
By e mail   
प्रदीप पुरंदरे1 BE (Civil), ME (WUM) 

सेवानिवतृ्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद 
Flat A-1404, Vasudha Etasha, 

Pune- Bangalore National Highway, 

Kothrud, Pune 411038 

ददिांक: ३० जािेवारी 2022 
प्रति, 

१. मा. सभापिी, महाराष्ट्र  विधान पररषद 
२. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा 

महाराष्ट्र विधान मंडळ, विधान भिन, 
बॅकबे रेक्लमेशि, ववधाि भवि मागग, म ंबई ४०००३२ 
 

   विषय: जल ि ससचंन कायदयांचे तनयम न करून विधधमंडळाचा ि  जनिचेा अिमान करणा-यांिर कारिाई    
          करण्याबाबि  
   संदभभ: १ महाराष्ट्र शासिाच्या  संकेतस्थळावरील  ववधाि मंडळ ववषयक मादहतीतील प्रास्ताववक   
         २ प्रस्त त पत्राच्या अखेरीस जोडलेली संदभाांची यादी.  
महोदय, 
 

स.ि.वव.वव.    
 
१.० महाराष्ट्र शासिाच्या  संकेतस्थळावरील  ववधािमंडळ ववषयक मादहतीतील प्रास्ताववकाकडे  मी आपले लक्ष 

वेधू इच्च्ितो. त्या प्रास्ताववकाि सार कायदे करणे एवढेच ववधधमंडळाच ेकाम िाही तर  सरकारी कामकाजावर 
देखरेख ठेवणे व त्यात गैरप्रकार आढळल्यास त्याबद्दल जाब ववचारणे ही देखील  ववधधमंडळाचीच  काम े
आहेत. या पार्शवगभूममवर महाराष्ट्रातील मसचंि ववषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा ववधधमंडळािे 
घ्यावा आणण  जल व मसचंि कायद्यांचे नियम ि करूि ववधधमंडळाचा व  जितचेा अवमाि करणा-यांवर 
कारवाई करावी अशी वविंती मी  आपणास या पत्राद्वारे करत आहे..  

   
२.० राज्यातील मसचंि कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे पराकोटीच ेद लगक्ष झाले असल्याम ळे  जलक्षेत्रात अिागोंदी व 

अराजक निमागण झाले आहे. पाणी वाटपात भयावह  ववषमता  आणण पाणी वापरात लाजीरवाणी  
अकायगक्षमता ही राज्यातील मसचंिाची व्यवच्िेदक लक्षणे बिली आहेत. त्याचा  तपशील खालील प्रमाणे: 

 
२.१ राज्यात जल संघषाांची (चौकट) संख्या आणण तीव्रता सातत्यािे वाढते आहे.  लोकशाहीत, सांसदीय चौकटीत, 

शांततापूणग मागागिे आणण स संस्कृत पद्धतीिे हे संघषग  सोडवायचे असतील आणण पाण्याचे समन्यायी वाटप व 
कायगक्षम वापर व्हायचा असले तर जलक्षते्रात कायद्याच ेराज्य आल ेपादहजे.  
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जल-संघषाांची एक अपुरी यादी 
• मसचंि प्रकल्प ववरुद्ध जल संधारण 
• मसचंि ववरूद्ध बबगर मसचंि (वपण्याच ेव औद्योगीक वापराचे पाणी) 
• प्रवाही मसचंि ववरुद्ध उपसा मसचंि 
• खालचे (निम्ि) ववरुद्ध वरचे (उध्वग) प्रकल्प  
• हेड (कालव्याच्या म खाजवळचे) ववरुद्ध टेल (कालव्याच्या शेपटाकडच)े 
• बारमाही वपके ववरूद्ध भ सार वपके 
• कालवा मसचंि ववरुद्ध लाभक्षेत्रातील ववदहर बागाईत 

 
२.२ महाराष्ट्रात आज एकाच वेळी खालील िऊ मसचंि ववषयक कायदे अंमलात (!) आहेत: 

१) महाराष्ट्र पाटबधंारे अधधनियम (मपाअ ७६),१९७६ -  संपूणग राज्याकररताचा मूळ / पालक कायदा      
२) पाटबधंारे ववकास महामडंळांचे (पाववम) कायदे, १९९६-९८  - पाच महामंडळांकररता प्रत्येकी एक याप्रमाणे  
   पाच कायदे 
३) महाराष्ट्र मसचंि पद्धतीचंे शेतक-यांकडूि व्यवस्थापि (ममसपंशेव्य) अधधनियम,२००५ - महाराष्ट्र जलस धार    
   प्रकल्पांतगगत निवडलेल्या प्रकल्पांिा व सवग बांधकामाधीि प्रकल्पांिाच फक्त  लागू 
४) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमि प्राधधकरण [म.ज.नि.प्रा.] अधधनियम,२००५  - महाराष्ट्र जल स धारप्रकल्पांतगगत   
   निवडलेल्या प्रकल्पांिा पाणी वापर हक्कांकररता व संपूणग  राज्याला इतर  सवग तरत दीं कररता लागू 
५) महाराष्ट्र भूजल (ववकास व व्यवस्थापि) अधधनियम, २००९[मभू(वव व व्य)]  -संपूणग राज्याला तत्वत: लागू.   
   पण सध्या फक्त अधधसूधचत पाणलोट क्षेत्रांिा लागू 

 
२.३ सि १९७६ सालािंतर जे ज ेिवीि मसचंि-कायदे महाराष्ट्रात झाल े(भूजल कायदा वगळता) त्यांचा मूलाधार 

