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प्रस्तािना :-     
   

 िाढत्या लोकसंख्येम ळे दरडोई पाण्याची उपलब्धता कमी होत चालली आहे.तसेच, िाढते 
शहरीकरर् ि औद्योवगकी करर्ाम ळे जलव्यिस्थापना िरील तार् िाढत चालला आहे. पवरर्ामी 
जलव्यिस्थापन हे  12 व्या शतकातील एक प्रम ख आव्हान झाले आहे. महाराष्ट्र राज्याने, 2003  मध्ये  
स्ित:ची जलनीती तयार केली होती, त्यानंतर मे, 2011 मध्ये त्यात अशंत: स धारर्ा केल्या होत्या. या 
नीतीचा अिलंब केल्यापासून, राज्याच्या जल विकासात, महत्िाचे सकारात्मक बदल झालेले वदसून 
येत आहेत.  भारत सरकारने देखील आपल्या पिूीच्या धोरर्ात स धारर्ा करुन सन 2012  मध्ये राष्ट्रीय 
जलनीती प्रकावशत केली आहे. म लभतू समस्या, तत्ि ेआवर् एकीकृत राष्ट्रीय दृष्ट्टीकोन लक्षात घेऊन 
राष्ट्रीय जलनीतीच्या धतीिर राज्यानें त्यांच्या प्रचवलत जलनीतीमध्ये स धारर्ा करािी अस े भारत 
सरकारने, राष्ट्रीय जलनीतीमध्ये  स वचत केले आहे.  राज्याच्या जलनीतीमध्ये स धारर्ा करण्यासाठी 
महासंचालक, जल ि भमूी व्यिस्थापन संस्था, औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची वनय क्ती 
करण्यात आली होती.  अभ्यासगटाने स धावरत जलनीतीच ेप्रारुप शासनास सादर केले.  त्यािर विविध 
विभागाचे तसचे महाराष्ट्र जलसंपत्ती वनयमन प्रावधकरर्ाचे अवभप्राय तसेच जलक्षेत्रातील राज्य सापके्ष 
समस्या ि आव्हाने विचारात घेऊन राज्यशासनाच्या सन 2003 च्या जलवनतीमध्ये स धारर्ा करुन 
जलनीती धोरर् सन  2019 तयार केले  आहे.     
 

     या जलनीतीत राज्यातील जलक्षेत्रासमोरील पाण्याची मागर्ी ि प रिठा यांमधील िाढते 
असंत लन, पाण्याच्या उपलब्धतेची अवनवितता ि िापरािरील मयादा, परू ि अिर्णर्ाची समस्या, 
पवरचालनाची अल्प कायणक्षमता,  वनर्ममत ससचन क्षमता आवर् प्रत्यक्ष िापर यातील तफाित, भजूलात 
होत असलेली घट, नागरी भागातील वितरर् प्रर्ालीमधील व्यय,  पाण्याच्या ग र्ित्तचेा खालािर्ारा 
दजा,   नैसर्मगक जलसाठे आवर् नदी-नाल्यािरील अवतक्रमरे्, अशा समस्या ि आव्हाने राज्यासमोर 
आहेत.  या आव्हानाचा विचार करुन जलनीती तयार करताना  राज्यात श ध्द जल ि स्िच्छता याची 
स वनवितता कररे्,   पार्ी टंचाई ि अिर्णर्ास सामोरे जाण्यासाठी आिश्यक स्स्थतीस्थापकता ( वबल्डींग 
रेवझवलयन्स)  वनमार् कररे्,   विविध पार्ी िापर घटकांमध्ये न्यावयक ि धोरर्ी पध्दतीने पाण्याच ेक्षेत्रीय 
िाटप कररे्, पाण्याच े समन्याय िाटप करुन िाटप केलेल्या पाण्याची हमी देरे्,पवरसंस्थेच े
(इकोवसस्स्टम) सरंक्षर् कररे्, भपूषृ्ट्ठ जल ि भजूल यांच्या दजाचे संरक्षर् कररे् ि त्यात िाढ कररे्, 
पाण्याच्या िापराची उत्पादकता ि कायणक्षमता यात िाढ कररे्, स योग्य स धारर्ासंह जलसंपत्ती 
विकासाकडून एकास्त्मक जलसंपत्ती व्यिस्थापनाकडे पध्दतीशीरपरे् संक्रमर् कररे् ही उविष्ट्टे  
ठरविण्यात  आली आहेत. 

 महाराष्ट्र राज्य जलनीती 2019 च्या प्रारुपास   मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती.   

 
 

शासन वनर्णय : -   
म लभतू समस्या, तत्ि ेआवर् एकीकृत राष्ट्रीय दृष्ट्टीकोन लक्षात घेऊन राष्ट्रीय जलनीतीच्या 

धतीिर तसचे जलक्षते्रामधील राज्य सापके्ष समस्या ि आव्हाने यांच े वनराकरर् करण्याच्या उिेशाने 
राज्याच्या  2003  च्या  जलनीतीत स धारर्ा  करण्यात  आल्या असून त्यान सार  महाराष्ट्र राज्य जलनीती 
- 2019  ला  शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
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           राज्य जलनीती सन 2019 मध्ये अंतणभतू तरत दींच्या अंमलबजािर्ीसाठी पाण्याशी संबवंधत सिण 
विभागांनी कृती आराखडे तयार करुन राज्य जल मंडळ  आवर् राज्य जल पवरर्द यांना मान्यतेसाठी 
सादर करािते. राज्य जल मंडळ अंमलबजािर्ीच ेवनयवमतपरे् संवनयंत्रर् करेल ि राज्य जल पवरर्द, 
प्रगतीच ेवनयवमतपरे् प नर्मिलोकन करेल. 
 महाराष्ट्र राज्य जलनीती 2019 ची  इगं्रजी ि मराठी प्रत सोबत जोडली असनू सदर शासन 
वनर्णय  महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा सांकेतांक 201909051735468927 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने  
साक्षांवकत  करुन काढण्यात येत आहे. 
  महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशान सार ि नांिाने, 
 

 
                   ( ज्ञा. आ. बागडे ) 

                शासनाचे उप सवचि 
प्रत - 

1.  मा.राज्यपाल यांच ेसवचि, राजभिन, म ंबई. 
2.  मा.म ख्यमंत्री याचंे प्रधान सवचि, मंत्रालय, म ंबई. 
3.  मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभिन, म ंबई 
4.  मा. सभापती/उपसभापती, विधान पवरर्द, विधान भिन,म ंबई.  
5.  मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, विधानभिन म ंबई. 
6.  मा.विरोधी पक्षनेते विधान पवरर्द विधान भिन,म ंबई.  
7.  सिण मा.मंत्री यांच ेखाजगी सवचि 
8.   सिण मा.राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सवचि 
9.   मा.म ख्य सवचि, मंत्रालय, म ंबई 
10.   सवचि, महाराष्ट्र जलसंपत्ती वनयमन प्रावधकरर्, म ंबई. 
11.   सिण अम स/प्रधान सवचि/सवचि, मंत्रालय, म ंबई. 
12.   महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य. म ंबई/नागपरू. 
13.   सिण विभागीय आय क्त. 
14.   महासंचालक, मेरी, नावशक. 
15.   महासंचालक, िाल्मी, औरंगाबाद. 
16.   कायणकारी सचंालक कृष्ट्र्ा/तापी/गोदािरी/विदभण/कोकर् पाटबधंारे विकास  महामंडळ,  
17.   सिण म ख्य अवभयंता ि सह सवचि/सिण उपसवचि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय. 
18.   सिण म ख्य अवभयंता, जलसपंदा विभाग. 
19.   सिण महानगरपावलकाचंे आय क्त 
20.   सिण वजल्हावधकारी. 
21.  सिण वजल्हा पवरर्दांचे म ख्य कायणकारी अवधकारी. 
22.  जलसंपदा विभागातील सिण अधीक्षक अवभयंता,  
23.  सिण नगरपावलकेतील म ख्य कायणकारी अवधकारी 
24.  सिण अवधकारी / कायासन अवधकारी , जलसंपदा विभाग , मंत्रालय. 
25.   जलसंपदा विभाग,जसं.(धोरर्) कायासन/वनिड नस्ती. 

http://www.maharashtra.gov.in/


 

 
 
 
 

महाराष्ट्र शासन 
 
 
 

   महाराष्ट्र राज्य जलनीती 
 

 
      

 
 
 

जलसंपदा विभाग 
 
 
 
 
 
 

   (2019) 
 
 

( शासन ननर्णय क्रमाांक-जलनीती- 2019/प्र.क्र.21/17/जसां.(धोरर्), नि.05 सप्टेंबर 2019 ) 



 



                                  
    महाराष्ट्र राज्य जलनीती  2019 
 

अनकु्रमणिका 
 

कलम बाब पषृ्ठ .क्र.  
1 प्रास्ताविक 1 
2 धोरणाची व्याप्ती 2 
3 राज्याचे विहंगािलोकन 2 
4 राज्यातील जलसंपत्ती 2 
5 राज्यातील जलसंपत्ती विकास आवण त्यासंबंधातील सधुारणा 3 

6 राज्यातील जलक्षेत्रासमोरील समस्या ि आव्हाने 4 

6.1 पाण्याची मागणी ि परुिठा यांमधील िाढते असंतलुन 4 

2.2 पाण्याच्या उपलब्धतेची अवनश्चचतता 4 

2.3 उपलब्ध पाणी िापरािरील मयादा 4 

2.4  वनयत िाटप केलेल्या ठराविक वहचचयाचे पाणी आचिावसतपणे 
वमळण्याचा अभाि 

4 

2.6 पवरचालनाची अल्प काययक्षमता 6 

2.2 वनर्ममत ससचन क्षमता आवण प्रत्यक्ष िापर यातील तफाित 6 

2.6  भजूलात होत असलेली घट  6 

2.6 नागरी भागातील वितरण प्रणालीमधील व्यय 6 

2.6 पाण्याच्या गणुिते्तचा खालािणारा दजा 6 

2..6 अचकू आधारसामग्री ि प्रविवक्षत मनषु्यबळाचा अभाि 6 

2... नैसर्मगक जलसाठे आवण नदी  नाल्यािरील अवतक्रमण  2 

2..2 अंवतम ससचन क्षमता वनमाण करणे 2 

7 धोरणामागचा हेत ू 2 

7.1  राज्य जलनीतीची उविष्टे 2 

6.2 जलवनतीच्या कें द्रस्थानी असलेले विषय  2 

 राज्य जलनीती  6 

6 पवरकश्ल्पत धोरणे 6 

6.. लाभधारकांचा सहभाग 6 

6.2 क्षेत्रीय िाटप 6 

6.3 एकात्मीक राज्य जल आराखडा 6 

6.4 जलसंपत्तीचे वनयोजन ि त्याची तत्िे 6 

6.6 मागणी परुिठा यातील अंतर कमी करण्यासाठीचा िाचित दषृ्टीकोन 16 

 



6.6.. एकाश्त्मक जलव्यिस्थापन .6 

6.6.2 मागणी व्यिस्थापन ि पाणी िापराची काययक्षमता .6 

6.6.3 पाण्याच्या उपलब्धता िाढविण्यासाठीचे  एकात्मीक वनयोजन .. 

6.6.4 जलगणुित्ता व्यिस्थापन .2 

6.6.6 जल संिधयन .2 

6.6.2 खोऱयांतगयत ि आंतर खोरे स्थानांतरण .3 

6.6.6 पाण्याचे वनयमन .3 

6 पाणी िापर .3 

6.. घरगतुी पाणी िापराचे व्यिस्थापन .3 

6.2 कृवष  पाणी िापराचे  व्यिस्थापन .4 

6.3 औद्योवगक पाणी िापराचे  व्यिस्थापन .6 

6.4 इतर िापरांसाठीचे पाणी धोरण .2 

6.4.. पवरश्स्थवतकी प्रणाली  (इकोवसस्टीम) .2 

6.4.2 औश्ष्णक विद्यतु वनर्ममती .2 

6.4.3 जलविद्यतु वनर्ममती .6 

6.4.4 मत्स्यसंिधयन (गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यिसाय) .6 

6.4.6 पययटन .6 

6.4.2 जलिाहतकु .6 

6.4.6 विमानचालन .6 

.6 भजूल विकास ि व्यिस्थापनाचे धोरण .6 

..  अिषयणाचा प्रभाि कमी करणे .6 

.2 पाणलोट क्षेत्र विकास .6 

.3 परू व्यिस्थापन 26 

.4 पायाभतू सवुिधांचे पवररक्षण  26 

.6 संस्थात्मक व्यिस्था 22 

.2 सवनयंत्रण आवण मावहती प्रणाली 23 

.6 पाणी िलु्क 24 

.6 खाजगी क्षेत्राचा सहभाग 26 

.6 अंमलबजािणी ि संवनयंत्रण 26 

26 राज्य जल नीतीचे पनुर्मिलोकन  26 

 

 

  



महाराष्ट्र राज्य जलनीती, 2019                                                                                                                                               1 

महाराष्ट्र राज्य जलनीती 2019 
 

1. प्रास्ताविक : 

वाढत्या लोकसंख्येमळेु दरडोई पाण्याची उपलब्धता कमी होत चालली आहे. तसेच, वाढते शहरीकरण 

व औद्योगिकीकरणामळेु जल व्यवस्थापनेवरील ताण वाढत चालला आहे. पगरणामी जल व्यवस्थापन हे 
21 व्या शतकातील एक प्रमखु आव्हान झाले आहे. 

