
महाराष्ट्र जलसंपत्ती ननयमन प्रानधकरण 
दृष्ष्ट्िननबधं ऑक्िोबर - २०१९ 

सन २०२०-२३ कनरता ठोक जल प्रशुल्क ननधारणासाठीचा दृष्ष्ट्िकोन 
(संपणूण राज्यातील जलसंपत्ती प्रकल्पांकनरता) 

1. पारॄणभमूी :  
 
महाराष्ट्र जलसंपत्ती ननयमन प्रानधकरण अनधननयम, २००५ (संनिप्त ¨अनधननयमʼ) च्या कलम ११(घ) 
मध्ये अननवायण केल्यानुसार, प्रत्येक नदीखो-यातील लाभाथींच्या  ककवा उपभोक्त्यांच्या मतांची खात्री 
करुन घेतल्यानंतर जलसपंत्ती प्रकल्पांच्या कसचन व्यवस्थापन, प्रशासकीय, कायणचालन व 
पनररिणाच्या संपणूण खचाची (थोडक्यात वार्षषक पनरचालन व पनररिण खचण) वसलुी परावर्षतत 
होईल अशा त-हेने ठोक जलप्रशुल्क ननधारणाची पध्दती ठरनवण्याकनरता प्रानधकरणाने प्रनिया पार 
पाडणे अपेनित आहे.  
 
 

प्रानधकरण उपखोरे, नदीखोरे अथवा राज्यस्तरीय यातील ज ेअसेल त्यानुसार जलप्रशुल्क पध्दती 
ठरवील. 
 

हा दृष्ष्ट्िननबधं “महाराष्ट्र जलसंपत्ती ननयमन प्रानधकरण (ठोक जलप्रशुल्क ननधारणाकनरता 
ननकषांच ेनननरृतीकरण व आदेश काढणे), मागणदशणक सचूना, 2019 सोबत वाचावा. 
 

2. सल्लामसलतीची पध्दती :  
 

सल्लामसलतीचे उदे्दश, लाभाथी व भागधारकांच ेवनैवध्य , नवषयाची गुंतागुंतीची रचना आनण तांनत्रक, 
सामानजक तसचे नवषयाचे आर्षथ क दृष्ट्िीकोन नवचारात घेऊन सल्लामसलतीची पध्दत ठरवली जाते. 
 

सल्लामसलत प्रनिया दोन िप्प्यांत पार पाडली जाईल.  पनहल्या िप्प्यात ननवडक तज्ञ समूहासमवते 
सल्लामसलत करण्यात येईल.  त्यानंतर दुस-या िप्प्यात लाभाथी जनतेसमवते सल्लामसलत केली 
जाईल. 
 

नवषयाची पारॄणभमूी, प्रस्तावाचा मसुदा आनण इतर संबनंधत मानहती असलेला सल्लामसलतीचा 
अनभलेख, तज्ञ समूहाला नकमान 21 नदवस आधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.  तज्ञ समूहाच्या 
सूचना आनण संबनंधत नवषयाबाबतची आस्था, त्याचंा सरळ संपकण  आनण संवादातून त्याचंी इच्छा 
असेल तर त्यांचा प्रनतसाद नमळ वण्यात येईल.  तज्ञ समहूामध्ये संबनंधत नवषयाच ेतज्ञ अथवा नवशेष 
ज्ञान असलेले, जणेेकरुन धोरण प्रस्तानवत करणे आनण त्यावर उपाय सुचवू शकतील अश्या व्यक्ती 
तसेच अंमलबजावणी यंत्रणेच ेप्रनतननधी सुध्दा असतील. 



दुस-या िप्प्यामध्ये, सल्लामसलतीखालील अनभलेख, तज्ञ समूहाकडून प्राप्त झालेल्या 
प्रनतसादानुसार अद्ययावत केले जातील आनण असे अद्ययावत अनभलेख तज्ञ समूहासमवते 
सल्लामसलतीचा संनिप्त अहवाल लाभाथी जनतेस प्रानधकरणाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात येतील आनण नकमान ३० नदवसांचा कालावधी देऊन त्यांचे अनभप्राय व सूचना मागनवण्यात 
येतील. 
 

लाभाथी जनतेच्या नहताचे योग्यप्रकारे रिण ननयामकाने करणे अप ेनित असल्याने सल्लामसलत 
प्रनियेमध्ये प्राप्त झालेल्या सूचनाचंा स्वीकार अथवा अस्वीकार करण्याचा ननयामकाचा ननणणय 
अंनतम असेल. 
 

3. कायणपध्दती (Road Map) : 
 

जलप्रशुल्क पध्दती ठरनवण्यासाठी प्रानधकरण खालील धोरणात्मक मागण अवलंबले. 
 

3.1  “स्वी कृत पनरचालन व पनररिण खचण” नननरृती. 
 

3.2  वापराकनरता प्रवगाच ेपनुणनवलोकन. 
 

3.3  उपलब्ध मानहतीवरून प्रवगीय पाणी वापराचा अंदाज 
 

3.4  नवनशष्ट्ि ननकषांवर आधानरत वापराच्या प्रवगांमध्ये स्वीकृत पनरचालन व पनररिण खचाची   
        नवभागणी. 
 