आहे - मपाअ,७६!  महाराष्ट्राचा मसचंि ववषयक पालक(पेरेंट)-कायदा!! मपाअ ७६ च्या कायगक्षम व प्रामाणणक 
अंमलबजावणीवर िवीि कायद्यांचे भववतव्य अवलंबूि आहे. कारण राज्यातल्या मसचंि प्रकल्पांच्या 
व्यवस्थापिाची मूळ कायदेशीर चौकट मपाअ ७६ प्रमाण े निच्र्शचत होण े आवर्शयक आहे. कायद्याच्या 
अंमलबजावणीच्या तपशीलासाठी नियम तयार करण ेआणण िदीिाले, लाभक्षते्र व कालवा अधधका-यांच्या 
निय क्त्या या संदभागतील अधधसूचिा काढणे  हा राज्यातील मसचंि प्रकल्पांच्या एकूण मसचंि-व्यवहाराचा पाया 
आहे. तो ककती खोल, ववस्ततृ व पक्का आहे हे आता राज्याच्या दरूगामी दहताकरता एकदा गांभीयागिे तपासण े
गरजेच ेआहे. 
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२.४ कायदा करणं ही एक घटिा (इव्हेंट) िाही तर प्रकिया (प्रोसेस) असते.ि सता कायदा करूि चालत िाही. कारण 

ि सत्या कायद्याला तसा काही अथग िसतो. कायदा खरंच अंमलात आणायचा असले तर त्या कायद्याचे नियम 
तयार करावे लागतात. ववमशष्ट्ट अधधसूचिा काढाव्या लागतात. करारिाम ेकरावे लागतात. अधधकारी िेमूि 
त्यांिा अधधकार प्रदाि करावे लागतात. ववदहत िमूिे व िोंदवह्या उपलब्ध करूि द्याव्या लागतात.कायदा व 
नियमांिा स संगत अस ेशासि निणगय व पररपत्रके काढावी लागतात. स्थळ, काळ, पररच्स्थतीि सार कायदा व 
नियमात वेळीच बदल व द रूस्त्या कराव्या लागतात. कायद्याला अमभप्रेत ससं्थात्मक प िरगचिा करूि िवीि 
व्यासपीठं कायगरत करावी लागतात. मसचंि कायद्यांच्याबाबतीत ही प्रकिया होतािा  ददसत िाही. 

 
२.५ महाराष्ट्र मसचंि पद्धतींचे शेतक-यांकडूि व्यवस्थापि अधधनियम,२००५ या कायद्याचा अपवाद सोडला तर इतर 

आठ  कायद्यािंा  नियम िाहीत.  कायदा (अधधनियम) सवगसाधारण तत्व ंसांगतो. कायद्यातील प्रत्येक कलम 
अंमलात आणण्याच्या ववदहत कायगपद्धतीचा तपशील नियमात असतो. कायदा करूि ४५  वषे झाली तरी 
म.पा.अ.७६चे अद्याप नियमच िाहीत. म.पा.अ.७६ मधील कलम ि. २(२०) अन्वये "ववदहत" याचा अथग, "राज्य 
शासिािे या अधधनियमाखाली केलेल्या नियमाद्वारे ववदहत केलेले" असा आहे. म्हणजे आता कायद्याच ेनियमच 
िसल्यामूळे काहीच ववदहत िाही!  

 
२.६ म.पा.अ.७६ च े नियम िाहीत म्हणूि जूिे नियम वापरात आहेत. उदाहरणाथग, म ंबई कालवे नियम-१९३४, 

मध्यप्रांत व व-हाड नियम-१९४९, वगैरे, वगैरे. (एकाच राज्यात दोि नियम!) जिेू नियम जून्या कायद्यांवर 
आधारलेल ेआहेत. उदाहरणाथग, म ंबई पाटबधंारे अधधनियम-१८७९,  मध्यप्रांत अधधनियम-१९३१,वगैरे, वगैरे. 
आणण जूिे कायदे तर  म.पा.अ.७६ मधील कलम ि. १३१ अन्वये निरमसत(ररपेल) केले आहेत! कारण म.पा.अ.७६ 
करण्याचे उद्ददष्ट्टच मूळी "पाटबंधारे ववषयक कायद्याचंे एकीकरण करणे व त्यात स धारणा करणे" हे होत.ं मग 
आता कायदेशीरररत्या िक्की काय झाल?ं एकववसाव्या शतकात "प रोगामी" महाराष्ट्रात एकोणणसाव्या शतकातला 
कायदा अप्रत्यक्षररत्या वापरात आहे!  
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२.७  कायद्याचे नियम ि करणे हा केवळ ववधधमंडळाचाच िव्हे तर ववधधमंडळ ज्या जितेचे प्रनतनिधधत्व करते त्या 

जितेचा अवमाि आहे असे प्रनतपादि माजी कें दिय कृषी मंत्री मा. अण्णासाहेब मशदें  यांिी माझ्या ”मसचंििोंदी” 
(ज लै १९९२) या प स्तकाला  त्यांिी मलदहलेल्या  प्रस्ताविेत  केले आहे.  

 
२.८  कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अत्यावर्शयक असलेल्या खालील प्रकिया कायद्याला अमभप्रेत पद्धतीिे   
    पूणग झालेल्या िाहीत. त्याचा तपशील पररमशष्ट्ट १ ते ४ मध्ये ददला आहे.  
 

