
राज्यातील कृषी सिंचनाच्या वापरकर्त्यांिंाठी 
घनमापन पध्दतीने परुवावयाच्या पाणीपट्टीच े
प्रचललत दर तिंेच क्षेत्र व लपक आधारीत प्रचललत 
जलदर यािं पनुश्च: मुदतवाढ देणेबाबत...                                                     

          महाराष्ट्र शािंन 
जलिंंपदा लवभाग 

शािंन लनणणय क्रमाकं : लबसिंआ-2019/प्र.क्र.153/सिंव्य (धोरण) 
मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
लदनांक : 30/12/2021. 

िंंदभण :-  
1) महाराष्ट्र जलिंंपत्ती लनयमन प्रालधकरणाचे आदेश क्र.1/2018 लद.11.01.2018 व शुध्दीपत्रक  

आदेश क्र.2/2018 
2) जलिंंपदा लवभाग, शािंन लनणणय क्र.िंंकीणण-2014/43/14सिंव्य (धोरण) लद.27.02.2018.  
3) जलिंंपदा लवभाग,शािंन लनणणय क्र. िंकंीणण-201443/14सिंव्य (धोरण) लद.17.10.2018. 
4) शािंनपत्र क्रमांक िंंलकणण-2019/153/19/लिं.व्य.(धो), लद.21.04.2020. 
5) महाराष्ट्र जलिंपंत्ती लनयमन प्रालधकरणाच ेक्र.मजलनप्रा/2020/जलदर (20-23)/ मुदतवाढ/324/,     
     लद.02.07.2020 चे पत्र. 
6) शािंन लनणणय क्रमाकं लबसिंआ-2019/प्र.क्र.153  /सिंव्य (धोरण), लद.31.07.2020.  
7) महाराष्ट्र जलिंपंत्ती लनयमन प्रालधकरणाच ेक्र.मजलनप्रा/2020/जलदर (20-23)/ मुदतवाढ/10/,     
     लद.05.01.2021 चे आदेश. 
8) शािंन लनणणय क्रमांक लबसिंआ-2019/प्र.क्र.153  /सिंव्य (धोरण), लद.19.01.2021. 
9) शािंनपत्र क्रमांक िंंलकणण-2019/153/19/लिं.व्य.(धो), लद.29.06.2021 चे पत्र. 
10) महाराष्ट्र जलिंंपत्ती लनयमन प्रालधकरणाचे क्र.मजलनप्रा/2020/जलदर (20-23)/ मुदतवाढ/288/,     
      लद.30.06.2021 चे आदेश. 
11) शािंन लनणणय क्रमांक लबसिंआ-2019/प्र.क्र.153  /सिंव्य (धोरण), लद.29.07.2021. 
12) शािंनपत्र क्रमांक िंंलकणण-2019/153/19/लिं.व्य.(धो), लद.22.12.2021 चे पत्र. 
13) महाराष्ट्र जलिंंपत्ती लनयमन प्रालधकरणाचे क्र.मजलनप्रा/2020/जलदर (20-23)/ मुदतवाढ/667/,     
      लद.29.12.2021 चे आदेश 

 

प्रस्तावना :-  
महाराष्ट्र जलिंंपत्ती लनयमन प्रालधकरणाचे आदेश क्र.1/2018 लदनांक 11 जानेवारी, 2018 तिंेच 

शुध्दीपत्रक आदेश क्र.1/2018 व शुध्दीपत्रक आदेश क्र.2/2018 नुिंार महाराष्ट्र राज्यात घरगुती, औद्योलगक व 
कृलष सिंचन प्रयोजनार्ण वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यािंाठी 1 फेब्रवूारी 2018  ते 30 जून 2020 या कालावधीिंाठी 
ठोक जलदराचे पनुर्ववलोकन व िंधुारणा आदेश िंंदभाधीन क्र.2 चा शािंन लनणणय अंमलबजावणीिंाठी लनगणलमत 
करण्यात आला आहे. तिंेच 1 फेब्रवूारी, 2018  ते 30  जून,2020 या कालावधीिंाठी राज्यातील कृलष सिंचनाच्या 
वापरकर्त्यािंाठी घनमापन पध्दतीने परुवावयाच्या पाणीपट्टी दर क्षेत्र व लपक आधारीत करणेबाबत िंंदभण क्र.3 अन्वये 
शािंन लनणणय लनगणलमत करण्यात आलेला आहे. 