3.5  वापराच्या प्रवगांकनरता अनधननयमातील उदे्दश (तरतदुी) नवचारात घेऊन प्रानधकरणाने   
        ठरनवलेल्या प्रोत्साहने व दंडनवषयक तरतुदी. 
 

3.6  वापराच्या प्रवगाकनरता जलप्रशुल्काची नननरृती. 
 

4. “स्वी कृत पनरचालन व पनररिण खचण” नननरृती : 
 

वार्षषक पनरचालन व पनररिण खचामध्ये जलसंपत्ती प्रकल्पांच े व्यवस्थापन खचण, प्रशासकीय खचण, 
कायणचालन खचण व पनररिण खचण अतंभूणत असलेल्या खचाचे घिक नवचारात घेतले जातील.  
खेरीज, पनररिणाच्या  खचामध्ये, पनरचालन पनररिण खचण व प्रनतबधंात्मक पनररिण खचण दोन्हीही 
अंतभूणत असतील. 
 

(या सवण पनरभाषेच्या व्याख्या मागणदशणक सूचना, २०१९ मध्ये नदलेल्या आहेत). 
 



नवचाराधीन कालावधीकनरता वार्षषक प्रचालन व पनररिण खचाचा अंदाज ठोक पाणी परुवठा गि 
प्रानधकरणास सादर करील.   खचाचा अंदाज वळेेवर सादर न केल्यास उपलब्ध आधार सामुग्रीवरुन 
प्रानधकरण वाजवी खचण नननरृत करील. 
 

त्यानंतर, तज्ञ समुह आनण लाभाथी जनतेशी सल्लामसलत केली जाईल. 
 

सल्लामसलत प्रनियेतनू प्राप्त झालेला प्रनतसाद नवचारात घेऊन ¨वसूल करावयाची प्रचालन व 
पनररिणाची रक्कमʼ प्रानधकरण नननरृत करील.  अशाप्रकारे प्रानधकरणाने अंनतम केलेली खचाची 
रक्कम ¨स्वीकृत खचणʼ समजण्यात येईल. 
 

5.  वापराकनरता प्रवगाच ेपनुर्षवलोकन : 
 

तज्ञ समूहासमवते सल्लामसलत करुन प्रानधकरण, प्रचनलत वापराकनरता प्रवगाच े पनुणनवलोकन 
करील आनण कृषी, घरगतुी तसचे औद्योनगक या प्रचनलत वापराकनरता प्रवगांमध्ये वाढ/घि/ 
सुधारणा करील. 
 

लाभाथी जनतेच्या यावरील सचुना, सल्लामसलतीचा अनभलेख प्रानधकरणाच्या सकेंतस्थळावर 
उपलब्ध करुन नवचारात घेतला जाईल. 
 

सल्लामसलत प्रनियेतून प्राप्त प्रनतसाद नवचारात घेऊन प्रानधकरण वापराचा प्रवगण नननरृत करील. 
 

6. प्रवगणननहाय पाणीवापराची ष्स्थती : 
 

ठोक  पाणीपरुवठा गि, त्यांच्या (दरनननरृतीबाबत नवनंती) अजासोबत नवचाराधीन तसेच त्याआधीच्या 
ननयंत्रण कालावधीशी संबनंधत उपलब्ध साठवणकू सुनवधा, स्थानपत कसचनिमता व त्या तुलनेत 
प्रत्यि झालेले कसचन, प्रवगणननहाय पाणीवापर, बाष्ट्पीभवन व अन्य व्यय इ. आवश्यक ती सवण संबनंधत 
आधारभतू मानहती परुवील.  ठोक पाणीपरुवठा गिाकडून अशी मानहती प्राप्त न झाल्यास प्रानधकरण 
वार्षष क कसचन ष्स्थतीदश कण  अहवाल आनण अन्य उपलब्ध अद्ययावत आधारभतू मानहतीचा यथोनचत 
वापर करील. 
 

प्रानधकरण नवचाराधीन ननयंत्रण कालावधीतील प्रवगणननहाय अंदानजत पाणीवापराची मानहती 
तपासेल. 
 

त्यानंतर, प्रवगणननहाय पाणीवापराच्या अंदानजत पनरमाणांवर प्रानधकरण, ननवडक तज्ञ समुहासमवते 
सल्लामसलत करील. 
 

संबनंधत मानहती प्रानधकरणाच्या सकेंतस्थळावर उपलब्ध करुन लाभाथी जनतेकडूनही अनभप्राय 
मागनवण्यात येतील. 
 



सल्लामसलत प्रनियेत प्राप्त प्रनतसादावर नवचार करुन प्रानधकरण, प्रवगणननहाय पाणीवापराची 
नवभागणी नननरृत करील. 
 

7. प्रवगणननहाय ¨स्वीकृत खचणʼ नवभागणी : 
 

प्रानधकरण, पवूानुभवावर आधानरत ¨स्वीकृत खचाच्याʼ प्रवगणननहाय नवभागणीच े प्रचनलत ननकषाच े
पनुर्षवलोकन करील आनण सधुानरत ननकषाचा प्रारुप तयार करील. 
 