    १ कालवा अधधका-यांच्या निय क्त्या करणे, त्यांचे कायगक्षेत्र निच्र्शचत करणे, त्यांिा अधधकार प्रदाि करण ेआणण    
      त्यांच्या कामाचे स्वरूप व जबाबदा-या  निच्र्शचत करणे (पररमशष्ट्ट-१) 
    २ मसचंि प्रकल्पांशी सबंंधधत िदीिाले व लाभक्षते्रे अधधसूधचत करणे (पररमशष्ट्टे -२,३)  
    ३ मपाअ ७६ आणण महसूल ववभागाची  जबाबदारी (पररमशष्ट्ट-४)  
     
    वरील प्रकिया पूणग केल्या  आणण मसचंि ववषयक कायद्यांची अंमलबजावणी झाली तर काय होऊ शकते याचा    
    तपशील पररमशष्ट्ट-५ मध्ये ददला आहे.  
    वर िम द केलेल्या पाच पररमशष्ट्टांचा गोषवारा  या पत्रािंतर लगेच  सादर केला आहे               
    (पहा-“ महाराष्ट्रातील मसचंि ववषयक कायद्यांची सद्यच्स्थती -एका दृच्ष्ट्टक्षेपात”)  
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    वरील प्रकिया पूणग केल्या िाहीत तर मात्र  जलसपंदा ववभागाला, पाटबंधारे महामंडळांिा आणण महाराष्ट्र जलसंपत्ती  
नियमि प्राधधकरणाला [म.ज.नि.प्रा.] कायदेशीर स्थािच (locus standi)राहत  िाही. मग मसचंि प्रकल्पाचंे कायदेशीर 
मसचंि व्यवस्थापि करणार तरी कोण? आणण कधी? ही पररच्स्थती म्हणजे कालव ेफोडणा-याकंररता, पाणी चोरणा-
यांकररता, शेतीचं पाणी पळवणा-यांकररता आणण पाणीपट्टी ब डवणा-याकंररता "आव जाव घर त म्हारा" अशी आहे. 
काहीही करा कोणी ववचारणाराच िाही! 

 
या पार्शवगभूममवर महाराष्ट्रातील मसचंि ववषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा ववधधमंडळािे घ्यावा आणण  
जल व मसचंि कायद्याचंे नियम ि करूि ववधधमंडळाचा व  जितचेा अवमाि करणा-यांवर कारवाई करावी अशी 
वविंती मी  आपणास या पत्राद्वारे करत आहे. आपण त्याची गंभीर दखल सत्वर घ्यावी ही िम्र वविंती. 
 
प्रस्त त प्रकरण मागी लावण्यात मी काही खारीचा वाटा उचलू शकलो तर मला आिंद होईल.  
 
धन्यवाद,         

आदरािे, 
                                                             आपला ववर्शवासू, 

                                                            
                                                               

                                                           [प्रदीप पुरंदरे] 
सोबि: िरील प्रमाण े
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महाराष्ट्रािील ससचंन विषयक कायदयांची सदयस्थििी - एका दृस्ष्ट्िक्षेपाि 
 

• जल संघषाांच्या  संख्येत  आणण तीव्रतेत सातत्यािे वाढ.  

• मसचंि ववषयक िऊ कायद्यांपैकी आठ कायद्यांिा नियम िाहीत.  

• राज्यातल्या मसचंि प्रकल्पाचं्या व्यवस्थापिाची मूळ कायदेशीर चौकट महाराष्ट्र पाटबंधारे  
   अधधनंियम १९७६ (म.पा.अ.७६) प्रमाणे  निच्र्शचत होणे आवर्शयक 
• कायद्यांचे नियम तयार करणे आणण िदीिाले, लाभक्षेत्र व कालवा अधधका-यांच्या निय क्त्या  
   या संदभागतील अधधसूचिा काढण े हा राज्यातील मसचंि प्रकल्पांच्या एकूण मसचंि-व्यवहाराचा   
   पाया 
• म.पा.अ.७६ चे नियम िाहीत म्हणूि जूिे नियम वापरात- जूिे नियम जून्या कायद्यांवर  
   आधारलेल-े जूिे कायदे तर निरमसत(ररपेल) केललेे  
• खालील प्रकिया अपूणग – कायद्याची अंमलबजावणी अशक्य  

          कालवा अधधका-यांच्या निय क्त्या करणे, त्यांचे कायगक्षते्र निच्र्शचत करणे, त्यांिा अधधकार  
          प्रदाि करणे  आणण त्यांच्या कामाचे स्वरूप व जबाबदा-या  निच्र्शचत करणे, मसचंि प्रकल्पांशी   
          संबंधधत  िदीिाल ेव लाभक्षते्रे अधधसूधचत करणे      
 

• वरील प्रकिया पूणग केल्या  आणण मसचंि ववषयक कायद्यांची अंमलबजावणी झाली तर खालील बाबी 
शक्य व्हायला मदत होईल.   
 

✓ अनतिमण, पाणी चोरी, प्रदषूण तसेच पाणीपट्टीच्या थकबाकी बद्दल कारवाई   
   करता येईल 
✓ पयागयी व्यवस्था ि करता शेतीचे पाणी बबगर मसचंिासाठी वळवण्या/ पळवण्यावर   
   बंधिे येतील  
✓ िदीिाल्याचं्या संभाव्य खाजगीकरणाला रोखण्याकररता एक संदभग प्राप्त होईल  

✓ मसचंि व्यवहारास कायद्याचे अधधष्ट्ठाि प्राप्त होईल. 
✓  समन्यायी पाणी वाटपाच्या लढाईसाठी एक आवर्शयक हत्यार ममळेल.  

✓  लाभक्षेत्रातील शेत जमीिी एि ए करायला आळा घालता येईल.  

✓  प्रवाही मसचंिाचे दहतसंबंध जपायला मदत होईल.  

✓  शेतीचे पाणी बबगर मसचंिासाठी वळवण्या/ पळवण्यावर बंधिे येतील 

        

        कायदयाने सिभ काही होिे असे नाही. पण कायदयाविना पररस्थििी अजूनच बबकि    

       होिे.  कायदयान े समन्यायी पाणी िािप चळिळीला एक आधार समळिो! 