दरम्यानच्या काळात कोलवड-19 च्या प्रलतबधंामुळे करण्यात आलेली ताळेबदंी व काही तांलत्रक मुद्यांमुळे 
िंंदभण क्र. 4 अन्वये दर प्रस्तावािं िंहा मलहने म्हणज े 31.12.2020 पयंत मुदतवाढ देऊन प्रचललत दर 30% 
वाढीिंह लागू कराव े अशी प्रालधकरणािं लवनंती करण्यात आली होती. तर्ालप, महाराष्ट्र जलिंंपत्ती लनयमन 
प्रालधकरणाने िंंदभण क्र.5 च्या आदेशान्वये लद.1.7.2020 ते लद.31.12.2020 या कालावधीिंाठी 6 मलहन्याची 
मुदतवाढ लदली होती र्त्यानंतर महाराष्ट्र जलिंंपत्ती लनयमन प्रालधकरणाने िंदंभण क्र.7 च्या आदेशान्वये 
लद.30.06.2021 पयंत लदलेली लितीय मुदतवाढीबाबतचा शािंन लनणणय लद.19.01.2021 अन्वये लनगणलमत करण्यात 
आले आहे. महाराष्ट्र जलिंंपत्ती प्रालधकरणाने िंंदभण क्र. 10 अन्वये ठोक जलप्रशुल्क दर आदेश क्र.1/18, 
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लद.11.1.2018 च्या आदेशाची वधैता 31 लडिंेंबर, 2021 अखेर पयंत मुदतवाढ लदल्यानुिंार िंंदभण क्र.11 चा 
शािंन लनणणय लद.29.07.2021 अन्वये लनगणलमत करण्यात आला आहे.  

आता पनुश्च: महाराष्ट्र जलिंपंत्ती प्रालधकरणाने िंंदभण क्र. 13 अन्वये ठोक जलप्रशुल्क दर आदेश क्र.1/18, 
लद.11.1.2018 च्या आदेशाची वधैता 31 माचण, 2022 अखेर पयंत वाढलवणेबाबत आदेश लनगणलमत केले आहेत. 
र्त्यानुिंार खालीलप्रमाणे शािंन लनणणय लनगणलमत करण्यात येत आहे :-   

 

शािंन लनणणय :- 
1.  महाराष्ट्र जलिंंपत्ती लनयमन प्रालधकरणाचे आदेश क्र.1/2018 लद.11 जानेवारी 2018 तिंचे 
शुध्दीपत्रक आदेश क्र.1/2018 व शुध्दीपत्रक क्र.2/2018 नुिंार महाराष्ट्र राज्यात घरगुती औद्योलगक व 
कृलष सिंचन प्रयोजनार्ण वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यािंाठी ठोक जलदराचे पनुर्ववलोकन व िंधुारणा आदेश 
लनगणलमत केले आहेत. र्त्यािं लद.01.01.2022 ते लद.31.03.2022 या कालावधीिंाठी तीन मलहन्याची 
मुदतवाढ िंंदभण क्र.13 अन्वये महाराष्ट्र जलिंंपत्ती लनयमन प्रालधकरणाने लागू केलेली आहे. र्त्यानुिंार 
अंमलबजावणी करावी.  
2.            तिंेच, लद.01 फेब्रवुारी, 2018 ते 30 जून, 2020 या कालावधीिंाठी राज्यातील कृषी सिंचनाच्या 
वापरकर्त्यािंाठी घनमापन पध्दतीने परुवावयाच्या पाणीपट्टीचे दर, क्षते्र व लपक आधारीत करणेबाबत िंंदभण 
क्र.3 अन्वये शािंन लनणणय लनगणलमत करण्यात आला आहे. तिंेच यािंंदभात शािंन लनणणय िंंदभण क्र. 11 
अन्वये लद.01.07.2021 ते लद.31.12.2021 या कालावधीिंाठी मुदतवाढ लदली होती. र्त्यािं पनुश्च: तीन 
मलहने म्हणजचे लद.01.01.2022 ते लद.31.03.2022 पयंत मुदतवाढ लागू करण्यात येत आहे.    
 याबाबत ज्यावळेी िंन 2020 ते 2023 या कालावधीकलरता क्षेत्र व लपक आधालरत जलदर लनलश्चत 
केले जातील र्त्यावळेी पवूणलक्षी प्रभावाने लाभार्थ्यांकडून जलदर आकारणीतील फरक रक्कम विंुल 
करावी.  

