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द टीके्षपात वेतपितर्काृ  

 

1.  तावना 

पाणी ही मखु व मौ यवान नैसिर्गक साधनसंप ी आहे. मानवजातीची ती मलुभुत गरज असनू िवकासातील 

अत्याव यक बाब आहे. पथृ्वीच्या समुारे 510 दशलक्ष चौ.िक.मी. पृ ठभागाच्या 70.80 टक्के भाग पाण्याने 

यापला आहे. जगातील एकूण पाणीसाठा 1385 x (10)3 अ जघमी आहे.  तथािप, मानवाला त्यक्ष 

वापरासाठी 9300 अ जघमी हणजेच एकूण पाण्याच्या केवळ 0.67 टक्के इतके अ प पाणी उपल ध आहे. 

भारतातील उपल ध जलसंप ीचा िवचार के यास भपूृ ठावरील पाण्यातनू 690 अ जघमी वापरायोग्य असनू 

433 अ जघमी वापरायोग्य भजूलाचा िवचार के यास देशात एकूण 1123 अ जघमी जलसंप ी वापरायोग्य 

आहे. देशात एकूण 183 दशलक्ष हेक्टर क्षेतर् लागवडी योग्य असनु उपल ध जलसंप ी ारे 140 दशलक्ष हेक्टर 

के्षतर् अंितमत: िंसचनाखाली येवू शकते असा अंदाज आहे. 

महारा टर्ात सरासरी पाणी उपल धता 1,63,820 दलघमी इतकी आहे. राज्यातील कोकणातील 

पि चम वािहनी न ा वगळता इतर 4 मखु न ांची खोरी आंतरराज्यीय आहेत. आंतरराज्यीय लवाद व 

आंतरराज्यीय करारानसुार 1,25,936 दलघमी पाणी वापरासाठी राज्याला अनजेु्ञय आहे. राज्याच्या वाटयाला 

आले या पाण्यापैकी 69,210 दलघमी (55 टक्के) पाणी कोकणातील पि चम वािहनी न ांतनू उपल ध होते. 

परंत ु िविश ठ भौगोिलक पिर थतीमळेु त्याचा पणू वापर शक्य नाही. राज्यात लागवडीलायक के्षतर् 225 लक्ष 

हेक्टर आहे. जल व िंसचन आयोगाने भपूृ ठावरील पाण्यातनू राज्याची अंितम िंसचन क्षमता 85 लक्ष हेक्टर 

(लागवडीलायक के्षतर्ाच्या 38 टक्के) व भजूलातुन 41 लक्ष हेक्टर अशी राज्यात एकूण 126 लक्ष हेक्टर 

(लागवडीलायक के्षतर्ाच्या 56 टक्के) अंितम िंसचनक्षमता अनमुािनत केली आहे.  

• िवधीमंडळाच्या महारा टर् “काल आज आिण उ ा” या पिरसंवादात मागील 10 वषार्त िंसचीत क्षेतर्ात थलु 

िपकाखालील के्षतर्ाच्या तलुनेत केवळ 0.1 टक्के वाढ झाली या महारा टर्ाची आिर्थक पहाणी 2011-12 

तील िन कषार्संदभार्त मा.मखु्यमंतर्ी महोदयांनी जलसंपदा िवभागाची िंसचनाच्या मागील 10 वषार्तील 

गतीबाबत वेतपितर्का काढण्यात येईल अशी घोषणा केली. 

• राज्यातील िंसचनाचा िवकास, पाटबंधारे क प अहवाल तयार करण्याची कायर्पध्दत, क पाच्या 

बांधकामातील िविवध ट पे, िंसचन यव थापनाची कामे, महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2011-12 मध्ये 

मागील 10 वषार्त िंसिचत क्षेतर्ाची िपकाखालील थलू के्षतर्ाशी टक्केवारीचा िवचार के यास केवळ 0.1 

टक्का वाढ, याबाबतची व तुि थती, क पांच्या िंकमत वाढीची व क प पणूर्त्वाचा कालावधी 

वाढण्याची कारणे, पाटबंधारे क पांचे लंिबत दाियत्व व पाटबंधारे क पांच्या िनयोजनाची पढुील िदशा  

(एक)



याबाबत सिव तर िववेचन करण्याची गरज िनमार्ण झाली असनू त्याबाबतचे राज्याचे िचतर् प ट करण्याचे 

हेतनेू सिव तर िववेचन येथे मांडण्यात आले आहे.  

•  रा टर्ीय पातळीवर योजना पवूर् काळापयत भपूृ ठावरील पाण्यातनू 161 लक्ष हेक्टर िंसचन क्षमता िनमार्ण 

झाली होती. त्यात राज्यातील िनिर्मत िंसचन क्षमतेचा वाटा 2.74 लक्ष हेक्टर (1.7 टक्के) इतका होता.    

10 या पंचवािर्षक योजनेअखेर (2007 अखेर) देशात िनिर्मत 566.60 लक्ष हेक्टर िंसचन क्षमतेच्या 

तुलनेत राज्यात 43.31 लक्ष हेक्टर (7.60 टक्के) इतकी िंसचन क्षमता िनमार्ण झाली आहे. राज्याच्या 

थापनेनंतर िंसचनाच्या वाढीवर शासनाने भर िदला त्यामळेु हे साध्य होवू शकले आहे.  

2. िवभागाचा संघटनात्मक रचनेचा तपशील 

• जलसंपदा िवभागाच्या कायर्के्षतर्ात ामखु्याने 1. राज्यातील िविवध नदी खोऱ्यातील पाटबंधारे क पांचे 

तसेच जलिव तु क पांचे सवक्षण व अन्वेषण, संक पन व बांधकाम, 2. पाटबंधारे व जलिव तु 

क पांची देखभाल व दरुु ती, 3. क पांचे जल व िंसचन यव थापन, 4.  लाभके्षतर् िवकास 

कायर्कर्माची अंमलबजावणी, 5. लाभक्षेतर्ातील जलिन:सारणाच्या योजना, 6. जलसंप ी िवकासक्षेतर्ाशी 

िनगडीत मळू व उपयोिजत संशोधन, 7. अिभयंते व शेतकऱ्यांसाठी िशक्षण वगर् आयोिजत करणे,        

8. धरण सरुिक्षततेच्या बाबी, 9. पाटबंधारे व जलिव तु क पांच्या िविवध बांधकामाधीन घटकांचे 

गणुिनयंतर्ण, 10. क पाची आखणी व संक पनासाठी आव यक जलशा तर्ीय मािहतीचे संकलन व 

पथृ:करण, 11. खारभमूी योजनांचे बांधकाम व देखभाल दरुु ती, 12. िंसचन ि थतीदशर्क, ि थरिचन्हांकन 

व जललेखा अहवालांचे काशन इ. कामे येतात.  

• पाटबंधारे क पांची कामे 1) महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु 2) िवदभर् पाटबंधारे िवकास 

महामंडळ, नागपरू. 3) तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ, जळगांव. 4) कोकण पाटबंधारे िवकास 

महामंडळ, ठाणे. व 5) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ, औरंगाबाद या पाच 

महामंडळामाफर् त करण्यात येतात. जलिव तु क पांच्या कामासाठी मखु्य अिभयंता ( थापत्य), 

जलिव तु क प, पणेु व मखु्य अिभयंता (िव तु), जलिवघतु क प, मुंबई ही कायार्लये कायर्रत आहेत. 

खारभमूीची कामे खारभमूी िवकास मंडळ, ठाणे यांच्यामाफर् त करण्यात येतात. या यितिरक्त महारा टर् 

अिभयांितर्की संशोधन सं था, मध्यवतीर् संक पिचतर् संघटना, जल िवज्ञान क प, धरण सरुिक्षतता 

संघटना, महारा टर् अिभयांितर्की िशक्षण बोिधनी, गणु िनयंतर्ण मंडळे व दक्षता पथके, जल व भमूी 

यव थापन सं था, महारा ट जलसंप ी िवकास कदर्, पाटबंधारे संशोधन व िवकास संचालनालय व 

यांितर्की संघटना या सहा यकारी सं था कायर्रत आहेत. पाटबंधारे तसेच जलिव तु क पांच्या सवक्षण व 

अन्वेषण, संक पन व बांधकाम तसेच देखभाल दरुु ती व यव थापन इत्यादी कामांसाठी िवभागांतगर्त 

पिरपणुर् यव था/ संघटना शासनाने िनमार्ण केली आहे.   

(दोन) 



3. पाटबंधारे क प अहवाल तयार करणे व अंमलबजावणी करण्याची कायर्पध्दत   

• पाटबंधारे क पांचे वगीर्करण ामखु्याने क पाच्या एकूण लागवडीलायक क्षेतर्ानसुार मोठा, मध्यम व 

लघ ु क प असे केले जाते. 10,000 हेक्टर पेक्षा जा त लागवडीलायक के्षतर्ास मोठा क प, 2000 हेक्टर 

पेक्षा जा त परंतु 10,000 हेक्टर पेक्षा कमी लागवडीलायक क्षेतर् असले या क पांस मध्यम क प व 

2000 हेक्टर पेक्षा कमी लागवडीलायक के्षतर् असले या क पास लघ ु क प संबोधले जाते. पाटबंधारे 

क पांची संक पना मतूर् वरुपात आ यापासनू त्याची यश वी अंमलबजावणी होईपयत क पांना 

अनेक अव थांमधनू जावे लागते. पाटबंधारे क पांचे ताव हे जनतेच्या / लोक ितिनधींच्या 

मागणीनसुार िंकवा जलसंपदा िवभागाकडून वत:हून िवचाराथर् मांडण्यात येतात. त्यानंतर शासकीय 

मान्यतेसाठी क प अहवाल तयार करुन त्यास सक्षम तरावर शासकीय मान्यता घेण्यात येते. 

शासकीय मान्यता ा त झा यावर आव यक वैधािनक मान्यतेनंतर आिर्थक तरतदुीनसुार क पांची 

त्यक्ष अंमलबजावणी सरुु होते. अंमलबजावणीमध्ये सिव तर सवक्षण, अन्वेषण व संक पने करुन 

अंदाजपतर्कांना सक्षम तरावर तांितर्क मंजरूी घेऊन िविहत चिलत िनयमानसुार िनिवदा िनि चत करुन 

त्या ारे बांधकामे पणूर् केली जातात. हे सवर् ट पे ामखु्याने महारा टर् सावर्जिनक बांधकाम िनयमावली 

मधील तरतदुीनसुार पार पाडले जातात. 

• महारा टर् सावर्जिनक बांधकाम िनयमावलीतील पिरच्छेद कर्. 187 मध्ये दरसचूी तयार करणेबाबतची 

कायर्पध्दत िविहत करण्यात आली आहे. यानसुार िज हयातील िवभाग मखुांनी दरपथृ:क्करण करुन 

सक्षम तरावर मान्यता घेऊन त्यक्ष कामासाठी दर वापरण्यात यावेत असे िनदश आहेत. मातर् यामळेु 

राज्यातील क पाच्या कामांशी संबंधीत अंदाजपतर्कामध्ये समानता ठेवणे शक्य होत न हते. जलसंपदा 

िवभागाने राज्यात दरसचूीमध्ये समानता असण्याच्या द टीने ृ  मखु बाबींसाठी शासन तरावर सामाईक 

दरसचूी तयार करण्यासाठीची पध्दत सन 1981 पासनू सरुु केली. त्यामळेु शासन तरावर सवकष िवचार 

होऊन सामाईक दरसचूी तयार केली जाते.   

• जलसंपदा िवभागाने तयार केले या सन 2011-12 च्या सामाईक दरसचूीतील काही महत्वाच्या बाबींच्या 

दरांशी, राज्याच्या सावर्जिनक बाधकाम िवभाग, महारा टर् जीवन ािधकरण, महारा टर् औ ोिगक िवकास 

महामंडळ, शहर व औ ोिगक िवकास महामंडळ (CIDCO) व बहृन्मुंबई महानगरपािलका यांच्या 

दरसचूीतील दरांशी तलुना केली असता जलसंपदा िवभागाचे दर सवर्साधारणपणे कमी िदसनू येतात. 

•  जलसंपदा िवभागाच्या सन 2011-12 च्या सामाईक दरसचुीची राज्याच्या शेजारच्या इतर राज्यातील जसे 

आंधर् देश, कनार्टक, गोवा व गजुरात इ. जलसंपदा िवभागाच्या सामाईक दरसचुीशी तलुना केली असता 

राज्यातील जलसंपदा िवभागाचे दर सवर्साधारणपणे कमी िदसनू येतात. 

 

 

 

(तीन)



• महारा टर् राज्यातील ाथिमक सवक्षण झालेले सवर् लघ ुपाटबंधारे योजनांचे काम राज्य शासनाच्या िसमीत 

साधन संप ीचा िवचार करुन, नवीन कामे हाती घेणे व गती पथावर असले या क पांचा िवचार करता 

नवीन कामांना शासिकय मान्यता व गती पथावर असलेले क पांना सधुारीत शासिकय मान्यता 

देण्यासाठी आिर्थक िनकष िनि चत करण्यात आले आहेत. या िनकषामळेु कमी खचार्त जा त योजना 

हाती घेता येतात व योजनांचे लाभ अिधक लोकांपयत पोहोचवता येतात. लघ ुपाटबंधारे योजना मापदंडात 

सफल आहे िंकवा नाही हे योजनेचे लाभ यय गणुो र व पाणी सा ाची ती सह तर् घ.मी. िंकमत यावर 

अवलंबनू असते. मागील पंधरा वषार्मध्ये िविवध ादेिशक िवभागातील मापदंड 2.5 पट ते 10 पट झाले 

आहेत. 

• पाटबंधारे क पांचे बांधकाम पणूर् िंकवा अंशत: िंसचन णाली पणूर् होऊन िंसचन सरुु झा यानंतर धरण, 

कालवे व िवतरण णाली यव थापनाकिरता िंसचन यव थापन मंडळाकडे सोपिवण्यात येतात. 

पाटबंधारे क प बहुउ ेशीय वरुपाचे अस याने जलशयातील पाण्याचा वापर मखु्यत्वे  िपण्याकिरता, 

िंसचनाकिरता व औ ोिगक वापराकिरता होतो. त्येक वषीर् धरणातील 15 ऑक्टोबरचा उपल ध 

पाणीसाठा िवचारात घेऊन त्या वषीर्चा ाथिमक िंसचन आराखडा मंजरू केला जातो. िंसचनाचा ाथिमक 

अंदाज घेताना िबगर िंसचन पाणीवापराच्या दीघर्कालीन मंजऱु्या, जसे गावाचा/शहराचा िपण्याचा 

पाणीपरुवठा, औि णक वीज कदर्ाचा पाणीपरुवठा, औ ोिगक पाणीपरुवठा यािशवाय िज हा तरीय 

सिमतीने ठरिव यानसुार तात्परुत्या वरुपात मानवी व जनावरांच्या गरजांसाठी लागणारे पाणी पढुील 

वषार्ंच्या 15 जलैुपयत आरिक्षत करुन िनयोजन करण्यात येते. िंसचन यव थापनाच्या 

अंमलबजावणीसंदभार्त राज्य शासनाने िविवध कायदे केले आहेत.  

