महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार - क
असाधारण क्रमाांक ---प्राधधकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाव्यधतधरक्त इतर वैधाधनक प्राधधका-याांनी तयार केलेले
(भाग एक, एम-अ व एक - ल याांमध्ये प्रधसध्द केलेले वैधाधनक धनयम व आदे श याांव्यधतधरक्त इतर )
वैधाधनक धनयम व आदेश : यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन
शुल्क), धजल्हा दां डाधधकारी व धनवडणूक आयोग, धनवडणूक न्यायाधधकरण, धनवडणूक धनणणय अधधकारी व
धनवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधधकारी याांनी तयार केलेले वैधाधनक धनयम व आदेश याांचा समावेश होतो.

महाराष्ट्र जलसांपत्ती धनयमन प्राधधकरण
९वा मजला, सेंटर -१, वल्डण रेड सेंटर, कफ परे ड, मुांबई ४०० ००५,
मसुदा अधधसूचना
महाराष्ट्र जलसांपत्ती धनयमन प्राधधकरण ( ठोक जलप्रशुल्क धनधारणाकधरता धनकषाांचे धनधितीकरण व
आदे श काढणे ), मागणदशणक सूचना २०१९

महाराष्ट्र जलसांपत्ती धनयमन प्राधधकरण अधधधनयम, २००५ ( २००५ चा महा.१८)मधील कलम
३१ (१) व कलम ११ (घ) आधण ११ (प) यानुसार प्रदान केलेल्या अधधकाराांचा वापर करुन महाराष्ट्र
जलसांपत्ती धनयमन प्राधधकरणाने ठोक जलप्रशुल्क धनधारणाकधरता धनकषाांचे धनधितीकरण व आदे श
काढणे यासाठीचे धवधनयम क्रमाांक ५७ धदनाांक १५/१०/२०१३ नुसार अधधसूधचत केले होते. धवहीत
मुदतीमध्ये ठोक जलप्रशुल्क पध्दतीचे पुन्वलोकन व सुधारणा कर्यातील येणा-या अडचणींचे
धनराकरण कर्यासाठी सदर धवधनयम धनरधसत कर्याचे प्राधधकरणाच्या धवचाराधीन होते . पूवीच्या
अनुभवावरुन हे धवधनयम धनरधसत कर्याच्या धनष्ट्कषाप्रत प्राधधकरण पोहोचले आहे . त्यानुसार धदनाांक
२४/५/२०१९ च्या शासन राजपत्राच्या भाग ४-क मध्ये स्वतांत्र अधधसुचनेव्दारे सदर धवधनयम धनरधसत
कर्यात आले आहेत.
आता यापुढे, ठोक जलप्रशुल्क धनधारणाकधरता धनकषाांचे धनधितीकरण व आदे श काढणे
याकधरता मागणदशणक सूचना, २०१९ पुढीलप्रमाणे अांमलात येतील. याव्दारे बाधा पोहोच्याचा सांभव
असलेल्या सवण व्यक्तींच्या माधहतीकधरता उक्त अधधधनयमाच्या कलम ३१(१) व कलम ११ (घ) व ११ (प)
नुसार केलेले पूवीचे धवधनयम धनरधसत करुन त्याएवेजी केलेल्या मागणदशणक सूचना याव्दारे प्रधसध्द
कर्यात येत आहेत आधण याव्दारे अशी नोटीस दे ्यात येते की, उक्त मसुदा धदनाांक १० सप्टें बर
२०१९ रोजी ककवा त्यानांतर मजधनप्रा धवचारात घेईल.

२.

उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही व्यक्तीकडू न ज्या कोणतेही अधभप्राय वा सूचना सधचव, महाराष्ट्र
जलसांपत्ती धनयमन प्राधधकरण, ९वा मजला, सेंटर -१, वल्डण रेड सेंटर, कफ परेड, मुांबई ४००
००५, याांच्याकडे लेखी पत्राव्दारे अथवा ईमेलव्दारे ( secretary@mwrra.in ) उपरोक्त
धदनाांकापूवी येतील त्यावर प्राधधकरण धवचार करील.

१.

सांधिप्त शीषणक, उधिष्ट्ट, प्रारां भ व लागू करणे :
(१) या मागणदशणक सूचना “महाराष्ट्र जलसांपत्ती धनयमन प्राधधकरण ( ठोक जलप्रशुल्क
धनधारणाकधरता धनकषाांचे धनधितीकरण व आदे श काढणे ), मागणदशणक सूचना २०१९”
म्हणून सांबोधल्या जातील.
(२) या मागणदशणक सुचनाांचे उधिष्ट्ट, ठोक जलप्रशुल्क पध्दतीचे धनधितीकरणाची पारदशणक

आधण सुसांगत कायणपध्दती बसधवणे आधण धतचे धनयतकालीन पुन्वलोकक आधण सुधारणा
हाती घेणे हे आहे .
(३) या मागणदशणक सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रातील प्रधसध्दीच्या तारखेपासून लागू
होतील.
(४) या मागणदशणक सूचना महाराष्ट्र राज्याकधरता लागू असतील व त्या प्राधधकरणाच्या
अधधकाधरते/कायणकिे अांतगणत सवण बाबींसाठी लागू असतील.
२.