सप्टेंबर, 2015 मध्ये, संयकु्त राष्ट्रातील भारतासह, 193 सदस्य राष्ट्रे, पुढील 15 वर्षांत साध्य 

करावयाच्या 17 शाश्वत गवकास उगिष्ट्टांकगरता वचनबद्ध झालेली आहेत. “सिांसाठी शुद्ध जल ि 
स्िच्छता” यांची सगुनश्श्चती करणाऱ्या शाश्वत गवकास उगिष्ट्ट- 6, द्वारे “जल” हा मिुा जािगतक 

काययसचूीवर ठोसपणे आला आहे. आरोग्यपणूय जीवनमानाची सगुनश्श्चती करणे, भुकेची समस्या 

संपषु्ट्टात आणणे, आर्थथक वाढ व इतर उगिष्ट्टेसधु्दा पाण्यागशवाय  साध्य करता येणार नाहीत. यागशवाय, 
शाश्वत गवकास उगिष्ट्ट -12 (SDG 12) : “शाश्ित िापर ि उत्पादन पध्दती याांची सवुनश्श्चती” 

आगण शाश्वत गवकास उगिष्ट्ट -15 (SDG 15): “स्थलीय पावरश्स्थतीकीच्या (Terrestrial 
Ecosystem) शाश्ित िापरास चालना देणे आवण ती सांरवित ि पनु:स्थावपत  करणे, 

जांगलाांचे शाश्ित व्यिस्थापन, िाळिांटीकरण रोखणे आवण अिनती थाांबिणे तसेच 
जैिविविधतेचा -हास थाांबिणे,” याबाबी गततक्याच महत्वाच्या आहेत. अशाप्रकारे शाश्वत गवकास 

उगिष्ट्टांत मांडण्यात आलेली ध्येये साध्य करण्याकगरता, जलसंपत्तीचा गवकास व व्यवस्थापन प्रभावीपणे 
करणे ही बाब अत्यंत महत्वाची आहे.  

राज्यातील पाण्याची उपलब्धता गवर्षम आहे. राज्यातील मोठा भभूाि हा अवर्षयण प्रवण आहे. तर काही 

अल्प भभूािावर पाण्याची गवपलू उपलब्धता आहे. वातावरणातील बदलाच्या संभाव्य धोक्याच्या 
पाश्वयभमूीवर पगरश्स्थती अगधकच गबकट होणार आहे.  

पाणी हा राज्याच्या सगूचतील गवर्षय असल्यामळेु महाराष्ट्र राज्याने, 2003 मध्ये स्वत:ची जल नीती तयार 
केली होती, त्यानंतर मे, 2011 मध्ये त्यात अंशत: सधुारणा केल्या होत्या. या नीतीचा अवलंब 

केल्यापासनू, राज्याच्या जल गवकासात, महत्वाचे सकारात्मक बदल झालेले गदसनू येत आहेत. तथागप, 

राज्याच्या जल क्षेत्रात भेडसावणाऱ्या काही समस्या व आव्हाने अद्यापही कायम आहेत. यामळेु 
जलक्षेत्रात धोरणात्मक सधुारणा करणे आवश्यक झाले आहे.  

भारत सरकारने देखील आपल्या पवूीच्या धोरणात सधुारणा करुन सन 2012 मध्ये राष्ट्रीय जलनीती 

प्रकाशीत केली आहे. मलुभतू समस्या, तत्वे आगण एकीकृत राष्ट्रीय दषृ्ट्टीकोन लक्षात घेऊन राष्ट्रीय 
जलनीतीच्या धतीवर राज्यांने त्यांच्या प्रचगलत जलनीतीमध्ये सधुारणा करावी असे भारत सरकारने, 

राष्ट्रीय जलनीतीच्या खंड 16.2 या तरतदुीद्वारे सगुचत केले आहे.     

ही पाश्वयभमूी गवचारात घेऊन, तसेच राज्य सापेक्ष समस्या व आव्हाने यांचे गनराकरण करण्याच्या, 
उिेशाने राष्ट्रीय जल नीतीच्या धतीवर, राज्याच्या जलनीतीत पनु्हा सधुारणा करण्यात येत आहे. 
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2. धोरणाची व्याप्ती : 

ही जल नीती, राज्य शासनाचे पाण्याशी संबधीत सवय गवभाि, राज्यातील गनम-शासकीय  अगभकरणे, 
स्थागनक संस्था, मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे वापरकते (घरितुी, औद्योगिक/वागणश्ज्यक व इतर) आगण 

राज्यातील सवय नािगरकांना लाि ूआहे. 
 

3. राज्याचे विहांगािलोकन : 
 

महाराष्ट्राने भारताचा पश्श्चम व मध्य भाि व्यापलेला आहे आगण राज्याला अरबी समदु्राची समुारे 720 

गक.मी. लांबीची समदु्र गकनारपट्टी लाभलेली आहे. सन 2011 जनिणनेनसुार, 112.4 दशलक्ष इतकी 
लोकसंख्या आगण 0.308 दशलक्ष चौरस गक.मी. इतके भौिोगलक क्षेत्र लाभलेल्या महाराष्ट्राचा 

लोकसंख्येप्रमाणे देशात 2 रा क्रमांक आगण भौिोलीक क्षेत्रानसुार 3 रा क्रमांक लाितो. महाराष्ट्रात 

मोठ्या प्रमाणावर नािरीकरण झालेले असनू 45.2% इतकी लोकसंख्या शहरी भािात राहते.  
राज्यात उष्ट्ण कगटबंधीय मोसमी व गनमशषु्ट्क हवामान असते. राज्यात पजयन्याच्या स्वरूपामध्ये स्थल व 

कालानरुुप खपु तफावत आढळते. राज्यातील सरासरी वार्थर्षक पजयन्यवषृ्ट्टी  400 ते 6000 गमलीमीटर 

यांदरम्यान असते. राज्यात, वारंवार अवर्षयण पगरश्स्थती उद्भवत आहे. राज्यातील जवळजवळ 42.50% 
इतके क्षेत्र अवर्षयण प्रवण आहे. राज्यातील गपकाखालील  एकूण क्षेत्र 22.9 दशलक्ष हेक्टर (2015-16) 

इतके आहे व पेरणीखालील गनव्वळ क्षेत्र 17.19 दशलक्ष हेक्टर इतके आहे, आगण एकापेक्षा अगधक 
वेळा पेरणीखालील क्षेत्र 5.929 दशलक्ष हेक्टर इतके आहे. राज्याची अधी लोकसंख्या उपजीगवकेकगरता 

शेतीवर अवलंबनू आहे. 
 

4. राज्यातील जलसांपत्ती : 
 

राज्याचे क्षेत्र िोदावरी, कृष्ट्णा, तापी, नमयदा आगण पश्श्चम वागहनी नद्यांचे खोरे या पाच प्रमखु नदी  

खोऱ्यात व्यापले आहे. तसेच राज्याच्या ईशान्य भािातील अत्यल्प क्षेत्र हे, महानदीच्या खोऱ्यात येते. 
राज्याच्या जलसंपत्तीची अंदागजत सरासरी वार्थर्षक उपलब्धता, 198 अब्ज घन मीटर इतकी असनू त्यात 

164 अब्ज घन मीटर इतक्या भपूषृ्ट्ठ जलाचा आगण 34 अब्ज घन मीटर इतक्या भजूलाचा समावेश 

आहे. जनू 2017 पयंत राज्यस्तर जलसंपत्ती प्रकल्पांमाफय त 42.85 अब्ज घन मीटर इतकी साठवण 
क्षमता गनमाण झाली आहे.  

पश्श्चम वागहनी नद्यांखेरीज, उवयगरत चार नद्यांची खोरी ही महाराष्ट्र व लितच्या राज्यांशी सामागयक 

आहेत. गवगवध आंतरराज्यीय नद्यांसंबधीचे पाणी तंटे, लवादाचे गनवाडे /  करारनामे आगण गनणयय यांमळेु 
राज्याला भपूषृ्ट्ठावरील जलसंपत्तीच्या वापरास समुारे 126 अब्ज घन मीटरची (4449.67 अब्ज घन 

फूट) मयादा असनू, त्यापैकी 69 अब्ज घन मीटर (2437 अब्ज घन फूट) (55%) इतके प्रमाण एकट्या 
पश्श्चम वागहनी नदी खोऱ्यांचे आहे. या क्षेत्राचे लािवड योग्य क्षेत्र, फारच मयागदत (10.6%) असनू 

आगण त्यात सह्याद्री पवयतरांिा व अरबी समदु्र यांदरम्यानच्या 50 गक.मी. इतक्या अरंुद पट्टीचा समावेश 

आहे. त्यामळेु एकुण उपलब्ध पाण्याच्या स्थागनक वापरावर मयादा आहे. पश्श्चमेकडे वाहणाऱ्या 
नद्यांच्या खोऱ्यात उपलब्ध असलेल्या संपणूय पाण्याचा स्थागनकगरत्या उपयोि करता येत नाही, तसेच 
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सदर खोरे, (+610 मीटर) उंचीच्या पवयतरांिामळेु उवयगरत खो-यांपासनू वेिळे झाल्याने इतर 

खोऱ्यातसधु्दा सदर अगतगरक्त पाणी आर्थथकदषृ्ट्ट्याही वळगवता येत नाही. उलटपक्षी, लािवडीखालील 

क्षेत्राच्या 89.4% इतके क्षेत्र असणाऱ्या, उवयगरत चार नद्यांच्या खोऱ्यांत एकूण जलसंपत्तीपैकी केवळ 
45% इतकीच जलसंपत्ती आहे. या गनबंधामळेु, राज्यातील समुारे 42.50% इतके क्षेत्र, तटुीच्या ककवा 

अती तटुीच्या उपखोऱ्यांत येते. राज्याला पाणी टंचाई व अवर्षयणाचा वारंवार सामना करावा लाितो. 

नदी खोरे व उपखोरे यांच्या सीमा गवचारात घेऊन राज्याची गवभािणी प्रामखु्याने 1531 पाणलोट 
क्षेत्रांमध्ये करण्यात आली आहे. सन 2013-14 मध्ये केलेल्या पाणलोट क्षेत्रगनहाय भजूल 

गनधारणानसुार गनव्वळ भजूलाची उपलब्धता 31.48 अब्ज घन मीटर इतकी आहे आगण वार्थर्षक उपसा 
समुारे 17.07 अब्ज घन मीटर इतका आहे. 

  

5. राज्यातील जल सांपत्ती विकास आवण त्यासांबांधातील सधुारणा : 
 

स्वातंत्र्यप्राप्तीपासनू आगण गवशेर्षत: 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याची गनर्थमती झाल्यानंतर, जलक्षेत्रात 
मोठ्या प्रमाणात िुंतवणकु केली िेली ज्याचे पगरणामस्वरूप पढुील िोष्ट्टी साध्य झालेल्या आहेत : 
 

1) जनू 2017 पयंत कसचन क्षमतेत (भपूषृ्ट्ठ जल) 2.74 लाख हेक्टरवरून 68.37 लाख हेक्टर  

(राज्यस्तर : 50.36 लाख हेक्टर, स्थागनकस्तर : 18.01 लाख हेक्टर) इतकी वाढ झाली आहे. 

2017-18 मध्ये राज्यस्तर प्रकल्पांमाफय त गनमाण झालेल्या कसचन क्षमतेच्या तलुनेत 39.50 लाख 
हेक्टर इतके प्रत्यक्ष कसचन झाले आहे. 

2) बहुसंख्य शहरे व निरे यांना गपण्याच्या पाणी परुवठ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन तसेच ग्रामीण 

क्षेत्रांमधील पाणी परुवठ्यातील वाढ. 
3) वेिवान औद्योगिक वाढ साध्य करणे. 

4) माचय 2019 पयंत,  जलगवद्यतु क्षमतेत 290 मेिावटॅ वरुन 3684 मेिावटॅ इतकी वाढ. 
 

 राज्याने, जल वनयमनात देखील पढुील महत्िाचे टप्पे साध्य केले आहेत : 
 

1. महाराष्ट्र कसचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अगधगनयम, 2005 आगण त्याखालील गनयम 
यांद्वारे पाणी वापर संस्थांना अगधकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. सप्टेंबर 2017 पयंत 5326 

इतक्या पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. 
2. राज्यातील जलसंपत्तीचे गवगनयमन करण्यासाठी, महाराष्ट्र जलसंपत्ती गनयमन प्रागधकरण 

अगधगनयमाच्या कलम 3 अन्वये, महाराष्ट्र जलसंपत्ती गनयमन प्रागधकरणाची स्थापना करण्यात 

आली आहे. 
3. राज्यातील भजूलाचा शाश्वत (कायमस्वरूपी) समन्यायी व पयाप्त परुवठा करण्यासाठी गवगनयमन 

करणे व त्याचे सलुगभकरण यांसाठी, महाराष्ट्र भजूल (गवकास व व्यवस्थापन) अगधगनयम,2009 

अगधगनयगमत करण्यात आला असनू तो, राज्याच्या भजूलसंपत्तीचे गवगनयमन करण्यासाठी देखील 
महाराष्ट्र जलसंपत्ती गनयमन प्रागधकरणास अगधकार प्रदान करतो. 
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4. राज्याच्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या पाण्याच्या वापराची लेखापरीक्षा करण्यासाठी, राज्याने 

औरंिाबाद येथे मखु्य लेखापरीक्षक, जल व कसचन, महाराष्ट्र राज्य, या स्वतंत्र कायालयाची स्थापना 

केली आहे. 
5. सन 2018 मध्ये जलक्षेत्रात सवोकृष्ट्ट काम करणाऱ्या राज्याचा प्रथम परुस्कार राज्यास लाभला 

आहे.  
 

6.  राज्यातील जलिेत्रासमोरील समस्या ि आव्हाने : 
 

जलक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात िुंतवणकु व सधुारणा केलेल्या असनु सधु्दा, राज्यातील जलसंपत्तीची 

सद्य:श्स्थती आगण त्यांचे व्यवस्थापन यांसबंधात काही समस्या व िंभीर स्वरूपाची आव्हाने कायम 

असनू त्यांपैकी प्रमखु समस्या व आव्हाने खालीलप्रमाणे आहेत. 
 

6.1 पाण्याची मागणी ि परुिठा याांमधील िाढते असांतलुन : 
 

 लोकसंख्येतील वाढ, नािरीकरण व बदलती जीवनशैली यांमळेु पाण्याच्या मािणीत  झालेल्या 
 जलद वाढीमळेु, मािणी व परुवठा यात मोठी तफावत गनमाण झाली आहे. यामळेु 

 जलसरुक्षेबाबतचे िंभीर आव्हान गनमाण झाले आहे. खोऱ्यातील आंतरक्षेत्रीय, आंतरप्रादेगशक 
 आगण  उध्वयिामी व अधोिामी भािातील पाणी वापरकत्यांमधील संघर्षय वाढत आहेत. राज्याच्या 

 ग्रामीण भािामध्ये गपण्याकगरता आगण इतर घरितुी वापराकगरता पाण्याची उपलब्धता हे 

 आजही आव्हान आहे. भपूषृ्ट्ठावरील जल व भजूल याचा संयकु्त वापर करणेबाबत अद्यापही 
 शहरी भािात गवचार केला जात नाही. 
 