7 
 

 
 
 

 पररसिष्ट्ि-१ 
कालिा अधधका-यांच्या तनयुक्त्या ि ्यांचे अधधकार 

 म.पा.अ.७६ची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कालवा अधधका-याचंी आहे. त्याकरता कायद्यात खालीलप्रमाणे 
सूस्पष्ट्ट तरतूदी आहेत: 
१. राज्यातील पाटबंधारे क्षेत्राची प्रदेश(ररजि), मंडळ(सकग ल), ववभाग(डडच्व्हजि), उपववभाग(सब डडच्व्हजि), 

शाखा(सके्शि) अशी ववभागणी (व त्यात बदल) समूधचत प्राधधकरणािे (म्हणजे राज्य शासिािे) कलम 
ि.५ अन्वये करणे.  

२. जी ववभागणी केली(वा त्यात बदल)त्या संदभागत कालवा अधधका-यांची िेमणकू कलम ि. ८ अन्वये अधधसूधचत 
करणे. 

३. म ख्य अमभयंत्यांपासूि शाखाधधका-यांपयांत( आणण खरे तर कालवा निरीक्षक व मोजणीदारही - पहा व्याख्या 
२(४)/शेवटची ओळ) सवाांची कलम ि.६ ि सार कालवा अधधकारी म्हणूि िेमणूक करणे आणण कलम ि.२(४) 
अन्वये तसे आदेश काढणे. 

४. कालवा अधधका-यांमध्ये कलम ि.१० ि सार काम ेवाटूि देण े
५. कालवा अधधका-यांिा कलम ि. ११० अन्वये अधधकार व कतगव्ये सोपवण े
६. म ख्य अमभयंत्यांिी कलम ि. ७ ि सार म ख्य नियंत्रक प्राधधकारी म्हणूि त्यांच्या प्रदेशात सवग अधधकार 

वापरणे. 
७. कलम ि. १०९ अन्वये न्यानयक प्रकिये अंतगगत चौकशी करण े

  
कलम ि.२(४) अन्वये कालवा अधधका-यांच्या निय क्त्या व त्यांचे अधधकार याबाबत  तपशीलवार शासि निणगय 
(ि.१०.०४/(३०९/२००४)/ मस.ंव्य.(धो) दद.३१/८/२००४) अस िही त्याची अंमलबजावणी होत िाही.वर िमूद केलेल्या 
कलम ि. ८,१०,११०,७ व १०९ ि सार अपेक्षक्षत कारवाई होतािा ददसत िाही. मंडळी कालवा अधधकारी म्हणूि प ढाकार 
घेऊि कायदा राबवत िाहीत.म.पा.अ.७६ अंतगगत ववमशष्ट्ट कलमाखाली ग न्हे िोंदवणे,प्रकरण न्यायालयात जाणे आणण 
न्यायालयािे काही निणगय देणे असे काहीच होत िाही.  
 
मपाअ ७६ हा मसचंि ववषयक मूळ / पालक कायदा आहे. तो अंमलात आणण्याची जबाबदारी ज्या कालवा अधधका-
यांवर आहे तेच काही करणार िसतील ककंवा शासि त्यांिा कामाला लावूि जबाबदार धरणार िसेल तर बाकीच्या 
कोणत्याही मसचंि ववषयक कायद्याची ख-या अथागिे कधीच अंमलबजावणी होणार िाही कारण सवग िवीि कायदे 
राबवण्याची जबाबदारी याच कालवा अधधका-यांवर आहे. ही पररच्स्थती स धारायला स रूवात करायची असेल तर दोि 
गोष्ट्टी कराव्या लागतील. एक, कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत कलम-७ अन्वये  म ख्य अमभयंत्यांिा "म ख्य नियंत्रक 
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प्राधधकारी" म्हणूि जबाबदार धरायला हवे. तरच त्यांच्या हाताखालील सवग यंत्रणा ते कायगरत करतील. दोि, खाली  
ददलेल्या िम न्यात  आदेश काढूि कालवा अधधका-यांच्या निय क्त्या करणे. 

 
कालिा अधधका-याची तनयुक्तिी करण्यासाठीच्या आदेिाचा नमूना 

 

 
संदभग: “प्रकरण-२५: ससं्थांत्मक आणण कायदेववषयक व्यवस्था”,पषृ्ट्ठे ३०५ ते ३३२, एकाच्त्मक राज्य जल  
    आराखडा, (महाराष्ट्रातील गोदावरी िदीखोरे) िोव्हेंबर २०१७, खंड-२ (दद. ३०.११.२०१७ रोजी राज्य जल  
    पररषदेिे मंजूर केला) 

कायदा  अंमलाि आणण्यासाठीच्या प्रािसमक बाबी  
•  कालवा अधधका-यािंा कामाला लावा 
• म ख्य अमभयंत्यांिा जबाबदार धरा. 
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पररसिष्ट्ि-२  
नदीनालयांचे अधधसूधचिीकरण 

जलसंपदा ववभागाला (जसंवव) िदीिाल्यातील पाण्यावर कायदेशीर अधधकार हवा असेल तर जसंवव िे  िदीिाल्यांच े
म.पा.अ.७६ मधील कलम ि.११ अन्वये अधधसूधचतीकरण करण ेआवर्शयक आहे. अन्यथा, त्या िदीिाल्यातल्या 
पाण्यावर महसूल ववभागाचा अधधकार चालू राहतो.  प्रकल्प उभारणीचा उद्देश व तपशील जाहीर करणे, समाजाच्या 
वतीिे िदीिाल्यांचे व्यवस्थापि याप ढे जसंवव तफे होईल व जसंववचे कायदेकािू लागू होतील याची सवग संबंधधतांिा 
कल्पिा देणे आणण आलेल्या हरकतींची तसेच सूचिांची उधचत दखल घेणे हे सवग अधधसूधचतीकरणाच्या प्रकियेत 
अपेक्षक्षत असतं. ही प्रकिया एकदा व्यवच्स्थत पार पडली की, म.पा.अ.७६ ि सार खालील बाबी शक्य होतात: 
१)अधधसूधचत िदीिाल्यातील पाण्यासंदभागत पाणी वाटप व वापराची मंज री देणे,पाणी वापर हक्क देणे, संनियंत्रण व 