व्याख्या : १) या सांदभानुसार दु सरा अथण अपेधित नसल्यास या मागणदशणक सूचनामध्ये, ( १) “अधधधनयम” याचा अथण वेळोवेळी सुधारणा केलेला महाराष्ट्र जलसांपत्ती धनयमन प्राधधकरण

अधधधनयम, 2005 (२००५ चा अधधधनयम क्र. 18) असा आहे ;
२ “ स्वीकृत प्रचालन व पधररिण खचण” याचा अथण प्राधधकरणाने स्वीकृत केलेला राज्यातील
जलसांपदा प्रकल्पाांचा प्रचालन व पधररिण खचण ज्यामध्ये कसचन व्यवस्थापन, प्रशासकीय,
कायणचालन व पधररिण खचण अांतभूत
ण आहेत असा आहे;
( ३) “कृषी वापरकता” याचा अथण प्रकल्प / कालवा / धवतधरका / लघु धवतधरका स्तरावरील पाणी

वापर सांस्था ज्यास धतच्या सदस्याांमध्ये धवतरणासाठी ठोक पाणी पुरधवले जाते ककवा जेथे पाणी
वापर सांस्था स्थापन झाली नसेल ककवा स्थापन होऊन कायान्न्वत झाली नसेल तेथे, प्रामुख्याने
धपकाांच्या वाढीसाठी प्रकल्प अधधकाऱयाांकडू न थेट पाणी पुरधवले जाते , असा वैयन्क्तक शेतकरी
असा आहे ;

४ “अजण”

याचा अथण ठोक पाणी पुरवठ्याच्या जल प्रशुल्काचे पुन्वलोकन / सुधारणा /

धनधारणासाठी ठोक पाणी पुरवठा गटाने प्राधधकरणाकडे सादर केलेला अजण असा आहे ;

५

“दृष्ट्टीधनबांध” याचा अथण असा दस्ताऐवज ज्यामध्ये अधधधनयमातील कलम ११ मधील उपकलम
( घ) अांतगणत अधधकारानुसार ठोक पाणीपट्टीचे धनकष धनधारणासाठी व ठोक जलप्रशुल्क प्धतत
ठरधव्यासाठी प्राधधकरण अवलांधबणार असलेली तपशीलवार कायणप्धतत धवधहत केलेली असेल,
असा आहे ;

६

(६) “प्राधधकरण ” याचा अथण, कायद्यातील कलम ३ अन्वये स्थापन कर्यात आलेले महाराष्ट्र
जलसांपत्ती धनयमन प्राधधकरण, असा आहे;

७

(७) “ठोक जल ” याचा अथण, पाणी वापर सांस्था (पा.वा.सां) / स्थाधनक स्वराज्य सांस्था / उद्योग
िेत्र / वसाहत ककवा वैयन्क्तक शेतकरी याांना एखाद्या भूपृष्ट्ठीय जलसांपदा प्रकल्पातून, नदी
प्रणालीव्दारे ककवा राज्यातील सावणजधनक ककवा खाजगी िेत्रातील धन्मत ककवा नैस्गक पाणी
साठयाच्या सुधवधेव्दारे घनमापन पध्दतीनुसार पुरधव्यात येणारे कोणतेही पाणी, असा आहे;

८

(८) “ठोक पाणी पुरवठा गट (एन्टीटी) ” याचा अथण , ठोक पाणी पुरवठा करणारा कोणताही गट;
यामध्ये राज्य शासनातील जलसांपदा धवभाग, कायद्यातील व्याखेप्रमाणे नदी-खोरे अधभकरण,
इतर कोणतेही राज्य शासकीय / धनम-शासकीय / स्थाधनक स्वराज्य सांस्था / ककवा इतर
कोणत्याही सांघटना / कांपनी / सांस्था / सावणजधनक ककवा खाजगी िेत्रातील गट याांचा समावेश
आहे, असा आहे ;

९

(९ ) “ठोक जल प्रशुल्क ”

याचा अथण, ठोक पाणी पुरवठयावर आकारावयाचे घनमापन

पध्दतीनुसार प्रशुल्क, असा आहे ;
(१०) “ठोक जल प्रशुल्क पध्दती” याचा अथण, धवधवध पाणी वापर प्रवगासाठी ठोक पाणी पुरवठयावर
प्रशुल्क आकारणी पध्दती, असा आहे आधण यामध्ये कायद्यातील ठराधवक धोरणात्मक उधिष्ट्टाांना
चालना दे ्यासाठी प्रोत्साहनाांचा आधण दां ड याांचा सूध्दा समावेश असेल;
(११) “ठोक पाणी वापर गट (एन्टीटी) ” याचा अथण, ठोक पाणी पुरवठा गटाव्दारे ज्याांना ठोक पाणी
पुरवठा केला जातो असा कोणताही गट ज्यामध्ये पाणी वापर सांस्था, पाणी वापराचा गट,
सावणजधनक सांस्था, औद्योधगक वापर सांस्था ककवा इतर कोणताही समूह,याांचा समावेश आहे;