• िंसचन िवकास योजनाबध्दिरत्या करण्यासाठी गे या काही वषार्त राज्याने महत्वाच्या सधुारणा घडवून 

आण या आहेत. राज्याकिरता वतंतर् जलनीती वीकारणारे महारा टर् हे देशातील अगेर्सर राज्य आहे. 

महारा टर् जलसंप ी िनयमन ािधकरण 2005 मध्ये थािपत करण्यात आले. जलसंप ी क्षेतर्ात अशा 

कारचे ािधकरण थापन करणारे महारा टर् हे देशातील थम राज्य आहे. उपल ध जलसंप ीचे 

पाण्याच्या हक्कदारांमध्ये समन्यायी वाटप करणे, पाणी हक्काचा कोटा िनधार्िरत करणे व पाणी वापराचे 

ठोक दर ठरवणे इत्यादी काय ािधकरणाच्या कके्षत येतात.  

• महारा टर् शेतक-यांकडून िंसचन पध्दतीचे यव थापन अिधिनयम-2005 मध्ये पािरत करण्यात आला 

आहे. त्यानसुार िंसचन यव थापनात लाभधारकांचा सहभाग अिनवायर् करण्यात आला असनू पाणीवापर 

सं थांना िंसचन यव थापन ह तांतरीत करण्याचे धोरण िनि चत केले आहे. पाणीवापर सं थाची न दणी 

या काय ांतगर्त जलसंपदा िवभागाकडून केली जाते. पाणीवापर सं थाना पाणी हक्क िनि चत करणे व 

त्यानसुार अंमलबजावणी करणे, घनमापन पध्दतीने िंसचनाकिरता पाणी परुवठा करणे, वापरले या 

पाण्याच्या मोजमापावर पाणीप ी आकारणी करणे इ. बाबी अिधिनयमामध्ये अंतभूर्त आहेत.  

(चार) 



• पाणीवापर सं थांमध्ये  कायर्क्षमता व उत्पादकता वाढिवण्याकिरता राज्य पातळीवर 7 लक्ष रुपयापयत तर  

ादेिशक  पातळीवर 3 लक्ष रुपयापयत  पाणी वापर सं थांना दरवषीर् पणु्य लोक अिह यादेवी  होळकर 

पाणीवापर सं था यव थापन परु कार दान करण्यात येतात. त्यामळेु पाणी वापर सं थामध्ये िनकोप  

पधार् वाढीस लागली  आहे. 

• पाणीवापर सं थांना  आिर्थकद ाृ   सक्षम करण्यासाठी पाणीवापर सं थांनी जमा केले या पाणीप ीपैकी       

93 टक्के पयत रक्कमेचा परतावा  देण्यात येतो.  अशा कारे परतावा देणारे  महारा टर् राज्य  

देशपातळीवर  थम  राज्य आहे. एकंदरीत  राज्याचे पाणीवापर सं थांचे मॉडेल देशपातळीवर आदशर् असे 

आहे.      

• महारा टर् राज्याने जलके्षतर्ामध्ये परुोगामी  सधुारणा अंमलात आणनू त्याची भावी अंमलबजावणी केली. 

त्यामळेु  िंसचन कायर्क्षमता वाढिवणे तसेच आिर्थकद ा क पाचेृ  यव थापन  सक्षम करणे शक्य झाले 

आहे.  याची दखल योजना आयोग तसेच 13  वा िव  आयोगाने  घेतली आहे. योजना आयोगाचे 

मा.उपाध्यक्ष यांनी मा. मखु्यमंतर्ी, महारा टर् राज्य यांना िदनांक 26 एि ल 2010 रोजी पाठिवले या पतर्ात  

‘जलके्षतर्ातील सधुारणांमध्ये महारा टर् राज्य हे देशात आघाडीवर आहे. महारा टर् जलसंप ी िनयमन 

ािधकरणाची थापना ही देशातील जलके्षतर्ामध्ये सवार्त महत्वाची सं थात्मक सधुारणा आहे. घनमापन 

पाणीप ीचे दर िनि चत करण्यासोबतच, खचर् कमी  करण्याच्या उपाययोजना, पाणीवापर सं थांची थापना 

आिण त्यांचे वाढीव उ र दाियत्व या सवर् शंसनीय बाबी आहेत’, असे सारांशाने हटले आहे.  

• राज् यातील वैिश टयपणूर् भौगोिलक/भपूृ  ठीय रचनेमळेु (जिमनीचा उंच सखलपणा इ.) ज् या िठकाणी संपणूर् 

लागवडीलायक के्षतर्ास वाही प तीने िंसचन सिुवधा उपल  ध करणे शक् य नाही, ज् या भागाला 

भौगोिलकद  ाृ   उंचावर अस  याने वाही प तीने िंसचन लाभ देणे शक् य नाही, िशवाय जेथे वन 

जिमनीच् या अडचणीमळेु िंसचन सिुवधा िनमार्ण करण् यावर मयार्दा आहेत, तसेच जेथे राज् याच् या िह  याला 

आलेले पाणी वाही प तीने संबंिधत नदी खो-यात पणूर्पणे वापरणे शक् य नाही इत् यादी सवर् भागास 

 थािनक जनतेच् या व लोक ितिनधींच् या आगर्ही मागण् यांनसुार िंसचन सिुवधा उपल  ध करण् यासाठी उपसा 

िंसचन योजनांचे िनयोजन करण् यात आले आहे. वरील माणे साक  याने िवचार करुन राज् याने उपसा 

िंसचन योजना हाती घेण् याचे धोरण  वीकारले आहे. यासाठी न ांवर को. प. बंधारे बांधण् याचे काम मो ा 

माणावर हाती घेण् यात आले. तद्नंतर या छो ा उपसा िंसचन योजनांच् या कायार्िन्वतीकरणाबरोबर वरील 

पिर ि थती िवचारात घेऊन काही मो ा उपसा िंसचन योजनांच् या िनयोजनास देखील सरुुवात करण् यात 

आली. िव  णपूरुी या राज् यातील पिह  या मो ा उपसा िंसचन योजनेस 1979 मध् ये तर कृ णा-कोयना या 

पि चम महारा टर्ातील मोठया उपसा िंसचन योजनेस 1984 मध्ये शासनाकडून शासकीय मान् यता देऊन  

(पाच)



कामे सरुु करण्यात आली. महारा  टर् राज् यािशवाय देशात व देशाबाहेर मोठया  वरुपाच् या अनेक उपसा 

िंसचन योजना हाती घेण् यात आले  या आहेत. महारा  टर्ाच् या शेजारील आंधर् देश, कनार्टक या राज् यांनी 

सु ा अनेक मो ा /िवशाल उपसा िंसचन योजना हाती घेत  या आहेत. आंधर् देश व कनार्टक या 

राज्यातील तािवत/ गतीपथावरील उपसा िंसचन योजनांची या ती फार मोठी आहे. उदा. 1) ाणिहता 

चवे ला उपसा िंसचन योजना - एकूण पाणी वापर - 160 अघफू, एकूण उपसा उंची- 1343 मी., 

िंसचनक्षेतर् - 6.64 लक्ष हे. िंकमत रु. 40,300 कोटी, वीज आव  यकता 3300 मे.व.ॅ 2) भीमा उपसा 

िंसचन योजना - एकूण पाणी वापर- 20 अघफू, एकूण उपसा उंची-114 मी., िंसचनक्षेतर्- 0.84 लक्ष हे. 

िंकमत रु. 1609 कोटी. 3) दु मगडुम उपसा िंसचन योजना - एकूण पाणी वापर - 20 अघफू, एकूण उपसा 

उंची- 463 मी., िंसचनक्षेतर् - 1.33 लक्ष हे. िंकमत रु. 3450 कोटी, 4) कालवाकुतीर् उपसा िंसचन योजना 

- एकूण पाणी वापर - 25 अघफू, एकूण उपसा उंची-280 मी. िंसचनक्षेतर् - 1.02 लक्ष हे. िंकमत रु. 1766 

कोटी इ.   

• अवषर्ण वण के्षतर्ातील उंच भभूागास िंसचनाचे लाभ देण् यासाठी उपसा िंसचन योजनांिशवाय पयार्य 

नस  याने त् या हाती घेण् याची सवर्मान् य संक  पना आहे. नवीन मोठी उपसा िंसचन योजना (2000 हे. 

वरील) हाती घेण्याबाबतचा िनणर्य घेण् याचे अिधकार मा. उपमखु् यमंतर्ी व मा. मखु् यमंतर्ी यांना आहेत. 

4. आिर्थक बाबींचा तपशील 

उपल ध होवू शकणारा िनधी याचा अंदाज व लंिबत दाियत्व याचा आढावा घेणे भिव यातील मागर्कर्मणाच्या 

द टीनेृ  पढुील िनयोजनाचा एक महत्वाचा भाग ठरतो. राज्य शासनाने महामंडळाच्या िनमीर्ती पासनू पाटबंधारे 

क पांसाठी िनधीची उपल धता, रोख्याच्या माध्यमातनु, राज्य शासनाच्या िनधीतनू िंकवा कदर् शासनांच्या 

योजनेतनू वाढिवण्याच्या द टीनेृ  पावले उचलली आहेत. सन 1994-95 मध्ये रू.700 ते रू.800 कोटी इतकी 

असणारी वािर्षक तरतुद 10 पटीने वाढून समुारे रू.6700 ते रू.7000 कोटी पयत वाढली आहे. त्याचबरोबरच 

राज्यातील जनतेच्या िंसचनाब लच्या आशा आकांक्षा वाढ या. नवीन क प हाती घेण्यासाठी जनतेच्या / 

लोक ितिनधींच्या मागण्या येवून, नवीन क प लवादाच्या िनवाडयानसुार, राज्याच्या वा ाचे पाणी 

वापरण्यासाठी अथवा अनशेुष िनमुर्लनासाठी हाती घेण्यात आले आहेत. पाटबंधारे क पांवरील िदनांक 

31/3/2012 अखेरचे एकूण लंिबत दाियत्व रु.31,740 कोटी आहे. हे दाियत्व वािर्षक उपल ध िनधीच्या 3 ते 

4 पट आहे. 

5. िवभागाच्या मखु उपल धी  

• राज्यात योजनापवूर् काळात केवळ 2.74 लक्ष हेक्टर िसचंन क्षमता िनमार्ण झाली होती. िंसचनाच्या 

बाबतीत जलदगतीने िवकास होण्याच्याद टीनेृ  शासनाने अंिगकारले या धोरणानसुार िंसचन क्षमतेत 

लक्षणीय वाढ होऊन ती जनू 2011 अखेर राज्य तरीय क पातनू 48.25 लाख हेक्टरपयत पोहोचली 

आहे व 33,385 दलघमी पाणीसाठा िनमार्ण झाला आहे.  

 
(सहा)



• मागील 9 वषार्पासनू क पावरील देखभाल दरुु तीचा खचर् पाणीप ी वसलुीतनू भागिवणारे महारा टर् हे 

देशातील एकमेव राज्य आहे.  

• राज्यात जलिव तु क पांचे बांधकाम जलसंपदा िवभागाकडून केले जाते. एकूण 58 जलिव तु क प 

पणूर् झाले असनू त्यांची थािपत क्षमता 3606 मे.व.ॅ इतकी आहे. शासनाने 25 मेगावटॅ क्षमतेपेक्षा कमी 

क्षमतेच्या लहान जलिव तु क प खाजगीकरणाच्या माध्यमातनू राबिवण्याचे धोरण ि वकारले आहे. 

आतापयत 77.80 मेगावटॅ क्षमतेचे 17 लहान जलिव तु क प खाजगी उ ोजकांमाफर् त कायार्िन्वत 

झाले असनू या यितिरक्त 201.20 मेगावटॅ थािपत क्षमतेचे 76 क प िवकिसत करण्यात येत आहे.  

• कोयना जलिव तु क प ट पा-4 अंतगर्त जलाशय छेद (लेकटपॅ) िकर्ये ारे िव तािरत अिधजल 

भुयारात पाणी सोडण्याचा महत्वाकांक्षी क प मा.मखु्यमंतर्ी, महारा टर् राज्य, यांच्या शभुह ते व 

मा.उपमखु्यमंतर्ी यांच्या अध्यक्षतेखाली व इतर मान्यवरांच्या उपि थतीत िदनांक 25.4.2012 रोजी 

कायार्िन्वत झाला. या लेक टपॅींगमळेु िंसचनासाठी 15 अघफू इतके अितिरक्त पाणी उपल ध होवून 

त्याबरोबरच 67.50 दशल  ◌ा यिुनट इतकी अितिरक्त वीजिनिर्मती होणार आहे. यामळेु कोयना ट पा-4 

या जलिव तु क पाची वीज िनिर्मती पणूर् वषर्भर अखंड सरुु ठेवणे शक्य होणार आहे. 

• िंसचन ि थती अहवाल, जललेखा अहवाल आिण ि थरिचन्हांकन अहवाल दरवषीर् िसध्द करण्यात  

येत आहेत. राज्याने वत:ची जलिनती िसध्द केली आहे. पाण्याच्या िनयमनासाठी जलसंप ी िनयमन 

ािधकरण थापन करणारे महारा टर् हे देशातील पिहले राज्य आहे. महारा टर् शेतकऱ्याकडून िंसचन 

पध्दतीचे यव थापन अिधिनयम पािरत करण्यात आला आहे.  

• महारा टर् शेतकऱ्याकडून िंसचन पध्दतीचे यव थापन अिधिनयमांतगर्त 6.7 लक्ष हेक्टर के्षतर्ावर 1545 

पाणी वापर सं थां , तसेच सहकार काय ाखाली 4.71 लक्ष हेक्टर क्षेतर्ावर 1375 पाणीवापर सं थां अशा 

एकूण 2920 सं था 11.41 लक्ष हेक्टर क्षेतर्ावर कायर्रत आहेत. 

• नािशक िज ातील वाघाड िंसचन क पाचे िंसचन यव थापन शेतकऱ्यांच्या पाणीवापर सं थेमाफर् त 

2005 पासनू करण्यात येत आहे. देशामध्ये असा पिहलाच क प आहे. सन 2009 मध्ये आंतररा टर्ीय 

पातळीवरील WATSAVE परु कार िमळाला आहे. तसेच सन 2011 मध्ये रा टर्ीय पातळीवरील 

INNOVATION परु कार ा त झाला आहे.  

• जागितक बकेँच्या सहा याने महारा टर् जलके्षतर् सधुार क प राबिवण्यात येत आहे. आतापयत 161 

योजनांची कालवा पनु: थापना कामे, 216 क पांची धरण सरुक्षा कामे पणूर् झालेली आहेत. लघ ु

िवतरीका तरीय कालवा पनु: थापना पणूर् झाले या कामांपैकी 764 पाणी वापर सं थांना िवतरण णाली 

पढुील यव थापन व देखभालीसाठी ह तांतरीत करण्यात आली आहे. जागितक बकेॅच्या मान्यतेने िनयकु्त  

केले या तर्य थ संिनयंतर्ण व मु यांकन अिभकरणाने केले या अ यासानसुार, क पाच्या 

अंमलबजावणीमळेु पाणी वापर कायर्क्षमता (Water Use Efficiency) 78.5 हेक्टर ित दशलक्ष घ.मी.

(सात)



 वरून 105 हेक्टर ित दशलक्ष घ.मी. झाली आहे. तसेच सन 2004-05 च्या िंकमत पातळीनसुार कृिष 

उत्पन्न रु.3532 ित सह तर् घ.मी. वरून 5032 ित सह तर् घ.मी. एवढे वाढले आहे. 

