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ठोक जलप्रशुल्क रनधारणाचे रनकषाचा मसुदा
रनयंत्रण कालावधी ( 2020-23. )
1.

पारॄवभम
ू ी .:-

1.1. महाराष्ट्र जलसंपत्ती रनयमन प्रारधकरण (मजरनप्रा) ऄरधरनयम, 2005, (यापुढे
ऄरधरनयम म्हणून संदर्भभत) महाराष्ट्र राज्यातील जलसंपत्तीचे रनयमन करण्याच्या
हेतूने तसेच राज्यातील जलसंपत्तीचे कुशल, समन्याय व रिकाउ व्यवस्थापन, वािप
व वापर सुकर करण्याकररता अरण तयांची सुरनररृती करण्याकररता लागु करण्यात
अला होता. सदर ऄरधरनयम राज्य शासनाच्या ऄरधसुचना क्र. सरमती2005/(72/05) /१/जसंऄ रद. 08/06/2005 ऄन्वये ऄंमलात अला. तयानंतर,
ऄरधरनयमातील रवरनर्भदष्ट्ि काये पार पाडण्यासाठी ऄरधसुचना क्र. मजरनप्रा रनवड
2005/7८/05 रद. 12/08/2005 ऄन्वये महाराष्ट्र जलसंपत्ती रनयमन प्रारधकरण
(यापुढे प्रारधकरण म्हणून संदर्भभत) ची स्थापना करण्यात अली.
1.2. प्रतयेक नदी खोऱ्यातील लाभाथींच्या ककवा ईपभोक्तयांच्या मतांची खात्री करुन
घेतल्यानंतर, कसचन व्यवस्थापनाच्या प्रशासकीय, कायवचालन व परररक्षणाच्या संपूणव
खचाची वसुली परावर्भतत होइल ऄशा तऱ्हेने पाण्याची दर पध्दती (जल प्रशुल्क
पध्दती) ठररवणे अरण ईप-खोरे , नदी-खोरे अरण राज्यस्तरावरील पाणीपट्टी
अकारण्याचे रनकष ठररवणे हे प्रारधकरणाचे ऄरधकार, काये अरण कतवव्यांपैकी एक
[ऄरधरनयमातील कलम ११(घ)] अहे .
1.3. ऄरधरनयमातील कलम ११(प) नुसार प्रारधकरण दर तीन वषांनी पाणीपट्टीचे
पुनर्भवलोकन व पुनररक्षण करील.
1.4. ऄरधरनयमातील (कलम ३१ चा ईपकलम १, कलम ११ मधील ईपकलम (घ) व (प) चे
एकरत्रत वाचन) केल्यास तयाद्वारे प्रदान केलेल्या ऄरधकारांचा वापर करुन जलसंपदा
रवभागाचे मान्यतेनंतर प्रारधकरणाने रद. 15/10/2013 रोजी महाराष्ट्र जलसंपत्ती
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रनयमन प्रारधकरण (ठोक जलप्रशुल्क रनधारणाकररता रनकषांचे रनररृतीकरण व
अदे श काढणे) रवरनयम, 2013 ऄरधसूरचत केले.
1.5 जानेवारी 2018 मध्ये दु सरे जलप्रशुल्क अदे श रनगवरमत केल्यानंतर, प्रारधकरणाने
पूवानुभवाच्या अधारे राजपत्रातील भाग ४ (क) रद. 24/05/2019 रोजीच्या स्वतंत्र
ऄरधसूचनेद्वारे सदर जलप्रशुल्क रनधारणाचे रवरनयम रनररसत करण्यात अले.
तदनंतर, महाराष्ट्र जलसंपत्ती रनयमन प्रारधकरण (शुल्क, अकार व ऄन्य प्राप्ती)
रवरनयम, 2019 रद. 29/08/2019 रोजी ऄरधसूरचत करण्यात अला. प्रारधकरणाने,
ठोक जलप्रशुल्क रनधारणाची पारदशवक व साततयपूणव कायवपद्धत रनररृत करण्याच्या
ईद्देशाने व रतचे रनयतकारलक पुनर्भवलोकन व पुनररक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र
जलसंपत्ती रनयमन प्रारधकरण (ठोक जलप्रशुल्क रनधारणाकररता रनकषांचे
रनररृतीकरण व अदे श काढणे) मागवदशवक सूचना, 2019 रद. 14/11/2019 रोजी
ऄरधसूरचत केल्या.
1.६ प्रचरलत जलप्रशुल्क जून 2020 पयंत लागू अहे . तयामुळे, प्रारधकरणाने
जलप्रशुल्काच्या पुनर्भवलोकनाची प्ररक्रया सुरु केली अहे . सेवा पुरवठादारांकडू न
अधारभूत मारहतीसह प्रारूप ठोक जलप्रशुल्क प्रस्ताव ऑक्िोबर २०२१ मध्ये प्राप्त
झाल्यानंतर प्रारधकरणाने प्रारूप ठोक जलप्रशुल्क रनधारणाचे रनकष केले अरण
सल्लामसलत प्ररक्रयेच्या परहल्या िप्प्यातील रनवडक तज्ञ् समुहा समवेत सल्लामसलत
रडसेंबर २०२१ मध्ये पार पाडली. तज्ञ् समूहांतील रवरवध तज्ञांचे प्राप्त ऄरभप्राय /
सूचना रवचारात घेवून प्रारधकरणाने रनकषाचा प्रारूप दु सऱ्या िप्प्यातील लाभाथी
जनतेशी करावयाच्या सल्लामसलतीसाठी सुधाररत केला.
2.

कायदा व आतर समथवनीय दस्ताऐवज :
सदर मसुदा रनकष खालील तरतुदींच्या ऄनुषंगाने तयार केला अहे ;
ऄ) मजरनप्रा ऄरधरनयम, 2005 वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांसह
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अ) मजरनप्रा (ठोक जलप्रशुल्क रनधारणाकररता रनकषांचे रनररृतीकरण व अदे श
काढणे) मागवदशवक सूचना, 2019 (यापुढे मागवदशवक सूचना म्हणून संदर्भभत)
आ) ठोक जलप्रशुल्क रनधारण 2020-23 वरील दृष्ष्ट्िरनबंध (ऑक्िोबर 2019)
यारशवाय अतापयंत अलेले ऄनुभव व ऄडचणी यथोरचतररतया रवचारात घेतल्या
अहेत.
3.