(१२) “वापराचा प्रवगण” याचा अथण, पा्याचा वापर घरगुती, कृधष कसचन, कृधष आधारीत उद्योग,
औद्योधगक ककवा वाधणन्ज्यक, पयावरण इत्यादींसारख्या धनरधनराळया प्रयोजनाांसाठी असा आहे ,
आधण यामध्ये प्राधधकरण धवचारपूवक
ण समाधवष्ट्ट करेल अशा अन्य प्रयोजनाांचा समावेश असेल ;
(१३ ) “धनयांत्रण कालावधी” याचा अथण, ठोक जलदराचा अांमल कालावधी आधण तो जलदर आदे श
पाधरत कर्याचे जलवषापासून पुढील सलग तीन जलवषे असा असेल आधण त्यामध्ये
प्राधधकरणाने धदलेल्या मुदतवाढीचाही समावेश असेल.
(१४) “प्रशासकीय खचण” याचा अथण, धवभागीय कायालय ते वधरष्ट्ठ कायालयाांनी केलेला प्रशासकीय
खचण, ज्यात केवळ कसचन व्यवस्थापनाच्या प्रशासनासाठी प्रत्यि नेमलेल्या कमणचा-याांचे वेतन व
भत्ते, कायालयीन खचण, धवधी धवषयक खचण, लेखा परीिण शुल्क, अनुज्ञय
े असल्यास कायालय
भाडे , अनुषांधगक/वरकड खचण इत्यादी खचापुरताच मयाधदत नसून यात तत्सम खचाचा सुध्दा
समावेश असेल़;
(१५) “कसचन व्यवस्थापन खचण” याचा अथण,

कसचन व्यवस्थापन शाखा कायालये व उपधवभागीय

कायालयाने कमणचा-याांचे वेतन व भत्ते, पाणी पाळीच्या वेळी नेमलेल्या आकन्स्मक िेत्रीय कमणचायाांवर झालेला खचण, कायालयीन खचण, लेखन साधहत्य खचण, जाहीरात खचण, वाहनाांवरील खचण,
सांकीणण साधहत्य खरेदी, पाणी वापर सांस्थाांवरील खचण, त्याांचे प्रधशिण व िमता बाांधणी, धपक
मोजणी, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली इत्यादी बाबींवरील खचापुरता मयाधदत न घेता यात अन्य
तत्सम खचाचा सुध्दा समावेश असेल;
(१६) “पधररिण खचण” याचा अथण, कायणचालन पधररिण व प्रधतबांधात्मक पधररिणावरील खचण परांतु
यामध्ये धवशेष दु रुस्ती, जुन्या धरणाांचे व कालवे प्रणालीची पुनस्थापना व पुनवणसनावरील येणारा
खचण याांचा समावेश नसेल;
(१७) “कायान्वयन खचण” याचा अथण उपसा कसचन योजनाांवरील धवद्युत आकार, सुटे भाग, वापराअांती

सांपूष्ट्टात येणा-या बाबी़ यासारख्या अन्य बाबींवरील खचण;

(१८) “पधरचालन पधररिण खचण ” याचा अथण पांपाव्दारे धरणाच्या गॅलरीमधील धझरप्याचे पाणी काढणे,
कालव्यातील गाळ, गवत, रानटी झुडपे काढू न कालव्याची वहन िमता पुवव
ण त करणे , कालव्याचे
फुटलेले भाग पुवव
ण त करणे, पा्याची गळती टाळ्यासाठी कालव्यावरील बाांधकामाची दु रूस्ती
करणे, खराब झालेले रबर सील व स्टे म रॉड बदलणे, प्रचलन करणा-या कमणचा-याांसाठी
असलेल्या धनवासी व अधनवासी इमारतींची दु रूस्ती खचण यापुरताच मयाधदत न घेता यात अन्य
तत्सम बाबींवर होणा-या खचाचा समावेश असेल;
(१९) “प्रधतबांधात्मक पधररिण खचण” याचा अथण रांगकाम, धशषण कामे, उपसा कसचन योजना आधण
कालव्यावरील धनयांत्रण बाांधकामे याांच्या धवद्युत व याांधत्रकी चल भागाांना वांगण करणे, पा्याचे
गळती मागावर उपाययोजना करणे, पा्याचे गळती मागण तयार झाल्याने भराव फुट्याचा धोका
टाळ्याकरीता भरावामधून होणारी गळती रोखणे, साांडव्याचा पुच्छ मागातील धूप कमी करणेसाठी
प्रधतबांधात्मक उपाययोजना करणे, दगडी बाांधकामातील खराब झालेले साांधे (पॉइकटग) पूवव
ण त
करणे ई. बाबींवरील खचण;
(२०) “ठोक जल प्रशुल्क धनधारणाचे धनकष” याचा अथण अधधधनयमातील कलम ११(घ) अांतगणत धवधहत
केलेल्या बाबींची पूतणता करुन वेगवेगळ्या प्रवगातील पाणी वापरकत्यासाठी ठोक जलदर पध्दती
धनधाधरत कर्याकधरता प्राधधकरणाने न्स्वकारलेली मुलभूत तत्वे;
(२१)“हक्कधारक” याचा अथण कोणत्याही नदीखोरे अधभकरणाकडू न कायद्यात नमूद केलेल्या

प्रयोजांनासाठी पाणी वापराचे प्राधधकारपत्र प्राप्त करून घेतलेला धारक:
(२२ ) “तज्ञ” याचा अथण जल व्यवस्थापन, पाणी वापर अथणशास्त्र, धवधी, अन्य िेत्रातील प्राधधकरणाने अधभज्ञात
केलेला तज्ञ असा आहे;