6.2 पाण्याच्या उपलब्धतेची अवनश्श्चतता : 

 राज्यांतियत जलसंपत्तीच्या उपलब्धतेमध्ये स्थल व काळानसुार खपु तफावत असनू, सद्यःश्स्थतीत 
 होत असलेल्या हवामान बदलामळेु भगवष्ट्यकाळात ही तफावत वाढण्याची शक्यता आहे. 

 पगरणामी जलक्षेत्रातील समस्या मध्ये वाढ व जलसंबधी आपत्तींच्या घटना उदा. परु, जगमनीची 
 अगधक धपू व अवर्षयण पनुरावतृी यामध्ये वाढ संभवते. 
 

6.3 उपलब्ध पाणी िापरािरील मयादा : 
 

 पवूय गवदभातील वन जगमनीच्या अडथळयामळेु व कोकण गवभािातील भौिोगलक मयादांमळेु 
 राज्यातील उपलब्ध जलसंपत्तीचा परेुपरू वापर  करण्यावर मयादा आहेत.  
 

6.4 वनयत िाटप केलेल्या ठराविक वहश्श्याचे पाणी आश्िावसतपणे वमळण्याचा अभाि : 
 

 जलसंपत्ती प्रकल्पांच्या वेळोवेळी अपेगक्षत देखभाल, दरुुस्ती अभावी शेतकऱ्यांना, त्यांच्या वाटप 

 केलेल्या ठरागवक गहश्श्याचे आश्वागसत पाणी गमळत नाही. 
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 गवतरण प्रणालीची पनु:स्थापन व पनुवयसनासह पाणी वापर संस्थेच्या काययक्षेत्र गनश्श्चतीसाठी 

 आवश्यक गनधीची कमतरता असल्यामळेु, लाभक्षेत्र पाणी वापर संस्थांकडे हस्तांतरण संथ ितीने 

 होत आहे.  
6.5  पवरचालनाची अल्प काययिमता : 

 गनर्थमत कसचनाच्या पायाभतू सगुवधांचे योग्यप्रकारे पगररक्षण होत नसल्याने, पाणी वापराची 
 काययक्षमता कमी झाली आहे. मयागदत उपलब्ध साधनसंपत्तीतनू बांधकामागधन जलसंपत्ती प्रकल्प 

 पणूय करणे आगण गनर्थमत पायाभतू सगुवधांचे पगररक्षण करणे, यामधील सवूणयमध्य साधने हे एक 
 जगटल आव्हान आहे. 
 

6.6 वनर्ममत ससचन िमता आवण प्रत्यि िापर यातील तफाित : 

 गनमाण झालेली कसचन क्षमता (आयपीसी) आगण वापरातील कसचन क्षमता (आयपीय)ु यातील 
 तफावत कमी करणे.   
 

6.7 भजूलात होत असलेली घट : 

 भजूल हे, जलचक्राचा एक भाि व सामगूहक नैसिीक संपत्ती असली तरीही, त्यास वैयश्क्तक 

 मालमत्ता समजनू गतचा पनुभयरण करण्याचे कोणत्याही दागयत्वागशवाय अगनबंध उपसा केला जात 

 आहे. सद्यःश्स्थतीत 76 पाणलोट क्षेत्रामध्ये अत्यागधक उपसा झालेला आहे व चार पाणलोट 
 क्षेत्राची अवस्था फारच िंभीर झाली आहे. 

 

6.8 नागरी भागातील वितरण प्रणालीमधील व्यय : 
शहरी भािात गवतरण व्यवस्थेतील पाण्याची िळती (नॉन-रेव्हेन्य ू वॉटर) कमी करणे आगण 

घरितुी पाण्याचा वापर गनधारीत मापदंडांमध्ये मयादीत करणे ही एक कळीची बाब असनू 
प्राधान्याने त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. 

 

6.9 पाण्याच्या गणुिते्तचा खालािणारा दजा : 
 

उद्योि क्षेत्र आगण नािरी स्थागनक संस्था यांच्याकडून प्रगक्रया न केलेले सांडपाणी नैसिीक 

पाण्यात सोडल्यामळेु भपूषृ्ट्ठ जल तसेच भजूल या दोन्ही पाण्याचा दजा खालावत आहे. पगरणामी 

सरुगक्षत (वापरायोग्य) पाण्याच्या उपलब्धतेत घट होत आहे. पयावरण, आरोग्य तसेच जलचरांचे 
अश्स्तत्व धोक्यात आले आहे.  
 

6.10 अचकू आधारसामग्री ि प्रवशवित मनषु्ट्यबळाचा अभाि : 
 

मागहती आधागरत गनणयय घेण्यासाठी परेुशी आधारसामग्री, उपलब्ध नाही.  तसेच, आधगुनक 
साधने व तंते्र यांच्या सहाय्याने, शास्त्रीय ककवा तांगत्रक पद्धतीने समस्या व आव्हाने यांचे 

गनराकरण करू शकणारा प्रगशगक्षत कमयचारी वियदेखील, परेुशा संख्येने उपलब्ध नाही. 
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6.11  नैसर्मगक जलसाठे आवण नदी-नाल्यािरील अवतक्रमण : 

नैसर्थिक जलसाठे आगण नदी-नाल्यावर अगतक्रमण होत असनू त्यांचा इतर प्रयोजनाथय वापर होत 
आहे. भजूल पनुभयरणात सरसकट अडथळे गनमाण करण्यात येत आहे. 

 

6.12 अांवतम ससचन िमता वनमाण करणे : 

 राज्याचा सध्याचा कृर्षी क्षेत्रातील गवकासाचा दर लक्षात घेता, 126 लक्ष हेक्टर (लािवडयोग्य 
क्षेत्राच्या  56%) ही अंगतम कसचन क्षमता लवकरात लवकर गनमाण करणे िरजेचे आहे. 

 

7.  धोरणामागचा हेतू : 
राष्ट्रीय जलगनतीतील तत्वे, जाितीक सवोत्तम काययपध्दती, सवंकर्ष व आंतर-अनशुासनात्मक 

दषृ्ट्टीकोन याआधारे राज्याच्या जलसंपत्तीचा संतलूीत व शाश्वत गवकास आगण व्यवस्थापन करुन 
राज्याच्या जलक्षेत्रास भेडसावणाऱ्या समस्यावर मात करणे.  
 

7.1 राज्य जलनीतीची उविष्ट्टे : 
 

राज्यातील पाण्याशी संबंगधत सवय गवभाि, स्थागनक संस्था व जल क्षेत्राकगरता काम करणारी 

अगभकरणे (एजन्सी), उद्योिधंदे व जल वापरकते यांना, त्यांचे हक्क जबाबदाऱ्या तसेच 
गवगनर्थदष्ट्टीत उगिष्ट्टे साध्य करण्यासाठी राज्य शासनाने आखलेली रणगनती यामधील पाणी 

वापरकत्यांची भगूमका व शासनाच्या अपेक्षा याबाबतची जाणीव करुन देणे, हे राज्य जल नीतीचे 

उगिष्ट्ट आहे.  राज्य जलगनतीची स्थलू उगिष्ट्टे पढुीलप्रमाणे आहेत : 
1) राज्यात शधु्द जल व स्वच्छता याची सगुनश्श्चतता करणे. 

2) पाणी टंचाई व अवर्षयणास सामारे जाण्यासाठी आवश्यक श्स्थतीस्थापकता (गबल्डींि 

रेगझगलयन्स) गनमाण करणे. 
3) गवगवध पाणी वापर घटकांमध्ये न्यागयक व धोरणी पध्दतीने पाण्याचे क्षेत्रीय वाटप करणे. 

4) पाण्याचे समन्याय वाटप करुन वाटप केलेल्या पाण्याची हमी देणे. 

5) पगरसंस्थेचे (इकोगसश्स्टम) संरक्षण करणे. 
6) भपूषृ्ट्ठ जल व भजूल यांच्या दजाचे संरक्षण करणे व त्यात वाढ करणे. 

7) पाण्याच्या वापराची उत्पादकता व काययक्षमता यात वाढ करणे. 
8) सयुोग्य सधुारणांसह जलसंपत्ती गवकासाकडून एकाश्त्मक जलसंपत्ती व्यवस्थापनाकडे 

पध्दतीशीरपणे संक्रमण करणे. 

 

7.2  जलवनतीच्या कें द्रस्थानी असलेले विषय : 
 

1) जल व्यवस्थापनेमध्ये लाभधारकांच्या सहभािाची सगुनश्श्चतीता. 
2) धोरणात्मक गनयोजन व िुंतवणकुीबाबत प्राधान्य ठरगवणे. 

3) धोरणांचे गनरंतर संगनयंत्रण व अद्ययावतीकरण करणे. 
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4) मािणी व्यवस्थापन. 

5) सवय जल वापर क्षेत्रांत पाणी वापराच्या काययक्षमतेत सधुारणा करणे. 

6) वापरयोग्य पाण्याचे प्रमाण वाढवणे. 
7) पारदशी व सगुचत प्रगक्रयेद्वारे सशुासन आणनु समानता, सामागजक न्याय आगण श्स्थरता ही 

उिीष्ट्टे साध्य करणे.  

राज्य जल नीती 
 

8. पवरकश्ल्पत धोरणे : 
 

8.1 लाभधारकाांचा सहभाग :  

दीघयकालीक शाश्वत बदलाकगरता लाभधारकांना सहभािी करुन घेणे आवश्यक आहे. या 

पाश्वभमूीवर प्रचगलत पाणी वापराच्या पद्धतींमध्ये बदल करण्याच्या िरजेवर  मोठ्या प्रमाणात 
एकमत तयार करण्यासाठी लाभधारकांच्या सातत्यपणुय सहभािावर भर देण्यात येईल. कोणताही 

महत्त्वपणूय गनणयय घेण्यापवूी लाभधारकांची मते गवचारात घेण्यात येतील. धोरणात्मक बदलाच्या 

गनणयय प्रगक्रयेत पाणी वापरकते, धोरणकते, जलक्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती, अशासकीय संघटना 
यांच्या मोठ्या प्रमाणावर सहभािाची सगुनश्श्चती करण्यात येईल.  

 

8.2 िेत्रीय िाटप : 

घरितुी, कृर्षी, उद्योि, पगरसंस्था (इकोगसश्स्टम) इत्यादी गवगभन्न पाणी वापर िटामध्ये पाण्याचे 

वाटप करणे हे, शाश्वत जलव्यवस्थापनातील एक पगरणामकारक धोरणी आयधु असनू, याद्वारे 
सध्याच्या व भावी गपढीची आर्थथक संपन्नता, जीवनामानाचा दजा व श्स्थतीस्थापकता उंचावणे 

शक्य आहे. योग्यगरत्या संरगचत केलेले गनयत वाटप धोरण राज्याची अथयव्यवस्था अगभवर्थधत करु 

शकते. 
 पाण्याचे क्षेत्रीय वाटप प्रामखु्याने पढुील उगिष्ट्ट्ये गवचारात घेऊन इष्ट्टतमपणे संरगचत करण्यात    

 येईल : 

1) मलुभतू मानवी िरजा भािवणे. 
2)  खोऱ्याचे प्राकृगतक स्वरूप (इको गसस्टीम) शाश्वतपणे गटकवून ठेवणे. 

3)  पाण्याचे मलू्य वाढगवणे. 
4)  पाणी वापराची काययक्षमता वाढगवणे. 

5)   शाश्वत पद्धतीने राज्याचा आर्थथक गवकास साध्य करणे. 

संपणूय राज्यामध्ये पाण्याचे क्षेगत्रय वाटपाची टक्केवारी समान असण्याची आवश्यकता नाही. प्रदेश 
सापेक्ष, गवगशष्ट्ट िरजा भािगवण्यासाठी त्यामध्ये प्रकल्पगनहाय बदल करणे शक्य आहे. उपलब्ध 

जलसंपत्तीचे प्रकल्प गनहाय क्षेत्रीय वाटप हे प्रचगलत कायद्यामध्ये नमदु सक्षम प्रागधकारी करतील. 



महाराष्ट्र राज्य जलनीती, 2019                                                                                                                                               8 

गवगभन्न वापरासाठी पाण्याचे वाटप हे ज्या त्या भािातील आवश्यक िरजा भािगवण्यासाठी, 

खोऱ्याचे आरोग्य गटकगवणे आगण पाण्याचे मलु्य वाढगवण्यासाठी करण्यात येईल.  

   क्षेगत्रय वाटप गनश्श्चत करताना पढुील तत्वांचे पालन करण्यात येईल. 

(1) गपण्यासाठी व स्वच्छतेसाठी आवश्यक पाणी गमळगवण्याच्या प्रत्येक मानवाच्या मलुभतू 

हक्कास गदलेल्या औपचागरक मानवी हक्कांचा आदर करण्यास, त्यांचे संरक्षण करण्यास व 

त्याचे पालन करण्यास राज्य शासन कगटबध्द आहे. प्रत्येक मानवाच्या मलूभतू सरुगक्षत 
पाण्याच्या िरजा भािगवण्यासाठी प्रथम प्राधान्य व उपलब्ध पाण्यावर प्रथम अगधकार राहील, 

ज्यामध्ये गपण्यासाठी, आंघोळीसाठी, स्वच्छतेसाठी, वैयश्क्तक आरोग्यासाठी व तत्सम 
वैयश्क्तक ककवा घरितुी वापरासाठी पाणी आगण पाळीव पशधुनासाठी आवश्यक असलेल्या 

पाणी वापराचा समावेश राहील. 

(2) प्रकल्पाच्या सेवा अगधकार क्षेत्रातील मानवाच्या, गवहीत मानक आधागरत मलुभतू सरुगक्षत 
पाण्याची िरज भािगवल्यानंतर आगण उपखंड (3) च्या अधीन राहून, क्षेत्रीय वाटपात अन्य 

प्रविाच्या िरजांना खालीलप्रमाणे महत्व देण्यात येईल. 