नियमि करणे,पाणीपट्टी आकारणी व वसूली करणे, इत्याददचे   अधधकार जसंवव ला ममळतात.  
२) कलम ि.१२ अन्वये कालवा अधधका-यांिा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील खाजगी जमीिींवर शासकीय कामासाठी 

जाण्याचे अधधकार प्राप्त होतात. 
३) कलम ि.८० अन्वये ि कसाि भरपाईची प्रकरणे च्जल्हाधधका-यांप ढे चालतील अशी अधधसूचिा च्जल्हाधधकारी 

काढतात. 
४)िदीिाल्यातील अनतिमण, पाणी चोरी व प्रदषूण याबद्दल कालवा अधधकारी कारवाई करू शकतात. कारण  कलम 

ि.२(३) अन्वये अधधसूधचत िदीिाले म्हणजे कालवा! 
 ५)अधधसूधचत िदीिाल्यातील पाणी अन्य प्रकारे / अन्य हेतंूकरता वापरण्यावर बंधिे येतात.हेतूतील बदल परत 

ववदहत प्रकियेद्वारे अधधसूधचत करावे लागतात. 
  
िदीिाल्यांचे अधधसूधचतीकरण झाले िाही ककंवा व्यवच्स्थत झाल े िाही तर वरील बाबी कायद्यािे अशक्य 
होतील.मसचंि प्रकल्पांिा ववरोध म्हणूि, राजकारण म्हणूि वा कोणत्याही कारणािे कोणी म.पा.अ.७६ मधील कलम 
ि.१२ अन्वये प्रकरण न्यायालयात उपच्स्थत केले तर कालवा अधधका-यांिा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील खाजगी 
जमीिींवर पायस द्धा ठेवता येणार िाही. िदीिाल्यातील अनतिमण, पाणी चोरी, प्रदषूण तसेच पाणीपट्टीच्या 
थकबाकी बद्दल म.पा.अ.७६ अन्वये काहीही करता येणार िाही. शेतीचे पाणी शहराकंडे वळवणे सोपे होईल. पाण्याच े
खाजगीकरण करू पाहणा-यांिा राि मोकळे सापडेल. ववशेष आधथगक क्षेत्राचा आग्रह धरणा-यांचे फावेल.पाणी वापर 
संस्थांिा जसंवव िे पाणी वापर हक्क देण्याच्या स्वप्िाला वास्तवात काही आधार राहणार िाही. जसवंव िे जे ववववध 
प्रकारचे मसचंि प्रकल्प आजवर उभारले त्यांच्याशी संबंधधत सवग िदीिाल ेम.पा.अ.७६ ि सार अधधसूधचत आहेत का? 
ववववध प्रकारच्या पाणी वापराकरता परवािग्या देतािा अधधसूधचतीकरणाचे पथ्य जसंवव िे पाळले आहे िा? जसंवव 
िे जे िदीिाले अधधसूधचत केल ेत्यांच्या संदभागत संबंधधत च्जल्हाधधका-यांिी कलम ि.८० अन्वये ि कसाि भरपाई 
संबंधी अधधसूचिा काढल्या का? म.पा.अ.७६ मधील ि कसाि भरपाईच्या कलमांचा (कलम ि.७५ ते ८७) लाभ आजवर 
ककती लाभधारकांिा ममळाला? पाणी प रवठयात खंड पडल्याबद्दल कायद्यात केवळ ि कसाि भरपाईचीच तरतूद 
िाही तर पाणीपट्टीत माफी व महसूल कमी करण्याबद्दलही तरतूदी आहेत! त्या वापरल्या गेल्या? वापरायला 
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िकोत? ही सवग कलम ेअमंलात आली तर  पाणी प रवठयात खंड पडण्याचे प्रकार व प्रमाण कमी होईल.कालवा 
प्रचालिात काही अंशी तरी मशस्त व जबाबदेही येईल. कायद्याची अंमलबजावणी चांगली झाली तर निदाि 
"लाभक्षते्रातील कोरडवाहूपणा" तरी संपेल. 
 

नदीनाले अधधसूधचि करणे का मह्िाचे आहे? 
• अनतिमण, पाणी चोरी, प्रदषूण तसेच पाणीपट्टीच्या थकबाकी बद्दल कारवाई 

करता येईल 
• पयागयी व्यवस्था ि करता शतेीचे पाणी बबगर मसचंिासाठी वळवण्या/ पळवण्यावर 

बंधिे येतील 
• िदीिाल्यांचे संभाव्य खाजगीकरणाला रोखण्याकररता एक संदभग प्राप्त होईल 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

पररसिष्ट्ि -३ 
ससचंन प्रकलपांच्या लाभक्षेत्राचे अधधसूधचिीकरण 

 मसचंि प्रकल्पांचे लाभक्षेत्र केवळ िकाशांवर दाखवूि ते ज.सं.वव.च्या अखत्याररत कायदेशीरररत्या येत िाही. त्यासाठी 
म.पा.अ.७६ मधील कलम ि. ३ अन्वये प्रवाही,उपसा,पाझर,ववदहर अशा ववववध प्रकारे मसधंचत होणारे लाभक्षते्र 
शासकीय राजपत्रात ररतसर अधधसूधचत करावे लागते. ते झाल्यावर खालील गोष्ट्टी शक्य होतात: 
 १) ज.सं.वव.च ेकायदेकािू व पाणीपट्टी याप ढे लाभक्षेत्राला लागू होणार याची अधधकृत कल्पिा लाभधारकांिा ममळते. 

