
 खाजगी विवहर/विधन विहीर 
अवधग्रहणाबाबत शेतकऱ्यास देण्यात 
येणाऱ्या मोबदल्यामध्ये सुधारणा   
करण्याबाबत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
महाराष्ट्र शासन 

पाणी परुिठा ि स्िच्छता विभाग 
शासन वनणणय क्रमाांकः टांचाई 2018/प्र.क्र.167/पाप ु14  

जी. टी. रुग्णालय सांकुल इमारत, 7 िा मजला, 
मांत्रालय, मुांबई 400 001 

तारीख: 08 मे, 2019 
 
िाचा -   

1) वदनाांक 15 एवप्रल, 1983 चा महाराष्ट्र वपण्याचे पाणी पुरिठयाचे अवधग्रहण अवधवनयम 
1983 

2) शासन वनणणय, पा.पु. ि स्ि. वि., क्रमाांकः टांचाई 3099/प्र.क्र.13/पापु-14, वदनाांक 1 
फेब्रिुारी, 1999. 

3) शासन वनणणय, पा.पु. ि स्ि. वि., क्रमाांकः टांचाई 2018/प्र.क्र.167/पापु-14, वदनाांक 30 
नोव्हेंबर, 2018. 

4) भारत वनिडणकू आयोग याांचे पत्र क्र. 437/MT-IIP/2019/WS-II, वदनाांक 
02.05.2019 

5) महसूल ि  िन विभाग (मदत ि पुनिणसन) याांचे पत्र क्र.एससीिाय 2018/प्र.क्र.251/म-7,                                                       
वदनाांक  4 मे, 2019.       

 
प्रस्तािना : - 

महाराष्ट्र वपण्याच्या पाणी पुरिठयाचे अवधग्रहण करण्याबाबत अवधवनयम १९८३, वदनाांक १५ 
एवप्रल, १९८३ रोजी प्रवसध्द करण्यात आलेला आहे. या अवधवनयमातील कलम ३ मधील  तरतुदीनुसार 
पाणी टांचाई कालािधीत राज्यातील ग्रामीण भागातील ग्रामस्थाांच्या वपण्याच्या पाण्याची सोय 
करण्यासाठी विवहरी अथिा अन्य जलाशयातून वपण्याकवरता पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्ट्टीने 
खाजगी मालकाांचे जलसाठे लेखी आदेशाद्वारे अवधग्रहण करण्याचे अवधकार वजल्हावधकारी अथिा 
वजल्हावधका-याांनी प्रावधकृत केलेल्या अवधका-यास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. या अवधवनयमातील 
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कलम ८ (अ) ि ८(ब) अन्िये खाजगी मालकाांचे जलसाठे अवधग्रहीत करण्यात आल्यानांतर तयाांच्या 
मालकाांना दयाियाचा मोबदला वनवित करण्यात आलेला आहे.  

 
महाराष्ट्र वपण्याच्या पाणी पुरिठयाचे अवधग्रहण अवधवनयम, १९८३ मधील कलम-८ मध्ये 

सुधारणा करण्यात आली असून, सदर सुधारणेनुसार वपण्याच्या पाण्याची विवहर अवधग्रहीत केलेल्या 
विवहर मालकाांना पाण्याचा मोबदला देण्याकवरता १९८३ च्या मूळ अवधवनयमातील कलम ८ (अ) ि ८(ब) 
अन्िये मोबदला देण्याची तरतूद अवधक्रवमत करण्यात आली असून तयाऐिजी खाजगी मालक ि 
प्रावधकृत अवधकारी याांनी मोबदल्यासांदभ त करार करण्याची तरतूद करण्यात आली असून 
मोबदल्याच्या दराची कमाल मय दा राज्य शासनाने िळेोिळेी ठरिाियाची आहे.   

