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1Jतावना - 
सन 2011 म^ये महारा$% जलसंप,ी िनयमन 1ािधकरण अिधिनयम 2005 म^ये कलम 16(क) 

नWयाने अंतभूTत कर@यात आला आहे. कलम 16(क) (1) म^ये िविवध 1वग>किरता पा@याचे CिेDय वाटप 
(sectoral allocation) रा_य मंDीमंडळ Jतराव`न कर@याची तरतूद कर@यात आली आहे. Fयानुसारची 
कायTवाही अaाप झालेली नसcयाने स^या िबगर Hसचनाचे पाणी आरCण 1Jताव मा. मंDी मंडळासमोर 
िनणTयाथT सादर केले जात असcयाने Fयाeंया मंजूरीस िवलंब होतो. सदरचा िवलंब कमी कर@यासाठी 
Hसचन 1कcपातील पा@याचे िविवध 1वग>किरता महारा$% जलसंप,ी िनयमन 1ािधकरण 
अिधिनयमातील कलम 16 (क) नुसार CिेDय वाटप (Sectoral Allocation) िनध>िरत कर@याची बाब 
शासनाeया िवचाराधीन होती. िद.08.11.2016 रोजीeया मा.मंDीमंडळ बैठकीत Fयावर खालील1माणे 
िनणTय घे@यात आला आहे. 
 

शासन िनणTय -  
1.0 महारा$% जलसंप,ी िनयमन 1ािधकरण अिधिनयम 2005 कलम 16 (क) (1) नुसार पूणT 

झालेcया, 1गतीपथावरील व िनयोिजत Hसचन 1कcपातून िविवध 1वग>किरता खालील1माणे 
CिेDय वाटप (sectoral allocation) िनध>िरत कर@यात येत आहे -  

    (अ) िप@यासाठी  15 टlके 
    (ब) औaोिगक  10  टlके 
    (क) Hसचन   75 टlके 

माD या शासन िनणTयाeया िदनाकंापयoत िदलेली िबगर Hसचन आरCणे अबाधीत राहतील.सदर 
CिेDय वाटपाची मय>दा 1माणशीर (Proportionate)  बा$पीभवन Wययासह राहील. तसेच तुटीeया 
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वष>तील तुट सवT 1वग>म^ये पाणी वापराचे 1माणात िवभागली जाईल. असे करताना िप@याeया 
पा@यासाठी व औaोगीक पाणी वापरासाठी मह,म कपात अनुUमे 25 टlके व 50 टlके राहील. 

1.1 वरील CिेDय वाटपाचे 3 वष>पेCा कमी होणार नाही अशा कालातंराने पुनrवलोकन कर@यात 
येईल. 
 

2.0    1करण िनहाय िबगरHसचन पाणी आरCणास माsयता देणे :- 
2.1 पिरeछेद 1 म^ये िनध>िरत केलेcया CिेDय वाटपाeया मय>देम^ये िप@याeया पा@याeया व 

औaोिगक पाणी वापराeया आरCण 1Jतावास महामंडळ Jतराव`न माsयता aावी.   
2.2 पिरeछेद 1 म^ये िनध>िरत केलेcया CिेDय वाटपापेCा जादा होणारे वयैulतक, vामपंचायती, 

नगर पािलका, नगरपंचायती, िजcहापिरषदा, कटकमंडळे, सहकारी गृहिनम>ण संJथा व िशCण 
संJथाeंया िप@याeया पा@याचे आिण सुxम व लघु उaोगाचंे औaोगीक पाणी वापराचे 1Jतावांना 
शासनJतरावyन मा. मंDी, (जलसंपदा) याeंया मंजूरीने माsयता aावी.   

2.3 पिरeछेद 1 म^ये िनध>रीत केलेcया CDेीय वाटपापेCा जादा होणारे व पिरeछेद 2.2 मधील नमुद 
1Jताव वगळून िप@याeया व औaोिगक पाणी वापराeया आरCण 1Jतावानंा मा. मंDीमंडळ 
उपसिमतीeया Jतराव`न माsयता aावी. सदर मा. मंDीमंडळ उपसिमती गुणव,ेवर आधारीत 
िनणTय घेईल. िनणTय घेताना अशा आरCणामुळे Hसचनावर होणाzया पिरणामाचाही िवचार 
कर@यात येईल.   