अ) इतर घरितुी िरजा 

ब)  कृगर्ष व कृगर्ष आधागरत उद्योि 

क) उद्योि,औश्ष्ट्णक गवद्यतु गनर्थमती, जलगवद्यतु गनर्थमती  

ड)  पागरश्स्थतीकी  संस्था (इकोगसश्स्टम) 

इ)  सांस्कृगतक व धार्थमक समारंभ, करमणकू, खेळ, इत्यादीसारख्या इतर वापर घटकांसाठी 

लािणार पाणी. 

(3) वर गनश्श्चत केलेल्या पाण्याच्या िरजांच्या क्रमवारीत, सक्षम प्रागधकाऱ्यांच्या स्वेच्छागधकारात 
एखाद्या गवगशष्ट्ट प्रकल्पामध्ये, प्रचगलत जमीन वापराचे स्वरुप, उपजीगवकेची काये व साधने, 

मळू नािगराकांसाठी पाण्याचे सांस्कृगतक व अध्याश्त्मक मलु्य इत्यादींसारख्या क्षेत्र सापेक्ष 
घटकांच्या संदभात फेरबदल करता येईल. 

(4)  नदी खोरे प्रागधकरण, सक्षम प्रागधकारी ठरवेल अशा प्रकल्पगनहाय क्षेत्रीय गनयत वाटपाच्या 

मयादेत गवगवध वापरकत्यांना ठोक पाणी हक्कदारी गवतगरत करील. 
(5)  पाणी टंचाईच्या वर्षात, गवगवध वापरांसाठी पाणी वाटपाचे गनकर्ष (तटुीच्या गवभािणीची 

टक्केवारी) लाभार्थ्यांची (गहतसंबंधीतांची) मते गवचारात घेऊन, गनयमन प्रागधकरणाद्वारे 

गनधागरत करण्यात येतील. 

 

8.3 एकात्मीक राज्य जल आराखडा : 

राज्याच्या जलसंपत्तीचा (भपूषृ्ट्ठ जल/भजूल) समतोल, शाश्वत गवकास व व्यवस्थापन 
करण्यासाठी,  सवय नदी खोरे पाणी वापरकते, पाणी वापरणारे प्रविय, अन्य लाभधारक, पाण्याशी 

संबगधत सवय गवभाि, यांच्या प्रगतगनधींच्या प्रभावी समावशे आगण सहभािासह एकात्मीक राज्य 
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जल आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्यातील प्रादेगशक असमतोल कमी करण्यासाठी 

व राज्याच्या गवगवध गवभािांचा / नदी खोऱ्यांचा समतोल गवकास होण्यासाठी राज्यातील 

जलसंपत्तीचे गनयोजन, गवकास व व्यवस्थापन यांकगरता एकात्मीक राज्य जल आराखडा 
माियदशयक ठरेल. 

 

8.4  जलसांपत्तीचे वनयोजन ि त्याची तत्त्िे : 

(1) राज्यातील जनतेला जास्तीत जास्त आर्थथक व सामागजक लाभ गमळेल, प्रादेगशक असमतोल कमी 

करता येईल, अशा रीतीने तसेच नदी व गतच्या लित असणारा भभूाि यामधील महत्वाची 
पयावणीय मलू्ये जतन करण्यासाठी राज्यातील जलसंपत्तीचे संवधयन,  व्यवस्थापन व वापर 

करण्यात येईल. राज्याच्या जलसंपत्तीचे, गनयोजन, गवकास व व्यवस्थापन नदीचे खोरे ककवा 

उपखोरे घटक समजनू बहुक्षेत्रीय व एकात्मीक जल संपत्ती व्यवस्थापनाचा दशृ्ष्ट्टकोन स्वीकारून 
केले पागहजे. खालील बाबींचे एकात्मीक गनयोजन करण्यात येईल. 

अ. जगमनीतील ओलावा, थेट पजयन्यमान, भजूल व भपूषृ्ट्ठ जल. 

ब. लहान पाणी साठवण संरचना व पारंपगरक जलाशय. 

(2) राज्यातील जलसंपत्तीची उपलब्धता आगण गवगवध खोऱ्यातील पाण्याचा गवगवध क्षेत्रातील वापर 

याचे शास्त्रीय पध्दतीने गनधारण  केले जाईल आगण त्याचा प्रत्येक दहा वर्षांनी गनयतकागलक 

आढावा घेतला जाईल. तसेच, प्रत्येक मोठया व मध्यम प्रकल्पाच्या जलगनयोजनाचा देखील दहा 
वर्षांनंतर आढावा घेण्यात येईल.  यासाठी प्रथम साठवणकूीचे वर्षय हे आधार वर्षय म्हणनू िहृीत 

धरण्यात येईल. 

(3) जलसंपत्ती प्रकल्पांचे गनयोजन हे, तांगत्रक-आर्थथक बाबींव्यगतगरक्त सामागजक व पयावरणीय पैल ू

गवचारात घेऊन तसेच प्रकल्पबागधत व्यक्ती व लाभाथी  कुटंुबे, स्थागनक स्वराज्य संस्था 

यांच्यावर पडणारा प्रभाव गवचारात घेऊन करण्यात येईल. पणूय खचय व लाभ गवचारात घेऊन,  
प्रकल्प व काययक्रमाचे गनयोजन व मांडणी केली जाईल. 

(4) जलगवद्यतु प्रकल्प  व जलसंपत्ती प्रकल्प यांचे गनयोजन, ससुाध्यतेचा गवचार करुन, तसेच 

पयावरणीय बदलास अनकुुलनक्षम असण्यासाठी कॅरी ओव्हर स्टोरेजच्या तरतदूीसह, शक्यतो 
बहुउिेशीय प्रकल्प म्हणनू करण्यात यावे. जगमनीतील ओलावा, तळी, भजूल, लहान, मध्यम, 

मोठे जलाशय व त्यांचे संयोिीकरण यांसारख्या गवगवध स्वरूपातील पाण्याच्या उपलब्धतेत 

प्रयत्नपवूयक वाढ करुन वातावरणीय बदलामळेु पाण्याच्या उपलब्धतेच्या अश्स्थरतेतील अपेगक्षत 
वाढीवर, मात करणे अपेगक्षत आहे.  

(5) तटुीच्या व अगततटुीच्या उपखोऱ्यांतील पाटबंधारे प्रकल्पांचे आठमाही तत्वावर गनयोजन केले 

जावे. 

(6) सवय सांगवधागनक मान्यता गमळाल्यागशवाय कसचन प्रकल्प सरुू करण्यात येणार नाही. प्रकल्पाचे 

काम सरुू करण्यापवुी गवस्ततृ अन्वेर्षण व सगवस्तर संकल्पन पणूय केले जाईल. 
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 (7) प्रकल्प पणुयत्वापयंत आवश्यक गवत्तीय उपलब्धतेची खात्री असल्यागशवाय कोणत्याही प्रकल्पाची 

सरुूवात केली जाणार नाही. 

(8) तांगत्रक व आर्थथकदषृ्ट्ट्या व्यवहायय असेल तेथे, जलसंपदा प्रकल्पातील गवतरण प्रणाली, बंगदस्त 

नगलका प्रणालीद्वारे करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. गवशेर्षकरून, मयागदत कसचन सगुवधा 

असणाऱ्या भािात प्रकल्पांचे गनयोजन, बंगदस्त नगलका गवतरण प्रणाली व सकू्ष्म कसचनासह 
कराव े जेणेकरुन उपलब्ध पाण्याचा लाभ अगधक क्षेत्रास होईल.  उपसा कसचन योजना 

राबगवताना, सकु्ष्म कसचन पध्दती (गठबक व तरु्षार) सह नगलका गवतरण प्रणालीचा वापर, 
लाभधारकांच्या सहभािाने करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल. 

(9) वापर न झालेल्या भजूलाचा गवकास करण्यात येईल आगण त्याचा भपूषृ्ट्ठ जलाबरोबर संयकु्तपणे 

वापर केला जाईल. 

(10) कालवा प्रणालीचे आधगुनकीकरण तसेच त्यावर स्काडा (SCADA) आधागरत गनयंत्रण प्रणाली 

बसवून मोठ्या व मध्यम जलसंपत्ती प्रकल्पांच्या कालव्यातील पाणी गवतरणात सधुारणा व 

अगधक चांिल्या प्रकारे गनयंत्रण करण्यात येईल. 

(11) लाभक्षेत्र गवकास काययक्रम हा प्रकल्प गनयोजनाचा एक भाि असेल आगण बहुशाखीय पद्धतीने तो 

कायाश्न्वत केला जाईल. 

(12) जलसंपत्ती प्रकल्पांच्या, प्रभावाचे गनधारण करण्यासाठी, प्रकल्प काययक्रमाचा एक भाि म्हणनू 
प्रकल्प लाभ क्षेत्रात व त्यास संलग्न असलेल्या, प्रकल्प प्रभाव क्षेत्रात देखील, आधारभतू 

सामागजक-आर्थथक, पयावरण व पागरश्स्थतीकीय (Ecological) सवेक्षण केले पागहजे.  

(13) डोंिराळ क्षेते्र व खारपाणपट्टा यामधील प्रकल्पांसाठी वाढीव आर्थथक मापदंड ठरगवण्यात येतील. 

 
 

8.5 मागणी-परुिठा याांतील तफाित कमी करण्यासाठीचा शाश्ित दशृ्ष्ट्टकोन : 
 राज्यशासन गवद्यमान मािणी-परुवठ्यातील तफावत कमी करण्यासाठी पढुील धोरणांसह शाश्वत 

 दशृ्ष्ट्टकोन स्वीकारेल: 
 

8.5.1 एकाश्त्मक जलव्यिस्थापन :  

 भपूषृ्ट्ठ जल, भजूल व गनर्थमतजल (पनुनयवीनीकरण (Recycled) / अलवणीकरण 

(Desalinated) यांच्या एकाश्त्मक व्यवस्थापनास चालना देण्यात येईल. 
[ 

8.5.2 मागणी व्यिस्थापन ि पाणी िापराची काययिमता : 

पाण्याचा परुवठा व मािणी यामध्ये तफावत आहे. नवीन जलसाठे गनमाण करण्यास मयागदत वाव 

असल्याने गवद्यमान जलसंपत्तीचा वापर काटकसरीने केला जाईल. राज्य पाण्याच्या मािणीच्या 
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व्यवस्थापनावर भर देईल आगण अगधक काययक्षम पायाभतू सगुवधायकु्त तंत्रञानास, जसे सकू्ष्म 

जलकसचन, पाण्याचा पनुवापर आगण अगधक काययक्षम साधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देईल. 
  

पाण्याशी संबंगधत सवय गवभािांनी मापनक्षम लक्ष्यांसह हाती घ्यावयाच्या उपाययोजना, आवश्यक 
असलेली साधनसंपत्ती आगण लक्ष्ये साध्य करण्यासाठीचा कालावधी गवगनर्थदष्ट्ट करणारे आपल्या 

गवभािांचे कृती आराखडे तयार करुन राज्य जल मंडळ व राज्य जलपगरर्षदेला मान्यतेसाठी सादर 
करावेत. राज्य जल मंडळ व राज्य जलपगरर्षदे संबंगधत कृती आराखडयाचे गनयतकागलक 

संगनयंत्रण करील. 
 

8.5.3  पाण्याची उपलब्धता िाढविण्यासाठीचे एकात्मीक वनयोजन : 
 

वाढती लोकसंख्या, बदलती जीवनशैली, जलदितीने होणारे नािरीकरण व औद्योगिकीकरण 

आगण आर्थथक गवकास यांमळेु पाण्याची मािणी वेिाने वाढत आहे. त्यामळेु पाण्याची वाढती 
मािणी भािगवण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता वाढगवण्याची िरज आहे.  हे उगिष्ट्ट साध्य 

करण्यासाठी पढुील धोरणांची आखणी केली आहे :- 

1) पजयन्यजलाचे साठवण व पावसाच्या पाण्याच्या थेट वापरात वाढ करणे.  
2)  महाराष्ट्रातील वैगशष्ट्टपणुय भौिोगलक पगरश्स्थती व गवर्षम पजयन्यमानामळेु नैसर्थिक 

जलसंपत्तीची उपलब्धता मयागदत आहे. राज्याचा जवळपास 42.5% भभूाि हा टंचाई सदशृ्य 

आहे. उपलब्ध पाण्याचे स्त्रोतांना परूक म्हणनू प्रगक्रया केलेले सांडपाणी, मखु्यत: नािरी 
भािात, वापरण्याबाबत पयाय शोधण्याची िरज आहे. गकफायतगशर व नागवन्यपणूय 

तंत्रञानाच्या वापराद्वारे सवय सांडपाण्याचे संकलन व प्रगक्रया करण्यावर भर गदला जाईल आगण 
ताज्या पाण्याची मािणी कमी करण्यासाठी पढुील 5 वर्षात गकमान 30% पनु:प्रगक्रया केलेल्या 

पाण्याचा वापर केला जाईल. यासंबंधी व्यापक धोरण संबंगधत गवभािाद्वारे तयार केले जाईल. 

3) आंतर-खोरे जल स्थानांतरण (वळण योजना). 
4) भपूषृ्ट्ठ जल व भजूल  संपत्तीचे संरक्षण करणे व िणुवत्ता वाढवणे. 

5) अलवणीकरण (गडसगॅलनेशन)  

6) पाणी वापरण्याच्या गवगवध प्रयोजनांसाठी श्स्थर गचन्हांकन ठरवणारी व्यवस्था : उदा. पाण्याचा 
काययक्षमतेने वापर करण्यास प्रोत्साहन आगण चालना देण्यासाठी पाण्याची गनधागरत िरज 

(वाटर फुटकप्रट) व जललेखाचे सक्षमीकरण करण्यात येईल. गनयगमतपणे पाण्याचा ताळेबंद 

आगण जललेखाच्या अभ्यासाद्वारे प्रकल्प आगण खो-यातील पाणी वापर काययक्षमतेत सधुारणा 
करणे आवश्यक आहे.   