जलप्रशुल्क अदे शाची प्रयोज्यता (Applicability) :
प्रारधकरणाचे जलप्रशुल्क अदे श, महाराष्ट्र राज्यातील संबंरधत कायवक्षत्र
े ातील सवव
ठोक पाणीपुरवठा गि [Bulk Water Supply Entity (BWSE)] अरण ठोक पाणी
वापरकता ऄसलेला वैयष्क्तक शेतकरी यासह ऄन्य ठोक पाणी वापरकता गि
[Bulk Water User Entity (BWUE)] ऄथवा ऄन्य कोणताही संबंरधत वापरकता
यांस,

रनयंत्रण

कालावधीसाठी

अरण

तयास

प्रारधकरणाने

रदलेल्या

मुदतवाढ/मुदतवाढीसाठी, जलप्रशुल्कामध्ये केलेल्या ऄथवा न केलेल्या वाढीसह
लागू राहतील.
यारशवाय, ऄन्य साववजरनक ककवा खाजगी क्षेत्रातील कंपनी, संघिना, संस्था आतयादी
ऄन्य गिाच्या मालकीच्या ककवा व्यवस्थापन होत ऄसलेल्या जलसंपत्ती प्रकल्पातून
ठोक पाणी पुरवठा होत ऄसल्यास ऄशा सवव ठोक पाणी पुरवठा गिास व ठोक पाणी
वापर गिास, दृष्ष्ट्िरनबंधामधील रवरहत केलेल्या पद्धतीनुसार पाररत केलेले
राज्यस्तरीय जलदर अदे श जोपयंत ऄसे ठोक पाणीपुरवठा गि रनदे रशत
केल्यानुसार स्वतः प्रस्तारवत करून प्रारधकरणाकडू न स्वतंत्र जलदर रनररृत करुन
घेतील ककवा प्रारधकरण स्वतः पुढाकार घेउन ऄशा ठोक पाणीपुरवठा गिासाठी
स्वतंत्र दर रनधाररत करील, यापैकी जे अधी होइल, तो पयंत लागू राहतील.
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4.

रनकषाची वैधता :
हे रनकष रद. 01/07/2020 ते 30/06/2023 या तीन वषाच्या रनयंत्रण
कालावधीसाठी

अरण

तयानंतर

प्रारधकरण

रनधाररत

करील

तया

वाढीव

कालावधीसाठी वैध राहतील. प्रारधकरण, रनकषांच्या कोणतयाही पुनर्भवलोकन व
पुनरनररक्षण साठी मागवदशवक सूचनांमध्ये नमूद केलेली कायवपद्धती ऄवलंबेल.
5.

सेवा पुरवठादाराकडू न ठोक जलप्रशुल्क प्रस्ताव :
मागवदशवक सूचनांच्या कलम ३(२) नुसार ठोक पाणी पुरवठा गिाने अधारभूत
मारहतीसह ठोक जलप्रशुल्क प्रस्ताव सादर केला. प्रारधकरणाने दृष्ष्ट्िरनबंध ऄंतीम
केला अरण तो संकेतस्थळावर ऑक्िोबर 2019 मध्ये ईपलब्ध केला.

6.

स्वीकृत प्रचालन व परररक्षण खचव :
ऄरधरनयमातील कलम ११ (घ) नुसार स्वीकृत प्रचालन व परररक्षण खचामध्ये
राज्यातील जलसंपदा प्रकल्पांचा कसचन व्यवस्थापन, प्रशासकीय, कायवचालन व
परररक्षण खचव ऄंतभूत
व अहे. मागवदशवक सूचानांमध्ये पररभारषत शब्दांच्या केलेल्या
व्याख्या खालील प्रमाणे अहेत;

२ (१५) “प्रशासकीय खचव”याचा ऄथव, रवभागीय कायालय व वररष्ट्ठ स्तरावरील
कायालयांनी केलेला प्रशासकीय खचव ऄसा अहे , ज्यात केवळ कसचन
व्यवस्थापनाच्या प्रशासनासाठी प्रतयक्ष नेमलेल्या कमवचा-यांचे वेतन व भत्ते, अरण
लेखा मानकानुसार प्रशासकीय शीषाखालील ऄनुज्ञय
े नसून यात ऄन्य ततसम
खचाचा सुध्दा समावेश ऄसेल, ऄसा अहे;
२ (१६) “कसचन व्यवस्थापन खचव”याचा ऄथव, कसचन व्यवस्थापन शाखा कायालये व
ईप रवभागीय कायालयाचा खचव ऄसा ऄसून तो केवळ कमवचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते, पाणी
पाळीच्या वेळी नेमलेल्या अकष्स्मक क्षेत्रीय कमवचाऱ्यांवर झालेला खचव, कायालयीन
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खचव, लेखन सारहतय खचव, जारहरात खचव, वाहनांवरील खचव, संकीणव सारहतय
खरेदी, पाणी वापर संस्था स्थापनेवरील खचव, तयांचे प्ररशक्षण व क्षमता बांधणी
कायवक्रमावरील खचव नसून, पीक मोजणी, पाणीपट्टी अकारणी व वसुली आतयादी
बाबींवरील केलेल्या खचापुरता मयारदत नसून यात ऄन्य ततसम खचाचा सुध्दा
समावेश ऄसेल, ऄसा अहे ;
२ (१७) “परररक्षण खचव” याचा ऄथव, कायवचालन परररक्षण व प्ररतबंधातमक
परररक्षणावरील खचव, ऄसा अहे.
२ (१८) “कायान्वयन खचव”याचा ऄथव, ईपसा कसचन योजनांवरील रवद्युत अकार, सुिे
भाग, वापराऄंती संपुष्ट्िात येणा-या बाबी यासारख्या ऄन्य बाबींवरील खचापुरताच
मयारदत नसून यामध्ये प्रारधकरणाच्या मतानुसार अवश्यक ऄशा ऄन्य बाबींवरील
खचाचा समावेश ऄसेल, ऄसा अहे;
२ (१९) “पररचालन परररक्षण खचव”याचा ऄथव, पंपाद्वारे धरणाच्या गॅलरीमधील
रझरप्याचे पाणी काढणे, कालव्यातील गाळ, गवत, रानिी झुडपे काढू न कालव्याची
वहन क्षमता पूवव
व त करणे, कालव्याचे फुिलेले भाग पूवव
व त करणे, पाण्याची गळती
िाळण्यासाठी कालव्यावरील बांधकामाची दु रुस्ती करणे, खराब झालेले रबर सील व
स्िे म रॉड बदलणे, प्रचलन कमवचा-यांसाठीच्या रनवासी व ऄरनवासी आमारतींचा
दु रुस्ती खचव यापुरताच मयारदत न घेता यात प्रारधकरणाच्या मतानुसार अवश्यक
ऄशा ऄन्य ततसम बाबींवर होणाऱ्या खचाचा समावेश ऄसेल, ऄसा अहे;
२ (२०) “प्ररतबंधातमक परररक्षण खचव”याचा ऄथव, रंगकाम, रशषव कामे, ईपसा कसचन
योजना अरण कालव्यावरील रनयंत्रण बांधकामे यांच्या रवद्युत व यांरत्रकी चल भागांना
वंगण करणे, पाण्याचे गळती मागावर ईपाययोजना करणे, पाण्याचे गळती मागव तयार
झाल्याने भराव फुिण्याचा धोका िाळण्याकररता भरावामधून होणारी गळती रोखणे,
सांडव्याचा पुच्छ मागातील धूप कमी करणेसाठी प्ररतबंधातमक ईपाययोजना करणे,
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दगडी बांधकामातील खराब झालेले सांधे (पॉआकिग) पूवव
व त करणे आ. बाबींवरील खचव
यापुरताच मयारदत न घेता यात प्रारधकरणाच्या मतानुसार अवश्यक ऄशा ऄन्य
ततसम बाबींवर होणाऱ्या खचाचा समावेश ऄसेल, ऄसा अहे;
7.