(२३ ) “औद्योधगक वापरकता” याचा अथण ठोक पाणी पुरवठा गटाकडू न औद्योधगक वापरासाठी ककवा
प्रधक्रयेसाठी ठोक पाणी उपलब्ध करुन धदलेला कोणताही उद्योग (औद्योधगक धवकास
महामांडळासह) असा आहे ;

(२४ ) “प्रधक्रया शुल्क” याचा अथण प्राधधकरणाने वेळोवेळी अधधसूधचत केल्यानुसार ठोक पाणी पुरवठा

गटाने प्राधधकरणाकडे ठोक जलप्रशुल्क धनधारणासाठी करावयाच्या अजासोबत भरावयाचे
अनुज्ञय
े शुल्क असा आहे;
(२५) “धनयामक शुल्क” याचा अथण प्राधधकरणाने वेळोवेळी अधधसूधचत केलेल्या दरानुसार ठोक पाणी
पुरवठा गटाने वापरकता गटाकडू न ठोक जलप्रशुल्कासोबत वसूल करुन ते दर धतमाहीला जसे
धमळतील तसे प्राधधकरणाकडे जमा करावयाचे शुल्क असा आहे ;

(२६) “लाभाथी / धहतसांबध
ां ी” याचा अथण कोणताही ठोक पाणी वापरकता ककवा हक्कदारी धारक ककवा
यापैकी कोणाही एकाचे धहत जोपासणेसाठी प्रधतधनधीत्व करणारी कोणतीही नोंदणीकृत सांस्था
असा आहे ;
(२७ ) “राज्य” म्हणजे महाराष्ट्र राज्य;

(२८) “जलसेवा ” याचा अथण घरगुती ककवा नगरपाधलकेसाठी पाणीपुरवठ्याचे (उद्योगासाठी ककवा
वाधणन्ज्यक पाणी वापरासह) व्यवस्थापन प्रधक्रया आधण धवतरण याांच्याकधरता जबाबदार असलेला
पाणी वापर गट असा आहे ;
(२९) “जलवषण” याचा अथण कोणत्याही कॅलेंडर वषातील १ जुलै रोजी सुरू होणारे व पुढील कॅलेंडर
वषातील ३० जून रोजी सांपणारे वषण असा आहे ;
२

या मागणदशणक सूचनाांमध्ये, ज्या सांज्ञाांच्या व्याख्या दे ्यात आलेल्या नाहीत त्याांना
अधधधनयमाव्दारे अथवा महाराष्ट्र कसचन पध्दतीचे शेतक-याांकडू न व्यवस्थापन अधधधनयम,
२००५ ( २००५ चा महा. २३) व्दारे अथवा महाराष्ट्र कसचन अधधधनयम, १९७६ ( १९७६ चा महा.
३८ ) व्दारे अथवा कांपनी अधधधनयम १९५६ व्दारे जो अथण अधभप्रेत असेल तोच अथण लागू
राहील.

३. ठोक जलप्रशुल्क धनधारणासाठी धनकष धनधित कर्याची पध्दत :
१ अधधधनयमातील कलम ११ (घ) मध्ये धदल्यानुसार प्राधधकरण ठोक जलप्रशुल्क पध्दती धनधित
कर्यासाठी लाभाथीं जनतेची मते आजमाव्याकधरता पारदशणक पध्दतीने दृष्ट्टीधनबांधामध्ये
धदलेली कायणपध्दती अनुसरेल.

२ ठोक पाणी पुरवठा गट

प्रचधलत धनयांत्रण कालावधीच्या धकमान एक वषण अगोदर

आवश्यक आधारभूत माधहतीसह आधण प्राधधकरणाने अधधसूधचत केलेल्या शुल्कासह
ठोक जलदर प्रस्ताव प्राधधकरणास सादर करील.
वरील कलम ३ (२) मध्ये धनदे धशत केल्यानुसार जलदर प्रस्ताव सादर न केल्यास
प्राधधकरण, दराचे पुन्वलोकनाची प्रधक्रया स्वत:हू न सुरु करेल आधण यासांदभातील
खचाची व शुल्काची वसुली ठोक पाणी पुरवठा गटाकडू न करेल.
३ प्राधधकरण, ठोक जलप्रशुल्क धनधारणासाठीचे धनकष धनधित कर्यासाठी आधण
जलप्रशुल्क पध्दतीसाठी आवश्यक असलेली माधहती सादर कर्याकधरता ठोक
पाणीपुरवठा गटास धनदे श दे ऊ शकेल.

धवधहत कालावधीमध्ये माधहती सादर न

केल्यास अद्ययावत उपलब्ध अथवा अधधधनयमातील कलम १३ नुसार प्राधधकरणाव्दारे
गोळा केलेली माधहती प्राधधकरण वापरु शकेल आधण त्याकधरता झालेला खचण ठोक
पाणी पुरवठा गटाकडू न वसूल करील.
४ प्राधधकरण, स्वत: अथवा यथोधचतधरत्या सल्लागाराांची अथवा तज्ञ अथवा तज्ञाांच्या
सधमतीची नेमणूक करुन दृन्ष्ट्टधनबांधाचा ( ॲप्रोच पेपर ) मसुदा तयार करील. सदर
दृन्ष्ट्टधनबांध