7)  कसचनसाठी होणा-या पाणी वापरामध्ये बचत करणे ही सवात महत्वाची बाब आहे. नैसर्थिक 

संसाधनाच्या उपलब्धीनसुार गपक पध्दती ठरगवणे, सकू्ष्म कसचन, स्वयंचगलत कसचन व्यवस्था, 
बाष्ट्पीभवन-उत्सजयनात घट इ. यासारख्या पद्धतींना प्रोत्साहन आगण चालना गदली पागहजे. 
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कालव्यातनू होणा-या पाझराच्या पनुवापराचा लेखाही भुजलाच्या संयकु्त वापरामध्ये गवचारात 

घेण्यात यावा.  

8) शेतक-यांना आर्थथक प्रोत्साहन देऊन शेतीसाठी आवश्यक पाण्याच्या वापरावर गनयंत्रण 
ठेवण्यात येईल.  

 

 8.5.4 जलगणुित्ता व्यिस्थापन : 
 

 राज्यातील नािगरकांसाठी, जलसंपत्तीचा दजा संरगक्षत करुन तो शाश्वतगरत्या जतन केला जाईल.  
राज्य, भपूषृ्ट्ठ जल व भजूल तसेच समदु्र व खा-या पाण्याने झालेली दलदलीची जमीन (Salt 

Water Marshes) यामध्ये सोडण्यात येणारा प्रदरु्षकांचा गवसिय गनयंगत्रत करण्याचा काययक्रम 

गनश्श्चत करेल. प्रदरु्षकांच्या गवसिाची मानके व श्स्वकाराहय  मयादा गनश्श्चती याचाही समावेश या 
काययक्रमात असेल. शहरी पाणी परुवठा व मलजल (सांडपाणी) प्रगक्रया योजनांची एकगत्रत 

आखणी व अंमलबजावणी करण्यात येईल. घरितुी पाणी परुवठयाच्या देयकामध्ये सांडपाणी 

प्रगक्रयासाठी लािणाऱ्या खचाचा सधु्दा समावेश असेल.   
 त्रयस्थ संस्थेमाफय त गनयतकागलक तपासणीची पध्दत राबगवण्यात येईल व जल प्रदरु्षणासाठी 

 जबाबदार व्यक्ती ककवा संस्था यांगवरोधात कडक दंडात्मक काययवाही करण्यात येईल.  ‘प्रदरु्षण 
 करणारा दंड भरेल’ हे तत्व कायद्यांमधील व गनयमनांतील तरतदूीनसुार अंमलात आणण्यात 

 येईल. जल प्रदरु्षणास कारणीभतू असणाऱ् यांच्या गवरोधात अत्यंत कडक गनयमन सरुू करण्यात 

 येईल.  
सवय जलवापर प्रविात, जल प्रदरू्षणावर प्रभावी गनयंत्रण ठेवण्यासाठी आगण जास्तीत जास्त 

पाण्याचे पनुयप्रगक्रया आगण पनुयवापर करण्यासाठी सवय लाभधारकांचा एकगत्रत व एकाश्त्मक 

दशृ्ष्ट्टकोन आवश्यक आहे. त्यासाठी, राज्य सरकारच्या पयावरण गवभािाच्या पढुाकाराने आगण 
पाण्याशी संबंधीत सवय गवभािाचे सदस्यत्व असलेल्या, एका उच्चस्तगरय सगमतीचे िठन करण्यात 

येईल. 

 

 8.5.5  जल सांिधयन : 
 

1) जल संवधयनाबाबतची जािरूकता ही सावयजगनक सहभाि, प्रगशक्षण, गशक्षण आगण जाितृी 

अगभयान, प्रोत्साहन व प्रगतबंध आगण दंड यांच्या गनयमन प्रगक्रयातनू राबगवली जाईल. जल 

संवधयनाचे महत्त्व व त्याचा दजा यागवर्षयी जािरुकता गनमाण होण्यासाठी जल साक्षरता 
अगभयानाचा समावेश प्राथमीक गशक्षणापासनू करावा.   

2) लोक सहभािातनू व शास्त्रीयदषृ्ट्ट्या गनयोजनबद्ध पध्दतीने नद्या, नदी छन्नमािय, जलाशय 
आगण पायाभतू सगुवधा यांचे संवधयन हाती घेतलेच पागहजे. 

3) राज्याच्या संबंगधत अगभकरणाद्वारे, नािरी व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये पजयन्य जल साठवण (रेन 

वॉटर हावेस्स्टि) अगनवायय केले जावे. 
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4) जलाशयातनू होणारे बाष्ट्पीभवन गनयंगत्रत करण्यासाठी गकफायतशीर उपाय योजावेत. 

5) आर्थथक दंड आकारणी / हक्कदारी कमी करणे याद्वारे पाणीचा अपव्यय करण्याच्या प्रवतृ्तीवर 

गनयंत्रण ठेवण्यात येईल. 
6) कापोरेट क्षेत्र, उद्योि आगण स्थागनक नािरी संस्था इत्यादींच्या भािीदारी व सहभािाने 

“जलसंपत्ती संवधयनगनधी” गनमाण करण्यात येईल. अशा प्रकारे उभारलेला गनधी हा नैसर्थिक 

पाण्याचे स्त्रोत  व जलसाठयांच्या संवधयनासाठी व एकंदरीतच पागरश्स्थतीकीच्या (Eco 
System) शाश्वत संवधानासाठी वापरला जाईल. 

 

8.5.6 खोऱ याांतगयत ि आांतर खोरे स्थानाांतरण : 

गवपलुतेच्या नदी खो-यांतनू तटुीच्या नदी खोऱ् यात पाण्याचे खोऱ् यांतियत व आंतरखोरे स्थानांतरण 

योजना प्रत्येक प्रकरणाची योग्यता तपासनू आगण पयावरणीय, सामाजीक व आर्थथक पगरणाम 
तथा आंतरराज्यीय पाणी वाटपाची बंधने गवचारात घेवून हाती घेण्यात येतील. 

 

8.5.7 पाण्याचे वनयमन : 

राज्य शासनाने जल क्षेत्रामध्ये यथोगचत गनयमन संस्था आगण कायदेशीर चौकट असण्याची िरज 

ओळखली आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती गनयमन प्रागधकरण आगण संबधीत गवभािांची भुगमका / 
जबाबदा-या / कतयव्य व अगधकार यांची सगुनश्श्चती व्हावी यासाठी प्रचलीत अगधगनयमात 

आवश्यक सधुारणा करण्यात येतील. 
 

9. पाणीिापर : 

9.1  घरगतुी पाणी िापराचे व्यिस्थापन : 

शहरी व ग्रामीण भािातील सवय जनतेसाठी, जनावरांना आवश्यक असलेल्या पाण्यासह, घरितुी 

पाण्याची पुरेशी सगुवधा परुगवली जाईल. शहरी आगण ग्रामीण पाणी परुवठयातील गनकर्षात 

असलेली तफावत टप्प्याटप्प्याने दरु करण्यात येईल. शहरी आगण ग्रामीण भािातील पाणी 
परुवठयाबरोबरच सांडपाणी / मलप्रवाह वहनासाठी योग्य सगुवधा उपलब्ध करण्यात याव्यात. 

पयावरण - परुक सफाई व्यवस्थासधु्दा (Sanitation) गवकसीत करण्यास प्रोत्साहन गदले जाईल. 

जेथे गपण्याच्या पाण्यासाठी परेुसा पयायी स्त्रोत उपलब्ध नाही तेथे बहुउिेशीय प्रकल्पामध्ये घरितुी 
पाणी वापरासाठी अगनवाययपणे तरतदु करण्यात यावी. जलसंपत्ती उपलब्धतेचा गवचार करुन 

गवगवध खोरे / उपखोऱ् यात प्रगतव्यक्ती अनञेुय पाणी वापराचे गनकर्ष वेिळे असतील. 
जनावरांसाठीच्या आवश्यक पाण्यासह ग्रामीण घरितुी पाण्याची िरज भािगवण्यासाठी पगरपे्रक्ष्य 

आखणी (परस्पेश्क्टव्ह प्लान) करण्यात येऊन टप्प्याटप्प्याने अंमजबजावणीकगरता आवश्यक 

गनधी उपलब्ध करण्याच्या दषृ्ट्टीने पावले उचलावीत. नवीन पाणीपरुवठा योजनांसाठी जलाशयातनू 
बंद नगलकेद्वारे पुरवठा करणे अगनवायय रागहल. सद्य:श्स्थतीत, कालवा आगण नदी स्त्रोतातनू, पाणी 

परुवठा होणाऱ्या योजना, टप्प्याटप्प्याने जलाशयातनू बंद नगलकेद्वारे पाणी घेणाऱ्या योजनांमध्ये 

रुपांतगरत करण्यात याव्यात. भुजलासह इतर स्त्रोतांचा एकाश्त्मक वापर करावा.  
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शहरी भािात पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वाटर हावेस्स्टि) करणे अगनवायय करण्यात येईल. 

नवीन वसाहतीच्या गवकास आराखडयासाठी "भुजल वापर आखणी" हा आवश्यक दस्तऐवज 

राहील. भुपषृ्ट्ठावरील पाणी व भुजल यांच्या संयकु्त वापराच्या आखणीकगरता शहरी भािातील 
उपलब्ध भुजलाचे पगरमाण आगण िणुवत्ता यांचे गनधारण करण्यात येईल. शहरी भािात, 

इलेक्रॉगनक मीटरचा वापर प्रत्येक ग्राहकाला परुगवण्यात येणा-या पाण्याचे मोजमाप करण्यासाठी 

केला जाईल. नगलका प्रणालीद्वारे पाणीपरुवठा होत असलेल्या योजनेतनू िळती आगण अनगधकृत 
पाणी घेणे रोखण्यासाठी सातत्यपणूय काययक्रम राबगवला जाईल. 

 नािरी आगण ग्रामीण भािातील पेयजल पुरवठा आगण स्वच्छता सगुवधांच्या गनयोजन व 
 व्यवस्थापनामध्ये समाज घटकांना प्रभावीपणे सहभािी केले जाईल. समदुाय पातळीवरील संस्था 

 आगण स्थागनक पातळीवरील उगचत संस्था/ सामदुागयक संघटना यांच्या माध्यमातनू या सेवांचे 

 दैनंदीन व्यवस्थापन संचालन आगण देखभाल करण्यात येईल.  
 जल अंदाजपत्रक (वॉटर बजेकटि) व जललेखापगरक्षण तसेच जललेखापगरक्षणात दशयवलेल्या 

 गशफारशी आगण त्रटृींचे तत्काळ अनपुालन याद्वारे जलबचत संभवते.  

 नदीखो-यातील जलसंपत्तीच्या गनयोजनात, घरितुी प्रयोजनाकगरता वापरलेल्या पाण्याच्या 80% 
 पाणी पनुवापरासाठी उपलब्ध होईल, असे िहृीत धरले जाते. त्यामळेु महाराष्ट्र प्रदरु्षण गनयंत्रण 

 मंडळाने गवगहत केलेल्या मानकांनसुार प्रगक्रया केल्यानंतर गनमाण झालेले संपणूय सांडपाणी 

 पनुवापरासाठी उपलब्ध करुन देणे हे स्थागनक संस्थांचे उत्तर दागयत्व आहे.  
 भगवष्ट्यातील पाण्याची िरज पणूय करण्यासाठी, पाण्याची मयागदत उपलब्धता लक्षात घेऊन, 

 घरितुी पाण्याचे गवगनयमन करण्यासाठी पाण्याचे अंदाजपत्रक, जलपरीक्षण, पाण्याचे गशधा 

 पध्दतीने वाटप (Water Rationing) आगण कसरू केल्यास दंडात्मक कारवाईबाबत योग्य 
 कायदेशीर तरतदूी करण्यात येतील. 
 

9.2   कृवष पाणी िापराचे व्यिस्थापन : 
 

राज्यातील सवागधक पाण्याचा वापर कृगर्ष क्षेत्रासाठी करण्यात येतो.  पाणी वापराची अल्प 
काययक्षमता तसेच गनर्थमत कसचनक्षमता व प्रत्यक्ष कसचन यामध्ये असलेली मोठी तफावत ही कृगर्ष 

जल व्यवस्थापनातील प्रमखु कचतेची बाब आहे.  महाराष्ट्र जल व कसचन आयोिाच्या 

अहवालानसुार (1999) भुपषृ्ट्ठावरील पाणी व भुजलाद्वारे राज्याची अंगतम कसचन क्षमता 126 
लक्ष हेक्टर इतकी अनमुागनत करण्यात आली आहे. राज्यात 225 लक्ष हेक्टर इतकेच 

लािवडीयोग्य क्षेत्र आहे. अशा गरतीने लािवडीयोग्य क्षेत्रापैकी केवळ 56% इतकेच क्षेत्र 

कसचनाखाली आणता येऊ शकते. तसेच, जलद ितीने वाढणा-या नािगरकरणामळेु घरितुी  
त्राच्या पाण्याच्या िरजा पणुय करण्यासाठी अगधकागधक पाणी वळगवले जात आहे.  या 

पाश्वयभमूीवर सकु्ष्म कसचनाला प्रोत्साहन देण्याकगरता राज्य शासन सक्षम पायाभुत सगुवधा तयार 
करण्याचा िांभीयाने राज्य शासन प्रयत्न करेल. पगहल्या टप्प्यात ऊस, केळी यासारख्या अगधक 
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पाणी लािणा-या गपकांना सकु्ष्म कसचनाखाली आणले जाईल. तसेच कमी पाणी लािणाऱ्या पीक 

पध्दतीस प्रोत्साहन गदले जाईल. 

  लाभक्षेत्रातील प्रत्येक शेतजमीनीस/ क्षेत्रास पाणीपरुवठयाची खात्री व्हावी यासाठी कालवा 
 प्रणालीमधील उगणवा दरु करण्यासह लाभक्षेत्र गवकास व जलव्यवस्थापनाच्या कामांची 

 अंमलबजावणी केली जाईल. 

 कृगर्ष क्षेत्रामधील पाणी वापराच्या काययक्षमतेत सधुारणा करण्यासाठी राज्य पढुील बाबींवर लक्ष 
 कें गद्रत करेल. 

1) मातीतील ओलावा, पजयन्य, भुजल, भुपषृ्ट्टीय जल व पनु:प्रगक्रया / पनुनयगवनीकरणातनू उपलब्ध 
पाणी यांचा संयकु्त वापर करणे.   

2) घनमापन पध्दतीने पाणीपरुवठा.  