• शासनाने 1996 ते 1998 या कालावधीत पाटबंधारे क प राबिवण्यासाठी राज्याच्या िविवध भागात 5 

पाटबंधारे िवकास महामंडळांची थापना केली. महामंडळांच्या थापनेनंतर आतापयत झाले या महत्वाच्या 

उपल धी खाली िद या आहेत. 

भौितक साध्य 

पाणीसाठवण क्षमता  

महामंडळाचे 

नाव  

पणूर् 

केलेले 

क प 

घळभरणी / ार उभारणीतून 

साठवण क्षमता िनमार्ण 

केलेले क प (दलघमी)  (अघफु)  

िंसचन क्षमता 

(लक्ष हेक्टर) 

मकृखोिवम 316 100 4446 157 4.11 

तापािवम 71 81 1249 44 1.51 

कोपािवम 24 38 2429 86 0.72 

गोमपािवम 286 254 3561 126 2.65 

िवपािवम 90 62 2718 96 3.82 

एकूण महारा टर् 787 535 14403 509 12.81 

 

• कदर् शासनाच्या वेगविर्धत िंसचनलाभ कायर्कर्मांतगर्त एकूण 69 मोठे-मध्यम क प घटक व 186 ल.पा. 

क पांचा अंतभार्व झाला असनू माचर् 2012 अखेर रु.10,051 कोटी व सन 2011-12 मध्ये आतापयत 

रु.178 कोटी असे एकूण रु.10,229 कोटीचे किदर्य सहा य ा त झाले आहे.  त्यापैकी 39 मोठे- मध्यम 

क प / क प घटक व 100 ल.पा. क प पणूर् झाले आहेत. या कायर्कर्मांतगर्त 5.93 लक्ष हेक्टर 

िंसचन क्षमता िनमार्ण झाली आहे.  

• कोयना धरणाच्या समुारे 95 मी. उंचीच्या उत्सािरत भागाचे मजबतुीकरण तपमान िनयंितर्त संधानकाचा    

वापर करुन केवळ 2 बांधकाम हंगामात यश वीपणे पणूर् करण्यात आले. आिशया खंडात अशा कारचे हे 

पिहलेच काम आहे. 

• ठाणे िज हयातील 250 मे.व.ॅ क्षमतेच्या घाटघर उदंचन जलिव तु क पातील धरणाचे बांधकाम रोलर 

कॉ पक्टेडॅ  कािँंकर्ट तंतर्ज्ञानाचा भारतात थमच वापर करुन पणूर् करण्यात आले आहे. 

• कोलगर्ाऊट बांधकामाचे तंतर्ज्ञान िवकिसत करण्यात येवून ते राज्यातील 34 क पांच्या बांधकामात 

वापरण्यात आले. 

• महारा टर् अिभयांितर्की संशोधन सं थेमाफर् त इतर राज्यातील तसेच इतर देशातील पाटबंधारे क पांची 

संक पने, ितकृती अ यास, जलाशयातील गाळ सवक्षण, सदुरू संवेदन िवषयी स लागार सेवा देण्यात 

आली आहे. 

 (आठ)



6. िंसचन क पांचा वाढता कालावधी व वाढत्या िंकमतीबाबतची कारणिममांसा 

• भसंूपादन, पनुवर्सन व िनधीच्या उपल धतेतील अडचणीमळेु शासकीय मान्यता िमळा यानंतर 

क पांची कामे त्यक्ष सरुु होण्यास िवलंब होतो व त्यानंतर सधु्दा त्यामध्ये वेगवेगळया अपिरहायर् 

कारणांनी अडथळे येतात. त्यामळेु क पांच्या पणूर्त्व कालावधीमध्ये वाढ होते आिण िवलंबाच्या काळात 

बांधकाम सािहत्याचे बाजारभाव वाढ याने क पांच्या िंकमतीत वाढ होते. िंसचन क पांचे मळू 

शासकीय मान्यता अहवाल हे म.सा.बां.िनयमावलीमधील तरतदूी व कदर्ीय जल आयोगाच्या मागर्दशर्क 

सचूनानसुार तयार केले जातात. मळू शासकीय मान्यता अहवालात धरण, कालवे व िवतरण यव थांची 

ाथिमक वरुपात संरेखा आखणी व संक पने केलेली असतात. शासकीय मान्यतेनंतर क पाच्या सवर् 

उपघटकांचे बांधकाम करण्यापवूीर् के्षतर्ीय पिरि थतीनसुार सिव तर सवक्षण, अन्वेषण व संक पन केले 

जाते. त्यावेळी उपघटकांच्य तांितर्क तरतदूी व भसंूपादन क्षेतर्ामध्ये मळू शासकीय मान्यता अहवालातील 

तरतदूीमध्ये बदल होतो. त्यामळेु क पांच्या िंकमती वाढतात. काही वेळा थािनक लोक ितिनधींच्या व 

लाभधारकांच्या आगर्ही मागण्यांमळेु क पाच्या या तीमध्ये बदल करावा लागतो. त्यामळेु क पांच्या 

िंकमती वाढतात. मळू शासकीय मान्यतेनंतर बदलले या शासन धोरणानसुर िंकवा िनणर्यानसुार नवीन 

कर आकारले जातात. उदा. गौण खिनजांचे वािमत्व शु क, मजरुांसाठींच्या सिुवधा, हटॅ, सेवा कर, इ. 

त्यामळेु क पांच्या िंकमतीमध्ये वाढ होते. 

• िंसचन क पांसाठी आव यक असलेली जिमन तसेच इंधन व वंगण यासह सवर् कारच्या बांधकाम 

सािहत्याच्या िंकमतीत उ रो र होत असलेली वाढ त्याच माणे न याने लाग ूहोत असलेले सेवाकरासारखे 

िविवध कारचे कर व मजरुीच्या दरात सातत्याने होत असलेली वाढ इत्यादी मखु कारणांमळेु केवळ 

फक्त देशात न हे, तर जागितक पातळीवर देखील क पांच्या िंकमतीत होणारी वाढ ही एक िनरंतर सरुु 

राहणारी वाभािवक िकर्या आहे. कदर् शासनाने देशातील िविवध राज्यातील क पांच्या एकितर्त 

केले या मािहतीच्या आधारे लोकसभेत अतारांिकत न कर्मांक 334 संदभार्त िदनांक 9.8.2012 रोजी 

िदले या उ रावरुन असे िदसनू येते की, सवर्साधारणपणे भसंूपादन व पनुवर्सनाचे न, वनजिमन 

ह तांतरण तसेच पयार्वरणिवषयक मंजरुी िमळण्यासाठी होणारा कालाप यय, िनधीची कमतरता इ. 

कारणांमळेु िविवध राज्यातील अनेक क पांची कामे पणूर् होण्यास िवलंब होतो. या वाढत्या 

कालावधीमध्ये क पांच्या िंकमतीत उ रो र वाढ होत आहे. उ रातील वरील मािहतीनसुार 

महारा टर्ातील िंसचन क पांच्या िंकमतीत होणाऱ्या वाढीचे माण देशातील अन्य राज्यातील िंसचन 

क पांच्या िंकमतीत होत असले या वाढीच्या दरांशी ससंुगत आहे. िंकबहुना कनार्टक, गजुरात, पि चम 

बंगाल, मिणपरू, केरळ, िबहार या राज्यातील िंसचन क पांच्या िंकमत वाढीच्या तलुनेत महारा टर्ातील 

िंसचन क पांची िंकमत वाढ कमी अस याचे िनदशर्नास येते. 

 

 

 

(नऊ)



7. िवभागाने गे या काही वषार्त घेतलेले महत्वाचे िनणर्य व सधुारणा 

जलसंपदा िवभाग तसेच िवभागाच्या अिधपत्याखालील िंसचन िवकास महामंडळांचे कामकाज ामखु्याने 

महारा टर् सा. बां. िनयमावली, महारा टर् सा. बां. लेखा संिहता, सवर् महामंडळांचे अिधिनयम, शासनाने वेळोवेळी 

िनगर्िमत केलेले शासकीय/तांितर्क/लेखािवषयक शासन िनणर्य व पिरपतर्के इत्यादींच्या चौकटीत राहून 

करण्यात येते. िवभागाकडे सोपिवले या जबाबदारीची वेळोवेळी शासनाचे िहत िवचारात घेऊन 

पिरणामकारकपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी तसेच िविवध कामांवर/अिनयिमततांवर भावीपणे िनयंतर्ण 

थािपत करुन सयुोग्य तांितर्क संिनयंतर्णासाठी तसेच क पांच्या खचार्वर िनयंतर्ण ठेवण्यासाठी जलसंपदा 

िवभागाकडून शासन िनणर्य/पिरपतर्कांच्या माध्यमातनू वेळोवेळी आव यक मागर्दशर्नपर सचूना िनगर्िमत 

करण्यात आ या आहेत. िवशेषत:  गे या 3 ते 4 वषार्त अशा कारे िविवध िवषयांवर अनेक शासन 

िनणर्य/पिरपतर्के मा.मंतर्ी, जलसंपदा यांच्या मान्यतेने सतृ केली आहेत. यामळेु क पांच्या कामांवर भावी 

तांितर्क/आिर्थक िनयंतर्ण आणण्यास मदत झाली आहे. 

8. महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2011-12 मध्ये मागील 10 वषार्त िंसिचत के्षतर् िपकाखालील थलू 

के्षतर्ाशी टक्केवारीचा िवचार के यास केवळ 0.1 टक्का वाढले, असे नमदू करण्यात आले आहे. या 

पा वर्भमुीवर मागील 15 वषार्तील पाटबंधारे क पांवर झालेला खचर्, िनमार्ण झालेली िंसचन क्षमता 

व त्यक्ष िंसिचत के्षतर् याबाबतचे िव लेषण व व तिु थती. 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2011-12 मध्ये मागील दहा वषार्त िंसचनात केवळ 0.1 टक्याने वाढ झा याचे 

नमदु करण्यात आले आहे. त्याबाबतची व तिु थती खालील माणे आहे.  

• मागील 10 वषार्त (2001-02 ते 2010-11) जलसंपदा िवभागाच्या िनिर्मत िंसचन क्षमतेत 37.69 लक्ष 

हेक्टर वरून 48.25 लक्ष हेक्टर पयत हणजे 10.56 लक्ष हेक्टर (10.56/37.69*100 = 28 टक्के) 

इतकी वाढ झाली आहे.  

• मागील 10 वषार्त (2001-02 ते 2010-11) त्यक्ष िंसिचत के्षतर्ात 17.08 लक्ष हेक्टर वरुन 29.55 लक्ष 

हेक्टर अशी 12.47 लक्ष हेक्टर (12.47/17.08*100 = 73 टक्के) वाढ झाली आहे.  

• मागील 10 वषार्तील जलसंपदा िवभागाअंतर्गत पाटबंधारे क पातनु िंसचीत के्षतर्ाची िपकाखालील एकूण 

थलू के्षतर्ाशी वाढीची टक्केवारी समुारे 5.17 इतकी येते.  

अ.कर्. बाब सन 2001-02 सन 2010-11 वाढ

1 िनिर्मत िंसचन क्षमता (राज्य तर क पातनु ) लक्ष 
हेक्टर 

37.69 
(जनू-2001 अखेर) 

48.25 
(जनू-2011 अखेर) 

10.56 

2 त्यक्ष िंसचीत के्षतर् ( राज्य तर क पातनु ) लक्ष 
हेक्टर 

17.08 29.55 12.47 

3 िपकाखालील थलुके्षतर् लक्ष हेक्टर *216.19 226.12 9.93 

4 राज्य तर क पातनु त्यक्ष िंसचीत के्षतर्ाचे 
िपकाखालील थलुके्षतर्ाशी माण टक्के 

7.90 13.07 5.17 

           *महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2011-12 मध्ये 10 वषार्तील वाढ पिरगिणत करतांना गिृहत धरले या थलू के्षतर्ानुसार. 

(दहा) 



 

• मागील 10 वषार्मध्ये 1896 दलघमी (67 अघफू) इतकी िबगर िंसचन पाणीवापरात वाढ झालेली आहे. 

एक दलघमी पाण्यातनू सरासरी 150 हेक्टर अशी कायर्क्षमता िवचारात घेता वाढीव िबगरिंसचन 

पाणीवापरातनु समुारे 2.85 लक्ष हेक्टर के्षतर् िंसिचत झाले असते. याचा िवचार के यास जलसंपदा 

िवभागाअंतर्गत पाटबंधारे क पातनु िंसचीत क्षेतर्ाच्या वाढीची टक्केवारी समुारे 6.43 इतकी येते. 

• मागील 10 वषार्मध्ये (2001-02 ते 2010-11) समुारे रु. 42,435 कोटी इतका खचर् बांधकामाधीन 

पाटबंधारे क पांवर झाला आहे. या गुंतवणकूीत बांधकामावरील खचार्बरोबर भसंूपादन, पनुवर्सन व 

आ थापनेवर झाले या खचार्चा समावेश आहे. 

• जल व िंसचन आयोगाने सिूचत के या माणे भिव यातील पाण्याची गरज व उपल धता िवचारात घेता 

पाणी वापराशी संबंिधत भजूल यंतर्णा, कृषी िवभाग, महसलू िवभाग व जलसंपदा िवभाग अशा सवर् 

यंतर्णामध्ये समन्वय व मािहती संकलनाची पध्दती िवकिसत होणे आव यक आहे. 

9. पाटबंधारे क पांच्या िनयोजनाची पढुील िदशा 

उपल ध असणाऱ्या िनधीतनू पणूर्त्वाला आले या क पांना ाधान्य देवून ते पणूर् करणे व कमी खचार्त 

राज्याच्या उत्पादनात जा तीत जा त भर पडावी असे िनयोजन करणे आिर्थक द टयाृ  योग्य असले तरी 

राज्यातील समतोल िवभागीय िवकासाचा िवचार करता अनशेुष िनमूर्लनासाठी हाती घेतलेले क प पणूर् करणे 

आव यक आहे. या पा वर्भमूीवर पाटबंधारे क प पणूर्त्वासाठी खालील माणे पयार्य उपल ध आहेत.   

• 25 टक्केपेक्षा कमी खचर् झाले या ाथिमक अव थेतील क पांची कामे सं थिगत ठेवणे.  

• अनशेुष िनमूर्लनासाठी आव यक असलेले क प पणूर् करणे. 

• आिदवासी तथा नक्षलगर् त भागातील क पांना ाधान्य देणे. 

• गत अव थेतील क पांच्या िश लक िंकमतीचा िवचार करून त्यामध्ये ाधान्यकर्म ठरवून क प पणूर् 

करून िंसचनाचा लाभ लवकर देणे. 

• बांधकामाधीन क पांपैकी बहुतांश मोठे व मध्यम क पांची कामे सरूू होवून मोठा कालावधी झाला 

आहे. अनेक कारणांमळेु हे क प पणूर् होण्यास िवलंब होत आहे. ल.पा. क प लवकर पणूर् होणे शक्य 

आहे. त्यासाठी बांधकामाधीन ल.पा. क प ाथ याने पणूर् करून िंसचनाचा लाभ लवकर देणे.  