प्राधधकरणाच्या सांकेतस्थळावर

ठे वून सवण लाभाथींना माधहती व

अवलोकनाथण उपलब्ध करील.
५ प्राधधकरण, ठोक जलप्रशुल्क पध्दती धनधित कर्यासाठी आवश्यक वाटे ल तो
कोणताही अभ्यास वेळोवेळी करुन घेऊ शकेल.
६ प्राधधकरण, दृन्ष्ट्टधनबांधामध्ये धवधहत केलेल्या पध्दतीनुसार

ठोक

जलप्रशुल्क

धनधारणाच्या धनकषाचा मसुदा तयार करील. सदर ठोक जलप्रशुल्क धनधारणाच्या
धनकषाचा मसुदा प्राधधकरणाच्या सांकेतस्थळावर सवण लाभाथींना उपलब्ध करुन दे ्यात
येईल.
७ प्राधधकरण, दृन्ष्ट्टधनबांधामध्ये धवधहत केलेल्या पध्दतीनुसार ठोक जलप्रशुल्क धनधारणाचे
धनकष आधण स्वीकृत प्रचालन व पधररिण खचण यावर आधाधरत ठोक जलप्रशुल्क
प्रस्तावाचा मसुदा तयार करील.

ठोक जलप्रशुल्क प्रस्ताव प्राधधकरणाच्या

सांकेतस्थळावर ठे वून व तसे राज्यस्तरीय मराठी व इांग्रजी वृत्तपत्राांमधून सूधचत करुन
लाभाथी जनतेकडू न धकमान एक मधहन्याचा कालावधी दे ऊन त्याांचे अधभप्राय / सूचना
मागधवल.
८ प्राधधकरण, प्राप्त अधभप्राय गुणवत्तेनुसार धवचारात घेऊन, जलप्रशुल्क आदेश अांधतम
करेल आधण ते मराठी व इांग्रजी भाषेत प्राधधकरणाच्या सांकेतस्थळावर उपलब्ध करील.
९ ठोक पाणी पुरवठा गट, पाणी वापरकत्या गटाांकडू न पाणीपट्टी बरोबर धनयामक शुल्क
वसूल करेल आधण ते प्राधधकरणाकडे जशी धमळाली असेल तशी, त्रैमाधसकधरत्या जमा
करील.
४ दरादे श अथवा अन्य सांबांधधत अजण याांच्या पुन्वलोकनाची पध्दत :
१ प्राधधकरणाने पारीत केलेल्या पा्याच्या दरादे शामुळे जर बाधधत झाले तर, ठोक पाणी
पुरवठा गट अथवा ठोक पाणी पुरवठा गटाांशी वैध करार केलेले आधण धवनांती अजण
करतेवळ
े ी पाणीपट्टी अथवा शुल्काची कोणतीही थकबाकी नसलेले ठोक पाणीवापर
कते आवश्यक ती अनुज्ञय
े शुल्क भरुन प्राधधकरणाकडे याधचका दाखल करु शकतील.
२ पुन्वलोकन याधचका, प्राधधकरणाच्या सांकेतस्थळावर जलप्रशुल्क आदे श उपलब्ध
झाल्यापासून ४५ धदवसाांत दाखल करणे आवश्यक राहील.
३ प्राधधकरण पुन्वलोकन याधचकेतील फक्त पुढील बाबी धवचारात घेईल :
१) व्याकरणात्मक अथवा टां कलेखनातील त्रुटीसह जलप्रशुल्क आदे शातील अांकात्मक

धवसांगती ;
२) जलप्रशुल्क आदे शातील अशी कोणतीही तरतूद की जी ठोक जलप्रशुल्क
धनधारणाचे धनकष अथवा अधधधनयम अथवा सांबांधधत धनयम अथवा सांबांधधत धवधनयम
अथवा या मागणदशणक सुचनाांशी सुसांगत नसेल;
३) प्रासांधगक व धवषयाशी सांबांधधत अशी अन्य कोणतीही बाब की जी प्राधधकरणाच्या मते
सवणसाधारण लाभाथीच्या धहताचे दृष्ट्टीने धवचारात घेणे आवश्यक आहे ;

५. अथणउकल : या मागणदशक सूचना ककवा जलप्रशुल्क आदे शातील कोणत्याही तरतुदीबाबत
प्राधधकरणाने केलेली अथणउकल अांधतम, धनणायक व बांधनकारक राहील.
६. सुधारणा / दु रुस्त्याांबाबत सवणसाधारण अधधकार : जल प्रशुल्क आदे शात कोणतीही सुधारणा अथवा
दु रुस्ती, खालील बाबींच्या अधीन राहू न, स्वत:हू न कर्याचे अधधकार प्राधधकरणास असतील ;
अ) व्याकरणात्मक अथवा टां कलेखनातील त्रुटीसह जल प्रशुल्क आदे शातील अांकात्मक
त्रुटी;
ब) जलप्रशुल्क आदे शातील अशी कोणतीही तरतूद की जी ठोक जलप्रशुल्क धनधारणाचे
धनकष