वापरकतयांच्या प्रवगांचे पुनर्भवलोकन:
पूवीच्या जलप्रशुल्क अदे शामध्ये फक्त तीन वापरकतयांचे प्रवगव म्हणजेच घरगुती,
औद्योरगक अरण कृषी रवचारात घेतले होते. रनयंत्रण कालावधी २०२०-२३ मध्ये
घरगुती - नागरी स्थारनक स्वराज्य संस्था ( महानगरपारलका, नगरपारलका /
नगरपररषद ) ; फक्त महानगरपारलका ऄंतगवत व्यापारी ईपप्रवगव प्रस्तारवत करण्यात
येत अहे .
महानगरपारलकांवर याचा पररणाम पाहू न पुढील रनयंत्रण कालावधी मध्ये
नगरपारलका / नगरपररषद साठी व्यापारी ईपप्रवगव प्रस्तारवत करण्यात येइल.
मागवदशवक

सूचना,

२०१९

मध्ये

रदलेली

व्यापारी

पाणीवापराची

व्याख्या

खालीलप्रमाणे-

“व्यापारी पाणीवापर”याचा ऄथव, ज्यांना व्यापारी वापराकररता पाणी पुररवले जाते
ऄशा पाणी वापर गिाकडू न, परंतु यापुरतेच मयारदत नाही. ईदा. ईपाहारगृहे,
हॉिे ल्स, वॉिर स्पोिव /ररसॉिव , पोहण्याचे तलाव, मॉल्स, रुग्णालये, स्िे डीयम्स,
बांधकामे आतयादी ऄशा अरण प्रारधकरण वेळोवेळी व्यापारी वापराचे प्रवगाखाली
गणना करेल ऄशा कोणतयाही रक्रयेसाठीचा पाणी वापर, ऄसा अहे .
प्रारधकरण, औद्योरगक प्रवगव ऄंतगवत “ईद्योगातील घरगुती वापर ” हा नरवन ईपप्रवगव
ग्राह्य धररत अहे . ईद्योगातील घरगुती पाणीवापर म्हणजे रनवासी औद्योरगक
वसाहतीतील औद्योरगक कमवचाऱ्यांनी सवव प्रकारच्या घरगुती कारणासाठी वापरलेले
पाणी. ठोक पाणी पुरवठा गिाने सदर वापर मंजूर करावा अरण अवश्यकतेनुसार
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स्वतंत्र मीिर बसरवण्यासह

पायाभूत सुरवधा आतयादी बाबत पूतवता केल्यानंतर

करारात तशी तरतूद करावी.
8. शासकीय ऄथवसहाय्य (Subsidy):
ऄंदारजत प्रचालन व परररक्षण खचव भागरवण्याकररता जलसंपदा रवभाग अवश्यक
ऄथवसंकल्पीय तरतुद करेल. ऄंदारजत प्रचालन व परररक्षण खचव अरण जलप्रशुल्क
अदे शानुसार लागु केलेल्या जलप्रशुल्काची ऄंदारजत वसुली यामध्ये महसुली
तफावत अढळल्यास ते शासकीय ऄथवसहाय्य मानले जाइल.
9.

प्रचालन व परररक्षण खचाची रवभागणी :
रनयंत्रण कालावधी 2017-20 साठी काही घिकांवर अधाररत तीन वापरकतयांच्या
प्रवगामध्ये प्रचालन व परररक्षण खचाची रवभागणी ऄसलेल्या रनकषावर तसेच
जलप्रशुल्क प्रस्तावावर वापरकतयासमवेत सल्लामसलत प्ररक्रया पार पाडल्यानंतर
तकवसंगत जलप्रशुल्क अदे श प्रारधकरणाद्वारे रनगवरमत करण्यात अले. प्रचालन व
परररक्षण खचाची रवभागणी ही, (ऄ) परवडण्याची क्षमता, (ब) प्रमाण व सुलभ
ईपलब्धता, (क) समयोरचतता अरण (ड) पाण्याच्या गुणवत्तेवरील पररणाम या चार
मुलभूत घिकांवर अधाररत कृषी, घरगुती अरण औद्योरगक या वापराच्या तीन
प्रवगामध्ये करण्यात अली. सदर घिकांना खालील भारांकन िक्केवारी दे ण्यात
अली;
मुलभूत घिक

भारांकन िक्केवारी

(ऄ) परवडण्याची क्षमता

-

60%

(ब) प्रमाण व सुलभ ईपलब्धता

-

10%

(क) समयोरचतता

-

10%

(ड) पाण्याच्या गुणवत्तेवरील पररणाम

-

20%
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वरील मुलभूत घिकांची भारांकन िक्केवारी वापरच्या प्रतयेक प्रवगाच्या तकवधाररत
प्रतयेक घिकाच्या रवभागणीस लागू केल्यामुळे तयाची पररणीती तीन वापरकतयांच्या
प्रवगामध्ये प्रचालन व परररक्षण खचाची रवभागण्यात झाली. अता, रनयंत्रण
कालावधी 2017-20 च्या जलप्रशुल्क अदे शातील खचाच्या रवभागणीची िक्केवारी
जशीच्या तशी ठे वण्याचे प्रस्तारवत अहे. म्हणजेच कृषीसाठी : 19%, घरगुतीसाठी :
22% अरण औद्योरगकसाठी: 59%.
रनयंत्रण कालावधी 2020-23 साठीचा प्रचालन व परररक्षण खचव हा वषव 2020-21
वर अधाररत ऄसेल. तयानंतरच्या वषासाठी जलप्रशुल्क प्रस्ताव तयार करतांना
ईपलब्ध ऄसलेल्या रनयंत्रण कालावधीसाठीच्या भाववाढीच्या ऄंदाजानुसार (Cost
Inflation Index, Wholesale Price Index आतयादी) दरवषी वाढ प्रस्तारवत करण्यात
येइल. यानुसार वापराच्या रतन्ही प्रवगाचे मूळ दर (Basic Rate) अरण स्त्रोत रनहाय
ऄनुज्ञय
े दर (Applicable Rate) रनररृत करण्यासाठी प्रचालन व परररक्षण खचाची
रवभागणी करण्यात येइल. सवलती / दं ड यामुळे महसुलात येणारी तूि/ऄरधक्य मूळ
दर रनररृत करतांना रवचारात घेतले जाणार नाही.
10. जलप्रशुल्क रनररृत करण्यासाठीची ततवे अरण पद्धत :
10.1 कृषी :
(1)

मूळ दर हा शासकीय ईपसा कसचन योजना (ईकसयो) यांसाठीचा खचव (रवद्युत अकार,
ईकसयोंच्या शीषव कामाचा दे खभाल/ दु रुस्ती व पररचालन खचव) वगळू न 19% प्रचालन
व परररक्षण खचावर

अधाररत ऄसेल अरण तो प्रवाही कसचनासाठीच्या महाराष्ट्र

सहकारी संस्था ऄरधरनयम 1960 व महाराष्ट्र कसचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडू न
व्यवस्थापन ऄरधरनयम 2005 ऄंतगवत नोंदणीकृत पाणी वापर संस्थांना लागू ऄसेल.
(2)