• सवर् मोठया क पांवर समुारे 5000 ते 10,000 हेक्टर िंसचन क्षमतेचे भाग करावे व ट याट याने िवतरण 

यव थेसह काल यांची कामे पणूर् करणे.  

• कोणताही नवीन मोठा व मध्यम क प सरुु करु नये. मा.राज्यपालांनी राज्यात कोणताही नवीन क प 

सरुु करु नये असे िनदेशात सिूचत केले आहे. 

• मयार्िदत िनधीच्या उपल धतेस पयार्य हणनू अंितम ट यातील िंसचनक्षम क प / क प घटकांची कामे 

Annuity पध्दतीने पणूर् करणे. 

• उपसा िंसचन योजनांना शक्यतो कमी ाधान्य देणे. 

(अकरा) 



 

• क पावरील लाभक्षेतर्ात ऊस व केळी अशा अिधक पाण्याची गरज असलेली पीके घेण्याकडे वाढता 

कल आहे. या िपकांना हंगामी िपकाच्या तलुनेत जा त पाणी लागते. याचा िवचार करता, क पाच्या 

लाभक्षेतर्ात अशी पीके घ्यावयाची अस यास तेथे सू म िंसचनाचा वापर अिनवायर् करणे, उपल ध पाण्याचा 

काटकसरीने वापर करण्यासाठी आव यक आहे. 

• औ ोिगकरण आिण िपण्याचे पाणी यासाठी पाण्याचा वापर िदवसिदवस वाढत आहे व त्यामळेु 

िंसचनासाठी पाणी त्या माणात कमी उपल ध होणार आहे. िबगर िंसचन वापरातनू िनमार्ण झाले या 

सांडपाण्यावर योग्य ती िकर्या करुन त्याचा वापर िंसचनासाठी करणे अत्याव यक आहे. त्यामळेु न ांचे 

होणारे दषुण कमी होण्यास मदत होईल.  

******  

(बारा)
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तावना 
 
 
 

वरुण सकू्त अथर् 
इमा  आप:  िशवतम ||     हे पाणी अत्यंत पिवतर् आहे. 
इमा  सवर् य  भेिषजी ||       हे पाणी सवार्ंचे संवधर्क आहे. 

        इमा  रा टर् य विर्धिन ||     हे पाणी रा टर्ाची भरभराट करते.
                 

वरुण सकू्तातील वरील ऋचांवरून पाण्याचे अनन्य साधारण महत्व अधोरेिखत होते. 
 

1.1 पाणी ही मखु व मौ यवान नैसिर्गक साधनसंप ी आहे. मानवजातीची ती मलुभुत गरज असनू 

िवकासातील अत्याव यक बाब आहे. त्यामळेु कोणत्याही िवकसनशील िनयोजनात जलसंप ीच्या 

िनयोजनाचे अनन्य साधारण महत्व असते. वाढती लोकसंख्या व वाढते औ ोिगकरण यामळेु िंसचनासाठी 

उपल ध होणारे पाणी भिव यात कमी माणात उपल ध होणार आहे. उपल ध पाणी काटकसरीने वापरुन 

आिण पाण्याच्या होणाऱ्या बचतीतनू वाढत्या नागरीकरण, औ ोिगकरण आिण वाढत्या िपण्याच्या 

पाण्याच्या गरजा भिव यात सोडवा या लागणार आहेत. त्याकरीता सु म िंसचनाचा वापर वाढिवणे 

अपिरहायर् ठरणार आहे. त्याबरोबरच राज्यातील जलसंप ीची उपल धता नदीजोड क प राबवून तसेच 

िबगर िंसचन वापरातनू िनमार्ण होणाऱ्या सांडपाण्यावर योग्य ती िकर्या करुन ते िंसचनासाठी वापरुन 

वाढिवणे आव यक आहे. त्यामळेु न ांचे दषुणही थांबेल. 

1.2 पथृ्वीच्या समुारे 510 दशलक्ष चौ.िक.मी. पृ ठभागाच्या 70.80 टक्के भाग पाण्याने तर उवर्रीत 29.20 

टक्के पृ ठभाग ड गर, वाळवंट, मैदानी देश इत्यादीनी यापला आहे. जगातील एकूण पाणीसाठा,          

1) सागरीय खाऱ्या पाण्याचा व 2) धवृीय ग्लेिशयसर्, भजूल, न ा व सरोवरे इ. गोडया पाण्याचे तर्ोत अशा 

दोन भागात िवभागला गेला आहे. कदर्ीय जल आयोगाच्या वेबसाईटवर उपल ध आकडेवारीनसुार  

सागरीय खारे पाणी : 1348 x (10)3अ ज घमी  (97.30 टक्के)   
गोडया पाण्याचे तर्ोत : 37.5  x (10)3 अ ज घमी  (2.70 टक्के) 
एकूण : 1385 x (10)3 अ ज घमी  (100 टक्के) 

 

 गोडया पाण्याचा तर्ोत  िनहाय उपल धतेचा तपशील खालील माणे आहे : 

धवृीय ग्लेशीअसर् : 28.200 x (10)3         अ ज घमी   
भजूल  अ) 800 मी. पेक्षा कमी : 3.740  x (10)3      अ ज घमी  
          ब) 800 मी. ते 4000 मी. खोल : 4.710 x (10)3        अ ज घमी  
न ा व सरोवरे : 0.127 x (10)3        अ ज घमी   
इतर (मदृ-आदर्र्ता व वातावरणातील बा प) : 0.704 x (10)3       अ ज घमी   
एकूण : 37.480 x (10)3 अ ज घमी  
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उपल ध असले या पाण्याचा िवचार के यास पणूर् पथृ्वीवर 3000 मी. उंचीचा पाण्याचा थर करता येईल, 

इतके हे पाणी आहे. तथािप, मानवाला त्यक्ष वापरासाठी 9300 अ ज घमी हणजेच एकूण पाण्याच्या 

केवळ 0.67 टक्के इतके अ प पाणी उपल ध आहे.  

1.3 भारतातील उपल ध जलसंप ीचा िवचार के यास देशात पडणारे सरासरी वािर्षक पजर्न्यमान           

4000 अ ज घ.मी. असनू त्या ारे 1869 अ ज घ.मी.  येवा उपल ध होतो. यापैकी 690 अ ज घ.मी. 

वापरा योग्य असनू 433 अ ज घ.मी. वापरा योग्य भजूलाचा िवचार के यास देशात 1123 अ ज घ.मी. 

जलसंप ी वापरायोग्य आहे. देशातील जलसंप ीची उपल धता फारच िवषम आहे. पि चम राज थानात 

100 िम.मी. तर मेघालयातील चेरापुंजी येथे 11000 िम.मी. इतका पाऊस पडतो. देशात एकूण समुारे 183 

दशलक्ष हेक्टर क्षेतर् लागवडी योग्य असनू उपल ध जलसंप ी ारे 140 दशलक्ष हेक्टर क्षेतर् अंितमत: 

िंसचनाखाली येवू शकते असा अंदाज आहे. एकूण वापरायोग्य 1123 अ ज घ.मी. पाण्यापैकी आतापयत 

634 अ ज घ.मी. चा वापर झाला आहे. देशात 10 या पंचवािर्षक योजनेअखेर 56.66 दशलक्ष हेक्टर 

भू तरावरील पाण्यातनू व 46.11 दशलक्ष हेक्टर भजूला ारे अशी एकूण 102.77 दशलक्ष हेक्टर िंसचन 

क्षमता िनमार्ण झाली आहे.  

1.4 कदर् शासनाने िनयकु्त केले या दसुऱ्या िंसचन आयोगाने (1972) देशाची अंितम िंसचन क्षमता 113.47 

दशलक्ष हेक्टर इतकी अनमुािनत केली होती. त्यापैकी 58.47 दशलक्ष हेक्टर िंसचन क्षमता मोठया व 

मध्यम पाटबंधारे क पांच्या माध्यमातनू तर 55 दशलक्ष हेक्टर लघ ु क पांच्या माध्यमातनू िनमार्ण 

होईल असा अंदाज करण्यात आला होता. सदर आयोगाने अितिरक्त जलसंप ीची उपल धता आिण 

पाटबंधारे व कृिष के्षतर्ात होणारी तंतर्ज्ञानातील गती याचा िवचार करुन अंितम िंसचन क्षमतेचा 

िनयतकािलक आढावा घेण्याबाबत सिूचत केले आहे. त्यानसुार स :ि थतीत अंितम िंसचन क्षमता 140 

दशलक्ष हेक्टर इतकी अंदािजत करण्यात आली आहे. तर्ोतिनहाय तपशील खालील माणे आहे: 

क पाचा कार अंितम  िंसचन क्षमता दशलक्ष हेक्टरमध्ये
दसुरा िंसचन आयोग 1972 नसुार स :ि थती

मोठे व मध्यम क प 58.47 58.47
ल.पा. क प    
अ) वाही 15.00 17.38 
ब) भुजल 40.00 64.05 
एकूण ल.पा. 55.00 81.43
एकूण मोठे-मध्यम व ल.पा. 113.47 (62 टक्के)* 139.90 (76.45 टक्के)* 
एकूण मोठे-मध्यम व ल.पा. 
( वाही) 

73.47 (40.15 टक्के) * 75.85 (41.45 टक्के) * 

 * लागवडीयोग्य 183 दशलक्ष हेक्टर लागवडीलायक के्षतर्ाशी टक्केवारी. 
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1.5 पंचवािर्षक योजनािनहाय देशातील िनिर्मत िंसचन क्षमतेचा तपशील खालील पतर्ात िदला आहे. 

योजनािनहाय िनिर्मत िंसचन क्षमता 
योजना िनिर्मत िंसचन क्षमता (दशलक्ष हेक्टर) 

    

मोठे/मध्यम ल.पा. ( वाही) एकूण वाही भजूल एकूण

1951 पयर्त 
(योजनापवूर्) 

संचयी 9.70 6.40 16.10 6.50 22.60

पिहली योजना 
(1951-56) 

योजनेअंतगर्त 2.50 0.03 2.53 1.13 3.66 
संचयी 12.20 6.43 18.63 7.63 26.26 

दसुरी योजना 
(1956-61) 

योजनेअंतगर्त 2.13 0.02 2.15 0.67 2.82 
संचयी 14.33 6.45 20.78 8.30 29.08

ितसरी योजना 
(1961-66) 

योजनेअंतगर्त 2.24 0.03 2.27 2.22 4.49 
संचयी 16.57 6.48 23.05 10.52 33.57 

वािषक योजना 
(1966-69) 

योजनेअंतगर्त 1.53 0.02 1.55 1.98 3.53 

संचयी 18.10 6.50 24.60 12.50 37.10
चौथी योजना   
(1969-74) 

योजनेअंतगर्त 2.60 0.50 3.10 4.00 7.10 

संचयी 20.70 7.00 27.70 16.50 44.20 
पाचवी योजना 
(1974-78) 

योजनेअंतगर्त 4.02 0.50 4.52 3.30 7.82 

संचयी 24.72 7.50 32.22 19.80 52.02
वािर्षक  योजना 
(1978-80) 

योजनेअंतगर्त 1.89 0.50 2.39 2.20 4.59 

संचयी 26.61 8.00 34.61 22.00 56.61 
सहावी योजना 
(1980-85) 

योजनेअंतगर्त 1.09 1.70 2.79 5.82 8.61 

संचयी 27.70 9.70 37.40 27.82 65.22
सातवी योजना 
(1985-90) 

योजनेअंतगर्त 2.22 1.29 3.51 7.80 11.31 
संचयी 29.92 10.90 40.82 35.62 76.44 

वािर्षक योजना 
(1990-92) 

योजनेअंतगर्त 0.82 0.47 1.29 3.27 4.56 

संचयी 30.74 11.46 42.20 38.89 81.09
आठवी योजना 
(1992-97) 

योजनेअंतगर्त 2.21 1.05 3.26 1.91 5.17

संचयी 32.95 12.51 45.46 40.80 86.26 
नववी योजना 

(1997-2002) 
योजनेअंतगर्त 4.10 1.09 5.19 2.50 7.69 

संचयी 37.05 13.60 50.65 43.30 93.95
दहावी योजना 

(2002-2007) 
योजनेअंतगर्त 4.59 0.71 6.01 2.81 8.82

संचयी 42.35 14.31 56.66 46.11 102.77 
अकरावी योजना 
(2007-2012) 

योजनेअंतगर्त *4.60 उपल ध नाही उपल ध नाही उपल ध नाही उपल ध नाही
संचयी 46.24 उपल ध नाही उपल ध नाही उपल ध नाही उपल ध नाही

*अ थायी, संदभर्: कदर् शासन िनयकु्त 12 या पंचवािर्षक योजना अ यास गट अहवाल. 

1.6   नशॅनल किमशन ऑन इंिटगेर्टेड वॉटर िरसोसर् डे हलपमटने भिव यातील िविवध योजनाथर्  पाण्याच्या 

मागणीचा अंदाज केला आहे. त्यानसुार सन 2025 मध्ये 784 ते 843 अ ज घन मी. तर सन 2050 

मध्ये 973 ते 1180 अ ज घन मी. दर यान मागणी राहील असा अंदाज आहे. 
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भिव यातील पाण्याची वािर्षक मागणी (अ ज घन मी. मध्ये) 

वािर्षक मागणी 2025 2050 
 िकमान कमाल िकमान कमाल 
िंसचन 561 611 628 807 
िपण्याचे व घरगतुी वापर 55 62 90 111 
उ ोग 67 67 81 81 
ऊजार् 31 33 63 70 
इतर 70 70 111 111 
एकूण 784 843 973 1180 

 

देशात वापरायोग्य उपल ध 1123 अ ज घन मी. पाण्याचा िवचार के यास सन 2050 अखेरपयत उपल ध 

जलसंप ी परेुशी राहील. तथािप, नवीन साठवण क्षमता मोठया व मध्यम क पातनू िनमार्ण करणे 

आव यक आहे. 

1.7  महारा टर् राज्य 1 मे 1960 रोजी अि तवात आले. महारा टर्ाचे भौगोिलक थान उ र अक्षांश 16.4 अंश ते 

22.1 अंश व पवूर् रेखांश 72.6 अंश ते 80.9 अंश यामध्ये आहे. महारा टर् राज्य हे देशातील क्षेतर्फळाच्या 

व लोकसंख्येचा िवचार करता दसुरे मोठे राज्य आहे. राज्याला 307 लक्ष हेक्टर इतके भौगोिलक के्षतर् 

लाभले असनू त्यापैकी समुारे 225 लक्ष हेक्टर के्षतर् लागवडी योग्य आहे. भारतीय दीपक पाचा महारा टर् 

हा एक मखु भाग असनू राज्याला 750 िक.मी. लांबीची पि चम सागरी िकनारप ी लाभलेली आहे. 

पि चम घाटाच्या रांगा हया िकनाऱ्याला जवळजवळ समांतर जातात. दिक्षणो र पसरले या त्या खंिडय 

िवभाजकामळेु राज्याची भभूागाची िवभागणी मखु्यत्वे कोकण व पठार अशी दोन भागात होते. पि चम 

घाटातील सहयादर्ी रांगाची समदुर्सपाटीपासनू सरासरी उंची 1 िक.मी. येते. घाटाच्या पवूला पसरले या 

पठाराचा उतार पि चम पवूर् असा येतो. पठाराची उंची समदुर्सपाटीपासनू 300 ते 600 मी. इतकी आहे. 