अथवा अधधधनयम अथवा सांबांधधत धनयम अथवा सांबांधधत धवधनयम अथवा या

मागणदशणक सुचनाांशी सुसांगत नसेल;
क) प्रासांधगक व धवषयाशी सांबांधधत अशी अन्य कोणतीही बाब की जी प्राधधकरणाच्या मते
सवणसाधारण लाभाथीच्या धहताचे दृष्ट्टीने धवचारात घेणे आवश्यक आहे ;
७. अडचणी दू र कर्याचा अधधकार : या मागणदशणक सुचनातील तरतुदींच्या अथवा ठोक जलप्रशुल्क
आदे शाच्या अांमलबजावणीत काही अडचणी धनमाण झाल्यास त्या अडचणी दू र कर्यासाठी
प्राधधकरण, सवणसाधारण अथवा धवशेष आदे शाने अधधधनयमातील, धनयमातील, धनकष आधण
मागणदशणक सुचनाांमधील तरतुदींशी धवसांगत नसेल अशी कोणतीही उपाययोजना करु शकेल ;
८. धवधहत कालावधीत वाढ अथवा सांिप
े : अधधधनयमातील तरतुदींचे अधीन राहू न, या मागणदशणक
सुचनाांनुसार ककवा प्राधधकरणाचे आदे शानुसार कोणतीही कृती कर्यासाठी धवहीत केलेल्या
कालावधीत पुरेशा कारणासाठी ( जरी हा कालावधी सांपुष्ट्टात आला असेल अथवा नसेल तरी ),
प्राधधकरण आदे शाव्दारे वाढ अथवा सांिप
े करु शकेल.
९. जल प्रशुल्क आदे शाची अनुज्ञय
े ता : प्राधधकरणाने पारीत केलेले जलप्रशुल्क आदे श महाराष्ट्र
राज्यातील सांबांधधत कायणित्र
े ातील सवण ठोक पाणी पुरवठा गट आधण पाणी वापरकता गट अथवा
अन्य कोणताही सांबांधधत वापरकता याांस लागू राहतील.
१०. प्राधधकरणाच्या पारीत आदे शाांची अांमलबजावणी : प्राधधकरणाने पारीत केलेल्या आदे शाची योग्य
अांमलबजावणी

व

अनुपालन

सांबांधधताकडू न

होत

आहे ,

याची

खातरजमा

प्राधधकरण,

अधधधनयमातील व मागणदशणक सुचनाांमधील तरतुदींचे अनुषांगाने करेल. आदेशाांची अांमलबजावणी
न झाल्यास कायद्यातील तरतुदी लागू पडतील.
११. जलप्रशुल्क मागणदशणक सुचनाांमधील दु रुस्त्या : प्राधधकरण या मागणदशणक सुचनाांमध्ये आवश्यक
वाटतील अशा कोणत्याही दु रुस्त्या कारणधममाांसेसह आदे श दे ऊन करु शकेल आधण त्या
प्राधधकरणाच्या सांकेतस्थळावर ठे वल्या जातील. अशात-हेने उपलब्ध केलेले अथवा प्रधसध्दीस
धदलेले आदे श सवण धहतसांबांधी वापरकत्यांस सुधचत झाले असे समजले जाईल.

मुांबई.
धदनाांक : ०२ ऑगस्ट २०१९

( रधसक चौहान )
सधचव,
महाराष्ट्र जलसांपत्ती धनयमन प्राधधकरण

Draft Guidelines

MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORYAUTHORITY, MUMBAI
9th Floor, Centre-1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005
Dated ….2019

Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (Fixing Criteria for and Issuance of Tariff
Orders for Bulk Water) Guidelines, 2019

DRAFT NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 31 (1) read with Section 11 subsections (d) and (u) of
the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act, 2005 (Act No. XVIII of 2005), the
Maharashtra Water Resources Regulatory Authority had notified Regulations for Fixing Criteria for
and Issuance of Tariff Orders for Bulk Water vide Notification No. 57 dated October 15, 2013.
The issue of repealing these regulations and framing guidelines for overcoming difficulties in
timely review and revision of the water tariff system was under consideration of the Authority. The
Authority, based on past experience, has come to the conclusion that these regulations need to be
repealed. Accordingly, it has been repealed by separate Notification published in the Govt. of
Maharashtra Gazette Part 4 (c) dated May 24, 2019.
Now, notice is hereby given that following the Guidelines for fixing Criteria for Issuance of Tariff
Order for Bulk Water, 2019 will be taken into consideration by the Authority on or after 10 th
September 2019.
2.
Any comment or suggestion to the said draft, which may be received by the Secretary,
MWRRA, 9th Floor, Centre 1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai- 40005, in writing or by
mail (secretary@mwrra.in ) before the aforesaid date will be considered by the Authority.

1.

Short Title, Objective, Commencement & Application
(1) These Guidelines may be called the “Maharashtra Water Resources
Regulatory Authority (Fixing Criteria for and Issuance of Tariff Orders for
Bulk Water) Guidelines, 2019.”
(2) The objective of these Guidelines is to set out a transparent and consistent
procedure for fixing bulk water tariff system and also undertake its periodic
review and revision.

(3) These Guidelines shall come into force from the date of publication of this
notification in the Official Gazette.
(4) These Guidelines are applicable to the State of Maharashtra and to all matters
within the jurisdiction of the Authority.
2.