3) जेथे तांगत्रकदषृ्ट्टया ससुाध्य आहे तेथे नगलका प्रणालीद्वारे पाणी गवतरण व्यवस्था राबगवणे.  
4) अश्स्तत्वातील जलाशय व त्यांच्या गवतरण व्यवस्थेची योग्य देखभाल व पगररक्षण करणे. 

5) जनु्या योजनांची "गवस्तार, पुनवयसन आगण आधगुनकीकरणाची" कामे त्वरेने करणे.  

6) जलसंपत्ती प्रकल्पांचे लेखापगरक्षण व श्स्थरगचन्हांकन करणे. 
7) उत्पादकता, गपकांचे उत्पादन, गपकांची सघनता आगण शेतीतील गवगवधता वाढगवण्यासाठी       

पाण्याचे इष्ट्टतम गवतरण आगण जलसंपत्ती व कृर्षी सेवांचे एकाश्त्मकरण करणे. 

 

9.3 औद्योगीक पाणी िापराचे व्यिस्थापन : 

 औद्योिीक जलव्यवस्थापनासाठी रणगनती / धोरणे पढुीलप्रमाणे आहेत.  

1. सवय औद्योगिक संस्थांनी, गवगवध औद्योिीक प्रगक्रयांचे अनकूुलन करून, उपकरणांमध्ये 

आवश्यक फेरबदल करुन, सांडपाण्यावर पनु:प्रगक्रया करुन आगण त्यांच्या कमयचा-यांमध्ये 
जािरुकता गनमाण करुन गवगशष्ट्ट कालमयादेत त्यांचे पाण्याची गनधागरत िरज (वाटर 

फुटकप्रट) कमी करण्याचा प्रयत्न केला पागहजे. त्या अनरंु्षिाने उद्योिांना पाण्यावर पनु:प्रगक्रया 

आगण पनुवापर करण्यासाठी प्रोत्सागहत केले जाईल आगण अंगतम टप्प्यात शनु्य सांडपाण्याचे 
(Zero Effluent) ध्येय राहील. 

2. एक दशलक्ष घन मी. ककवा त्यापेक्षा अगधक प्रमाणात वार्थर्षक पाणीवापर असणा-या 

औद्योिीक  संस्थांना वार्थर्षक जल अहवाल प्रगसध्द करणे अगनवायय असेल व या अहवालात 
महाराष्ट्र जलसंपत्ती गनयमन प्रागधकरणाने गनश्श्चत केलेल्या गनकर्षानसुार ठरवनु गदलेली 

वार्थर्षक जलहक्कदारी, एकूण वार्थर्षक पाणीवापर, प्रगत एकक उत्पादनासाठीचा पाणीवापर, 

पावसाच्या पाण्याच्या संवधयनातनू उपलब्ध झालेले पाणी, पनु:चक्रीकरणाद्वारे उपलब्ध 
झालेले पाणी व िोड्या पाण्याचा (फे्रश वॉटर) वापर याचा तपशील देण्यात यावा. वार्थर्षक 

पाणी वापर अहवालामध्ये अनञेुय सांडपाण्याचे गवसजयन आगण सांडपाण्याचे प्रत्यक्ष 
गवसजयन, त्यांचे चाचणी अहवाल इत्यादी मागहतीचाही अंतभाव असेल. वार्थर्षक जल 



महाराष्ट्र राज्य जलनीती, 2019                                                                                                                                               16 

अहवालात गनव्वळ पाण्याची िरज कमी करण्यासाठी प्रस्तागवत काययपध्दतीसह 

त्याबाबतच्या ठरागवक कालावधीसाठीची गवगशष्ट्ट उगिष्ट्टे आगण साध्य याचा तपशील कृती 

आराखड्यासह मांडण्यात येईल. औद्योिीक संस्था, त्यांचा वार्थर्षक अहवाल नदीखोरे 
प्रागधकरण व जलसंपत्ती गनयमन प्रागधकरणाला सधु्दा सादर करतील. आगण तो 

जनसामान्यांसाठी सावयजगनक करतील.  

3. पाण्याची तटु असलेल्या उपखो-यात कृर्षी आधागरत उद्योिांना प्राधान्य देण्यात येईल. 
4. सवय मोठे व मध्यम आकाराचे औद्योिीक यगुनट स्काडा (SCADA) वर आधागरत 

अल्रासॉगनक ककवा मगॅ्नटॅीक पगरमापन साधने बसवतील. 
5. िोड्या (फे्रश) पाण्यावरील जलसंपत्तीवरील भार कमी करण्याच्या उिेशाने राज्य, गशतकरण 

प्रयोजनाकगरता, पनुवापर प्रगक्रया केलेल्या पाण्याचा वापर करण्यास चालना देईल. पगहल्या 

टप्प्यात, नािरी सांडपाणी प्रगक्रया कें द्रापासनू 50 गक.मी. च्या पगरक्षेत्रात असलेल्या औश्ष्ट्णक 
वीज कें दे्र, प्रगक्रया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर अगनवाययपणे करतील. 

6. लािवडीलायक लाभक्षेत्राच्या प्रत्येक हेक्टर साठी 3 हजार घ.मी. पेक्षा अगधक सरासरी 

वार्थर्षक पाणी उपलब्धता असलेल्या उप खो-यामध्येच अगधक पाणी लािणा-या उद्योिांना 
मान्यता देण्यात येईल.  

7. अगत उपसा झालेल्या आगण कचताजनक पाणलोट क्षेत्रामध्ये, उद्योिांसाठी भजूलाचा अगत  

उपसा रोखणेबाबत गवगनयमन करण्यात येईल. 
8. खाणीतनू उपसलेले पाणी नैसिीक प्रवाहात सोडण्यापवूी त्यावर प्रगक्रया केली जावी. 

महाराष्ट्र प्रदरु्षण गनयंत्रण मंडळाच्या  प्रागधका-यांनी खाणीतनू उपसलेल्या पाण्याच्या दजाचे 

सगनयंत्रण केले पागहजे. अशा गरतीने खाणीतनू उपसलेल्या पाण्याचा नजीकच्या क्षेत्राला 
कसचनाचा लाभ देण्यासाठी वापर व्हावा.  

 

9.4 इतर िापराांसाठीचे पाणी धोरण : 
 

9.4.1 पावरश्स्थवतकी प्रणाली (इकोवसस्टीम) :  

 नद्या, जलसाठे, जलधारक भुस्तर (ॲक्वीफर) आगण दलदलीच्या जमीनी यांना पागरश्स्थतीक 

 प्रणाली म्हणनू ओळखण्यात येईल आगण त्यांचे अगतशोर्षण, गरक्तता, प्रदरु्षण ककवा दगुर्षत होणे व 
 दजा खालावणे यापासनू संरक्षण करणे आवश्यक रागहल. परुपट्टीतील बांधकामांपासनू आगण अगत 

 वाळू उपसापासनू नद्यांचे संरक्षण करण्यात येईल.  

   

9.4.2  औश्ष्ट्णक विद्यतु वनर्ममती : 
 

 िोड्या (फे्रश) पाण्यावरील भार कमी करण्यासाठी राज्य शासन औश्ष्ट्णक वीज कें द्रांना प्रगक्रया 

करुन पनु्हा वापरात आणलेल्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहीत करेल.  
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9.4.3  जलविद्यतु वनर्ममती : 
 

राज्यातील जलगवद्यतु कें द्रांची स्थागपत क्षमता 3684 मेिावटॅ इतकी आहे. बहुउिेशीय प्रकल्प 

म्हणनु गनयोजन असल्यास, तत्वत: जलगवद्यतु गनर्थमतीमळेु पाण्याची उपलब्धी कमी होत नाही. 
तथागप, सध्या सह्याद्री पवयत रांिातनू, गवद्यतु गनमीतीकगरता जे पाणी पश्श्चमेकडे वळगवण्यात येत 

आहे त्या पाण्याचा, गवद्यतु गनर्थमती केल्यानंतर, इतर वापराकगरता पणुयत: उपयोि होत नाही. अशा 

पाण्याचा इष्ट्टतम वापर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. राज्यातील पारंपागरक जलगवद्यतु 
प्रकल्प स्थळांचे यापवुीच समपुयोजन करण्यात आले आहे. आर्थथकदषृ्ट्टया जेथे व्यवहायय असेल 

तेथे कसचन प्रणालीशी संलग्न लहान / छोटया / सकु्ष्म जलगवद्यतु प्रकल्पांना चालना देण्यात येईल. 

राज्यात उदंचन प्रकल्पांसाठी (पंम्प्ड स्टोरेज श्स्कम) काही आकर्षयक प्रकल्प स्थळे आहेत, असे 
प्रकल्प शक्यतो सावयजगनक खाजिी भािीदारी तत्वावर गवकसीत करण्यात येतील.  
 

9.4.4  मत्स्यसांिधयन (गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यिसाय) : 
 

मत्स्यसंवधयनामळेु पाण्याचा ऱ्हास होत नाही. महाराष्ट्रात िोडया पाण्यातील मत्स्यसंवधयनासाठी 
चांिला वाव असनू, त्यातनू ग्रामीण क्षेत्रात महसलू व रोजिारांच्या संधी गनमाण करण्याकगरता 

गनयोजीत पध्दतीने गवकास करण्यात येईल.  

9.4.5  पययटन : 

जल पययटनामळेु सधु्दा पाण्याची उपलब्धी कमी होत नाही. त्यात फारच चांिली रोजिार व 

महसलू गनमीतीची क्षमता आहे. तथागप पययटनाचा गवकास करताना, जलाशय स्वच्छ व प्रदरु्षण 
मकु्त ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक रागहल.  
 

9.4.6  जलिाहतकु : 
 

राज्यातील बहुतेक सवय नद्या हंिामी आहेत. त्यामळेु वर्षयभर उपलब्ध होणारे जलमािय मयागदत 

आहेत. तथागप, जलसंपत्ती गनयोजन करताना जलवाहतकु ही बाब दलुयगक्षत करता येत नाही, 

कारण वाहतकुीचा हा एक अत्यंत सोईस्कर व गकफायतशीर प्रकार आहे. तलाव व जलाशये 
यांतील जल जोडण्यांचा, स्थागनक वाहतकुीकगरता तसेच पययटन उपक्रम म्हणनु वापर करता येऊ 

शकेल. 
 

9.4.7  विमानचालन : 

पाण्याचा दजा जतन करण्याची योग्य काळजी घेऊन मोठया व मध्यम धरणांच्या जलाशयातनू  

गवमानचालनास, प्रोत्साहन देण्यात येईल.  
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10. भजूल विकास ि व्यिस्थापनाचे धोरण : 
  

सवय जल आगण संबंधीत पागरश्स्थतीक संस्था यांचे संरक्षण करण्याच्या वाजवी गनबंधास अगधन 

राहून भजूल ही, सावयजगनक गवश्वस्तांच्या अगधपत्याखालील एक सामाईक वापरासाठीची 

मालमत्ता म्हणनु ओळखली जाणे आवश्यक आहे. राज्याने, यापवूीच आपल्या भजूल संपत्तीच्या 
गवकासाचे गवगनयमन व व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र भजूल (गवकास व व्यवस्थापन) 

अगधगनयम 2009 हा अगधगनयम पागरत केला आहे.  

   भजूलाच्या व्यवस्थापनाकगरता प्रस्तागवत धोरणात्मक बाबी पढुीलप्रमाणे आहेत.  

1. भजूलाचे, प्रचलीत कायद्यानसुार संवधयन, संरक्षण, गवगनयमन व व्यवस्थापन करण्यात 

येईल.  
2. भजूलाचे, भेदभाव रगहत, समानतेच्या, सहाय्यभतू व सावधगिरीच्या तत्वावर गवगनयमन 

करण्यात येईल. 

3. गपण्याच्या प्रयोजनाचा भजूलावर प्राधान्याने हक्क राहील.  
4. गवद्यमान व भावी गपढयांना, परेुशा प्रमाणात आगण योग्य दजाचे भजूल गमळेल, याची 

सगूनश्श्चती करण्यासाठी, परेूशा उपाययोजना केल्या पागहजेत.  

5. भजूलाची िणुवत्ता संवधयन व सधुारणा करणे, खपुच महत्वाचे आहे. भजूल प्रदरु्षणाचे 
प्रत्यावतयन (गरव्हसयकसि) करणे खपू अडचणीचे असल्याने भजूलाचे प्रदरु्षण कमी करणे व 

भजूल प्रदगूर्षत होणे आगण त्याचा दजा खालावण्यास प्रगतबंध करण्यासाठी आवश्यक 
प्रयत्न करण्यात येतील. उद्योिातील गन:सतृ (Industrial Effluent), रासायगनक खतांचे 

अवशेर्ष, मलकंुडी व शोर्ष खडे्ड यातील पाझर भजूल पातळीपयंत गझरपणार नाहीत, याची 

दक्षता घेणे िरजेचे आहे.  
6. ित काळातील पथदशयक अभ्यासातील उत्साहवधयक अनभुवाच्या आधारे, संपणूय राज्यात 

सहभािात्मक भजूल व्यवस्थापनाची व्याप्ती वाढवण्यात येईल.  

7. मािील वर्षातील पनुभयरणाच्या आधारे भजूलाची हक्कदारी देण्यात येईल. मागसक 
हक्काच्या संगनयंत्रनासाठी आवश्यक यंत्रणा स्थापन करण्यात येईल. योग्य िणुवते्तच्या 

पाण्याने भजूल पनुभयरण करण्याकगरता गवशेर्ष उपक्रम हाती घेण्यात येतील. उपसा 

केलेल्या पाण्याची भरपाई करण्यासाठी भजूल पनूभयरण उपाययोजनेचा अंिीकार करणे 
पाणी वापर कत्यांवर बंधनकारक राहील.  