महारा टर्ाच्या वाय येस गजुरात राज्य व दादरा-नगर हवेली हा कदर् शािसत देश, पवूस मध्य देश, 

ईशान्येस छ ीसगड व दिक्षणेस आंधर् देश, कनार्टक, गोवा ही राज्ये येतात.   

1.8   जनगणना 2011 अनसुार महारा टर्ाची लोकसंख्या 11.24 कोटी असनू ती भारताच्या एकूण 121.02 

कोटी लोकसंख्येच्या 9.29 टक्के इतकी आहे.  त्यात गर्ामीण लोकसंख्या 6.15 कोटी  ( एकूण 

लोकसंख्येच्या 54.80 टक्के) इतकी असनू नागरी लोकसंख्या 5.08 कोटी ( एकूण लोकसंख्येच्या 

45.20 टक्के)  इतकी आहे. आप या देशातील नागरी लोकसंख्येची टक्केवारी 31.16 टक्के आहे. 

देशाच्या तुलनेत महारा टर् राज्यातील शहरीकरण मोठया माणावर होत असले व रोजगारासाठी शेतीवर 

आधािरत मनु यबळाचे माण कमी होत असले, तरी अजनूही मोठया माणावर लोकसंख्येचा उदरिनवार्ह 

शेती व शेती संलग्न उ ोगावर अवलंबनू आहे. 

1.9   महारा टर् राज्याची िवभागणी शासनाच्या सोयीच्या दृ टीने 6 महसलू िवभाग, 35 िज हे व 358 

तालकु्यामध्ये करण्यात आली आहे. याचा तपशील पढुील माणे आहे. 
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लोकसंख्या, िज हे व तालुके यांची देशिनहाय ि थती. 
तपशील राज्य कोकण पि चम

महारा टर् 
उ र

महारा टर् 
िवदभर् मराठवाडा बहृन्मुंबई

1 2 3 4 5 6 7 8
लोकसंख्या 

(2011) कोटी 
9.989 

(बहृन्मुंबई वगळून)
1.615 

 
2.344 1.857 2.300 

 
1.873 

 
1.248 

 
लोकसंख्या 
टक्केवारी 

100  
 

16.17 
 

23.47 
 

18.59 
 

23.03 
 

18.75 
 

िज हे संख्या 35 4 5 5 11 8 2 
तालकेु संख्या 358 47 58 54 120 76 3

 

नागरीकरण ही िव व यापी िकर्या आहे. गावांचे शहरांमध्ये, शहरे महानगरांमध्ये रुपांतिरत होत आहेत. 

त्याचा एकितर्त भाव जलसंप ीची मागणी मोठया माणात वाढण्यावर होत आहे. ितिदन ित यक्ती 

पाण्याची आव यकता दपुटीपयत वाढण्यावर होतो. त्यामळेु राज्यातील लोकसंख्येच्या वाढीबाबतचा 

तपशील िवचारात घेणे आव यक ठरते. राज्य थापनेपासनू जणगणनेबाबतचा तपशील खाली िदला आहे. 

                               (आकडे कोटीत) 
वषर् एकूण लोकसंख्या गर्ामीण नागरी नागरी लोकसंख्येची टक्केवारी
1961 3.9554 2.8391 1.1163 28.22 
1971 5.0412 3.4701 1.5711 31.17 
1981 6.2784 4.0791 2.1993 35.03 
1991 7.8937 4.8395 3.0542 38.69 
2001 9.6879 5.5778 4.1101 42.43 
2011 11.2373 6.1545 5.0828 45.20 

 

1.10  सन 1951 पयत रु.16.60 कोटीची गुंतवणकू होवून, 2.74 लक्ष हेक्टर  िंसचनक्षमता राज्यात िनमार्ण 

झाली होती. सन 1960 मध्ये महारा टर् राज्याच्या िनिर्मतीनंतर पाटबंधारे िवकासक्षेतर्ाचे महत्व िवचारात 

घेऊन गुंतवणकुीमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली. शासनाने िडसबर 1960 मध्ये तत्कालीन पाटबंधारे व 

उजार् िवभागाचे सिचव ी.स.गो.बव यांच्या अध्यक्षतेखाली पिह या िंसचन आयोगाची िनयकु्ती केली होती. 

या आयोगाला राज्यातील जलसंप ीचा अ यास करुन िविवध योजनाथर् होणारा पाणीवापर व संभा य 

िंसचनक्षमता अनमुािनत करणे व पाटबंधारे िवकासाची पढुील िदशा ठरिवण्यासंदभार्त िशफारसी करणे 

अशी कायर्कक्षा िनि चत करुन देण्यात आली होती. या आयोगाने महारा टर्ातील जलसंप ीचा अंदाज 

बांधनू भपूृ ठावरील पाण्यातनू 52.61 लक्ष हेक्टर के्षतर् ओलीताखाली येवू शकेल असे अनमुािनत केले 

होते. त्यानंतर 1995 मध्ये  डॉ.मा.आ. िचतळे, यांच्या अध्यक्षतेखाली थापन करण्यात आले या महारा टर् 

जल व िंसचन आयोगाने भपूृ ठावरील पाण्यातनू अंितम िंसचन क्षमता 85 लक्ष  हेक्टर (लागवडीलायक 

के्षतर्ाच्या 38 टक्के) व भजूल वापर आिण िठबक/तषुार िंसचनाचा वापर के यास 41 लक्ष हेक्टर अशी 

राज्यात एकूण 126 लक्ष हेक्टर (लागवडीलायक क्षेतर्ाच्या 56 टक्के)अंितम िंसचनक्षमता अनमुािनत केली 

आहे. योजनापवूर् काळापासनू (1951) पाटबंधारे क पांवर समुारे रु.71,000 कोटी खचर् झाला असनू 



6 
 

भपूृ ठावरील पाण्यातनू जनू 2011 पयत 48.25 लक्ष हेक्टर (85 लक्ष हेक्टरच्या तलुनेत समुारे 57 

टक्के) िंसचन क्षमता िनिर्मती झाली आहे. 

  देशातील भपूृ ठावरील पाण्यातनू लागवडीलायक के्षतर्ाच्या 41.45 टक्के व भजूलासह एकूण 

पाण्यातनू लागवडीलायक क्षेतर्ाच्या 76.45 टक्के के्षतर् अंितमत: िंसचनाखाली येणार आहे. यावरुन 

राज्यातील मयार्दीत पाणी उपल धतेिवषयी क पना येवू शकते. 

1.11  महारा टर् राज्य हे एकूण 5 मखु  नदी-खोऱ्यात िवभागलेले असनू पाण्याची नैसिर्गक उपल धता व 

आंतरराज्य पाणी वाटप लवाद िनणर्यानसुार या खोऱ्यातील आप या राज्याला वापरासाठी अनजेु्ञय 

असले या पाण्याचा तपशील खालील माणे आहे : 

महारा टर् राज्यातील खोरेिनहाय जलसंप ीची उपल धता  

(संदभर्: जल व िंसचन आयोग िववरण पतर् 3.5.1 ) 
 

नदीखो-याचे 
नांव  

भौगोिलक के्षतर् /
राज्याशी टक्केवारी 

(लक्ष हे.) 

लागवडीलायक के्षतर् /
  राज्याशी  टक्केवारी 

(लक्ष हेक्टर) 

वािर्षक 
सरासरी 
पाणी 

उपल धता 
(द.ल.घ.मी) 

वापरासाठी
अनजेु्ञय 
पाणीवापर 
(द.ल.घ.मी) 

1 2 3 4 5
गोदावरी 152.81 / 49.50% 112.56/49.94 % 50,880 34,185
तापी 51.20 / 16.69 % 37.31/16.55 % 9,118 5,415
नमर्दा 1.05  /  0.34 % 0.06/0.28 % 580 308

कृ णा ∗ 69.03 / 22.45 % 56.27/24.96 % 34,032 16,818
कोकणातील 
पि चमवािहनी 
न ा ∗∗ 33.23 / 10.83 % 18.64/8.27% 69,210 69,210

महारा टर् एकूण 307.42 / 100% 225.42/100% 1,63,820 1,25,936
 

∗ कृ णा पाणीतंटा लवादाचा िनणर्य (बच्छावत आयोग) मे, 2000 नंतर पनुिवल कनासाठी खलुा झाला. तद्नसुार 

नवीन लवादाची थापना झाली आहे.  लवादाने पाणी वाटप िनि चत केले आहे. पढुील अहवाल अपेिक्षत आहे. 

∗∗ पि चमवािहनी न ांच्याबाबत सध्या सरासरीने उपल ध होणारे पाणी पणूर् वापरण्यास मभुा    

      आहे. 

येथे िदसनू येते की, राज्याच्या वाटयाला आले या 1,25,936 दलघमी पाण्यापैकी 69,210 दलघमी       

(55 टक्के) पाणी कोकणातील पि चम वािहनी न ांतनू उपल ध होते. परंत ू तेथील िविश ट भौगोिलक 

पिरि थतीमळेु त्याचा पणूर् वापर करणे शक्य नाही. 

जल व िंसचन आयोगाने, 2030 साली महारा टर्ाचा िविवध योजनाथर् पाण्याचा वापर काय राहील 

याबाबत अंदाज केला होता. त्यानसुार सन 2030 पयत 1,03,705 दलघमी इतका पाणी वापर राहील असा अंदाज 

आहे. योजनिनहाय तपशील पढुील माणे :- 
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                           िविवध योजनासाठी पाणी वापर (दलघमी.) 
वापराचे योजन सन 1996 सन 2030 

पेयजल   
अ) नागरी 1705.46 4240
ब) गर्ामीण 1062.06 1943 
एकूण 2767.52 6184
पशधून 746.33 998 
िंसचन 
अ) भपूृ ठीय जल 24093 69161
ब) भजूल 7252 20501 
एकूण 31345 89662
जलिव तु 3112 3112
औि णक 271.5 495 
उ ोग 1241.3 3254 
एकूण वापर 39483.7 103705 

                              (जल व िंसचन आयोग खंड 1 िववरण पतर् 10.1.4) 
 
1.12 महारा टर्ात ामखु्याने नैऋृत्य व ईशान्य अशा दोन्ही मोसमी वाऱ्यांपासनू पाऊस पडतो. राज्याचे सरासरी 

पजर्न्यमान 1360 िम.मी. आहे. तथािप, राज्याच्या िनरिनराळया भागात पडणा-या पावसाच्या माणात व 

िव वासाहर् तेत खपू तफावत आहे. कोकणात दरवषीर् सरासरी 2000 ते 3500 िममी पाऊस पडतो, तर 

सहयादर्ीच्या पवूला पजर्न्यछायेच्या देशात हे माण खपूच कमी (450 िम.मी.) आहे. त्यानंतर राज्याच्या 

पवूकडे जाताना हे माण वाढत वाढत समुारे 1000 ते 1400 िम.मी. एवढे होते. अशा िवषम 

पजर्न्यमानामळेु राज्यातील िविवध भागातील पाण्याच्या उपल धतेमध्ये मोठा फरक आहे. जल व िंसचन 

आयोगाने राज्यातील उपखो-यांची वगर्वारी पाणी उपल धतेच्या आधारे खालील िनकषा माणे केली 

आहे:-  

महारा टर् राज्यातील उपखोऱ्यांची पाणी उपल धतेनसुार वगर्वारी  
    (लक्ष हेक्टर) 

अ.
कर् 

उप-खोऱ्याचे 
वगीर्करण 

लागवडी योग्य 
के्षतर्ासाठी पाण्याची 
ित हेक्टरी 
सरासरी उपल धता 
(घन मीटर) 

उप
खोऱ्यांची 
संख्या 

भौगोिलक के्षतर्
 

लागवडी योग्य 
के्षतर् 

 

लोकसंख्या
(1991)  

लक्ष हे. टक्केवारी लक्ष हे. टक्केवारी (लक्ष)
 

टक्केवारी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 अित तटुीचे 1500 पेक्षा कमी 5 32 10 29 13 72 9
2 तटुीचे 1501 ते 3000 6 88 29 74 33 184 23 
3 सवर्साधारण 3001 ते 8000 9 102 33 76 33 221 28 
4 िवपलुतेचे 8001 ते 12000 2 22 7 13 6 55 7 
5 अित िवपलुतेचे 12001 पेक्षा अिधक 12 63 21 34 15 257 33
 एकूण  34 307 100 226 100 789 100 

संदभर् :- जल व िंसचन आयोग अहवाल (स टबर, 1999) 
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1.13 जल व िंसचन आयोगाने राज्यातील िविवध खोरी व उपखो-यांचे वरील िनकषानसुार पाणी 

उपल धतेआधारे केलेले वगीर्करण व उपखोऱ्यांमध्ये येणारे िज हे याबाबतचा तपशील त्यांच्या अहवालात 

िदला आहे. सारांशाने त्याचा तपशील खाली िदला आहे. 

 राज्यातील उपखोरेिनहाय वगर्वारी  
उप खोरे 
कर्मांक 

उपखोऱ्याचे नाव िज हा वगीर्करण

1 2 3 4 
1 ऊध्वर् गोदावरी (पैठण धरणापयत)   
 अ) गोदावरी (मळुा व वरा

यितिरक्त) 
नािशक, अहमदनगर, औरंगाबाद सवर्साधारण

 आ) मळुा व वरा नािशक, अहमदनगर, पणेु सवर्साधारण
2 गोदावरी िन न तर्ोत (पैठण

धरणाखाली) 
औरंगाबाद, बीड, जालना, अहमदनगर, 
परभणी, नांदेड, लातरू 

तटुीचे

3 पणूार् (दधुनासिहत) औरंगाबाद, जालना, परभणी, बलुढाणा, 
अकोला 

तटुीचे 

4 मांजरा अहमदनगर, बीड, नांदेड, उ मानाबाद, 
लातरू 

तटुीचे 

5 गोदावरी उवर्िरत नांदेड सवर्साधारण 
6 पैनगंगा नांदेड, बलुढाणा, अकोला, यवतमाळ, 

चंदर्परू, परभणी 
सवर्साधारण 

7 वधार् अकोला, अमरावती, वधार्, यवतमाळ, 
चंदर्परू, नागपरू 

सवर्साधारण 

8 मध्य वैनगंगा गडिचरोली, चंदर्परू, नागपरू, भंडारा िवपलुतेचे 
9 िन न वैनगंगा   
 अ) वैनगंगा- ाणिहता चंदर्परू, गडिचरोली अितिवपुलतेचे
 आ) इंचमप ली   

       पिरसर 
गडिचरोली अितिवपुलतेचे 

 इ) इंदर्ावती गडिचरोली अितिवपुलतेचे 
 गोदावरी खोरे  सवर्साधारण 

10 पणूार् (तापी) अमरावती, अकोला, बलुढाणा, जळगांव. तटुीचे 
11 िगरणा नािशक, जळगाव, औरंगाबाद. तटुीचे
12 पांझरा नािशक, धळेु, जळगाव सवर्साधारण 
13 मध्य तापी   
 अ) तापी (सातपडुा) धळेु, जळगाव, अमरावती, बलुढाणा तटुीचे 
 आ) तापी (दिक्षण) नािशक, धळेु, जळगाव, बलुढाणा, 