Definitions: In these Guidelines unless the context otherwise requires:
(1) “Act” means the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act, 2005
(Act No. XVIII of 2005) as amended from time to time;
(2) “Admitted O & M Cost” means Operation and Maintenance (O & M) Cost of
water resources projects and shall include cost of irrigation management,
administration, operation and maintenance of water resources projects in the State
as admitted by the Authority;
(3) “Agricultural User” means any Water User Association, where formed, at minor
level, distributory level, canal level or project level, which is supplied bulk water
for distribution among its members, or an individual farmer, where Water User
Association has not been formed or formed but not become operational, who is
supplied water directly by the project authority, primarily for growing crops;
(4) “Application” means application submitted by the Bulk Water Supply Entity to the
Authority for reviewing / revising / determination of the tariff system for bulk
water supply;
(5) “Approach Paper” means a document that prescribes detailed methodology that
will be adopted by the Authority for determination of the criteria for bulk water
charges and establishing Water Tariff system pursuant to power under subsection
(d) of the Section 11 of the Act;
(6) “Authority” means the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority
established under Section 3 of the Act;
(7) “Bulk Water” means any water supplied on volumetric basis to Water User
Associations (WUA) / Local Self Government / Industries / Townships or
individual farmer from surface water resources produced by a project, river
system or storage facility created or naturally available in the State either in
Public or Private Sectors;
(8)

“Bulk Water Supply Entity” (BWSE) means any entity engaged in supply of
Bulk Water, including the Water Resources Department of the State, the River
Basin Agencies as defined in the Act, Any other State Government/Semi-

Government/Local Self Government/ or any other Organization/ Company/
Society /Entity in Public or Private sector;
(9) “Bulk Water Tariff” means the Volumetric Tariff for the supply of Bulk Water;
(10) “Bulk Water Tariff System” means charges for supply of Bulk Water to various
category of users and it shall also includes incentives and disincentives set to
facilitate certain strategic objectives provided in the Act;
(11) “Bulk Water User Entity” (BWUE) means any entity to whom bulk water is
supplied by the Bulk Water Supply Entity and shall include Water User’s
Association, Utility, Industrial User’s Association or any other group;
(12) “Category of Use” means use of water for different purposes such as for
domestic, agricultural irrigation, agro-based industries, industrial or commercial,
environmental, etc. and includes such other purposes; considered by the
Authority;
(13) “Control Period” means the period for which the tariff order is applicable and
shall be the three consecutive water years, starting from the water year in which
the tariff order is issued and shall also include any extensions given by the
Authority;
(14) “Cost of Administration” means the expenses of offices at division level and
above on items such as but not limited to salaries and allowances of staff actually
engaged in administration of irrigation management, office expenses, legal
charges, audit fees, office rent if any, overheads etc;
(15) “Cost of Irrigation Management” means the irrigation expenses of the irrigation
management sections and irrigation sub-divisions such as but not limited to
salaries and allowances of staff, expenses on contingent field staff appointed
during rotation period, office expenses, stationary, advertisements, vehicles,
purchase of miscellaneous material, formation of Water User Associations, their
training and capacity building activities, crop measurement, assessment and
recovery of water charges etc;
(16) “Cost of Maintenance” means expenses on both Preventive Maintenance and
Operative Maintenance but excluding, special repairs, rehabilitation and
restoration of old dams and canal system;
(17) “Cost of Operations” means expenses on items such as but not limited to energy
charges of lift irrigation schemes, spares, consumables etc;

(18) “Cost of Operative Maintenance” means expenses on items such as but not
limited to, pumping out of water from the drainage galleries, restoring discharge
carrying capacity of canals by removing silt, weeds, shrubs, restoring breeched
sections of canals, repairs to canal structures to prevent water losses, replacing
damaged rubber seals, stem rods, repairs of residential and non-residential
buildings for operating staff etc;
(19) “Cost of Preventive Maintenance” means expenses on painting, lubrication of
moving parts in electro-mechanical equipments in head works, lift irrigation
schemes and canal control structures, treating the leakage paths and arresting the
leakages through bank-work to avoid piping failures, remedial measures to
prevent progress of retrogression in spillway channels, restoring damaged
pointing in stone masonry etc.;
(20) “Criteria for Bulk Water Tariff” (CBWT) means key principles adopted by the
Authority for determination of Bulk Water Tariff System for various category of
users, after meeting the requirements prescribed under Section 11 (d) of the Act;
(21) “Entitlement Holder” means the holder of any authorization issued by any River
Basin Agency to use water for the purposes of the Act;
(22) “Experts” means experts in the field of water management, water use economics,
law, any other expert as identified by the Authority;
(23) “Industrial User” means any industry (including industrial development
Corporations) to which bulk Water is made available by the BWSE for industrial
use or in process;
(24) “Processing Fees” means the applicable fees as notified by the Authority from
time to time, required to be deposited by the Bulk Water Supply Entity, along
with the application, for determination of the Bulk Water Tariff;
(25) “Regulatory Fees” means the fees to be collected by the BWSE from the user
entities along with the water charges at the rate notified by the Authority from
time to time and deposit it to the Authority quarterly on pass through basis.
(26) “Stakeholder” means any bulk water user or Entitlement holder or any registered
organization representing the interests of any of them;
(27) “State” means the State of Maharashtra;

(28) “Utility” means any Water User Entity responsible for the management,
treatment and distribution of domestic or municipal water supplies (including
water used for commercial / industries);
(29) “Water Year” means the year starting from 1stof July of any calendar year and
ending on the 30thof June in the next calendar year;
(30) Terms not defined in these Guidelines will have the same meaning as assigned to
them under the Act or under the Maharashtra Management of Irrigation System
by Farmers Act, 2005 (Maharashtra Act No. XXIII of 2005) or under the
Maharashtra Irrigation Act, 1976 (Maharashtra Act No. XXXVIII of 1976) or
Companies Act 1956 as amended from time to time.
3.

