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                       महाराष्र शासन 
जलसांपदा ववभाग 

शासन वनणणय क्र. सांकीणण-2019/( 75/2019)/जसांअ 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक,  

मांत्रालय, मुांबई 400 032 
  वदनाांक :- 23 ऑगस्ट, 2019 

प्रस्तावना : 
 

1.0 केन्र शासनाने 1980 साली तयार केलेल्या नॅशनल परस्पेक्टीव्ह प्लॉन मध्ये देशातील 
एकूण 30 आांतरराज्यीय नदीजोड योजनाांची आखणी करण्यात आली. उपरोक्त 30 
नदीजोड योजनाांपैकी महाराष्र व गुजरात राज्याांमधील दमणगांगा-पपजाळ (महाराष्र) व 
पार-तापी-नमणदा (गुजरात) या दोन आांतरराज्यीय योजना प्रस्ताववत आहेत. 

 

दमणगांगा-पपजाळ नदीजोड योजनेत 895 दलघमी (31.60 अ.घ.फू.) पाणी मुांबई 
शहराला वपण्याच्या पाण्यासाठी देणे प्रस्ताववत आहे. तसेच पार-तापी-नमणदा नदीजोड 
योजनेत गुजरात राज्यातील सौराष्र व कच्भा भागात पसचन व वपण्याच्या पाण्यासाठी एकूण 
1330 दलघमी (46.96 अ.घ.फू.) पाणी उपलब्ध होणार आहे.  

पार-तापी-नमणदा व दमणगांगा-पपजाळ या दोन आांतरराज्यीय योजनेचे नदी ववकास 
अवभकरण (NWDA, नवी वदल्ली माफण त सववस्तर प्रकल्प तयार करणेबाबत महाराष्र, 
गुजरात व कें र शासन याांच्यात वद. 03/05/2010 रोजी सामांजस्य करार झाला आहे. 
त्यानुसार प्रकल्प अहवाल तयार करणेत आला आहे.  

वद. 3 मे 2010 च्या MOU मध्ये महाराष्र राज्याच्या हद्दीतील उपलब्ध पाणी पविम 
ववभाजकावरून उपसा करून पूवीकडे वापरणेबाबत व्यवहायणता अभ्यास महाराष्र राज्य 
करेल, असे नमूद आहे. त्यानुसार महाराष्र राज्याने केलेल्या अभ्यासानुसार खालील वळण 
योजना तापी खोऱ्यातील वगरणा उपखोरे व गोदावरी खोऱ्यासाठी प्रस्ताववत आहे. 

1) नार-पार-वगरणा      - 304.60 दलघमी, (10.76 अघफू) 
2) पार-गोदावरी          - 97 दलघमी,         (3.42 अघफू) 
3) दमणगांगा-वतैरणा-गोदावरी     - 202 दलघमी,       (7.13 अघफू) 
4) दमणगांगा-एकदरे-गोदावरी      - 143 दलघमी,       (5.0 अघफू)        

उपरोक्त  योजनाांचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल राष्रीय जलववकास अवभकरण, नवी 
वदल्ली व वपॅ्कॉस, नवी वदल्ली या दोन भारत सरकार उपक्रमामाफण त प्रगतीत आहे. सदर 4 
वळण योजना या पार-तापी-नमणदा व दमणगांगा-पपजाळ या आांतरराज्यीय नदीजोड 
योजनाांसोबत राष्रीय प्रकल्प म्हणनू राबववणे प्रस्ताववत होत्या व त्यानुसार सामांजस्य 
कराराचा मसूदा कें र शासनास वद. 22/09/2017 रोजी सादर करण्यात आलेला आहे.  
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सामांजस्य करार मसुदयानुसार आांतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पामधील दोन्ही 
राज्याांतील प्रस्ताववत पाणी वाटपाबाबत गुजरात शासनाने अदयाप सहमती वदलेली नाही. 
मुख्य सवचव स्तरावरून वाटाघाटी प्रगतीत असून या प्रवक्रयेत दोन वर्षाचा कालापव्यय 
झालेला असून अदयाप गुजरात राज्याची सहमती अप्राप्त आहे. प्रस्ताववत पार-तापी-नमणदा 
व दमणगांगा-पपजाळ या आांतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पातील दोन्ही राज्यातील पाणी 
वाटपाच्या गुांतागुांतीमुळे “ महाराष्राचे पाणी गुजरातला वदले जात आहे” अस ेचकुीच ेसांभ्रम 
लोकाांमध्ये तयार करून प्रकल्पाला ववरोधी करण्याचे प्रयत्न स्थावनक पातळीवर होत आहे. 