3.0 मा.मंDीमंडळ उपसिमती - 

पिरeछेद U. 2.3 मधील िबगर Hसचन पाणी आरCण 1Jतावांना माsयता दे@यासाठी 
खालील1माणे      मा. मंDीमंडळ उपसिमती गठीत कर@यात येत आहे - 

 

1. मा. मंDी, जलसंपदा   अ^यC 
2. मा. मंDी, उaोग    सदJय 
3. मा. मंDी, कृिष    सदJय 
4. मा. मंDी, पाणी पुरवठा व Jवeछता  सदJय 
5. मा. मंDी, जलसंधारण   सदJय 
6. मा. रा_यमंDी, नगरिवकास   सदJय 
7. सिचव (ज.सं.Wय व ला.C.ेिव)  सदJय सिचव 

 

4.0       मा. मंDीमंडळ उपसिमतीeया बैठकानंा अ{पर मु|य सिचव (िव, िवभाग) व संबंिधत 
िवभागाचे अ{पर मु|य सिचव /1धान सिचव /सिचव हे िनमंDीत राहतील.  
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हा शासन िनणTय महारा$% शासनाeया www.maharashtra.gov.in या संकेतJथळावर 

उपल}ध असून Fयाचा संगणक साकेंताकं 201611171625226627 असा आहे. हा आदेश 
िडजीटल JवाCरीने साCािंकत कyन काढ@यात येत आहे.  

        महारा$%ाचे रा_यपाल याeंया आदेशानुसार व नावाने. 
 

 
 

(िश.मा.उपासे) 
सिचव (जसंWय व लाCिेव) 

1ित,  
1)  मा. रा_यपालाचंे सिचव. 
2)  मा. मु|यमं�याचंे सिचव.  
3)  मा. अ^यC/उपा^यC, िवधानसभा, िवधानभवन, मंुबई. 
4)  मा. सभापती/उपसभापती, िवधानपिरषद, िवधानभवन, मंुबई. 
5)  मा. िवराधी पCनेते, िवधानसभा, मंुबई याचंे काय>लय, िवधानभवन, मंुबई. 
6)  मा. िवराधी पCनेते, िवधानपिरषद, मंुबई याचंे काय>लय, िवधानभवन, मंुबई. 
7)  मा. मंDी (जलसंपदा) याचंे खाजगी सिचव. 
8) मा. मंDी (उaोग) याचंे खाजगी सिचव. 
9) मा. मंDी (कृिष) याचं ेखाजगी सिचव. 
10) मा. मंDी (पाणी पुरवठा व Jवeछता) याचंे खाजगी सिचव. 
11) मा. मंDी (जलसंधारण) याचंे खाजगी सिचव. 
12) मा. रा_यमंDी (नगरिवकास) याचंे खाजगी सिचव. 
13) सवT मा. मंDी याचंे खाजगी सिचव. 
14)  सवT मा. रा_यमंDी याचंे खाजगी सिचव. 
15)  महालेखापाल (लेखा व अनु�येता)-1, महारा$%, मंुबई. 
16) महालेखापाल (लेखापिरCा)-1, महारा$%, मंुबई. 
17) महालेखापाल (लेखा व अनु�येता)-2, महारा$%, नागपूर. 
18) महालेखापाल (लेखापिरCा)-2, महारा$%, नागपूर. 
19) सिचव, महारा$% जलसंप,ी िनयमन 1ािधकरण, मंुबई. 
20) मु|य सिचव, मंDालय, मंुबई. 
21)  िव, िवभाग, मंDालय, मंुबई.  
22)  िवधी व sयाय िवभाग, मंDालय, मंुबई.  
23) सवT मंDालयीन िवभाग. 
24)  1धान सिचव (जलसंपदा), जलसंपदा िवभाग, मंDालय, मंुबई. 
25)  सिचव (जसंWय व लाCिेव), जलसंपदा िवभाग, मंDालय, मंुबई. 

S M Upase
Digitally signed by S M Upase 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=Secretary (CAD), postalCode=400032, 

st=Maharashtra, cn=S M Upase 

Date: 2016.11.17 16:27:51 +05'30'
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26)  सवT मु|य अिभयंता व सहसिचव, जलसंपदा िवभाग, मंDालय, मंुबई. 
27)  सवT सहसिचव, जलसंपदा िवभाग, मंDालय, मंुबई. 
28)  सवT उपसिचव, जलसंपदा िवभाग, मंDालय, मंुबई. 
29)  सवT अवर सिचव, जलसंपदा िवभाग, मंDालय, मंुबई. 
30)  सवT कC अिधकारी, जलसंपदा िवभाग, मंDालय, मंुबई. 
31) सवT कायTकारी संचालक, जलसंपदा िवभाग. 
32) सवT महासंचालक, जलसंपदा िवभाग. 
33) सवT मु|य अिभयंता, जलसंपदा िवभाग. 
34) सवT अधीCक अिभयंता, जलसंपदा िवभाग. 
35)  िनवडनJती काय>सन Hस.Wय. (धोरण). 

 