 
पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभाग, शासन वनणणय, वदनाांक 30 नोव्हेंबर, 2018 नुसार पाणी 

टांचाईच्या कालािधीत अवधग्रहीत केलेल्या विहीरीच्या मोबदल्याचे सुधावरत दर मांजूर करण्यात आल े
आहेत. तथावप विवहरीतून पाणी उचलण्याच्या पवरमाणानुसार खाजगी विवहर/विधन विवहर मालकास 
देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यामध्ये सुधारणा करण्यास बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या प्रस्तािास    
मा. मांत्री, मदत ि पुनिणसन याांच्या अध्यक्षतेखाली वदनाांक 02.05.2019 रोजी झालेल्या मांत्रीमांडळ 
उपसवमतीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तयानुषांगाने शासन वनणणय वनगणवमत करण्याची बाब 
विचाराधीन होती.  
 
शासन वनणणय :- 
            वपण्याच्या पाण्याच्या टांचाई वनिारणाथण अवधग्रहीत केलेल्या विहीरीच्या मोबदल्याचे दर 
सुधावरत करण्यात येत आहेत. तयानुसार अवधग्रहीत पाण्याच्या स्त्रोतामधून टँकर भरण्यासाठी 
पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याकवरता रु. 12/- प्रवत हजार वलटर असा दर विहीत करण्यास मांजूरी देण्यात 
येत आहे. तसेच या दराने होणारी रक्कम अथिा शासन वनणणय वदनाांक 30.11.2018 अन्िये सुधावरत 
करण्यात आलेले विहीत दर रु. 450/- (पाणी उचलण्यासाठी साधन सामुग्री वशिाय) / रु. 600/- 
(पाणी उचलण्यासाठी साधन सामुग्री सह) यामधील अवधकतम रक्कम खाजगी विधन विहीर/साध्या 
विहीर धारकास अदा करण्यास मांजूरी देण्यात येत आहे.        
 
2.       प्रस्तुत शासन वनणणय हे मा. मांत्री, मदत ि पुनिणसन याांच्या अध्यक्षतेखाली वदनाांक 02.05.2019 
रोजी झालेल्या मांत्रीमांडळ उपसवमतीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या वनणणयाच्या अनुषांगाने वनगणवमत 
करण्यात येत आहे.  
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3.      सदर  शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 201905081209454228 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.     

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
  
 

  

           (शाम लाल गोयल) 
     अपर मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन 

 
 
प्रत, 

1.  मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचि, मांत्रालय, मुांबई  
2.  मा.मांत्री, पाणी पुरिठा ि स्िच्छता, मांत्रालय, मुांबई 
3.  मा. राज्यमत्री, पाणी पुरिठा ि स्िच्छता, मांत्रालय, मुांबई 
4.  अपर मुख्य सवचि, (मदत ि पुनिणसन) महसूल ि िन विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
5.  प्रधान सवचि, वित्त विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
6.  प्रधान सवचि (नवि-2), नगर विकास विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
7.  सवचि, ग्राम विकास विभाग, बाांधकाम भिन, फोटण, मुांबई 
8.  विभागीय आयुक्त (सिण) 
9.  सदस्य सवचि, महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण, बेलापूर 
10.  वजल्हावधकारी (सिण) 
11.  मुख्य कायणकारी अवधकारी,  वजल्हा पवरषद, (सिण) 
12.  अधीक्षक अवभयांता, महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण (सिण) 
13.  कायणकारी अवभयांता, ग्रामीण पाणी पुरिठा विभाग, वजल्हा पवरषद (सिण) 
14.  कायणकारी अवभयांता, महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण (सिण) 
15.  मुख्य लेखा परीक्षक, स्थावनक वनधी लेखा (सिण) 
16. वजल्हा स्थावनक वनधी लेखा परीक्षक (सिण) 
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   17. वजल्हा कोषागार अवधकारी (सिण) 
   18. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र-1, मुांबई 
   19. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र-2, नागपूर  

 20. अपर मुख्य सवचि, पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभाग, याांचे स्िीय सहायक  
 21. उप सवचि (पापु 14), पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभाग, याांचे स्िीय सहायक 
 22. अिर सवचि (पाप ु14), पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभाग, मांत्रालय.  
 23. पापु 14 (वनिडनस्ती)   
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