उपरोक्त कारणे पाहता महाराष्र राज्यातील उपरोक्त आांतरराज्यीय व 
राज्याअांतगणत प्रकल्प सामांजस्य करार करून राष्रीय प्रकल्प म्हणनू न घेता राज्याच्या 
स्ववनधीतून राज्याअांतगणत प्रकल्प म्हणनू राबववणेबाबतची बाब शासनाच्या ववचाराधीन 
होती.   

2.0 उत्तर कोकणातील नार-पार, दमणगांगा, वतैरणा व उल्हास नदी उपखोऱ्यात 370 अघफू 
अवतवरक्त पाणी वशल्लक आहे. त्यापैकी 115 अघफू पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळववणेबाबतची 
तरतूद एकात्त्मक राज्य जलआराखडयात करण्यात आली आहे. यापैकी 2.72 अघफू पाणी 
वापराच्या पूणण/बाांधकामाधीन वळण योजना, 25.6 अघफू पाणी वापरासाठीच्या प्रकल्प 
अहवाल तयार असलेल्या वळण योजना व 140.43 अघफू पाणी वापरासाठी सवके्षण 
प्रस्ताववत योजना अशा एकूण 168.75 अघफू पाणी वापरासाठीच्या कोकणातून गोदावरी 
खोऱ्यात पाणी वळववण्यासाठीच्या योजनाांची तरतूद आहे. 

उपरोक्त 140.43 अघफू पाणी वापरासाठीच्या वळण योजनाांचे प्राथवमक अभ्यास 
पूणण करून व्यवहायण योजनाांचे सवके्षण व अन्वरे्षण करून सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्यास मान्यता देणेबाबतची बाब ही शासनाच्या ववचाराधीन होती. 

3.0 राज्य जलपवरर्षदेच्या सातव्या बैठकीत वनैगांगा (गोसीखुदण)- नळगांगा (पूणा-तापी) नदीजोड 
प्रकल्प घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रस्ताववत योजनेचा सववस्तर प्रकल्प 
अहवाल राष्रीय जलववकास अवभकरण याांनी तयार केला असून त्यानुसार 62.77 अघफू 
पाणी वळववणे प्रस्ताववत आहे. सदर नदीजोड प्रकल्पातील भसूांपादन टाळण्याकवरता 
कालव्याऐवजी नवलका/बोगदा प्रस्ताववत करून त्यासाठी करावयाच्या फेर-सवके्षणाचे काम 
त्वरीत हाती घेण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.  

वदनाांक 30.7.2019 रोजीच्या मा.मांत्रीमांडळ बैठकीत उपरोक्त बाबीबाबत 
सादरीकरण झाले व त्यावर खालीलप्रमाणे वनणणय घेण्यात आले आहे. 

   शासन वनणणय : 

1. आांतरराज्यीय दमणगांगा-पपजाळ नदीजोड प्रकल्प व राज्याांतगणत नार-पार-वगरणा, पार-
गोदावरी, दमणगांगा-वतैरणा-गोदावरी व दमणगांगा-एकदरे-गोदावरी इ. नदीजोड प्रकल्प 
राज्याांतगणत प्रकल्प म्हणनू राबववण्यात याव.े 
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2. उपरोक्त नदीजोड प्रकल्प हे प्रामुख्याने मराठवाडयातील तुटीच्या खोऱ्यातील भागासाठी 
असल्यामुळे वववशष्ट प्रकल्प म्हणनू राबववण्यासाठी वनधी वाटपाबाबत सदर प्रकल्पाांना        
मा. राज्यपालाांच्या सुत्राबाहेर ठेवण्याची ववनांती मा. राज्यपाल महोदयाांना करण्यात यावी. 