औरंगाबाद, जालना. 
तटुीचे

 तापी खोरे तटुीचे
14 नमर्दा खोरे धळेु िवपलुतेचे 
15 ऊध्वर् कृ णा (पि चम)

 अ) (पि चम-उ र) सातारा, सांगली, को हापरू अितिवपुलतेचे 
 आ) (पि चम-दिक्षण) को हापरू अितिवपुलतेचे 

16 ऊध्वर् कृ णा (पवूर्)
 अ) येरळा सातारा, सांगली अिततटुीचे 
 आ) अगर्णी सांगली अिततटुीचे 
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उप खोरे 
कर्मांक 

उपखोऱ्याचे नाव िज हा वगीर्करण

1 2 3 4 
17 ऊध्वर् भीमा (उजनीपयन्त) पणेु, सोलापरू, अहमदनगर सवर्साधारण

      18 उवर्िरत भीमा   
 अ) नीरा सातारा, पणेु, सोलापरू सवर्साधारण 
 आ) उजनीखाली-माणसिहत सातारा, सांगली, सोलापरू अिततटुीचे 

19 सीना-बोरी-बेणीतरुा
 अ)सीना अहमदनगर, बीड, उ मानाबाद, सोलापरू अिततटुीचे 
 आ) बोरी-बेणीतरुा सोलापरू, उ मानाबाद अिततटुीचे 
 कृ णा खोरे  सवर्साधारण 

20 दमणगंगा-पार ठाणे, नािशक अितिवपुलतेचे
21 उ र कोकण ठाणे, रायगड, नािशक, मुंबई शहर, 

उपनगरे,  पणेु. 
अितिवपुलतेचे 

22 मध्य कोकण पणेु, रायगड, रत्नािगरी अितिवपुलतेचे 
23 वािश ठी रत्नािगरी अितिवपुलतेचे 
24  दिक्षण कोकण   

 अ) रत्नािगरी रत्नािगरी अितिवपुलतेचे
 आ) िंसधदुगुर् रत्नािगरी, िंसधदुगुर् अितिवपुलतेचे 

25 तेरेखोल व ित लारी िंसधदुगुर्, को हापरू अितिवपुलतेचे 
 कोकणातील पि चम वािहनी 

न ांची खोरी 
 अितिवपुलतेचे 

 महारा टर् राज्य सवर्साधारण
संदभर् :- जल व िंसचन आयोग अहवाल (स टबर, 1999) 
 

राज्याच्या पिह या िंसचन आयोगाने "पि चम वािहनी न ांचे पाणी गोदावरी व िभमा खोऱ्यात वळिवण्याची 

िशफारस, जर हे शक्य असते तर आ ही अव य केली असती. परंत ूपवूर् व पि चम भागात िवभागणी 

करणाऱ्या पवर्तराजींच्या भू देशाच्या मांडणीमळेु असे पिरवहन अ यवहायर् होईल", अशी िट पणी केली  

आहे. तथािप, पाण्याची वाढती मागणी िवचारात घेवून िशलकीच्या खोऱ्यामधनू तर्टुीच्या खोऱ्यात पाण्याचे 

पिरवहन करण्याच्या शक्यतेचा िवचार करणे अिनवायर् आहे.  

 कदर् शासनाच्या अवषर्ण वण क्षेतर् िवकास कायर्कर्म व एकाित्मक पडीक जमीन िवकास 

कायर्कर्म राज्यातील 25 िज हयातील 148 तालकु्यात राबिवण्यात येत आहे. गर्ाम िवकास व जलसंधारण 

िवभागाच्या िदनांक 29.11.2001 च्या शासन िनणर्या माणे नािशक (13 तालकेु), धळेु (3 तालकेु), 

नंदरुबार (4 तालकेु), अहमदनगर (10 तालकेु), पणेु (12 तालकेु), सातारा (4 तालकेु), सांगली           

(6 तालकेु), सोलापरू (10 तालकेु), औरंगाबाद (6 तालकेु), जालना (2 तालकेु), परभणी  (2 तालकेु), 

िंहगोली (2 तालकेु), बीड (6 तालकेु), नांदेड (4 तालकेु), उ मानाबाद (3 तालकेु),  लातरू (4 तालकेु), 

बलुढाणा (9 तालकेु), अकोला (7 तालकेु), वािशम (6 तालकेु), अमरावती  (9 तालकेु), यवतमाळ    

(12 तालकेु), नागपरू (1 तालकुा), चंदर्परू (4 तालकेु), गडिचरोली (3 तालकेु) असे 148 तालकेु अवषर्ण 
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वण आहेत. या तालकु्यांचे िवभाजन होवून नवीन तालकेु अि तत्वात आले आहे. त्यामळेु तालकु्याच्या 

संख्येत वाढ झाली आहे. 

1.14   वातंत्र्यपवूर् काळापासनू ते पंचवािर्षक योजनापवूर् काळात 1951 पयत राज्यात 2.74 लक्ष हेक्टर इतकी 

अ प िंसचन क्षमता िनमार्ण झाली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने कृिष िवकासातील िंसचनाचे महत्व 

ओळखनू पाटबंधारे िवकास के्षतर्ासाठी भरीव तरतदू करण्यास सरुुवात केली. राज्यात 10 या पंचवािर्षक 

योजनेअखेर वषर् 2007 पयत 43.31 लक्ष हे. राज्य तरीय क पा ारे व थािनक तरीय क पा ारे 

13.25 लक्ष हे. अशी एकूण 56.56 लक्ष हे. इतकी िंसचन क्षमता िनमार्ण झाली आहे. पंचवािर्षक 

योजनािनहाय िनमार्ण झाले या िंसचन क्षमतेचा तपशील खालील माणे आहे.  

योजनािनहाय िनिर्मत िंसचनक्षमता 
(राज्य तरीय क प) 

        ( िंसचनक्षमता-लक्ष हेक्टर ) 

योजनाकाळ कालावधी 

िनिर्मत िंसचनक्षमता 
िंसचनक्षमता
मोठे/मध्यम 

क प 

िंसचनक्षमता 
ल.पा.(रा.) 

क प 

अितिरक्त
िनिर्मत 

िंसचन क्षमता 

संचियत
िनिर्मत 

िंसचन क्षमता 
योजनापवूर् 2.55 0.19 2.74 2.74
1 ली पंचवािर्षक योजना 1951-56 0.20 0.20 0.40 3.14
2 री पंचवािर्षक योजना 1956-61 0.48 0.36 0.84 3.98
3 री पंचवािर्षक योजना 1961-66 1.28 0.44 1.72 5.70
तीन वािर्षक योजना 1966-69 1.20 0.28 1.48 7.18
4 थी पंचवािर्षक योजना 1969-74 2.94 0.98 3.92 11.10
5 वी पंचवािर्षक योजना 1974-79 3.75 0.93 4.68 15.78
वािर्षक योजना 1979-80 1.06 0.44 1.50 17.28
6 वी पंचवािर्षक योजना 1980-85 4.55 0.95 5.50 22.78
7 वी पंचवािर्षक योजना 1985-90 2.70 0.75 3.45 26.23
 वािर्षक योजना     1990-91 0.25 0.17 0.42 26.65
 वािर्षक योजना  1991-92 0.38 0.12 0.50 27.15
8 वी पंचवािर्षक योजना  1992-97 3.63 1.43 5.06 32.21
9 वी पंचवािर्षक योजना  1997-2002 4.50 1.41 5.91 38.12
10 वी पंचवािर्षक योजना  2002-2007 3.15 2.04 5.19 43.31
10 या पंचवािर्षक 
योजनेअखेर  

32.62 10.69 43.31 43.31

11 वी पंचवािर्षक योजना 2007-2012  
 2007-08 1.04 0.51 1.55 44.86
 2008-09 1.18 0.30 1.48 46.34
 2009-10 0.60 0.43 1.03 47.37
 2010-11 0.48 0.40 0.88 48.25
 2011-12  *1.08 49.33

* अ थाई. 
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रा टर्ीय पातळीवर योजनापवूर् काळापयत भपूृ ठावरील पाण्यातनू 161 लक्ष हेक्टर (97 लक्ष हेक्टर मोठया 

व मध्यम क पातनू + 64 लक्ष हेक्टर ल.पा. क पातनू) िंसचन क्षमता िनमार्ण झाली होती. त्यात 

राज्यातील िनिर्मत िंसचन क्षमतेचा वाटा केवळ 2.74 लक्ष हेक्टर (1.7 टक्के) इतका होता. 10 या 

पंचवािर्षक योजनेअखेर देशात िनिर्मत 566.60 लक्ष हेक्टर िंसचन क्षमतेच्या तलुनेत राज्यात 43.31 लक्ष 

हेक्टर (7.60 टक्के) इतकी िंसचन क्षमता िनमार्ण झाली आहे. हणजेच 1951 ते 2007 पयत राज्याची 

देशाच्या िनिर्मत िंसचन क्षमतेशी तुलना के यास 5.9 टक्के इतकी वाढ झालेली आहे, हे प ट होते. 

राज्याच्या थापनेनंतर िंसचनाच्या वाढीवर शासनाने भर िद यामळेु हे साध्य होवू शकले आहे.  

1.15 उपल ध जलसंप ीचा पणूर् वापर करण्यासाठी बांधकामाधीन क प पणूर् करुन शेतकऱ्यांना िंसचनाचा 

त्यक्ष लाभ पोहचिवणे, िश लक जलसंप ीच्या वापराच्या योजना/ क पांची आखणी करणे, याबरोबरच 

िनिर्मत िंसचन क्षमता व त्याच्या वापरातील फरक कमी करणे या ितर्सतूर्ीवर पढुील िनयोजनात भर देणे 

आव यक राहणार आहे.  

1.16 िंसचनाचे महत्व िवचारात घेवून नवीन पाटबंधारे क प हाती घेण्यासाठी लोकांची तसेच लोक ितिनधींची 

सतत मागणी असते. शासनानेही अनशेुष िनमूर्लन, लवादानसुार राज्याच्या वाटयास आले या पाण्याचा 

िविनयोग करण्यासाठी तसेच लोक ितिनधींची मागणी पणूर् करण्याच्या दृ टीने अनेक क प हाती घेतले. 

त्यामळेु स :ि थतीत राज्यातील बांधकामाधीन पाटबंधारे क पांची संख्या मोठी आहे. पिरणामी उपल ध 

होणारी तरतदू या क पांवर अ प माणात िवभागली (thin spreading) जाते, ही व तिु थती आहे. 

परेुसा िनधी उपल ध न झा यांने क प वेळेत पणूर् न होता क पाच्या िंकमतीत वाढ होत आहे. त्याकिरता 

क पिनहाय तरतदूी  ठरिवण्यासाठी धानसिचव तरावरील ितर्सद यीय सिमती िनयकु्त केली आहे. 

सिमतीला अंितम ट यातील क प व िंसचनक्षम क पांना ाधान्य देण्याबाबत मा.राज्यपालांनी िनदेशात 

योजनािनहाय िनिमर्त िसंचनक्षमता (राज्यःतरीय ूकल्प )
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सिूचत केले आहे. त्यानसुार कायर्वाही करण्यात येत आहे. मा.राज्यपालांनी राज्यात नवीन क प हाती 

घेण्यास ितबंध केला आहे.  

1.17 पाटबंधारे क पांसाठी िनधीची उपल धता वाढावी यासाठी शासनाने यत्न केले आहेत. राज्य शासनाच्या 

िनधीबरोबरच कदर् शासनाच्या वेगविर्धत िंसचन लाभ कायर्कर्मांतगर्त (AIBP) तसेच नाबाडर्च्या गर्ामीण 

पायाभतू िवकास िनधी (RIDF) तसेच जागितक बकेँच्या माध्यमातनू िनधी िमळिवण्यासाठी यत्न 

करण्यात आले आहेत.  

  कदर् शासनाने वेगविर्धत िंसचन लाभ कायर्कर्म 1996-97 पासनू सरुु केला. त्यात राज्यातील   

69 मोठे-मध्यम क प / क प घटकांचा व 186 ल.पा. क पांचा समावेश झाला असनू त्या 

माध्यमातनू ऑक्टोबर-2012 अखेरपयत रु.10,228 कोटीचे किदर्य सहा य/कजर् सहा य ा त झाले आहे. 

मागील 3 वषार्त महारा टर्ाला देशात सवार्त जा त किदर्य सहा य ा त झाले आहे. आतापयत या 

कायर्कर्मांतगर्त    39 मोठे-मध्यम क प / क प घटक व 100 ल.पा. क प पणूर् झाले आहेत. देशात 

सवार्त जा त क प / क प घटक राज्यात पणूर् झाले आहेत. त्या क पांवर या कायर्कर्मांतगर्त 5.93 

लक्ष हेक्टर िंसचन क्षमता िनमार्ण झाली आहे. मा.पंत धानांनी िवदभार्तील 6 आपद्गर् त िज हयांसाठी 

जाहीर केले या पकेॅजमधील किदर्य सहा य याच कायर्कर्मांतगर्त िमळाले. रु.2177 कोटीच्या पकेॅजमध्ये 

जलसंपदा िवभागाच्या 17 मोठे-मध्यम व 65 ल.पा. क प तसेच 492 थािनक तर ल.पा. क पांचा 

समावेश होता. या पकेॅजअंतगर्त 1.59 लक्ष हेक्टर उि टाच्या तलुनेत 3 वषार्च्या कालावधीत 1.16 लक्ष 

हेक्टर िंसचन क्षमता िनमार्ण करण्यात शासनाला यश िमळाले. पकेॅजच्या अंमलबजावणी संदभार्त   

डॉ.नरदर् जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सद यीय सिमतीने िंसचनाबाबत आप या अहवालात समाधान 

यक्त केले आहे.  

  नाबाडर्च्या गर्ामीण पायाभुत िवकास िनधीतनू 666 क पांना रु.3455 कोटी अथर्सहा य 

िमळाले असनू आतापयत 362 क प पणूर् झाले आहेत. या क पातनू 3.34 लक्ष हेक्टर िंसचन क्षमता 

िनमार्ण झाली आहे.   

राज्यात िंसचन िवकासाचा इितहास तसा जनुा आहे. पणूर् झाले या मोठया-मध्यम व ल.पा. 

क पांची दरुु ती, आधिुनकीकरण करुन िंसचन णाली सिु थतीत आणणे, शेतकऱ्यांच्या 

यव थापनातील सहभागाने त्यांचे उत्पन्न वाढिवणे यादृ टीने जागितक बकेँच्या सहा याने महारा टर् 

जलके्षतर् सधुार क प राबिवण्यात येत आहे. रु.1860.60 कोटीच्या या कायर्कर्मात 286 पणूर् झाले या 

क पावरील 6.70 लक्ष हेक्टर लाभक्षेतर् पनु: थािपत करण्याबरोबरच 291 धरण सरुिक्षततेची कामे 

अंतभूर्त करण्यात आली होती. जागितक बकेँकडून एकूण रु.1535 कोटी अथर्सहा य ा त होणे अपेिक्षत 

आहे. महारा टर् जलक्षेतर् सधुार क पावर माचर् 2012 अखेर रु.1316.43 कोटी हणजेच एकूण क प 

िंकमतीच्या 71 टक्के इतका खचर् झालेला असनू जागितक बकेँकडून रु.1004.21 कोटी इतक्या खचार्ची 

ितपतूीर् झाली आहे. 