रबी हंगामासाठीचा घनमापन दर हा प्रवाही कसचनासाठीचा मूळ दर ऄसेल. खरीप
हंगामासाठी तो मूळ दराच्या ५०% व ईन्हाळी हंगामासाठी तो 150% लागू ऄसेल.
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(3)

जलप्रशुल्क अकारण्याच्या ईद्देशाने कोकण व रवदभव रवभागासाठी अरण ईववररत
महाराष्ट्रासाठी खरीप, रबी, ईन्हाळी हंगामाचा कालावधी खालीलप्रमाणे ऄसेल;
हं गाम

ईववररत महाराष्ट्रासाठी कालवधी

कोकण व रवदभव रवभागासाठी कालवधी

1 जुलै ते 14 ऑक्िोबर

1 जुलै ते 14 नोव्हेंबर

15 ऑक्िोबर ते 28 फेब्रुवारी

15 नोव्हेंबर ते 31 माचव

1 माचव ते 30 जुन

1 एरप्रल ते 30 जुन

खरीप
रबी
ईन्हाळी
(4)

राज्यातील शासकीय ईकसयोंखालील क्षेत्रासाठी प्रवाही कसचनासाठीचा मूळ दर
ऄरधक ईकसयोसाठीचा खचव रवद्युत अकार, ईकसयोंच्या शीषव कामाचा दे खभाल
दु रुस्ती व पररचालन खचव यावर अधाररत ऄसेल. ( ईववररत ८१ % ऄसा खचव वरील
पररच्छे द ९ मध्ये नमूद केल्या नुसार आतर प्रवगाच्या वापरकतयांमध्ये रवभागण्यात
येइल). शासकीय ईकसयोंसाठीचे योजना-रनहाय जलप्रशुल्क संबंरधत नदी-खोरे
ऄरभकरण मागील जलप्रशुल्क अदे शामध्ये रदलेल्या पद्धतीनुसार रनररृत केले
जातील.

(5)

लाभक्षेत्रातील तसेच कालव्यापासून ककवा साठवण तलावाच्या पूणव संचय पातळी
(FRL) पासून महाराष्ट्र भूजल ( रवकास व व्यवस्थापन ) ऄरधरनयम, २००९ मधील
कलम २६ मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदींनुसार प्रभाव क्षेत्रातील रवरहरींवरील नगदी
रपकांसाठी ( ईदा. उस , कापूस , केळी व फळबागा आ.) ऄनुज्ञय
े दराच्या 50% दर
लागू ऄसेल.

(6)

पाणी वापर संस्था स्थापनेस प्रोतसाहन दे ण्यासाठी, वैयष्क्तक शेतकऱ्यांना प्रवाही
कसचनाचा दर हा मूळ दराच्या 125% दर लागू ऄसेल.

(7)

खाजगी ईकसयोंसाठी मूळ दराच्या ६५% नुसार ऄनुज्ञय
े दर ऄसेल;
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खाजगी ईपसा कसचन योजनांचे स्त्रोतरनहाय दर
ऄ.

वगववारी

पाणीपुरवठा स्त्रोत

(1)

(2)

(3)

1

अरॄारसत पाणी पुरवठा

क्र.

2

मोठ्या प्रकल्पांचे जलाशय
मध्यम प्रकल्पांचे जलाशय, मोठ्या

दर
(मूळ दराच्या ६५ %)
(4)
ऄनुज्ञेय दराच्या 125%
ऄनुज्ञेय दर

व मध्यम प्रकल्पांचे कालवे,
साठवण तलाव
3

वहन व्ययासह रनयंरत्रत
पाणी पुरवठा

धरणाच्या खालच्या बाजूचा नदीचा

ऄनुज्ञेय दर

रनयंरत्रत भाग / ईध्वव भागातील
जलाशयाचा अधार ऄसलेले को.
प. बंधारे / जलरवद्युत केंद्राचे
ऄवजल

4

ऄंशतः अरॄारसत पाणी
पुरवठा

लघु प्रकल्पांचे कालवे,

ऄनुज्ञेय दराच्या 50%

जलशयाचा अधार नसलेले को.
प. बंधारे व कोणताही बंधारा
नसलेली ऄरनयंरत्रत व्यवस्था.

5

पाणी वापरकतया गिाने

पाणी वापरकतया गिाने रकमान ८

स्वखचाने बांधलेला व

मरहन्यांच्या पाणी वापराच्या क्षमते

स्वखचाने व्यवस्थापन होत
ऄसलेले धरण / बंधारा

आतका स्वखचाने बांधलेला व
स्वखचाने व्यवस्थापन होत
ऄसलेले धरण / बंधारा
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ऄनुज्ञेय दराच्या 16%

(8)

खाजगी ईरसयों ऄंतगवत नोंदणीकृत पाणी वापर संस्थांना ईपरोक्त दरात २५%
सवलत दे ण्यात येइल.

(9) खाजगी ईकसयोंच्या लाभार्थ्यांनी स्वखचाने स्रोतांच्या जागी बंरदस्त रवतरण नरलकेवर
जलमापक यंत्र बसवावीत. संक्रमण कालावधीत जलमापक यंत्र

बसवेपयंत

खाजगी/वैयष्क्तक ईपसारसचंन धारकाची अकारणी पंपाच्या रवसगाच्या अधारे ककवा
प्रमारणत ड्युिीद्वारे करावी. मात्र ही सवलत या अदे शाच्या रदनांकापासून केवळ १
वषासाठी ऄनुज्ञय
े राहील. यानंतर प्रवाही कसचनासाठी ऄनुज्ञय
े दराच्या 2 पि दराने
अकारणी करावी.
(10) खाजगी ईकसयो यांनी जलमापक यंत्र न बसवल्यास / जलमापक यंत्र बंद पडल्यास /
जलमापक यंत्र मध्ये फेरफार केल्याचे रनदशवनास अल्यास प्रतयक्ष कसचन क्षेत्र व
प्रमारणत

ड्युिीवर

अधाररत

पाण्याचे

पररमाण

पररगरणत

करून

प्रवाही

जलप्रशुल्काच्या ऄनुज्ञय
े दराच्या 2.0 पि दराने अकारणी केली जाइल.
(11) शासन रनणवय रद. 0२/0५/२०१७ ऄनुसार, ठोक पाणी पुरवठा गिाने रवकेंद्रीत
पाणीसाठया पयवत पाणी ईपलब्ध करुन रदल्यास, संबंरधत वहन व्यवस्थेच्या म्हणजेच
प्रवाही ककवा ईपसा ऄनुरुप वरील पररच्छे द 10.1 च्या ईप-पररच्छे द (१), (४) अरण (६)
मध्ये