8. शास्त्रीय तत्वावर, भजूल क्षमतेचे, गनयतकालीक, गवशेर्षत: अधयवार्थर्षक गनधारण करण्यात 

येईल. 
9. भजूलातील बदलाचे मोजमाप आगण उद्भवाचे गनधारण करण्यासाठी जलधारक भसू्तराचे 

मानगचत्रण (ॲक्वीफर मपॅींि) अभ्यास हाती घेण्यात येईल.   
10. पजयन्य जल साठवण व जलधारक भसू्तर पनुभयरण प्रकल्प, प्राधान्याने हाती घेण्यात येतील.  
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11. अिषयणाचा प्रभाि कमी करणे : 

 गवर्षम आगण बेभरवशाच्या मोसमी पावसामळेु, राज्याला सततच्या अवर्षयण श्स्थतीस तोंड द्याव े
 लाित आहे. अवर्षयण तीव्रता कमी करणे व त्यांचे व्यवस्थापन करणे याकगरता गनश्श्चत केलेली 

 रणगनती पढुीलप्रमाणे आहे : 

1) जगमनीची धपू कमी करणे, मातीचा ओलावा वाढगवणे, पावसाच्या पाण्याचा गनचऱ्याचा 
ितीरोध करणे आगण पाण्याच्या वापराच्या काययक्षमतेत सधुारणा करणे ही, अवर्षयण तीव्रता 

कमी करण्याच्या उपाययोजनांची उगिष्ट्ट्ये असली पागहजेत. 
2) अवर्षयणग्रस्त लोकांना रोजिार परुगवण्यासाठी हाती घेतलेली गनवारणाची कामे ही, शक्यतो 

अवर्षयणाची तीव्रता कमी करण्यासाठी असतील. जलसंपत्ती गवकास व व्यवस्थापन 

कामांना सवोच्च प्राधान्य देण्यात येईल. 
3) पंचायतराज संस्था व अशासकीय संघटनांच्या सगक्रय सहभािातनू अवर्षयणाची तीव्रता 

कमी करण्याच्या काययक्रमाची अंमलबजावणी केली पागहजे. 

4) उद्योिांनी त्यांचे व्यावसागयक सामागजक बांगधलकी (सीएसआर) उपक्रमांचा एक भाि 
म्हणनू, अवर्षयणाची तीव्रता कमी करण्याचे उपक्रम हाती घ्यावा यासाठी, राज्य शासन 

उद्योि समहूांना सहभािी करून घेईल. 

5) "जलयकु्त वशिार अवभयान”  हा काययक्रम, परेुसे तांगत्रक पाठबळ आगण प्रत्येक वर्षी 
5000 िावांच्या उगिष्ट्टासह, अवर्षयणाची तीव्रता कमी करण्याची एक दीघयमदुतीची उपाय 

योजना म्हणनू राबगवण्यात येईल. 
6) राज्यातील अवर्षयणाची तीव्रता कमी करण्यासाठी "मागेल त्याला शेत तळे" ही अनदुागनत 

योजना पढेु सरुू ठेवण्यात येईल.   

7) िाळ काढून जलाशयांची साठवण क्षमता पनु:स्थागपत करण्याकगरता व लितची नागपक 
जमीन सगुपक करण्यासाठी लोकसहभािातनू व व्यावसागयक सामागजक बांगधलकी 

(सीएसआर) अंतियत उद्योि समहूांना सहभािी करून, "गाळ मकु्त धरण ि गाळयकु्त 

वशिार" काययक्रमांची देखील अंमलबजावणी करण्यात येईल. 
8) अवर्षयण प्रवण क्षेत्रातील, जलसंपत्ती  प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येईल. 

9) अवर्षयण प्रवण क्षेत्रांत सकू्ष्म-कसचनास प्रोत्साहन देण्यात येईल. 

10) मदृ जलसंधारण उपाय योजना म्हणनू आद्रयतारोधक आच्छागदत करणे, पॉली हाऊस, 
हगरतिहृ, जलधगनका ( हायड्रोजेल) इत्यादींना चालना देण्यात येईल. 

11)  तटूीच्या आगण अगत तटूीच्या नदी उप-खोऱ्यांत, कमी पाणी लािणाऱ्या आर्थथक 

काययक्रमांना, प्रोत्साहन देण्यात येईल.  
 

 

12. पाणलोट िेत्र विकास : 
 

1)  प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रासाठी एकात्मीक पाणलोट क्षेत्र गवकास व व्यवस्थापन आराखडा 

तयार करण्यात येईल व तो राज्यातील उप-खोऱ्यांचा / खोऱ् यांच्या जलआराखडयाचा एक 

भाि असेल व त्याची अंमलबजावणी सामागजक सहभािातनू केली जाईल. 
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2) नैसर्थिक कारणांमळेु पारंपगरक कसचन व्यवस्थेचा अभाव असलेल्या क्षेत्रात, मदृा ओलावा 

सरुक्षा आगण लोकांच्या पाण्याच्या गकमान िरजा भािगवण्याची सगुनश्श्चती करण्यासाठी, 

पाणलोट क्षेत्र गवकास काययक्रमाची प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्यात येईल. 
3) पजयन्यावर आधारीत  शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ करण्याच्या उिेशाने,  कें द्र व  राज्य 

शासनाच्या गवगवध योजनांचे एकत्रीकरण करून पाणलोट क्षेत्र गवकास व व्यवस्थापन 

काययक्रमांची  अंमलबजावणी करण्यात येईल. 
4) पाणलोट क्षेत्र गवकास व व्यवस्थापन उपक्रम, खोऱ्याचा माथा ते पायथा यामध्ये शास्त्रोक्त 

पद्धतीने राबगवण्यात येतील. पाणलोट क्षेत्र गवकास काययक्रमाचे अनेक घटक आहेत. योग्य 
घटकांची गनवड ही स्थलुपणे जगमनीच्या संरचनेवर (जगमनीचा आकार, जगमनीचा 

चढ/उतार), मदृा आच्छादनाचे स्वरूप व खोली, खडकांचे प्रकार आगण त्यांच्या घडणीचे 

स्वरूप, जगमनीची पाणी शोर्षनू घेण्याची क्षमता, पावसाची तीव्रता आगण जगमनीच्या वापर 
या आधारे गनश्श्चत करण्यात येईल. पाणलोट क्षेत्र गवकास कामे व त्यासंबंधातील 

काययक्रमांचे गनयोजन व अंमलबजावणी करताना, भशूास्त्रञांना सहभािी करून घेणे 

अगनवायय केले पागहजे.  भजूल पनुभयरणाचे वधयन (वाढ) करण्यासाठी, अध:स्तर 
(सबस्राटा) प्रभाव्य आहे याची सगुनश्श्चती करण्यासाठी, सगवस्तर भजूलशास्त्रीय अन्वेर्षण 

करण्यात येईल.  

5) पाणलोट क्षेत्र गवकास काययक्रमांतियत हाती घेतलेल्या कामांच्या प्रितीचे संगनयंत्रण 
करण्यासाठी  त्यांचे भौिोगलक टिॅींि करण्यात येईल. पवूी केलेल्या जलसंवधयन कामांचे 

मलू्यमापन, कृगर्ष गवद्यापीठे, जल व भगूम व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) आगण जलक्षेत्रात  

काम करणाऱ्या अशासकीय संघटना यांच्या प्रगतगनधींचा समावेश असणाऱ्या त्रयस्थ 
अगभकरणाद्वारे केलेल्या गनयतकागलक पनुर्थवलोकनाचे अधीन असेल. अशा 

मलू्यमापनाच्या गनष्ट्कर्षाचा वापर हा भावी योजनांचे गनयोजन, संकल्पन  आगण 
अंमलबजावणीसाठी करण्यात येईल. 

6) पाणलोट गवकासाची कामे/योजना सरकारी योजनेचा एक भाि म्हणनू सावयजगनक पैशातनू 

राबगवण्यात येत असल्याने, पनुभयरणाने वाढलेल्या भजूलावरील हक्क / अगधकार हे, 
पाणलोट क्षेत्रामधील लाभार्थ्यांचे सामागयक हक्क म्हणनू समजण्यात येईल. पाणलोट क्षेत्र 

गवकासातनू  गमळालेले लाभ आपापसात वाटून घेतील, अशा प्रकारची ससु्पष्ट्ट मांडणी 

असलेले  हमीपत्र लाभार्थ्यांनी करून देणे आवश्यक असेल. गवकासासाठी पाणलोट 
क्षेत्राची गनवड करण्यापवूी असे हमीपत्र घेतले पागहजे. 

 
 

13. परू व्यिस्थापन : 
   

 राज्यातील सात टक्के भौिोगलक क्षेत्र परू प्रवण आहे. परू सौम्यकरण व व्यवस्थापन संदभातील 

 आखलेली रणगनती पढुीलप्रमाणे आहे :- 
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1) परुाशी गनिडीत असलेल्या आपत्ती टाळण्यासाठी संरचनात्मक व गबिर संरचनात्मक 

उपाययोजनांद्वारे सवयतोपरी प्रयत्न करण्यात येईल, एक पयाय म्हणनू आपत्ती 

व्यवस्थापनावर भर देण्यात येईल. 
2) एक कागलक आधारसामग्री (गरअल टाइम डेटा ) संपादन करणारी प्रणाली व पवूांनमुान 

प्रगतमाने स्थापन करून पुरासंबंधी  पवुानमुान करणाऱ्या पद्धतींचे आधगुनकीकरण  

करण्यात येईल. 
3) प्रत्येक परूप्रवण क्षेत्रासाठी परू व्यवस्थापनाची काययप्रणाली गवकगसत करण्यासाठी, 

वारंवारतेवर  आधागरत परू जलमयतेचे नकाशे ( फ्लड इनन्डेशन मपॅ््) आगण परू 
सौम्यकरण व व्यवस्थापन करण्यासाठी आकश्स्मक योजना तयार करण्यात येतील. 

स्थागनक प्रागधकरणाद्वारे परू प्रवण क्षेत्रामध्ये ( प्रगतबंगधत क्षेत्र - 25 वर्षातनू येणा-या 

परुासाठी) वसाहत व आर्थथक कायय करण्यास कठोरपणे प्रगतबंधीत करण्यात येईल. 
गवद्यमान अगतक्रमणे काढून टाकण्यासाठी संबंगधत स्थागनक   प्रागधकरणाद्वारे टप्प्याटप्याने  

काययक्रम राबगवण्यात येईल. 

4) राज्य व  स्थळ-सापेक्ष समस्या सोडगवण्यासाठी परू प्रवण क्षेत्रामध्ये परू पवूांनमुानाकगरता 
गनणयय सहाय्यकारी प्रणाली (डी. एस. एस.) गवकगसत करील. 

5) परू प्रवण क्षेत्रांमध्ये लघसंुदेशावर (एस.एम.एस.) आधागरत परू सावधानता (इशारा) प्रणाली 

गवकगसत करणे अगनवायय राहील. 
6) परूप्रवण क्षेत्रामधील लोकांना सहभािी करून घेऊन आकश्स्मक कृती आराखड्याचे / 

आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्याचे गनयतकागलक पनुर्थवलोकन व सधुारणा करण्यात येईल. 

अचानक व अनपेगक्षत उदभवणाऱ्या परुासंबंधीच्या आपत्तीसाठी ससुज्जता 
वाढगवण्याकगरता  संभाव्य धरण फुटीचे गवश्लेर्षण  अगनवाययपणे करण्यात येईल. 

 

14.  पायाभतू सवुिधाांचे पवररिण : 
 

 जलगवर्षयक पायाभतू सगुवधा पगररक्षणाचे  धोरण  पढुीलप्रमाणे असेल :- 

1) पाटबंधारे गवकास महामंडळे, पाणी वापर संस्था आगण पाणी वापरकते यांसह जलसंपदा 

गवभािाची उिेगशत लाभ सतत गमळण्याकगरता त्यांच्या संबंगधत प्रागधकार क्षेत्रातील 
जलसंपत्ती गवर्षयक पायाभतू सगुवधा व सोयीची देखभाल करतील. 

2) कसचन  श्स्थतीदशयक अहवाल, धरण सरुगक्षतता संघटनाचा अहवाल आगण अगधकाऱ्यांचा 

गनरीक्षण अहवाल यांच्या आधारे संबंगधत पाटबंधारे गवकास महामंडळांनी वार्थर्षक पगररक्षण 
योजना अगनवाययपणे तयार केल्या पागहजेत. 

3)  राज्य शासन महाराष्ट्र जल क्षेत्र सधुारणा काययक्रम हाती घेईल. या काययक्रमामध्ये जनु्या 

धरणाच्या सरुगक्षततेशी संबंगधत उपक्रम आगण ज्या जनु्या पणूय झालेल्या प्रकल्पाच्या लाभ 
क्षेत्रामध्ये पाणी वापर संस्थेचे काययक्षेत्र गनश्श्चत झालेले आहे असे लाभक्षेत्र पाणी वापर 

संस्थेकडे सपुदूय करण्यापवूी महाराष्ट्र कसचन पद्धतीचे शेतकऱ्याकडून व्यवस्थापन 
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अगधगनयम 2005 मध्ये नमदू केलेल्या तरतदुींनसुार लाभ क्षेत्र कालवा गवतरण प्रणालींचे 

पनु:स्थापन करणे आवश्यक आहे, या बाबींवर गवशेर्ष भर देण्यात येईल. 

4) मालिजुारी तलाव यांसारख्या पारंपगरक पाणी साठवण्याच्या जलाशयांची दरुुस्ती-पनुवयसन 
पनु:स्थापना करण्यात येईल. 

 

15.  सांस्थात्मक व्यिस्था : 
 

1) जल नीतीवरील संशोधनासाठी एक स्वायत्त कें द्र स्थापन करण्यात येईल. हे कें द्र, 

धोरणात्मक गनणययाच्या प्रभावाचे मलू्यमापनदेखील करील आगण बदलत्या पगरश्स्थतीमध्ये 
धोरणात्मक सल्ला देईल. 