त्यानंतर, सधुानरत ननकषाच्या प्रारुपावर प्रानधकरण, ननवडक तज्ञ समुहासमवते सल्लामसलत 
करील. 
 

सुधानरत ननकषाचा प्रारुप प्रानधकरणाच्या सकेंतस्थळावर उपलब्ध करुन लाभाथी जनतेच े
अनभप्रायही मागनवले जातील. 
 

सल्लामसलत प्रनियेत प्राप्त प्रनतसाद नवचारात घेऊन आनण आवश्यक छाननी व चौकशी करुन 
प्रानधकरण, स्वीकृत खचाची प्रवगणननहाय नवभागणी अंनतम करील.  याबाबत प्रानधकरणाने घेतलेला 
ननणणय अंनतम, ननष्ट्कषात्मक व बधंनकारक असेल. 
 

8. प्रोत्साहने व दंड ननधारण : 
 

तज्ञ समूह आनण लाभाथी जनतेसमवते सल्लामसलत करून अनधननयमातील नवनवध उदे्दश लिात 
घेऊन प्रचनलत सिू/प्रोत्साहने/दंड यांच े पनुर्षवलोकन प्रानधकरण करील आनण तसे करताना 
पवूीच्या ननणणयाच्या पनरणामाच्या अभ्यासातील ननष्ट्कषण/नशफारशी सुध्दा नवचारात घेईल. 
 

सल्लामसलत प्रनियेत प्राप्त प्रनतसाद नवचारात घेऊन प्रानधकरण, प्रवगणननहाय नवनवध प्रोत्साहने/दंड 
नननरृत करील.  याबाबत प्रानधकरणाने घेतलेला ननणणय अनंतम, ननष्ट्कषात्मक व बधंनकारक असेल. 
 

9. ठोक जल प्रशुल्क ननधारणाचे ननकष : 
 

वरील पनरच्छेद ४ ते ८ मध्ये नदलेल्या सल्लामसलत प्रनियेअंती दर ननधारणाचे नननरृत केलेली तत्त्व े
“ठोक जल प्रशुल्क ननधारणाचे ननकष” म्हणनू अनभलेनखत केली जातील आनण प्रानधकरणाच्या 
संकेतस्थळावर ठेवून सवांना मानहतीसाठी उपलब्ध करुन नदली जातील. 
 

10.  प्रवगणननहाय जल प्रशुल्काचे ननधारण : 
 

सल्लामसलत प्रनियेअंती नननरृत केलेल्या प्रवगणननहाय स्वीकृत खचाची नवभागणी, प्रवगणननहाय पाणी 
वापराची नवभागणी आनण ननकष यांच्या आधारे प्रानधकरण प्रवगणननहाय ठोक जल प्रशुल्काचे प्रारुप 
तयार करील.  प्रानधकरण दस्ताऐवजामध्ये कारणांची नोंद करुन नवनवध स्त्रोतांकनरता प्रवगणननहाय 
ठोक जल प्रशुल्कामध्ये बदल करु शकेल. 



लाभाथी जनतेच ेआनण ठोक पाणीपरुवठा गिाचे अनभप्राय, ठोक जल प्रशुल्क प्रारुप प्रानधकरणाच्या 
संकेतस्थळावर नकमान ३० नदवसांकनरता ठेवून मागनवण्यात येतील. 
 

सल्लामसलत प्रनियेतील प्राप्त अनभप्राय नवचारात घेऊन प्रानधकरण, प्रवगणननहाय ठोक जल प्रशुल्क 
नननरृत करील.  जलदराच्या आदेशामध्ये नवचाराधीन कालावधीकनरता दरातील वार्षष क वाढीची 
तरतूद अंतभूणत असेल.  या संबधंीचा प्रानधकरणाचा ननणणय अंनतम आनण ननष्ट्कषात्मक असेल.  
अशाप्रकारे अंनतम केलेल्या दराबाबतचे आदेश प्रानधकरणाच्या सकेंतस्थळावर ठेवून जनतेस 
उपलब्ध केले जातील. 
 

11.  प्रशुल्क आदेशाची अनुज्ञयेता : 
 

प्रशुल्क आदेश सलग 3 जललेखा वषांकनरता अनुज्ञये राहील.  ज्या जललेखा वषामध्ये आदेश 
ननगणनमत केले असतील त्या वषापासून सलग ३ वषांकनरता अनुज्ञेय राहतील.  प्रानधकरण, नवनशष्ट्ि 
कारणे नमूद करुन प्रशुल्क आदेशांच्या ननयंत्रण कालावधीत वाढ करु शकेल.  वार्षषक वाढीसह 
अथवा नवनावाढीसह प्रानधकरणाच े प्रशुल्क आदेश राज्यातील संबनंधत कायणिेत्रातील सवण ठोक 
पाणीपरुवठा गिांना आनण ठोक पाणीपरुवठा वापरकत्यांना अथवा कोणत्याही संबनंधत गिास लागू 
राहील. 
 
 