काही म्हणणे असल्यास ते मांडण्याची संधी त्यांिा प्राप्त होते. 
 २) लाभधारकांिा व पाणी वापर संस्थांिा पाणी हक्कासंंदभागत एक महत्वाचा कायदेशीर आधार ममळतो. 
 ३) पाणी अजग मंजूरी; पाणी वाटप व नियमि; पाणीपट्टी आकारणी व वसूली; मसचंि ग न्ह्यांबाबत कारवाई अशा 

एकूण मसचंि प्रकिये संदभागत ज.सं.वव.स अधधकार ममळतात. 
 ४) लाभक्षेत्रावरचे अनतिमण हटवता येते. 
 ५) लाभक्षेत्रातील जमीिींचा शेतीव्यनतररक्त अन्य कारणांसाठी होणारा नियमबाह्य वापर थांबवता येतो. 
 ६) अधधसूधचत करूि कायदेशीर ताबा प्राप्त झालेले लाभक्षेत्र ज.सं.वव. पाणी वापर संस्थांिा व्यवस्थापिासाठी 

हस्तांतररत करू शकतो. 
 ७) इतरही काही महत्वाचे खालील अधधकार ज.सं.वव.स प्राप्त होतात: 

• पाणी उपलब्ध असतािा वापरले िाही तर "ककमाि-पाणीपट्टी"लावणे (कलम ि.४६(३)) 
• पाणी टंचाईच्या काळात िगदी वपकांवर बंधिे आणणे (कलम ि. ४७,४८) 
• थकबाकीदारांकडूि प्रसंगी सक्तीच्या मागागिे पाणीपट्टी वसूल करण(ेकलम ि.८८(२)) 
• लाभक्षेत्रातील ववदहरींवर आकारणी करण(ेकलम ि.५५,५६,१०५) 

 थोडक्यात, लाभक्षेत्राच्या अधधसूधचतीकरणामूळे एकूण मसचंि व्यवहारास कायद्याच ेअधधष्ट्ठाि प्राप्त होते.लाभक्षेत्रात 
असूिही "कोरडवाहू" रादहलेल्यांिा समन्यायी पाणी वाटपाच्या लढाईसाठी एक आवर्शयक हत्यार 
ममळते.अधधसूधचतीकरण झाले िाही ककंवा योग्य प्रकारे झाले िाही तर वरील गोष्ट्टी अथागतच होणार 
िाहीत.लाभक्षेत्रातील ज.सं.वव.च्या कोणत्याही कारवाईस आव्हाि ददले जाईल. पाणी वापर संस्थांिा केलेले लाभक्षेत्राच े
हस्तांतरणही अवैध ठरेल. लाभक्षेत्रात आजच मोठया प्रमाणावर भूखंड पडता आहेत व वसाहती उभ्या राहता आहेत. 
जमीिी परस्पर अ-कृषी (एि ए) केल्या जात आहेत. हे का होत आहे? कस ेरोखणार ते? शक्यता अशी आहे की, 
अिेक मसचंि प्रकल्पात लाभक्षेत्राचे अधधसूधचतीकरण झालेले िाही. जथेे झाले आहे तेथे फक्त प्रवाही मसचंिाचे झाल े
आहे. उपसा मसचंिाच ेिाही. प्रवाही ववरूद्ध उपसा मसचंि या संघषागत त्यामूळे उद्या प्रवाही मसचंिवाले मरणार 
आहेत.  

यासाठी आिश्यक आहे लाभक्षेत्राचे अधधसूधचिीकरण: 
 मसचंि व्यवहारास कायद्याचे अधधष्ट्ठाि प्राप्त होईल. समन्यायी पाणी वाटपाच्या लढाईसाठी एक आवर्शयक 
हत्यार ममळेल. लाभक्षेत्रातील शेत जमीिी एि ए करायला आळा घालता येईल. प्रवाही मसचंिाचे दहतसंबंध 
जपायला मदत होईल. शेतीचे पाणी बबगर मसचंिासाठी वळवण्या/ पळवण्यावर बंधिे येतील 
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पररसिष्ट्ि-४ 
मपाअ ७६ आणण महसूल विभागाची  जबाबदारी 

 
महाराष्ट्र पाटबंधारे अधधनियम,१९७६ [मपाअ ७६] मधील काही तरत दींमूळे  मसचंि प्रकल्पांच्या जल व्यवस्थापिाबाबत 
महसूल ववभागािेही काही जबाबदारी पार पाडण ेअपेक्षक्षत आहे.  फारशा  चचेत व अंमलात िसलेल्या त्या बाबींचा 
तपशील  खालील प्रमाण े 
 

१. मसचंि प्रकल्पांशी संबंधधत िदीिाल्यांचे अधधसूधचतीकरण (कलम ११) जल सपंदा ववभागािे केले असेल 
तर  िदीिाल्यातील पाण्यावर कायदेशीर अधधकार व म्हणूि जल व्यवस्थापिाची सवग जबाबदारी त्या 
ववभागाची असते. जल संपदा ववभागािे तशी अधधसूचिा काढली िसल्यास मात्र िदीिाल्यातील पाण्यावर 
कायदेशीर अधधकार व म्हणूि जल व्यवस्थापिाची सवग जबाबदारी महसूल ववभागाकडे राहते. कन्हाि 
िदीसंदभागत १९८४ साली वाद निमागण असतािा  ववधध व न्याय ववभागािे वर िम द केल्याप्रमाण ेअमभप्राय 
ददला होता. परळी औच्ष्ट्णक वीज कें िाच्या थककत पाणीपट्टी संदभागतही  १९८७ साली शासिािे अशीच 
भूममका घेतली होती. 