नमूद केल्यानुसार जलप्रशुल्क लागू राहील. नैसर्भगक प्रवाहाद्वारे रवकेंरद्रत

साठ्यापयंत रनयरमत पाणी पुरवठा केल्यास १०% वहन व्यय अकारले जाइल. मात्र
जर लाभार्थ्यांने कालव्याव्दारे बंरदस्त नरलकेद्वारे रवकेंरद्रत साठ्यापयंत पाणी
घेतल्यास, वहन व्यय अकारला जाणार नाही.
(12) मतस्यशेतीकररता रसचंनासाठीचे घनमापन दर ऄनुज्ञय
े राहतील.
(13) ज्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना लाभक्षेत्रात पयायी जरमनी रदलेल्या अहेत तयांना
ऄनुज्ञय
े
दराच्या 75% दराने अकारणी करण्यात यावी. तसेच, प्रकल्पग्रस्त
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शेतकऱ्यांनी स्वखचाने ईपसा कसचन राबवल्यास ऄनुज्ञय
े दराच्या ५०% दराने
अकारणी करावी.
(14) खरीप रपक लांबल्यामुळे रबीमध्ये पाणी घेतले ऄथवा रबी रपकासाठी ईन्हाळी हंगामात
पाणी घेतले तर लांबलेल्या कसचनाच्या अवतवनासाठी ततसम खरीप / रबी दराने
अकारणी करावी.
(15) प्रकल्पावरील प्रथम वषाच्या कसचनासाठी (चाचणी कसचन) जलप्रशुल्काची अकारणी
करू नये.
(16) वैयष्क्तक शेतकऱ्यांनी अधुरनक पध्दतीचा (सूक्ष्म कसचन) ऄवलंब करून जलमापक
यंत्र द्वारे घनमापन पद्धतीने पाणी घेतले तर तयांना ऄनुज्ञय
े दराच्या 75 % दराने
अकारणी करावी. नोंदणीकृत पाणी वापर संस्थांनी घनमापन पद्धतीने पाणी मोजून
घेउन सुक्ष्म कसचन केल्यास नोंदणीकृत पाणी वापर संस्थेसाठी प्रवाही कसचनासाठी
ऄनुज्ञय
े केलेल्या दराच्या ७५% दराने अकारणी करावी.
(17) हंगाम सुरु होण्यापूवी तया हंगामाच्या जलप्रशुल्काची पूणव अगाउ ऄदायगी केली
ऄसेल तर तया हंगामासाठी ऄनुज्ञय
े दरामध्ये 10 % सवलत रदली जाइल.
(18) माजी मालगुजारी तलावांच्या पाणीवापराचे दर सवोच्च न्यायालयाच्या केस क्र.
रसव्हील ऄपील क्र. 2475 (1968) रद. 16/08/1978 च्या रनणवया नुसार राहतील.
(19) ऄनुज्ञय
े कालावधी नंतर केलेल्या रवलंरबत ऄदायगी कररता वार्भषक 10% दराने
दं डातमक व्याज अकारावे.
(20) जलसंपदा रवभागाची पूवप
व रवानगी न घेता कसचनासाठी ईपलब्ध करून रदलेल्या
पाण्याचा औद्योगीक वापर होत ऄसल्याचे रनदशवनास अल्यास औद्योगीक वापरासाठी
लागू ऄसलेल्या दराच्या 2.0 पि दराने अकारणी करावी.
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10.2 घरगुती :
(1)

मूळ दर हा २२% प्रचालन व परररक्षण खचावर अधाररत ऄसेल.

(2)

मूळ घनमापन दर हा सवव हंगामासाठी

एकच ऄसेल, व तो पुरवठाच्या स्रोताशी

रनगरडत ऄसेल.
(3)

ऄनुज्ञय
े दर महानगरपारलकांना मूळ दराच्या 125%, आतर नागरी स्थारनक स्वराज्य
संस्थांना मूळ दराच्या 90% अरण ग्रामपंचायतींना मूळ दराच्या 75% ऄसेल.

(4)

पाणी पुरवठ्याच्या स्त्रोत रनहाय ऄनुज्ञय
े दर खालील प्रमाणे ;
घरगुती पाणीवापराचे स्त्रोतरनहाय दर

ऄ.
क्र.
ऄ)

वगववारी

पाणी पुरवठ्याच्या स्त्रोत

दर

अरॄारसत पाणी

जलाशय / कालवा नसलेले साठवण तलाव

ऄनुज्ञय
े दर

वहन व्ययासह

धरणाच्या खालील बाजूचा नदीचा रनयंरत्रत

ऄनुज्ञय
े

रनयंरत्रत पाणी

भाग / जलाशयाचा अधार ऄसलेला को.

पुरवठा

प. बंधारा / जलरवद्युत केंद्रातील ऄवजल

पुरवठा
ब)

क)

ऄंशतः अरॄारसत
पाणी पुरवठा

जलाशयाचा अधार नसलेला को. प. बंधारा
/ को. प. बंधारा ककवा कोणताही बंधारा

दराच्या 2.0

ऄनुज्ञय
े
दराच्या 50%

नसलेली ऄरनयंरत्रत नदी
ड)

पाणी वापरकतया

पाणी वापरकता गि (ग्रामपंचायत /

गिाने प्रमाणशीर

नगरपारलका / महानगरपारलका व ततसम

खचाचा वािा

आतर संस्था) यांनी धरण / बंधारा / को.प.

ईचलेला ऄसेल

बंधारा याचा प्रमाणशीर खचाचा वािा
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* खालील
रिप पहावी.

ऄ.
क्र.

वगववारी

पाणी पुरवठ्याच्या स्त्रोत

दर

ईचलेला ऄसेल.
आ)

पाणी वापरकतया

पाणी वापरकता गि (ग्रामपंचायत /

गिाने पायाभूत

नगरपारलका / महानगरपारलका व ततसम

सुरवधा रनमाण

आतर संस्था) यांनी धरण / बंधारा / को.प.

केली अरण तयाची

बंधारा स्वखचाने बांधला.

ऄनुज्ञय
े
दराच्या 16%

दे खभाल केली.
* रिप: १) पाणी वापरकतयाला वहन व्यय सोसावयाचा अहे . जलसंपदा रवभागाला
बाष्ट्पीभवन व्यय सोसावयाचा अहे .
२) जुन्या करारासाठी पायाभूत सुरवधांचा पूणव/प्रमाणशीर खचव ईचलण्याबाबत
ककवा नरवन प्रकल्पाच्या रनयोजनाच्या िप्प्यात पायाभूत सुरवधांचा खचव
ईचलण्याबाबत सहमती झाल्यानुसार ककवा पाणी वापर गिाने धरणाच्या
खालील बाजूस पाणी वापरासाठी तयाच्या वार्भषक मागणी एवढ्या क्षमतेच्या
बंधारा / बांध बांधला ऄसल्यास, ऄदा केलेल्या खचाच्या प्रमाणात जलप्रशुल्क
ऄनुज्ञय
े दराच्या 16% लागू ऄसेल. ऄशा पाणी वापर गिाने पाणी वािपाच्या
प्रमाणशीर खचापैकी रदलेली कोणतीही रक्कम ही अगाउ जलप्रशुल्क
समजण्यात येइल अरण ते ऄनुज्ञय
े दराच्या 16% सवलतीच्या जलप्रशुल्काच्या
तुलनेत समायोरजत केले जातील. सवलतीचे दर रकती वषांसाठी लागू ऄसेल
याची गणना १०% व्याजासह (Net Present Value, NPV) पद्धतीने काढण्यात
येइल. अगाउ प्रशुल्काचे पूणव समायोजन केल्यावर संबंरधत ऄनुज्ञय
े पूणव दर
लागू होतील.
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(5) महानगरपारलकांसोबत ऄष्स्ततवातील करारनाम्यानुसार वार्भषक मागणी मंजूर करतेवळ
े ी
व्यापारी वापराचे स्वतंत्रपणे पररमाण रनररृत केले जाइल अरण तयाला योग्य व्यापारी दर
म्हणजेच महानगरपारलकेच्या ऄनुज्ञय
े दराच्या पाच पि दर अकारला जाइल.
(6) राज्य शासनाच्या प्रचरलत धोरणानुसार खाजगी व ऄन्य रवकासकांनी रवकरसत केलेल्या
खाजगी नागरी वसाहती (Townships) यांना ठोक पाणीपुरवठा गिाने पुररवलेल्या
पाण्यास तया ज्या क्षेत्रात ऄसतील तया संबंरधत नागरी स्थारनक संस्थां ऄथवा ग्राम
पंचायतीच्या ऄनुज्ञय
े दराच्या पाच पि दर अकारला जाइल.
(7)