3. प्रस्ताववत नदीजोड प्रकल्प 3-4 महामांडळाच्या कायणक्षते्रात ववभागले गेले आहेत. त्यामुळे 
सदर प्रकल्पाच्या एकवत्रत व एकसुवत्रय अांमलबजावणीसाठी थेट शासनाअांतगणत स्वतांत्र 
मुख् य अवभयांता कायालय (मुख्य अवभयांता, नदीजोड वववशष्ट प्रकल्प) स्थापन करण्यात याव े
व यासाठी मुख्य अवभयांता (नदीजोड प्रकल्प) या पदाची वनर्ममती करावी. 

4. खालील प्रस्ताववत नदीजोड  प्रकल्पाच्या सववस्तर सवके्षण/अन्वरे्षणाचे काम हाती घेण्यात 
याव.े त्याांचे प्राथवमक अन्वरे्षण अहवाल, सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून त्याांची 
व्यवहायणता तपासून पुढील मांजूरीसाठी शासनास सादर करावते. 
 

अ) उल्हास, वतैरणा, नार-पार व दमणगांगा उपखोऱ्यातून प्रस्ताववत गोदावरी खोरे 
वळण योजना (29 योजना, 168 अघफू पाणी वापर). 

ब)  वनैगांगा-नळगांगा नदीजोड योजनेत भसूांपादन टाळण्यासाठी कालव्याऐवजी 
नवलका/बोगदा प्रस्तावासाठी फेरसवके्षण. 

   

सदर शासन वनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 201908231456369427 असा आहे. सदर 
शासन वनणणय वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे. 

 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 

        ( र. रा. शुक्ला ) 
                                           उप सवचव, महाराष्र शासन   
प्रत : 

1. मा. राज्यपाल याांचे सवचव, राजभवन, मुांबई 
2. मा.मुख्यमांत्री महोदयाांचे अपर मुख्य सवचव याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 
3. मा. मांत्री, जलसांपदा याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 
4. मा. राज्यमांत्री, जलसांपदा याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 
5. मा. ववरोधी पक्ष नेते ववधानसभा व ववधानपवरर्षद 
6. मा. मुख्य सवचव याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 
7. अपर मुख्य सवचव, ववत्त ववभाग याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 
8. अपर मुख्य सवचव, वनयोजन ववभाग याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 
9. अपर मुख्य सवचव, महसूल ववभाग याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई   
10.  प्रधान सवचव ,जलसांपदा ववभाग,  याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय,मुांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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11.  प्रधान सवचव, (ववत्तीय सुधारणा) ववत्त ववभाग, याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय,मुांबई 
12.  प्रधान सवचव, नगरववकास ववभाग याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 
13. सवचव (लाक्षवेव), जलसांपदा ववभाग याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 
14. सवचव (प्रकल्प व समन्वय), जलसांपदा ववभाग, मांत्रालय, मुांबई 
15. सवचव, (व्यय) ववत्त ववभाग, याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 
16. सवचव (वने) महसून व वन ववभाग, याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 
17. सवचव (मुदत व पुनवणसन), महसूल व वन ववभाग, याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 
18. कायणकारी सांचालक, कोकण पाटबांधारे ववकास महामांडळ, ठाणे 
19. कायणकारी सांचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबांधारे ववकास महामांडळ, औरांगाबाद 
20. कायणकारी सांचालक, तापी पाटबांधारे ववकास महामांडळ, जळगाव 
21.  मु.अ.(जसां) व सस (जलसांपदा ववभाग) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय 
22. कायासन वनवडनस्ती. 
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