आतापयत 161 योजनांची कालवा पनु: थापना  कामे, 216 क पांची धरण सरुक्षा कामे पणूर् 

झालेली आहेत. लघ ु िवतरीका तरीय कालवा पनु: थापना  पणूर् झाले या कामांपैकी 764 पाणी वापर 
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सं थांना िवतरण णाली पढुील यव थापन व देखभालीसाठी ह तांतरीत करण्यात आली आहे. जागितक 

बकेॅच्या मान्यतेने िनयकु्त केले या तर्य थ सिनयंतर्ण व मु यांकन अिभकरणाने केले या अ यासानसुार,  

क पाच्या अंमलबजावणीमळेु पाणी वापर कायर्क्षमता (Water Use Efficiency) 78.5 हेक्टर ित 

दशलक्ष घ.मी. वरून 105 हेक्टर ित दशलक्ष घ.मी. झाली आहे. तसेच सन 2004-05 च्या िंकमत 

पातळीनसुार कृिष उत्पन्न रु.3532 ित सह तर् घ.मी. वरून 5032 ित सह तर् घ.मी. एवढे वाढले आहे. 

कदर् शासनाने लाभके्षतर् िवकास कायर्कर्म सन 1992-93 पासनू राबिवण्यास सरुुवात केली. त्या 

अंतगर्त 27 मोठया क पांचा समावेश असनू 6.11 लक्ष हेक्टरवरील भाग-1 ची कामे पणूर् झाली आहेत. 

कदर् शासनाकडून रु. 198.66 कोटीचे किदर्य सहा य ा त झाले आहे.  

कदर् शासनाने नकुताच दरुु ती, नतुनीकरण आिण पनु: थापना (RRR) कायर्कर्म सरुु केला 

आहे.  त्यातनूही राज्यातील जनु्या पणूर् झाले या क पांच्या िंसचनाची पनु: थापना करण्यात येत आहे. 

आतापयत या कायर्कर्मांतगर्त रु.80.53 कोटी ा त झाले आहे. 

1.18 संपणूर् देशात िनिर्मत िंसचन क्षमता व त्यक्ष िंसिचत क्षेतर् यातील फरक हा िंचतेचा िवषय आहे. किदर्य जल 

संसाधन मंतर्ालयाने याची कारणे व उपाय सचुिवण्यासाठी देशातील इंिडयन इंन् टीटयटु ऑफ मनेॅजमट, 

अहमदाबाद, बंगलोर, कलक ा व लखनौ अशा 4 अगर्गण्य सं थांना देशातील िविवध राज्यातील 

िंसचनाच्या वापरातील तफावतीचा अ यास करण्यासाठी िनयकु्त केले होते. त्याचा अहवाल आला आहे. 

िंसचन क्षमता व त्यक्ष िंसिचत क्षेतर् यातील फरक कमी करण्याच्या दृ टीने उपाययोजना हाती घेण्यात 

आ या आहेत.  

1.19 जलसंप ी के्षतर्ातील सधुारणा 

आज देशभरातील सवर् राज्यातील िंसचन क प संकर्मण कालखंडातनू जात आहेत. महारा टर् देखील 

याला अपवाद नाही. िंसचन िवकास योजनाबध्द करण्यासाठी गे या कांही वषार्त राज्याने महत्वाच्या 

सधुारणा घडवनू आण या. त्याचा सारांश खालील माणे आहे. 

1.19.1 जलनीती 

जलसंपदा िवभागाने जलैु,2003 मध्ये राज्याची जलनीती घोिषत केली. देशाची जलनीती एि ल,2002 

मध्ये सतृ करण्यात आलेली आहे. जलनीती िनि चत करणारे महारा टर् हे देशातील अगेर्सर राज्य आहे. 

राज्याने ि वकारले या जलिनतीची मखु वैिश टये पढुील माणे आहेत. 

• पाणीवापराचा अगर्कर्म पढुील माणे िनि चत केलेला आहे. 

1. पशधुनासह िपण्यासाठी पाणी, तसेच शीतकरण, आरोग्य आिण वच्छतािवषयक गरजा यासाठी 

घरगतुीवापर. 

2. औ ोिगक वािणिज्यक वापर व कृषी  उत्पादनावर आधारीत उ ोगासाठी वापर,  

3. कृषी व  जलिव तु. 

                  4. पयार्वरण व करमणकु यासाठीचा वापर . 

                  5. इतर सवर् कारच्या  वापरासाठी. 
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• िंसचन यव थापनात लाभधारकांचा सहभाग अिनवायर् केला जाणार असनू काय ाने अिधकार 

िदले या पाणीवापर सं थांना िंसचन यव थापन ह तांतरीत करण्याचे धोरण िनि चत केले आहे. 

• पाणीवापर सं थाना पाणी हक्काचा कोटा िनि चत करणे व त्यानसुार अंमलबजावणी करणे 

• पाणीवापर मोजणी घनमापन पध्दतीने करणे व वापरले या पाण्याच्या मोजमापावर आधारीत 

पाणीप ी ठरिवणे. 

• शेतकरी व लोक ितिनधी यांचेकडून िंसचनाकिरता पाणी वापराचा ाधान्यकर्म हा  िपण्याच्या 

खालोखाल असावा अशी मागणी  सातत्याने होत होती. शेतकऱ्यांचे िहत िवचारात घेऊन 

िद.18.05.2011 च्या  िनणर्यान्वये शासनाने पाणी वापराचा ाधान्यकर्म खालील माणे केला आहे. 

1. पशधुनासह िपण्यासाठी पाणी, तसेच शीतकरण, आरोग्य आिण वच्छतािवषयक गरजा यासाठी 

घरगतुीवापर. 

2.  कृषी (िंसचनाकरीता पाणी वापर)  

3.  औ ोिगक वािणिज्यक वापर व कृषी  उत्पादनावर आधारीत उ ोगासाठी वापर, जलिव तु.  

4. पयार्वरण व करमणकु यासाठीचा वापर . 

 5. इतर सवर् कारच्या  वापरासाठी. 

1.19.2 महारा टर् जलसंप ी िनयमन ािधकरण- (MWRRA) 

महारा टर् जलसंप ी िनयमन ािधकरण अिधिनयम मे 2005 मध्ये पािरत करण्यात आला. 

राज्यातील उपल ध जलसंप ीचे पाण्याच्या हक्कदारांमध्ये समन्यायी वाटप करणे व िविवध उपके्षतर्ांच्या 

पाणी हक्काचा कोटा िनधार्िरत करणे यासारखी काय ािधकरणाच्या कके्षत येतात. ऑग ट 2005 मध्ये 

ािधकरणाची थापना झाली. जलक्षेतर्ात अशा कारचे ािधकरण थापन करणारे महारा टर् हे देशातील 

पिहलेच राज्य होय. 

या ािधकरणाची मखु कामे खालील माणे आहेत-- 

(अ) खोरे/ क प तरावर िविवध वगार्तील वापरकत्यार्ंमध्ये पाणीवापराच्या हक्काचा कोटा       

                     िनि चत करणे. 

(ब) पाणीवापराच्या हक्कांचे हंगामी/वािर्षक िनयमन करणे. 

(क) पाण्याच्या िविवध वापरासाठी पाणीप ीचे दर िनि चत करणे.  

       (ड) एकाित्मक राज्य जलिनयोजन आराखडयानसुार जलसंप ी क पांच्या बांधकामाचे िनयमन करणे. 

जलगणुव ा राखणे व ितचे संरक्षण करणे यासाठी सरुळीत यव था बसिवणे. 

1.19.3  सहभागी िंसचन यव थापनाचा परु कार करण्याचा धोरणात्मक िनणर्य जलसंपदा िवभागाने जलैु 2001 

मध्ये घेतला. त्या धोरणाच्या पाठपरुा यासाठी महारा टर् शेतक-यांकडून िंसचन पध्दतीचे यव थापन 

अिधिनयम मे 2005 मध्ये करण्यात आला. या काय ाच्या भावी अंमलबजावणीसाठी िनयम तयार 

करण्यात आलेले आहेत.  
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1.19.4 धोरणात्मक, वैधािनक, व शासकीय सधुारणां करण्यात आ या आहेत. पाटबंधारे क पांच्या 

कायर्क्षमतेमध्ये सधुारणा हावी तसेच िंसचन क्षेतर्ातील कामिगरीमध्ये अिधक पारदशर्कता यावी 

यासाठीच्या यत्नाचा भाग हणनू वािर्षक िंसचन ि थतीदशर्क अहवाल (Irrigation Status Report), 

पाटबंधारे क पांचे ि थरिचन्हांकन अहवाल (Benchmarking Report), जललेखा अहवाल (Water 

Auditing Report) इत्यादी िनयिमतपणे कािशत करणे चाल ू केले आहे. िंसचन ि थतीदशर्क 

अहवालामध्ये िनिर्मत िंसचनक्षमता, पाण्याची उपल धता, हंगामिनहाय िंसचन, िंसचन व िंसचनेतर पाणी 

वापर, पाणीप ीची आकारणी व वसलुी या सारखी मािहती समािव ट करण्यात येते. ि थरिचन्हांकन 

अहवालामध्ये क पांची कामिगरी कशी झाली आहे हे लक्षात आणनू देतानाच सधुारणेस वाव असणा-या 

क पांची कामिगरी कशी सधुारता येईल याबा ल िनदशके िनधार्िरत करण्यात आलेली आहेत. 

राज्यातील धरणांमधनू उपल ध झालेला पाणीसाठा कशा रीतीने वापरला गेला याची मािहती जललेखा 

अहवालावरुन िमळते. या यत्नांची न द देश पातऴीवर घेण्यात आली असनू याचे अनकुरण इतर 

राज्यांनी करण्याबाबत कदर् शासनांने सचूना िद या आहेत. 

1.19.5 जलसंपदा िवभागाने केले या वरील सधुारणांचा पिरणाम हणनू खालील बाबी साध्य झा या आहेत. 

जलसंपदा िवभागाने 2002-03 या वषार्पासनू िविवध पाणी वापरातनू िमळणाऱ्या पाणीप ीच्या वसलुीची 

जोरदार मोहीम हाती घेतली. याचा पिरणाम हणजे पाटबंधारे क पांच्या देखभाल दरुु तीवर होणारा खचर् 

वसलू झाले या पाणीप ीतनू पणूर्पणे भागिवला जात आहे. पाणीप ी वसलुीतनू देखभाल दरुु तीचा पणूर् 

खचर् सातत्याने भागिवणारे महारा टर् हे देशातील पिहले राज्य ठरले आहे. 

1.20 राज्यातील िंसचनाचा िवकास, पाटबंधारे क प अहवाल तयार करण्याची कायर्पध्दत, क पाच्या 

बांधकामातील िविवध ट पे, िंसचन यव थापनाची कामे, महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2011-12 च्या 

अहवालामध्ये मागील 10 वषार्त िंसिचत क्षेतर्ाची िपकाखालील थलू क्षेतर्ाशी टक्केवारीचा िवचार के यास 

केवळ 0.1 टक्का वाढ - याबाबतची  व तिु थती, क प पणूर्त्वाचा कालावधी व िंकमत वाढीची कारणे, 

पाटबंधारे क पांचे लंिबत दाियत्व व पाटबंधारे क पांच्या िनयोजनाची पढुील िदशा याबाबत सिव तर 

िववेचन करण्याची गरज िनमार्ण झाली असनू त्याबाबतचे राज्याचे िचतर् प ट करण्याचे हेतनू सिव तर 

िववेचन पढुील करणात मांडण्यात आले आहे.  
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2.  िवभागाचा संघटनात्मक रचनेचा तपशील 
 
2.0 जलसंपदा िवभागाची कायर्कक्षा व संघटना 

2.1 राज्य थापनेच्यावेळी राज्यातील र ते, पलु व इमारतीच्या बांधकामाबरोबरच पाटबंधारे क पांची तसेच 

ऊजार् क पांची कामे सावर्जिनक बांधकाम िवभागाकडेच होती. त्यानंतरच्या कालावधीत पाटबंधारे व 

ऊजार् िवभाग सावर्जिनक बांधकाम िवभागापासनू वेगळा झाला. कामाच्या या तीचा िवचार करुन ऊजार् व 

पाटबंधारे िवभाग वतंतर्पणे अि तत्वात आले. जल व िंसचन आयोगाच्या िशफारशीनसुार पाटबंधारे 

िवभागाचे नामकरण जलसंपदा िवभाग असे करण्यात आले आहे.   

2.2 जलसंपदा िवभागाच्या कायर्कके्षत खालील महत्वाचे िवषय येतात. 

 1.   राज्यातील िविवध नदी खोऱ्यातील पाटबंधारे क पांचे सवक्षण व अन्वेषण. 

 2.  पाटबंधारे क पांच्या िविवध घटकांचे उदा.मातीचे धरण/दगडी धरण, िव तु गहेृ, कालवा व िवतरण 

यव था, ारे व िवमोचक यांचे संक पन. 

 3.  पाटबंधारे क पांची आखणी व बांधकाम. 

 4. जलिव तु क पांचे सवक्षण, अन्वेषण व बांधकाम. 

 5.  पाटबंधारे व जलिव तु क पांची देखभाल व दरुु ती.  

 6.  क पांचे जल यव थापन. 

 7.  लाभक्षेतर् िवकास कायर्कर्माची अंमलबजावणी. 

 8.  पाटबंधारे िवकास के्षतर्ाशी िनगडीत मलूभतू व उपयोिजत संशोधन. 

 9.  िवभागातील अिभयंते व शेतकऱ्यांसाठी भमूी व जल यव थापनातील िशक्षण वगर् आयोिजत करणे 

आिण िंसचन यव थापनाशी िनगडीत संशोधन. 

 10. धरण सरुिक्षतते संबंधीत बाबी. 

    11. िवभागातील अिभयंत्यांसाठी अिभयांितर्की क्षेतर्ाशी िनगडीत िशक्षण वगर् तसेच तांितर्क 

कमर्चाऱ्यांसाठी यावसायीक परीक्षा आयोिजत करणे. 

    12.पाटबंधारे व जलिन:सारणाबाबत संशोधन,  जलिन:सारण योजनांची आखणी, सवक्षण, बांधकाम व 

यव थापन.   

 13. पाटबंधारे व जलिव तु क पांच्या कामांचे गणुिनयंतर्ण.   

 14. क पांच्या आखणी व संक पनासाठी आव यक जलशा तर्ीय मािहतीचे संकलन व पथृ:करण. 

 15. पाटबंधारे क पांच्या अंमलबजावणीसाठी यंतर् सामगर्ीचे पाखरण, धरणाच्या उत्सािरत भागासाठी 

आव यक वकर्/उ या दरवाज्यांची तसेच उत्सािरत भागातील व  िवमोचकाचे दरवाज्यांसाठी 

उच्चालक यांची  िनिर्मती, उभारणी व देखभाल. 

 16. कोकण िकनारप ीलगत खारभमूी योजनांचे बांधकाम, देखभाल व दरुु ती करुन खार जिमनीचे 

पनु: ापण करणे.   
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 17. जलिव तु क पांशी िनगडीत िव तु घटकांची आखणी, संक पन, बांधकाम व देखभाल दरुु ती. 

 18. दरवषीर् पाटबंधारे क पांचे ि थरिचन्हांकन व जललेखा अहवालासाठी आव यक मािहती  व 

आधारसामगर्ीचे संकलन आिण अहवालांचे काशन. 