व्यापारी संस्था /खाजगी वसाहती / नागरी वसाहती (Townships) साठी जलप्रशुल्क
चालू ऄसे पयंत वापरलेल्या पाण्याकररता व्यापारी दराने जलप्रशुल्क अकारण्यात
येइल व बांधकाम पूणव झाल्यावर (वापर परवाना O.C.रमळालेनंतर) होणाऱ्या
पाणीवापरासाठी संबंरधत नागरी स्थारनक संस्थां ऄथवा ग्राम पंचायतीच्या ऄनुज्ञय
े
दराच्या पाच पि दर अकारला जाइल. दोन्ही वापर एकाच वेळी चालू ऄसल्यास
तयासाठी वेगवेगळे जलमापक यंत्र बसवावेत व तयानुसार अकारणी करावी

(8)

लाभक्षेत्रातील तसेच कालव्यापासून ककवा साठवण तलावाच्या पूणव संचय पातळी
(FRL) पासून महाराष्ट्र भूजल ( रवकास व व्यवस्थापन ) ऄरधरनयम , २००९ मधील
कलम २६ मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदींनुसार प्रभाव क्षेत्रातील रवहीरींवर ठोक
पाणीवापरकता गि ऄवलंबून ऄसेल, तर तयांना जलप्रशुल्क ऄनुज्ञय
े दराच्या 50% दर
लागू ऄसेल.

(9) मंजूर पाणी कोट्याच्या 100% पयंत वार्भषक पाणी वापराकररता

ऄनुज्ञय
े दर

अकारण्यात यावा. 100%ते 125% पाणी वापराकररता ऄनुज्ञय
े दराच्या 1.50 पि दर
अरण 125% पेक्षा जास्त वापरास ऄनुज्ञय
े दराच्या 3.0 पि दर ऄसतील.
(10) “प्रदू षण करणाऱ्याने ककमत चुकवावी” या ततवानुसार नागरी स्थारनक स्वराज्य
संस्थांनी सांडपाणी नैसर्भगक प्रवाहामध्ये ऄथवा कालव्यात सोडण्यापूवी तयावर महाराष्ट्र
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प्रदू षण रनयंत्रण मंडळाच्या प्रमारणत मानकांनुसार प्ररक्रया करणे गरजेचे अहे . नागरी
स्थारनक स्वराज्य संस्थांनी तयांच्या पाणी वािपाच्या अधारावर सांडपाणी प्ररक्रया
प्रकल्प (STP) स्थारपत केलेला नसल्यास अरण/ ऄथवा तो पूणव क्षमतेने कायवरत
नसल्यास मंजूर पाणी कोिा ऄथवा प्रतयक्ष पाणी वापर यापैकी जे ऄरधक ऄसेल तयास
ऄनुज्ञय
े दराच्या २.0 पि दराने अकारणी केली जाइल.
(11) नागरी स्थारनक स्वराज्य संस्थांना प्ररक्रया केलेले सांडपाणी वापरण्याचा हक्क अहे .
मात्र प्ररक्रया केलेले पाणी पुनवापरासाठी बंरदस्त नरलकेद्वारे प्ररक्रया केंद्रावरून (नदी
नाल्यामध्ये न सोडता) ईचलणे अवश्यक राहील. ऄसे पाणी शेतीसाठी पुररवल्यास या
साठीचा दर नैसर्भगक पाण्याच्या कसचनासाठी रवरहत केलेल्या दराच्या ६०% पेक्षा जास्त
नसावा. तसेच ऄशा पाणी वापराचा तपशील ठोक पाणीपुरवठा गिास सादर करावा.
प्ररक्रया केलेले पाणी नैसर्भगक प्रवाहात सोडल्यास तयावर ठोक पाणी पुरवठा गिाचे
रनयंत्रण ऄसेल.
(12) करारनामा न करता पाणी वापरल्यास ऄनुज्ञय
े दराच्या 2.0 पि दराने अकारणी
करावी.
(13) ठोक पाणीपुरवठा गिाची पूवप
व रवानगी न घेता नागरी स्थारनक स्वराज्य संस्था
रपण्याच्या पाण्याचे पाणीहक्कातून औद्योरगक वापरकतयास पाणी पुरवठा करत
ऄसल्याचे रनदशवनास अल्यास ऄशा पाणी वापरासाठी ऄनुज्ञय
े औद्योरगक दराच्या 3.0
पि दराने पूवल
व क्षी प्रभावाने अकारणी करावी.
(14) मीिर चालू नसल्यास / काढू न ठे वले ऄसल्यास / छे डछाड केली ऄसल्यास / चुकीचे
ररडींग दाखवत ऄसलयाचे अढळू न अल्यास मीिर दु रुस्त करण्यासाठी अरण चालू
करण्यासाठी एक मरहन्याची नोिीस रदली जाइल. या कालावधीतील मंजूर पाणी
अरक्षण ऄथवा प्रतयक्ष वापर यापैकी जे जादा ऄसेल तया पररमाणास ऄनुज्ञय
े दराच्या
१.५ दराने अकारणी करावी. रवरशष्ट्ि स्थारनक पररष्स्थती रवचारात घेवून मीिर
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दु रुस्ती कालावधीस एक मरहन्याची मुदत वाढ दे ता येइल. हा दोष ९० रदवसामध्ये
दु रुस्त न केल्यास ऄनुज्ञय
े दराच्या २ दराने अकारणी करावी.
(15) ऄनुज्ञय
े कालावधी नंतर केलेल्या रवलंरबत ऄदायगी कररता वार्भषक 10% दराने
दं डातमक व्याज अकारावे.
10.3

औद्योरगक :

(1)

मूळ दर हा 59% प्रचालन व परररक्षण खचव वर अधाररत ऄसेल.

(2)

मूळ घनमापन दर हा सवव हंगामासाठी

एकच ऄसेल, व तो पुरवठाच्या स्रोताशी

रनगरडत ऄसेल.
(3)

मूळ दर (BR) हे स्त्रोतरनहाय खारललप्रमाणे वगीकरणावर अधाररत ऄसतील अरण
तयाबरोबरच नैसर्भगक प्रवाहात ऄथवा कालव्यात सोडण्यापवी सांडपाण्यावर महाराष्ट्र
प्रदू षण रनयंत्रण मंडळाच्या रवहीत गुणवत्ते साठी शुष्ध्दकरण प्ररक्रया करण्याच्या
ऄिीच्या अधीन राहील.