Procedure for Fixing Criteria for Bulk Water Tariff :
(1) The Authority, as mandated in Section 11 (d) of the Act shall carry out the process
of determination of Bulk Water Tariff System in a transparent manner after
ascertaining the views of the beneficiary public by following the procedure
prescribed in the Approach Paper.
(2) Bulk Water Supply Entity shall submit the Bulk Water Tariff proposal along with
the supporting data, at least one year before the expiry of the prevailing control
period along with the fees notified by the Authority.
In the event of failure to submit the tariff proposal in time prescribed in Clause
3(2) above the Authority may suo-moto initiate the tariff review process and
recovery of the cost and fees for the same from BWSE.
(3) The Authority may direct the Bulk Water Supply Entity to submit any relevant
data as may deem it necessary for determining the CBWT and the Water Tariff
System. In the event of failure to submit the data in prescribed time limit, the
Authority may adopt the latest available data or such data as may be collected by
the Authority as per power under Section 13 of the Act and cost incurred thereon
shall be charged and recovered from the BWSE.
(4) The Authority shall, either by itself or through duly appointed Consultants or
Experts or Committee of Experts, prepare a draft Approach Paper, which shall be
shared with all by displaying the same on the website of the Authority for
information and perusal of all stakeholders.
(5) The Authority may carry out any study as may deem it necessary for finalization of
Water Tariff System from time to time.

(6) The Authority shall prepare the Criteria for fixing Bulk Water Tariff (CBWT) by
following the procedure specified in the Approach Paper. The CBWT shall be
shared with all by displaying the same on the website of the Authority.
(7) The Authority shall prepare draft Bulk Water Tariff Proposal based on CBWT and
Admitted O & M cost following the procedure specified in the Approach Paper.
The Tariff Proposal shall be hosted for a period of at least 30 days on the
Authority's website for inviting comments/suggestions from the beneficiary public
with due intimation through State Level Newspapers in both Marathi & English.
(8) The Authority may consider the comments received on its merit and shall finalize
the tariff order and display the same on the website of the Authority both in
Marathi & English.
(9) Bulk Water Supply Entity shall collect the Regulatory fees from the user entities
along with water charges and deposit the same to the Authority quarterly on pass
through basis.
4.

Procedure for Review of Tariff Order or any other related applications :
1) If aggrieved by the Tariff Order, the Bulk Water Supply Entities or the Bulk Water
Users having valid agreement with the Bulk Water Supply Entities and having no
arrears of the fees or the water charges on the date of Petition may approach this
Authority with Petition by depositing the applicable fees.
2) The review Petition shall be filed within 45 (forty-five) days from hosting of Tariff
Order on the Authority's website.
3) The Authority shall consider only the following issues in Review Petition:
i. any discrepancy in figures in the Tariff Order, including grammatical and
typographical errors;
ii. any provision in the Tariff Order which is not in conformity with the Act or
Criteria for Bulk Water Tariff or the relevant Rules or the relevant Regulations
or these Guidelines;
iii. any other matter incidental or connected thereto which in the opinion of the
Authority is required to be dealt with in the interest of stakeholders at large;

5.

Interpretation :
The interpretation of any provisions in these guidelines or the tariff Order made by the Authority shall
be final, conclusive and binding.

6.

General power to amend/rectify :
The Authority may amend or rectify any provisions in the tariff order suo-moto provided;

7.

a)

any discrepancy in figures in the Tariff Order, including grammatical and
typographical errors is noticed;

b)

any provision in the Tariff Order which is not in conformity with the Act or the
CBWT is noticed.

c)

any other matter incidental or connected thereto which in the opinion of the
Authority is required to be dealt with in the interest of stakeholders at large;

Power to remove difficulties :
If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these guidelines or the
implementation of the Bulk Water Tariff Order, the Authority may, by general or special
order, do anything not inconsistent with the provisions of the relevant Act, the Rules, the
Criteria and guidelines for which appear to be necessary or expedient for the purpose of
removing the difficulties in the interest of the stakeholders.

8.

Extension or abridgement of time prescribed :
Subject to the provisions of the Act, the time prescribed by these Guidelines or by the
order of the Authority for doing any act may be extended (whether it has already expired
or not) or abridged for sufficient reason to be recorded by an order of the Authority.

9.

Applicability of Tariff Order :
The Tariff orders issued by the Authority shall be applicable to all Bulk Water Suppler
Entities and Bulk Water User Entities in the respective jurisdiction or any Entity
connected thereto in the State of Maharashtra.

10.

Enforcement of orders passed by the Authority :
The Authority shall ensure proper enforcement and compliance of the orders passed by the
Authority through its Secretary and/or from the persons concerned in accordance with the
provisions of the Act and the Guidelines if necessary. The non-compliance of the Orders shall
attract the provisions of the Act.

11.

Amendment in the Tariff Guidelines :
The Authority may make any amendments as it may be required by a reasoned Order which shall
be displayed on the website of the Authority and such publication and display shall be presumed
as notice to the stakeholders at large.

Mumbai:
Date: 02/08/2019

(Er.Rasik Chauhan)
Secretary
Maharashtra Water Resources Regulatory Authority