 
२. मसचंि प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्राचे अधधसूधचतीकरण (कलम ३) करण्याची मूळ जबाबदारी जल संपदा ववभागाची 

आहे पण  अ-कृवषकरण (एि.ए.) संदभागत महसूल ववभागाचा संबंध येतो. अधधसूधचत लाभक्षेत्रात जल संपदा 
ववभागाला कल्पिा ि देता जममिी एि. ए. करणे योग्य िाही. तसे होत असल्यास जल संपदा ववभागािे 
त्यांस आक्षेप घेतला पादहजे. अन्यथा, मसचंि प्रकल्पासाठी झालेली ग ंतवण क वाया जाईल. लाभक्षेत्रातील 
एि.ए. झालेली जमीि फार मोठी असण्याची शक्यता आहे. 

 
३. मसचंि व्यवस्थापिाची जबाबदारी निच्र्शचत करण्या संदभागत पाटबंधारे क्षते्र, कालवा अधधकारी,त्याचा कायगभार 

व अधधकार  वगैरे बाबत स स्पष्ट्ट तरत दी कलम ५ ते १० मध्ये आहेत. कलम ११७ ते १३० ची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी  कालवा अधधकारी हा मह्सूल अधधकारी (ककमाि तहसीलदार) असेल असे कलम ६ (२) मध्ये 
स्पष्ट्ट म्हटले आहे. 

 
४. मपाअ ७६ अन्वये पाटबंधारे ववषयक बांधकामांची "पदहल्या" आणण "द स-या" वगागची बांधकामे अशी वगगवारी 

करण्यात आली आहे.  कलम २ (२१) अन्वये द स-या वगागच्या पाटबंधारे ववषयक बांधकामांची व्याख्या प ढील 
प्रमाणे आहे. " द स-या वगागची पाटबधंारे ववषयक बांधकामे" याचा अथग, म ंबई पाटबंधारे अधधनियम 
१८७९अन्वये या अधधनियमाच्या प्रारंभापूवी  द स-या वगागची पाटबंधारे ववषयक बांधकामे म्हणूि घोवषत 
करण्यात आलेले कालवे, कालवा-प्रणाली, ओढे, िद्या, ववदहरी, िमलकाकूप,आटेमशयि ववदहरी, जलवादहन्या, 
कृबत्रम ककंवा िैसधगगक जलाशय ककंवा बंधारे ककंवा त्यांचा कोणताही भाग, असा आहे. पदहल्या 
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वगागच्या  पाटबंधारे ववषयक बांधकामांची स्वतंत्र व्याख्या कायद्यात िाही. त्यामूळे जी कामे  वरील व्याख्येत 
बसत िाहीत अशी कामे पदहल्या वगागत येतात असे म्हणता येईल. 

 
५. कलम १ ते ११६ अन्वये पदहल्या वगागच्या पाटबंधारे ववषयक बांधकामाचंी जबाबदारी जल संपदा ववभागाची 

तर कलम ११७ ते १३० अन्वये द स-या वगागच्या पाटबंधारे ववषयक बांधकामांची जबाबदारी महसूल ववभागाची 
आहे.  

 
६. महाराष्ट्र जमीि महसूल अधधनियम, १९६६ च्या कलम १७६ अन्वये सक्तीच्या मागागिे  पाणीपट्टीची 

थकबाकी वसूल करणे याबाबत (कलम ८८) मूळ जबाबदारी महसूल ववभागाची आहे असे पूवी मािण्यात येत 
होते पण एका शासि निणगयाि सार (संकीणग १०.०/(८७/२००१)/मस.ंव्य.(धो) दद.३१ माचग २००३, पररच्िेद 
ि.१७) जल संपदा ववभागाच्या कायगकारी अमभयंत्यांिा याबाबत च्जल्हाधधका-यांच्या समकक्ष अधधकार देण्यात 
आले आहेत.  उपरोक्त शासि निणगयात च्जल्हा पररषदेकररता लावण्यात आलेल्या पाणीपट्टी वरील स्थानिक 
उपकरासंबंधी ‘जमीि महसूल वसूली प्रमाणपत्र’ च्जल्हाधधका-यांकडे पाठवावे असेही म्हटले आहे. 

  
७. ज्याच्या सहाय्यािे कालव्यांचे पाणी अिधधकृतररत्या वापरण्यात येते अशा यंत्राच्या व उपकरण संचाच्या 

बाबतीतील मूळ जबाबदारी - उदाहरणाथग, मोटारी जप्त करणे - (कलम ५१ व ९७) जल संपदा ववभागाची 
आहे. पण प्रत्यक्ष कारवाई मात्र महसूल ववभागाच्या  प ढाकारािे व त्याच्या िेततृ्वाखाली होतािा ददसते. 

 
८. पाणी प रवठयात खंड पडल्याबद्दल ि कसाि भरपाईची स िावणी कलम ि.७८ अन्वये च्जल्हाधधका-यांिी 

करणे अपेक्षक्षत आहे.  त्याकररता च्जल्हाधधका-यांिी  कलम ८० अन्वये िोटीस काढायला हवी.ि कसाि भरपाई 
द्यावी लागायला लागली  तर  कदाधचत जल संपदा ववभाग जास्त काळजीपूवगक जल व्यवस्थापि करायला 
लागेल. 
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पररसिष्ट्ि-५ 
ससचंन विषयक कायदयाचंी अंमलबजािणी झाली िर काय होऊ िकिे? 

 
आज जे काही व जसे कायदे आहेत - त्यांच्या मयागदांचे भाि ठेऊिही -  त्यांची ककमाि अंमलबजावणी झाली तरी 
जलक्षेत्रात फार मोठे बदल होतील. ते बदल संभाव्यत: काय असू शकतात याची काही उदाहरणे येथे ददली आहेत. 
गदृहत अथागतच हे आहे की, ववववध कायद्यांचे नियम व अधधसूचिा उपलब्ध असतील आणण कालवा अधधका-यांिा 
कायगरत केले जाईल. हे होणे अथागतच  सोपे िाही पण त्यामशवाय प ढे काहीच होणार िाही. म्हणूि प्रस्त त लेखकािे 
राज्य जल पररषदेच्या पदहल्याच बैठकीत हा म द्दा उपच्स्थत केला होता. तत्कामलि  म ख्यमंत्रयांिी तो उचल ि धरला 
आणण या सवग बाबीचंी समयबद्ध पद्धतीिे पूतगता करण्यासाठी एक टास्क फोसग स्थापि करा आदेश ददला. तो  
टास्क फोसग िेमला गेला  िाही!  
          