(4)

मूळ दर हा प्ररक्रया ईद्योग, औष्ष्ट्णक केंद्राप्रमाणे शीतकरण प्ररक्रयेसाठी वापर करणारे
ईद्योग अरण वस्तुरनमाण ईद्योग यांना लागू ऄसेल. पाण्याचा कच्चा माल म्हणून
वापरणारे ईद्योग जसे बािलीबंद पाणी, शीतपेय,े आथेनॉल व मद्य रनर्भमती ईद्योग, ईस
प्ररक्रया ईद्योगातील सहईजारनमीती अरण आतर ततसम ईद्योग यांना ऄनुज्ञय
े दराच्या
25 पि दर लागू ऄसेल.
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औद्योरगक पाणी पुरवठयाच्या स्त्रोतरनहाय दर
ऄ.
क्र.
ऄ)

वगववारी
अरॄारसत पाणी

पाणी पुरवठ्याच्या स्त्रोत
जलाशय / कालवा नसलेले साठवण तलाव

ऄनुज्ञेय दर
मूळ दर

पुरवठा
ब)

वहन व्ययासह

धरणाच्या खालील बाजूचा नदीचा रनयंरत्रत भाग

रनयंरत्रत पाणी

/ जलाशयाचा अधार ऄसलेला को. प. बंधारा /

पुरवठा
क)

मूळ दराच्या 2.0

जलरवद्युत केंद्रातील ऄवजल

ऄंशतः अरॄारसत

जलाशयाचा अधार नसलेला को. प. बंधारा /

पाणी पुरवठा

को. प. बंधारा ककवा कोणताही बंधारा नसलेली

मूळ दराच्या 50%

ऄरनयंरत्रत नदी
ड)

पाणी वापरकतया

पाणी वापरकता गि (पाणी प्ररक्रयेसाठी

गिाने प्रमाणशीर

वापरणारा ईद्योग ककवा पाणी कच्चा माल म्हणून

खचाचा वािा

वापरणारा ईद्योग) यांनी धरण / बंधारा / को.प.

ईचलेला ऄसेल

बंधारा याचा प्रमाणशीर खचाचा वािा ईचलेला

* खालील रिप पहावी.

ऄसेल.
* रिप: १) पाणी वापरकतयाला वहन व्यय सोसावयाचा अहे . जलसंपदा रवभागाला बाष्ट्पीभवन व्यय
सोसावयाचा अहे.
२) पायाभूत सुरवधांचा पूणव/प्रमाणशीर खचव ईचलण्याबाबत ककवा नरवन प्रकल्पाच्या
रनयोजनाच्या िप्प्यात पायाभूत सुरवधांचा खचव ईचलण्याबाबत सहमती झाल्यानुसार ककवा
पाणी वापर गिाने धरणाच्या खालील बाजूस पाणी वापरासाठी तयाच्या वार्भषक मागणी
एवढ्या क्षमतेच्या बंधारा / बांध बांधला ऄसल्यास, ऄदा केलेल्या खचाच्या प्रमाणात
जलप्रशुल्क ऄनुज्ञय
े दराच्या 16% लागू ऄसेल. ऄशा पाणी वापर गिाने पाणी वािपाच्या
प्रमाणशीर खचापैकी रदलेली कोणतीही रक्कम ही अगाउ जलप्रशुल्क समजण्यात येइल
अरण ते ऄनुज्ञेय दराच्या 16% सवलतीच्या जलप्रशुल्काच्या तुलनेत समायोरजत केले
जातील. सवलतीचे दर रकती वषांसाठी लागू ऄसेल याची गणना १०% व्याजासह Net
Present Value पद्धतीने काढण्यात येइल. अगाउ प्रशुल्काचे पूणव समायोजन केल्यावर
संबरं धत ऄनुज्ञय
े पूणव दर लागू होतील.
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(5) ईद्योगांसोबत करारनामा करतेवळ
े ी “ ईद्योगातील घरगुती वापर ” याचे स्वतंत्रपणे
पररमाण रनररृत केले जाइल अरण तयाला सदर ईद्योग ज्या क्षेत्रात ऄसेल तया संबंरधत
नागरी स्थारनक संस्थां ऄथवा ग्राम पंचायतीच्या ऄनुज्ञय
े दर अकारला जाइल. पाणी
ठोक पाणी पुरवठा गिाने सदर वापर मंजूर करावा अरण अवश्यकतेनुसार मीिर सह
पायाभूत सुरवधा आतयादी बाबत पूतवता केल्यानंतर करारात तशी तरतूद करावी.
(6)

लाभक्षेत्रातील तसेच कालव्यापासून ककवा साठवण तलावाच्या पूणव संचय पातळी
(FRL) पासून महाराष्ट्र भूजल ( रवकास व व्यवस्थापन ) ऄरधरनयम , २००९ मधील
कलम २६ मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदींनुसार प्रभाव क्षेत्रातील रवहीरींवर ठोक
पाणीवापरकता गि ऄवलंबून ऄसेल, तर तयांना जलप्रशुल्क मूळ दराच्या 50% दर
लागू ऄसेल.

(7)

मंजूर पाणी कोट्याच्या 100% पयंत वार्भषक पाणी वापराकररता

ऄनुज्ञेय दर

अकारण्यात यावा. 100%ते 125% पाणी वापराकररता ऄनुज्ञय
े दराच्या 1.50 पि
दर अरण 125% पेक्षा जास्त वापरास ऄनुज्ञय
े दराच्या 3.0 पि दर ऄसतील.
(8)

कृषी ईद्योग जसे कुक्कुिपालन, भात रगरणी, दु ग्ध व्यवसाय, मक्यावरील प्ररक्रया,
वनस्पती तुप आ. साठी ऄनुज्ञय
े दराच्या ७५ % दराने अकारणी करावी. मात्र उस, मका
आतयादी पासून ऄल्कोहोल, आथेनॉल रनर्भमतीसाठी तसेच वायनरी ब्रुवरीसाठी ही
सवलत ऄनुज्ञय
े ऄसणार नाही

(9) “प्रदू षण करणाऱ्याने ककमत चुकवावी” ततव - ईद्योगांनी सांडपाणी नैसर्भगक प्रवाहामध्ये
ऄथवा कालव्यात सोडण्यापूवी तयावर महाराष्ट्र प्रदू षण रनयंत्रण मंडळाच्या प्रमारणत
मानकांनुसार प्ररक्रया करणे गरजेचे अहे . ईदयोगांनी तयांच्या पाणी वािपाच्या अधारावर
सांडपाणी प्ररक्रया प्रकल्प