 

 हा शािंन लनणणय महाराष्ट्र शािंनाच्या www.maharashtra.gov.in या िंकेंतस्र्ळावर उपलब्ध करण्यात 
आला अिंनू र्त्याचा िंंगणक िंकेंताकं 202112301528409127 अिंा आहे. हा आदेश लडजीटल स्वाक्षरीने 
िंाक्षांलकत करून काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुिंार व नावाने. 
 

                                         ( वजैनार् लचल्ल े) 
                             शािंनाच ेउप िंलचव 

प्रलत, 
1.   मा.राज्यपालांच ेिंलचव. 
2.   मा.मुख्यमंत्रयांच ेिंलचव 
3.  मा.उपमुख्यमंत्रयांच ेिंलचव 
4.  िंवण मा.मंत्री याचंे खाजगी िंलचव 
5. िंवण मा.राज्यमंत्री यांच ेखाजगी िंलचव 
6. िंामान्य प्रशािंन लवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
7. लवत्त लवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
8. लनयोजन लवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
9. महिंुल व वन लवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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10. नगर लवकािं लवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
11. ग्राम लवकािं व जलिंधंारण लवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
12.उद्योग, उजा व कामगार लवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
13. कृषी व पशुिंंवधणन, दुग्ध लवकािं व्यविंाय व मर्त्िंय व्यविंाय (कृषी) लवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
14. िंहकार, पणन व वस्त्रोद्योग लवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
15. िंावणजलनक बाधंकाम लवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
16. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मंुबई. 
17. महालेखापाल (लेखापलरक्षा)-1, महाराष्ट्र, मंुबई. 
18. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, मंुबई 
19. महालेखापाल (लेखापलरक्षा)-2, महाराष्ट्र, मंुबई 
20.  मुख्य िंलचव, िंामान्य प्रशािंन लवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
21.  प्रधान िंलचव (जलिंंपदा), जलिंंपदा लवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
22. िंलचव (लाक्षेलव), जलिंपंदा लवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
23. िंलचव (प्रकल्प व िंमन्वय), जलिंंपदा लवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
24. िंलचव, पाणी परुवठा व स्वच्छता लवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
25.  िंलचव, जलिंधंारण लवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
26. िंलचव, ग्राम लवकािं लवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
27. िंलचव. महाराष्ट्र जलिंपंत्ती लनयमन प्रालधकरण, मंुबई. 
28. िंवण कायणकारी िंंचालक, जलिंपंदा लवभाग. 
29. लवशेष कायणकारी अलधकारी, महाराष्ट्र औद्योलगक लवकािं महामंडळ, मंुबई. 
30. िंवण मुख्य अलभयंता, जलिंंपदा लवभाग. 
31. मुख्य अलभयंता, महाराष्ट्र औद्योलगक लवकािं महामंडळ, मंुबई. 
32. मुख्य अलभयंता, महाराष्ट्र लजवन प्रालधकरण, मंुबई. 
33. िंवण उपिंलचव, जलिंंपदा लवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
34. िंवण अलधक्षक अलभयंता, जलिंंपदा लवभाग. 
35.  लनवडनस्ती कायािंन सिंव्य (धोरण). 
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