2) सलुभ कौशल्यांना (soft skill) चालना देण्याकगरता, जािगतक  पातळीवर नावारूपास 

आलेल्या सवोत्कृष्ट्ट संकल्पाना अवित करण्यासाठी आगण त्यांची राज्य गवगशष्ट्ट 
अनकूुलता गनधागरत करुन राज्यभर प्रसार करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय सहयोिाने, जल 

क्षेत्रासाठी "उत्कृष्ट्टतेचे कें द्र" उघडण्यात येईल. अशा कें द्रामध्ये नागवन्यपणूय कल्पनांचा 

गवकास करुन प्रसार केला जाईल. 
3) नदीच्या खोऱ्यातील जलसंपत्तीचे एकाश्त्मक गनयोजन, कायान्वयन व व्यवस्थापन 

करण्यास  सहाय्य करण्याकगरता जािगतक पाकठब्याने ई-प्रगतमानकरण प्रणाली गवकगसत 

करण्यात येईल. 
4) राष्ट्रीय /आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या आवश्यक सहयोिाने जलक्षेत्रात काम करणाऱ्या गवद्यमान 

संशोधन संस्थाची क्षमता वधृ्दी करण्यात येईल. 
5) जलसंपत्ती क्षेत्रात नागवन्यपणूय संकल्पना व उपक्रम यांना मान्यता देऊन पुरस्काराने 

िौरगवण्यात येईल. [उदा. सवोकृष्ट्ट कामगिरी करणाऱ्या पाणी वापर संस्था, आपल्या 

सांडपाण्याची पनुवापर प्रगक्रया करण्याच्या संदभात सवोकृष्ट्ट कामगिरी करणारी शहरे, 
गकमान गबिर महसलूी पाणी (एन.आर.डब्ल्य)ू असणारी शहरे, इत्यादी] 

6) जलक्षेत्रातील समस्यांचे शास्त्रीय पद्धतीने गनवारण करण्यासाठी तंत्रञानातील गनरंतर 

संशोधनास व प्रितीस चालना देण्यात येईल. संशोधन व गवकास उपक्रमांसाठी आगण 

गवद्यमान तंत्रञान, आराखडे,  गनयोजन व व्यवस्थापन पद्धती अद्ययावत करण्यासाठी देखील 

पयाप्त गनधी परुगवण्यात येईल.  संशोधन उपक्रम चालगवणे व त्यांचे  संगनयंत्रण  करण्यासाठी 

आगण ते कायान्वीत करण्यापवूी त्याची वैधता तपासण्यासाठी  अंतियत/बाह्य तज्ञांचे 
संशोधन व गवकास सल्लािार पनेॅल स्थापन केले जाईल. 

7) सयुोग्य व्यक्तींना उच्च गशक्षणासाठी/ गवशेर्ष अभ्यासक्रमासाठी आगण आंतरराष्ट्रीय 

सहकायय उपक्रमांच्या माध्यमातनू ञान गमळण्यासाठी प्रायोगजत करण्यात येईल. 
8) जल क्षेत्रातील कुशल मनषु्ट्यबळाच्या बदलत्या िरजा भािगवण्याकगरता राज्य शैक्षगणक 

संस्थांशी सहयोि करण्यात येईल. 
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16.       सवनयांत्रण आवण मावहती प्रणाली :  

1) जलसंपत्तीचे पगरणामकारक व्यवस्थापन होण्यासाठी खात्रीशीर व योग्य आधारसामग्री 
आगण मागहती िरजेची असते. एककागलक पध्दतीवर (गरयल टाईम) आधागरत 

जलहवामान, जलसंपत्ती व जलवापराची आधारसामग्रीसाठी मागहती व्यवस्थापन 

प्रणालीसह अद्यावत एकाश्त्मक सगनयंत्रण प्रणाली उभारावी.  यायोिे नदीखोरे प्रागधकरण, 
सवय जल उपभोक्ते, जल सेवा देणारे आगण अन्य संस्था यांना गनयोजन, प्रकल्प आखणी व 

कायान्वयीकरण, पगरचालन आगण गनणयय प्रगक्रयामध्ये मदत होईल. 
2) राज्यातील जल हवामान आधारसामग्री, संबंगधत जलसंपत्ती आगण जलवापराची 

आधारसामग्री िोळा करणाऱ् या, जतन करणा-या, एकगत्रकरण ककवा संग्रहण करणा-या 

सवय शासकीय अथवा खाजिी संस्था या आधार सामग्री, सदर मागहती प्रणालीस अचकुता 
पडताळून उपलब्ध करुन देतील.  ही सवय आधारसामग्री सावयजगनक स्वरुपात उपलब्ध 

राहील. 

3) प्रचगलत पाणी वापरामळेु गनमाण होणारे प्रश्न जसे भजूल पातळीमधील चढउतार, 
क्षारयकु्तता (सगॅलनीटी), अथवा तत्सम समस्यांचे संगनयंत्रण व गनराकरण राज्य शासन 

लोक सहभािातनू करेल. 

4) जल उपलब्धतेत व पीकरचनेत झालेले बदल तसेच बीिर कसचन प्रयोजनाथय वाढलेला 
पाणी  वापर गवचारात घेऊन दहा वर्षापवूी पणूय झालेल्या प्रकल्पांच्या कसचन क्षमतेचे 

वास्तववादी पनूर्थवलोकन करण्यात येईल.  
5) पाणी वापर करणाऱ् या सवय संस्था वार्थर्षक जललेखा आगण जललेखा पगरक्षा अहवाल 

प्रगसध्द करतील. या अहवालामध्ये, अनञेुय पाण्याचा कोटा, प्रत्यक्षात जलवापर, प्रदरु्षण 

पातळी, व्यय, िळती, अनगधकृत उपसा, पनू:प्रगक्रया, पनू:वापर, पाझर, प्रगक्रया केलेल्या 
सांडपाण्याचे प्रमाण आगण प्रगत एकक पाणी वापर यांचा समावेश असेल. सवय अहवाल 

सावयजगनकपणे उपलब्ध असतील. 

6) जलसंपदा गवभाि, राज्यातील सवय प्रकल्पांचा, टप्प्याटप्याने श्स्थर गचन्हांकन अभ्यास हाती 
घेईल, जेणेकरून सवय प्रकल्पांना अंतभूयत केले जाईल. जलसंपदा गवभाि प्रत्येक वर्षी 22 

माचय रोजी, म्हणजे जािगतक जल गदनी, सधुारणांसाठीच्या गवश्लेर्षण आगण  गशफारसींसह 

जलसंपदा प्रकल्पांचा वार्थर्षक श्स्थर गचन्हांकन अहवाल प्रकाशीत करेल.  
7) जलसंपत्तीचे लेखा पगरक्षण करणे अगनवायय करण्यात येईल. घनमापन पध्दतीने परुवठा 

करताना मोजणी उपकरण परुगवण्याची जबाबदारी सेवा परुवठादाराची राहील. मात्र सेवा 

परुवठादार अशा मीटरची ककमत ग्राहकाकडून टप्प्याटप्प्याने वसलू करेल. जलसंपदा 
गवभाि प्रत्येक वर्षी 22 माचय रोजी, म्हणजे जािगतक जल गदनी सधुारणेसाठी गवश्लेर्षण 

आगण गशफारसींसह जलसंपदा प्रकल्पांचा वार्थर्षक जललेखा पगरक्षण अहवाल प्रकागशत 
करेल.  
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8) जलसंपदा गवभाि जलसाठे, वापराच्या गवगवध प्रविांचा पाणी वापर, गवकगसत केलेली व 

प्रत्यक्षात वापरात असलेली कसचन क्षमता, आकारलेली व वसलू केलेली पाणीपट्टी यांची 

आकडेवारी व इतर सवय संबधीत आकडेवारी िोळा करुन व संकलीत करेल. जलसंपदा 
गवभाि प्रत्येक वर्षी 15 सप्टेंबर रोजी, म्हणजे अगभयंता गदनी वार्थर्षक कसचन श्स्थती दशयक 

अहवाल प्रकागशत करेल.  

9) जलसंपत्तीच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी, भौिोगलक मागहती प्रणालीसह (GIS) गरमोटय 
सेंस्न्सिचा वापर करण्यात यावा, ज्यामध्ये कसचन प्रकल्पांसह गवस्ततृ प्रमाणावर पसरलेल्या 

जलसंचय करणाऱ्या सवय बांधकामांचा समावेश राहील. यामध्ये येवा, परू व्यवस्थापन, परू 
प्रवण क्षेत्राचे नकाशे, पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, लाभक्षेत्रातील कसचन व्यवस्थापन, पीक 

क्षेत्राचा, उत्पादनाचा तसेच धरणात जमा होणारा िाळ इत्यादीच्या अंदाजाचा समावेश 

राहील. याद्वारे सवय सामान्यांसाठी एककागलक आधार सामग्री (गरयल टाईम डाटा) उपलब्ध 
होऊन त्यात पारदशयकता येईल. 

  

17.  पाणी शुल्क : 
  पाणी वापराचे गवगनयमन करण्यामध्ये आगण पाणी वापर काययक्षमतेची सगुनश्श्चती करण्यामध्ये 
  पाणी शलु्क महत्वाची भगूमका बजावते. राज्याने या पवुीच प्रशलु्क (टगॅरफ) ठरगवण्याची जबाबदारी 

  महाराष्ट्र जलसंपत्ती गनयमन प्रागधकरणावर सोपवलेली आहे.  

प्रशलु्क संरचना गनश्श्चत करताना प्रागधकरण पढुील माियदशयक तत्वे गवचारात घेईल : 

अ) प्रागधकरण पारदशयक व सहभािी पध्दतीने काम करेल. प्रशलु्क ठरगवण्यापवूी जनतेशी 

सल्ला मसलत करील व त्यांचे मत ऐकून घेईल. 

ब)  प्रागधकरण सरुवातीस जल पायाभतू सगुवधांवरील मानक आधागरत गकमान आवती खचय 
तसेच त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने खचय प्रगतकबगबत होणारा पाण्याचा दर वसलू होईल याची खात्री 

करेल.  

क) आवती खचात, योजनेच्या प्रणालीतील गचरंतन लाभ गमळण्याचे सगुनश्श्चती, पाण्याचा 
काययक्षम वापर, पाणी वापरकत्यांना हक्काचे पाणी गमळण्यासाठी आवश्यक प्रणालीची 

उपलबधता आगण पाण्याचे समन्यायी वाटप यासाठी आवश्यक, वीजखचासह कायान्वयन 

व पगररक्षण खचय, सटेु भाि, व्ययशील बाबी, आस्थापना व प्रशासकीय खचय, वरकड खचय 
तसेच पायाभतू सगुवधा घटकांच्या पनु:स्थापना खचासह (उदा. गनयंत्रक दरवाजे, इत्यादी)  

गवशेर्ष दरुुस्तीच्या  ( संरचना पनु: स्थापनेचा व पनुजोडणीचा) खचाचा समावेश असेल.  

ड)  समन्यायी, काययक्षमता व आर्थथक तत्वे यांचे पालन करण्याच्या दषृ्ट्टीने, एक गनयम म्हणनू 

पाण्याचा आकार घनमापनतत्वावर गनधागरत करण्यात येईल. 

इ)  पाण्याचा दर त्याच्या काटेकोर वापर करण्यास प्रोत्साहन देईल आगण त्याचे संधारण 
करण्यास परुस्कृत करेल.  
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फ)  योग्यगरत्या गनयोगजत केलेल्या प्रशलु्क रचनेद्वारे गवगशष्ट्ट मानकापयंत पाण्यावर प्रगक्रया 

केल्यानंतर पनु:चक्रीत  (Recycle) वापर व पनु:वापर करण्यास प्रोत्साहन गदले जाईल.  

ज)  गवगवध पाणी वापर प्रविातील क्रॉस सबगसडी टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यात येईल.  

 

उपरोक्त धोरणात्मक उगिष्ट्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यकतेनसुार प्रचगलत कायद्यामध्ये 

सधुारणा करण्यात येतील. 
 

18.  खाजगी िेत्राचा सहभाग : 
 

 नावीन्यपणूय  कल्पना, नवीन तंत्रञान, नावीन्यपणूय गवत्तव्यवस्था, व्यवस्थापनामधील कौशल्य व  

 जल सेवांचा सधुागरत दजा व खचातील गकफायतशीरता यांचा परुस्कार करण्यासाठी आगण जल 

वापर कत्याच्या उत्तरदागयत्वासाठी, जल पायाभतू सगुवधा प्रकल्पांच्या गनयोजन, गवकास व 
व्यवस्थापन यांमध्ये खाजिी क्षेत्राच्या सहभािास उते्तजन देण्यात येईल. जेथे ससुाध्य असेल तेथे, 

उदंचन जलगवद्यतु  योजनांच्या गवकासात, मोठ्या उपसा कसचन योजनांच्या गवकासात / 
काययचालनात, जलशशु्ध्दकरण कें द्रात, जल गवतरण व्यवस्था आगण सांडपाणी प्रगक्रया कें द्र यांच्या 

गवकासामध्ये खाजिी क्षेत्राच्या सहभािास चालना देण्यात येईल. जलसंपत्ती गवकास व व्यवस्थापन 

यांमध्ये वाजवी व्याज दराने बाह्य गनधी परुवठ्यास सदु्धा चालना देण्यात येईल. 
 

19.  अांमलबजािणी ि सांवनयांत्रण :  
 

 एकाश्त्मक राज्य जल आराखडा आगण शाश्वत गवकास उगिष्ट्टे (SDG) यामध्ये गनधागरत 
 केलेली उगिष्ट्टे कालमयादेत साध्य करणे अगनवायय रागहल. सदर उगिष्ट्टे साध्य करण्यासाठी तसेच 

 जलनीतीमध्ये मांडलेल्या गवगवध धोरणांसाठी, पाण्याशी संबंगधत सवय गवभािांनी कृती आराखडे 

 तयार करावेत. राज्य जल मंडळाद्वारे सदर आराखड्यांना अंगतम रूप देण्यात येईल आगण राज्य 
 जल पगरर्षद त्यास मान्यता देईल. राज्य जल मंडळ अंमलबजावणीचे गनयगमतपणे संगनयंत्रण 

 करेल व राज्य जल पगरर्षद, प्रितीचे गनयगमतपणे पनुर्थवलोकन करील.  
 

20.  राज्य जल नीतीचे पनुर्मिलोकन :  
 

 "राज्य जल नीती", हा एक िगतशील दस्तऐवज असनू भगवष्ट्यातील जल क्षेत्र गवकासातील व 
 व्यवस्थापनातील आव्हानांवर मात करण्यासाठी आवश्यकता वाटेल तेव्हा, त्याचे गनयतकागलक 

 पनुर्थवलोकन करण्यात येईल.  

  
   [वटप :-  जलनीतीच्या मराठी व इंग्रजी आवतृ्तीमध्ये काही गवसंिती गनदशयनास आल्यास  

धोरणाच्या  इंग्रजी  आवतृ्तीमधील तरतुदी ग्राह्य धरल्या जातील.]  

 
      -------------- 
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