पाणीचोरी आणण अन्य ससचंन गुन्हे रोखणे: 
पाणी चोरी, पाणी िाश आणण कालव्यांची तोडफोड या तीि  सावगबत्रक व गंभीर बाबींमूळे जल स शासि, नियमि व 
व्यवस्थापि आज अशक्य होऊि बसले आहे. पण  म.पा.अ.७६ मध्ये पाणीचोरी आणण अन्य मसचंि ग न्हे रोखण्यासाठी 
असलेल्या खालील भरीव तरत दींचा उपयोग केला तर जलक्षेत्रात ककमाि मशस्त निमागण व्हायला मदत होईल. 
(कंसातील आकडे म.पा.अ.७६ मधील कलम ि. दशगवतात) 
१)  लाभक्षेत्रातील पाण्याच्या निच-यास होणारे अडथळे दरू करणे (१९,२०,२१). कालवा  अधधका-यांचा निणगय अंनतम 

मािला जाईल. त्या ववरूद्ध ददवाणी न्यायालयातस द्धा जाता येणार िाही  
२) पाणी प रवठा बंद करण्याचा अधधकार(४९) 

 ३) पाणी चोरीबद्दल साम दानयक दंड (५२) 
४) पाणी िाशाबद्दल साम दानयक दंड (५३) 
५) दंडासह पाणीपट्टी वसूल करणे (५४) 
६) कालवा ि कसािीच्या द रुस्तीच्या खचागची साम दानयक वसूली (१०८) 
७) अपराध मसद्ध झाल्यास कारावास, दंड अथवा दोन्ही मशक्षा (९३,९४). या कलमांखालील मशक्षापात्र अपराध कलम 

९८ अन्वये दखलपात्र व जामीिपात्र आहेत. 
८) अपराध्यास वारंटामशवाय अमभरक्षेत (कस्टडीत) घेता येणे (९६) 
९) ज्या साधिािे पाणी चोरी होत असेल ते साधि जप्त करणे व वीज प रवठा खडंडत करण्याचा आदेश  कालवा 

अधधका-यािे देणे व तो आदेश वीज प रवठा करणा-यावंर बंधिकारक असण(े९७) 
 उपसा ससचंनाचे तनयंत्रण ि तनयमन करणे: 

  म.पा.अ.७६ मध्ये उपसा मसचंिाबद्दल फारशा तरत दी िसणं आणण ज्या आहेत त्यांची (कलम ि. ३,८,११,११६) 
अंमलबजावणी ि होणं हे एक (एकमेव िव्हे!) महत्वाचं कारण आहे. म.पा.अ.७६ मध्ये स धारणा करूि उपसा 
मसचंिाबद्दल सूस्पष्ट्ट व प रेशा तरत दी करणं आणण त्या अंमलात आणणं हा एक (एकमेव िव्हे!) उपाय होऊ 
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शकतो. पाणी वापर संस्थांसाठीच्या २००५ सालच्या कायद्यातील कलमं ३९ ते ५१ या आधारे आता उपशाचं जास्त 
चांगलं नियमि शक्य आहे. म.ज.नि.प्रा. कायद्यातील कलमं ११ ते १४ व २२ ही याबाबत उपयोगी पडू शकतात. 
उपसा मसचंिासाठी मंजूरी देण्याबाबतचा २१/११/२००२ च्या शासि निणगयाची मदत होऊ शकते.उपसा मसचंिाकरता 
िवीि कायद्या आधारे पाणी वापर संस्था स्थापि करणं; त्या संस्थांिा प्रकल्पस्तरीय संस्थचेा अववभाज्य भाग 
मािणं; इतर पाणी वापरकत्याांिी - ववशेषत: प्रवाही मसचंिाच्या पाणी वापर संस्थांिी उपसावाल्यांवर सामाच्जक 
दबाव आणणं; उपसाचं क्षेत्र अधधसूधचत होणं आणण उपसाचं पाणी मोजलं जाणं हे खरं तर जास्त प्रभावी उपाय 
आहेत.  

 
उसाचे क्षेत्र मयाभददि करणे: 
आज महाराष्ट्राला - ववशेषत: द ष्ट्काळी भागाला - उसबाधा झाली आहे.  राज्यातल्या एकूण उसापैकी सरासरी ५५% 
उस मसचंि प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात उभा असतो. धरणातील ७०% पाणी   उसाकररता वापरले जात आहे. द ष्ट्काळ 
पडण्याचे हे एक प्रम ख कारण आहे. मसचंि प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात कायद्यािे उसासारख्या जास्त पाणी लागणा-या 
वपकांवर पाणी टंचाईच्या काळात शासि बंधिे घालू शकते. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधधनियम १९७६ अन्वये खालील 
कलमांि सार हे शक्य आहे  
 

• पाणी टंचाईच्या कालावधीत वपकांच ेनियमि करणे(४७) 
• लाभक्षेत्रातील ववदहरींवरील िगदी वपकांच्या क्षेत्रावर निबांध घालणे (४८) 
• कलम ि. ४७ व ४८ अन्वये लागू केलेल्या निबांधांचे उल्लंघि झाल्यास पाणी प रवठा बंद करणे (४९) 

ही कलमे प्रथमपासूि अंमलात आणली असती तर  आज राज्यात वेगळी वपकरचिा ददसली असती. द दैवािे, कायदा 
झाल्यापासूि  गेल्या चाळीस वषागत ही कलमे वापरलीच गेली िाहीत. 
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