता.करवीर िज.को हापूर

67

नाम िवनयरावजी कोरे वारणा सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्िदत, अंबप ता.हातकणगले िज.को हापूर

68

गुरुवयर् लालासाहे ब पाटील सह. पाणी पुरवठा सं था िल. वाळवा ता.वाळवा िज.सांगली

69

राजाराम बापू सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. वाळवा नं.1 ता.वाळवा िज.सांगली

70

वाळवा सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. वाळवा नं.2 ता.वाळवा िज.सांगली

71

ी.िशवाजी सेवा सहकारी जलिंसचन योजना मयार्िदत दु ध डी नं.1 ता.पलूस िज.सांगली

72

वाळवा सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. वाळवा नं.1 ता.वाळवा िज.सांगली

73

कामेरी, येडेिनपाणी सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. कामेरी ता.वाळवा िज.सांगली

74

नागांव सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. नागांव ता.वाळवा िज.सांगली

75

राजाराम बापू सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. भडकंबे ता.वाळवा िज.सांगली

76

ी.िबरदे व सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. नागांव ता.करवीर िज.को हापूर

77

ी.हनुमान सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. इ पूली ता.करवीर िज.को हापूर

78

ी.जोिर्तिंलग सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. वडकिशवाले ता.करवीर िज.को हापूर

79

ी.हरहर महादे व

80

सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. आनंदनगर चुये ता.करवीर िज.को हापूर

बावसची सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. बावची ता.वाळवा िज.सांगली

81

ी.िबरदे व सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. वाशी ता.करवीर िज.को हापूर

82

ी.भैरवनाथ सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. आ टा ता.वाळवा िज.सांगली

83

उरुण इ लामपूर सह. पाणी पुरवठा सं था िलिमटे ड ता.वाळवा िज.सांगली

84

राजाराम बापू सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. ड गरवाडी ता.वाळवा िज.सांगली
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अ.कर्.
85
86
87

िविवध पाणीवापर सहकारी सं था
ी.भैरवनाथ सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. गाताडवाडी ता.वाळवा िज.सांगली
येलर
ू सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. येलर
ू ता.वाळवा िज.सांगली
ी. गणेश सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. आ टा ता.वाळवा िज.सांगली

88

अनंत सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. बागणी ता.वाळवा िज.सांगली

89

वशी, लाडे गांव ,जकर्ाईवाडी सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. वशी ता.वाळवा िज.सांगली

90

ी.हनुमान सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. कुरळप ता.करवीर िज.को हापूर

91

गजानन सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. बोरगांव ता.करवीर िज.को हापूर

92

ी.िवठठल सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. दे वड ता.वाळवा िज.सांगली

93

ी.भैरवनाथ सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. कासेगोव ता.वाळवा िज.सांगली

94

राजाराम बापू सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. िशगांव ता.वाळवा िज.सांगली

95

पांढरमळा सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. बागणी ता.वाळवा िज.सांगली

96

वैभव सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. बोरगांव ता.वाळवा िज.सांगली

97

वाटे गांव संयुक्त सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. वाटे गांव ता.वाळवा िज.सांगली

98

वाटे र सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. वाटे गांव ता.वाळवा िज.सांगली

99

इटकरे सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. इटकरे ता.वाळवा िज.सांगली

100

राजाराम बापू सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. मालेवाडी ता.वाळवा िज.सांगली

101

ी.नागनाथ सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. अंबप ता.हातकणंगगले िज.को हापूर

102

ी.केदारिंलग सह. पाणी पुरवठा सोसायटी िल.वाकरे ता.करवीर िज.को हापूर

103

बारामती तालुका सह.दु ध उत्पादक संघ मयार्. बारामती ता.बारामती िज.पुणे

104

ी.जोिर्तिंलग सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. कर्ु डू ता.करवीर िज.को हापूर

105

डॉ.जे.सी.पाटील कान्होबा वारणा सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्.कणेगांव ता.वाळवा िज.सांगली

- 44 -

अ.कर्.

िविवध पाणीवापर सहकारी सं था

106

ी.खंडेराया सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. मोहरे ता.पन्हाळा िज.को हापूर

107

नागांव िव.का.स सेवा सं था मयार्िदत नागांव ता.हातकणंगगले िज.को हापूर

108

जय जवान जय िकसान वारणा सह.पाणी पुरवठा मयार्. तांदुळवाडी ता.वाळवा िज.सांगली

109

ी.हनुमान वारणा सहकारी पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्. तांदुळवाडी ता.वाळवा िज.सांगली

110

ी. तांदळे र वारणा सहकारी पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्. तांदुळवाडी ता. वाळवा िज. सांगली

111

ी. महाल मी वारणा सह. पाणी पुरवाठा सं था. मयार्. पेठ वडगाव ता.हातकणंगले िज. को हापुर

112

वाघाड क प तरीय पाणी वापर सं था मोहाडी ता. िदड री िज. नािशक

113

ी. भगवतिंसग वारणा सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्िदत, आरळे तर. पन्हाळा िज. को हापुर

114

ी.हनुमान वारणा सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्िदत, भादोले ता. हातकणंगले िज. को हापुर

115

ी. गणेश वारणा सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्. िचकुड ता. वाळवा िज हा - सांगली

116

टोल वडगाव तासगाव – िमणचे सह. पाणी पुरवठा सं था मयार्. पेठ वडगांव ता. हातकणंगले िज. को हापुर

117

अंबप, तळसंदे वारण सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्िदत, तळसंदे ता. हातकणंगले िज. को हापुर

118

तळसंदे वारणा सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्. तळसंदे ता. हातकणंगले िज. को हापुर

119

तळसंदे पारगाव सहकारी पाणी पुरवठा मंडळ िल. तळसंदे ता. हातकणंगले िज. को हापुर

120

ी. राम वारणा सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्िदत, भादोले ता.हातकणंगले िज. को हापुर

121

ी. रावसो भाऊसो पाटील वारणा सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्, भादोले ता. हातकणंगले, िज. को हापुर

122

ी. जोितिलग वारणा सहकारी पाणी पुरवठा सं था मयार्िदत, भादोले ता. हातकणंगले, िज. को हापुर

123

जयभवानी वारणा सहकारी पाणी पुरवठा सेवा सं था मयार्., कंु डलवाडी ता. वाळवा िज. सांगली

१२४

१० पाणीवापर सं थांचा अजर्

१२५

को हापूर िज हा पावा सहकारी संघ

- 45 -