(Effulent Treatment Plant) स्थारपत केलेला नसल्यास

अरण तो पूणव क्षमतेने कायवरत नसल्यास मंजूर पाणी कोिा ऄथवा प्रतयक्ष पाणी वापर
यापैकी जे ऄरधक ऄसेल तयास ऄनुज्ञय
े दराच्या २.0 पि दराने अकारणी केली जाइल.
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(10) एखादा ईद्योग पाण्याचा पुनवापर करुन पाणी वापर कमी करत ऄसल्यास
पुनवापराच्या सहृयाने नक्त पाणी मागणी रकमान 75% च्या मयादे पयंत वा तयापेक्षा
कमी करीत ऄसेल तर ऄनुज्ञय
े दराच्या 75% दराने अकारणी करावी. तथारप,
याबाबतची खातरजमा कायवकारी ऄरभयंता यांचेपेक्षा कमी दजा नसलेल्या ऄरधकाऱ्याने
करणे अवश्यक अहे .
(11) ईद्योगांना प्ररक्रया केलेले सांडपाणी वापरण्याचा अरधकार अहे . मात्र प्ररक्रया केलेले
पाणी पुनवापरासाठी प्ररक्रया केंद्रावरून बंरदस्त नरलकेद्वारे (नदी नाल्यामध्ये न सोडता)
ईचलणे अवश्यक राहील. ऄसे पाणी शेतीसाठी पुररवल्यास या साठीचा दर नैसर्भगक
पाण्याच्या कसचनासाठी रवरहत केलेल्या दराच्या ६०% पेक्षा जास्त नसावा. तसेच ऄशा
पाणी वापराचा तपशील जलसंपदा रवभागास सादर करावा.
(12) करारनामा न करता पाणी वापरल्यास ऄनु ज्ञय
े दराच्या 2.0 पि दराने अकारणी
करावी.
(13) ईद्योगांनी शून्य द्रव रवसगव (Zero Liquid Discharge) तंत्रज्ञानाचा ऄवलंब केला अरण
तयांच्या प्रणाली मधील व्यय, बाष्ट्पीभवन अरण प्ररक्रयेतील वापर यासाठी वािपाच्या
२५% पयंत पाणीवापर केला तर तया पाणी वापरास ऄनुज्ञय
े दराच्या फक्त २५%
जलप्रशुल्क अकारले जाइल.
(14) मीिर चालू नसल्यास / काढू न ठे वले ऄसल्यास / छे डछाड केली ऄसल्यास / चुकीचे
ररडींग दाखवत ऄसलयाचे अढळू न अल्यास मीिर दु रुस्त करण्यासाठी अरण चालू
करण्यासाठी एक मरहन्याची नोिीस रदली जाइल. या कालावधीतील मंजूर पाणी
अरक्षण ऄथवा प्रतयक्ष वापर यापैकी जे जादा ऄसेल तया पररमाणास ऄनुज्ञय
े दराच्या
१.५ दराने अकारणी करावी. रवरशष्ट्ि स्थारनक पररष्स्थती रवचारात घेवून मीिर
दु रुस्ती कालावधीस एक मरहन्याची मुदत वाढ दे ता येइल. हा दोष ९० रदवसामध्ये
दु रुस्त न केल्यास ऄनुज्ञय
े दराच्या २ दराने अकारणी करावी.
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(15) ऄनुज्ञय
े कालावधी नंतर केलेल्या रवलंरबत ऄदायगी कररता वार्भषक 10% दराने
दं डातमक व्याज अकारावे.
11. हमी शुल्क व दं डनीय अकारणी:
ईपलब्ध पाण्याचा आष्ट्ितम वापर व्हावा, अररक्षत पाणी रवना वापर राहू नये यासाठी
रबगरकसचन वापरकतयास िप्पा रनहाय पाणीवापराच्या रनयोजनाची मुभा दे ण्यात येत
अहे. रबगर कसचन पाणी वापर कता तयांना मंजूर पाणी वापराचा रवरनयोग िप्प्या
िप्प्यात करणार ऄसल्यास याबाबतचे रनयोजन तयांनी जलसंपदा रवभागास करार
करणे पूवी दे ण्यात यावे. तशी तरतुद करारात करण्यात यावी. जलप्रशुल्काची
अकारणी या िप्पा रनयोजनामधील पाणी वापरानुसार करण्यात यावी मात्र ईववररत
पाण्याच्या पररमाणावर (एकूण मंजूर पाणी - िप्पा रनयोजनातील पाणी) ५% दराने
हमीशुल्काची अकारणी करावी. तसेच प्रतयक्ष पाणी वापर व िप्पा रनयोजनातील
पाणी वापर यात १०% पेक्षा जास्त रवचलन ऄसल्यास पुढील प्रमाणे अकारणी
करावी.
प्रतयक्ष पाणी वापर िप्पा रनयोजनातील पाणी वापराच्या पररमाणाच्या ९०% पेक्षा कमी
ऄसल्यास िप्पा रनयोजनातील पररमाणाच्या ९०% आतक्या पररमाणावर अकारणी
करावी. प्रतयक्ष वापर हा िप्पा रनयोजनातील पररमाणाच्या ९०% ते 10०% या मयादे त
ऄसल्यास ऄनुज्ञय
े दराने अकारणी करावी. मात्र प्रतयक्ष वापर िप्पा रनयोजनातील
पररमाणाच्या 10०% पेक्षा जास्त ऄसल्यास ऄशा जास्तीच्या पररमाणावर मानक
दराच्या 1.50 पि दराने अकारणी करावी. ऄरधक स्पष्ट्ितेसाठी ईदाहरणादाखल
अकडे मोड खालील प्रमाणे अहे ;
समजा, एका वापरकतयाने 5 वषांकररता 100 दलघमी रबगर कसचन पाणी वापरासाठी
जलसंपदा रवभागाशी करारनामा केला अहे . तया वापरकतयास 100 दलघमी पाणी 4
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र्थ्या वषापासून लागणार अहे व परहल्या 3 वषातील तयाची गरज ऄनुक्रमे 50, 60 व
80 दलघमी अहे . ही िप्पारनहाय पाण्याची गरज करारनाम्यात नमूद केली जाइल.
सदर पाणी वापराची प्रशुल्क अकारणी पुढीलप्रमाणे राहील.
1.

वषव एक

50 दलघमी X ऄनुज्ञय
े दर + ईववररत 50 दलघमी
वर ऄनुज्ञय
े दराच्या 5% प्रमाणे हमीशुल्क अकार

2.

वषव दोन

60 दलघमी X ऄनुज्ञय
े दर + ईववररत 40 दलघमी
वर ऄनुज्ञय
े दराच्या 5% प्रमाणे हमीशुल्क अकार

3.

वषव तीन

80 दलघमी X ऄनुज्ञय
े दर + ईववररत 20 दलघमी
वर ऄनुज्ञय
े दराच्या 5% प्रमाणे हमीशुल्क अकार

4.

वषव चार व पाच

100 दलघमी X ऄनुज्ञय
े दर

दं डनीय अकारणी-:
तथारप ईपरोक्त िप्पेरनहाय पररमाणानुसार प्रतयक्ष पाणी वापर झाला नसेल व तयात
10% पेक्षा जास्त तफावत ऄसेल तर वर नमूद घरगुती / औद्योरगक पाणी वापराच्या
प्रवगातील दं डातमक दरांनुसार कायववाही करावी.
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