2.2      जलसंपदा िवभागाची संघटना :-   

 (1) जलसंपदा िवभागातील संघटनेची िवभागणी दोन भागात सवर्साधारणपणे करता येईल. 

 1. मखु कायार्लय (Mainline Organisations) 

(अ) महामंडळे - 

• महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ,  पणेु 

• िवदभर् पाटबंधारे िवकास महामंडळ, नागपरू. 

• तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ,  जळगांव. 

• कोकण पाटबंधारे िवकास महामंडळ,  ठाणे. 

• गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ, औरंगाबाद 

(ब) राज्य शासनाकडील आ थापना - 

• मखु्य अिभयंता ( थापत्य), जलिव तु क प, पणेु. 

• मखु्य अिभयंता(िव तु), जलिव तु क प, मुंबई 

• खारभमूी िवकास मंडळ, ठाणे 

 2) सहा यकारी सं था (Support Organisations) 

• महारा टर् अिभयांितर्की संशोधन सं था (MERI) 

• महारा टर् अिभयांितर्की िशक्षण बोिधनी (META) 

• गणुिनयंतर्ण मंडळे व दक्षता पथके (Quality Control Circles & Vigilance Units) 

• मध्यवतीर् संक पिचतर् संघटना (CDO) 

• जलिवज्ञान क प (Hydrology Project) 

• धरण सरुिक्षतता संघटना (DSO) 

• जल व भमूी यव थापन सं था (WALMI) 

• महारा टर् जलसंप ी िवकास कदर् (MWRDC) 

• पाटबंधारे संशोधन व िवकास संचालनालय (DIRD) 

• यांितर्की संघटना (Mechanucal Orgnisation) 

वरील सहा यकारी सं था या जलसंपदा िवभागाच्या सरळ अिधपत्याखाली आहेत.  मंतर्ालय तरावर धान 

सिचव (जलसंपदा) व धान सिचव (लाके्षिव) हे िवभागाचे शासकीय मखु आहेत.  

2.2.2  सन 1995 साली पाटबंधारे क पांचा आढावा घेण्यात आला त्यावेळी क पांची उवर्िरत िंकमत समुारे 

रुपये 21000 कोटी होती.  शासन दरवषीर् समुारे रु. 700 ते 800 कोटी इतका िनधी उपल ध करुन देवू 

शकत होते. अपऱु्या िनधीमळेु पाटबंधारे क प खिचतच पणूर् करता येत न हते व क पांच्या िंकमतीत 

लक्षणीय वाढ होत होती.  यात सधुारणा हावी यासाठी शासनाने पाटबंधारे िवकास महामंडळे थापन 

करुन खु या बाजारातनु कजर्रोख्यादवारे िनधी उभारण्याचे धोरण ठरिवले.  त्या माणे 2/96 मध्ये महारा टर् 
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कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, 3/97 मध्ये िवदभर् पाटबंधारे िवकास महामंडळ, 12/97 मध्ये तापी 

पाटबंधारे िवकास महामंडळ व कोकण पाटबंधारे िवकास महामंडळ व 8/98 मध्ये गोदावरी मराठवाडा 

पाटबंधारे िवकास महामंडळ अशा एकूण पाच पाटबंधारे िवकास महामंडळांची  वतंतर् अिधिनयमां दारे 

थापना करण्यात आली.  त्यानंतरच्या कालखंडात अिधिनयमांत दरुू ती करून िवदभर् व कोकण या 

महामंडळांच्या कायर्के्षतर्ात वाढ करण्यात आली. स :ि थतीत सवर् बांधकामाधीन क पाची कामे या पाच 

महामंडळांच्या माध्यमातनू करण्यात येत आहेत. 

2.2.3 महासंचालक, मेरी, नािशक यांच्या शासकीय व तांितर्क िनयंतर्णाखालील सं थाची मािहती पढुील माणे 

आहे. 

• मध्यवतीर् संक पिचतर् संघटना, नािशक ही सं था सन 1958 मध्ये थापन झाली.  सं थे माफर् त दगडी 

धरणे, मातीची धरणे, ारे व िवमाचके आिण िव तु गहेृ याच्या िविवध घटकांची संक पने करण्यात 

येतात.  या सं थेला रा टर्ीय तरावर मान्यता ा त झाली आहे.  सं थेकडील दीघर् अनभुवामळेु 

राज्यातील क पांना कदर्ीय जल आयोगाची मान्यता घेताना क प घटकांच्या संक पनांना मध्यवतीर् 

संक पिचतर् संघटनेची मान्यता गर्ाहय धरली जाते. 

• महारा टर् अिभयांितर्की संशोधन सं था (मेरी), नािशक ही सं था 1959 साली थापन करण्यात आली. 

सं थेमध्ये जलगती (Hydro dynamics), मदृ अिभयांितर्की, मटेरीलटे टींग, उपकरणे 

(Instrumentation), सदुरू संवेदन (Remote Sensing), टर्क्चरल भौितकिवज्ञान, गाळ सवक्षण 

(Sedimentation Survey), भकंूप आधारसामगुर्ी पथृ:करण आिण महामागर् याबाबतचे मलुभतू व 

उपयोिजत संशोधन करण्यात येते. या सं थेत मध्यवतीर् संक पिचतर् संघटनेने संक पन केले या 

धरणांच्या िविवध घटकांचा, काल यावरील बांधकामांचा आव यकते माणे तीकृती अ यास केला 

जातो. बांधकाम सािहत्य तसेच बांधकामाच्या गणुव ेच्या चाचण्या सं थे माफर् त घेत या जातात. सदुरू 

संवेदन तंतर्ाने ऊस िपकाच्या के्षतर्ाची मोजणी करण्याची अत्याधिुनक सोय या सं थेत आहे. 

• जलिवज्ञान क प, नािशक या संघटनेकडे जलिवज्ञान िवषयक सामगर्ी चे संकलन व त्याचे 

पथृ:करण तसेच पाण्याची गणुव ा तपासणीची कामे येतात. क पांच्या आखणीतील मखु बाब 

हणजे क प थळी असणारी पाणी उपल धता िनि चत करण्याचे/तपासनू तसे माणपतर् देण्याची 

महत्वाची जबाबदारी या संघटनेकडे आहे. 

• सरुुवातीच्या काळात पणेु येथे राज्यासाठी एकच गणु िनयंतर्ण मंडळ होते. परंत ु क पांची संख्या 

वाढ याने संघटनेची या तीही वाढत गेली. सध्या गणुिनयंतर्ण संघटनेअंतगर्त तीन मंडळ कायार्लये 

पणेु, औरंगाबाद व नागपरू येथे कायर्रत आहेत. ही मंडळे राज्यात सरुु असले या क पांच्या  

बांधकामाच्या गणुव ेची तर्य थपणे तपासणी करतात. 

• सन 1980 मध्ये महारा टर्ातील धरणाच्या सरुिक्षततेच्या दृ टीकोनातनू धरण सरुिक्षतता संघटना, 

नािशक येथे थापन करण्यात आली.  मोठया धरणांबाबतच्या आंतररा टर्ीय सिमतीने (ICOLD) ने 
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केले या याख्ये माणे राज्यात समुारे 2075 मोठी धरणे आहेत.  या मोठया धरणांच्या सरुिक्षततेच्या 

दृ टीकोनातनू नमनुा िनरीक्षण करुन वािर्षक वा थ्य ि थती अहवाल (Health Status Report) 

तयार करणे,  धरणामध्ये बसिवण्यात आले या उपकरणांच्या अहवालांचे पथृ:करण करणे, धरणाच्या 

सरुिक्षततेच्या दृ टीने के्षितर्य अिधकाऱ्यांना मागर्दशर्न करणे, इत्यादी कामे या संघटनेमाफर् त पार पाडली 

जातात. 

• अिभयांितर्की अिधकारी महािव ालय, नािशक या नावाने 1964 मध्ये सं था थापन करण्यात आली. 

त्यानंतर या सं थेअंतगर्त औरंगाबाद (23.10.1983), नागपरू (28.10.1983), पणेु (10.8.84) या 

िठकाणी ादेिशक िशक्षण कदेर् सरुु करण्यात आली. सध्या या स थेचे नांव महारा टर् अिभयांितर्की 

िशक्षण बोिधनी (META) असे करण्यात आले आहे. ही सं था जलसंपदा व सावर्जिनक बांधकाम 

िवभागातील अिधक्षक अिभयंता ते किन ठ अिभयंता तरावरील अिधकाऱ्यांसाठी िशक्षण वगर् 

आयोिजत करते. अिभयांितर्की के्षतर्ातील सरळ सेवा भरती अिधकाऱ्यांना तसेच इतर अिधकाऱ्यांना 

दीघर् व अ प मदुतीचे िशक्षण देण्यात येते. 

•  इतर राज्यातील तसेच इतर देशातील पाटबंधारे क पांची संक पने, ितकृती अ यास, 

जलाशयातील गाळ सवक्षण, सदुरू संवेदन िवषयी मेरी सं थेमाफर् त स लागार सेवा देण्यात आली 

आहे.  

2.2.4 महासंचालक, जल व भमूी यव थापन सं था, औरंगाबाद यांच्या शासकीय व तांितर्क िनयंतर्णाखाली 

खालील सं था येतात. 

• जागितक बकेँच्या अथर्सहा याने घेण्यात आले या महारा टर् संयकु्त पाटबंधारे क प-2 (MCIP-II) 

या क पांतील जल व भमूी यव थापन सं था, औरंगाबाद ही देशातील अशा वरुपाची पिहली 

सं था 1980 मध्ये थापन झाली. िवभागांतगर्त अिभयंते, शेतकऱ्यांच्या पाणीवापर सं था व 

शेतकऱ्यांसाठी िशक्षण वगर् आयोिजत करण्यात येतात. वा मीतफ शेतकऱ्यांचे मेळावेही आयोिजत 

करण्यात येतात. इतर राज्यांकडूनही अिभयंते व शेतकऱ्यांसाठी िशक्षण देण्यासाठी मागणी येत 

असते. 

• पाटबंधारे संशोधन व िवकास संचालनालय, पणेु या सं थेत राज्यातील पाटबंधारे संशोधनाचा ारंभ 

सन 1916 साली झाला. या सं थेच्या कामामध्ये ामखु्याने क पांच्या लाभक्षेतर्ाचे िंसचनपवूर् मदृ 

सवक्षण, क पाच्या लाभक्षेतर्ातील पाणथळ व क्षारयकु्त जिमनीसाठी चर योजनांचा अ यास व 

बांधकामे, देखभाल दरुु ती इत्यादी महत्वाची कामे केली जातात. 

• महारा टर् जलसंप ी िवकास कदर्, औरंगाबाद या सं थेमाफर् त राज्यातील जलसंप ीचा  िवकास व 

त्याच्या वापराच्या कायर्क्षमतेचे संिनयतर्ण करण्यात येते. दरवषीर् शासनातफ ि थरिचन्हांकन अहवाल 

व जललेखा अहवाल िसध्द करण्यात येतो, त्यात या कदर्ाची महत्वाची भिूमका असते. 
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2.2.5 इतर सं था / संघटना 

• जलिव तु क पांच्या तसेच उपसािंसचन योजनांच्या िव तु उपकरणांची आखणी, उभारणी, 

देखभाल व दरुू ती यांची कामे मखु्य अिभयंता (िव तु), मुंबई यांचेमाफर् त केली जातात. 

• जलिव तु क पांच्या थापत्य अिभयांितर्की घटकांची कामे मखु्य अिभयंता ( थापत्य) जलिव तु 

क प यांच्या माफर् त केली जातात. 

• मखु्य अिभयंता (यांितर्की), नािशक यांच्या अिधपत्याखाली यांितर्क संघटना कायर्रत आहे (1) माती 

धरणांची बांधकामे तसेच काल याची देखभाल दरुु ती यंतर्सामगर्ी ारे करणे (2) धरणाच्या उत्सारी 

भागासाठी वकर् अथवा उ या ारांची तसेच िवमोचक ारांची िनमीर्ती, उभारणी व देखभाल           

(3) उच्चालकांचे संक पन, िनिर्मती व उभारणी (4) उपसा िंसचन योजनांच्या यांितर्की घटकांचे 

संक पन, उभारणी, यव थापन देखभाल व दरुु ती इत्यादी कामे या संघटनेमाफर् त केली जातात. 

• खारभमूी िवकास मंडळ, ठाणे यांच्याकडे राज्याच्या समदुर् िकनारा सखल भागातील जिमनीवर 

समदुर्ाचे खारे पाणी येवू नये यासाठी बांध घालणे व गोडया पाण्याच्या साठयामळेु जिमनीतील क्षार 

कमी होऊन जमीन लागवडीलायक बनिवण्याच्या दृ टीने कामे केली जातात. 
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महारा टर् शासन, जलसंपदा िवभाग-संघटना तक्ता (मंतर्ालय)

मा.मंतर्ी, खारभमूीमा.मंतर्ी, जलसंपदा, 
(महारा टर् कृ णा खोरे िवकास
महामंडळ) महारा टर् शासन

मा.मंतर्ी, जलसंपदा, 
(महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ

वगळून) महारा टर् शासन

मा. राज्यमंतर्ी, 
खारभमूी

मा. राज्यमंतर्ी, 
जलसंपदा मा. राज्यमंतर्ी, लाभक्षतर्

िवकास

सिचव (जलसंपदा)

मख्य अिभयतंा ि ं मख्य अिभयतंा ि े सह सिचव

सिचव (लाभक्षतर् िवकास)

उपसिचवआतंर िव उपसिचवमुख्य अिभयता
(दक्षता व क प) व

सह सिचव

अधीक्षक अिभयतंा व
उप सिचव (मोठे

क प-1)

मुख्य अिभयतंा
(कृ णा पाणीतंटा

लवाद) व सह सिचव

अधीक्षक अिभयतंा व
उप सिचव

(जलसंप ी)

मुख्य अिभयता
(जलसंप ी) व सह

सिचव

अधीक्षक अिभयतंा व
उप सिचव (िनयोजन

व सिंनयतर्ण)

मुख्य अिभयतंा (पाटबंधारे) 
व सह सिचव

अधीक्षक अिभयतंा व उप
सिचव (िंसचन
यव थापन)

सह सिचव
(सेवा)

उपसिचव
( शासन)आतर िव

स लागार व
उपसिचव

उपसिचव
(आ थापना)

अधीक्षक अिभयतंा व
उप सिचव (मोठे

क प-1)

अधीक्षक अिभयतंा व
उप सिचव (लघ

(जलसप ी) )

अधीक्षक अिभयतंा व
उप सिचव

(जलिव ुत)

अधीक्षक अिभयतंा व
उप सिचव

अधीक्षक अिभयतंा व उप
सिचव (लाभक्षतर् िवकास)

अधीक्षक अिभयतंा ( क प
तयावरी व यव थापन

कक्ष),उप सिचव (लघु
पाटबंधारे)

उप सिचव
(जलसंप ी)

क्ष),
महारा टर् जलक्षतर् सुधार

क प



मा. राज्यमंतर्ी, खारभमूी

मा.मंतर्ी, खारभमूीमा.मंतर्ी, जलसंपदा, 
(महारा टर् कृ णा खोरे िवकास
महामंडळ) महारा टर् शासन

मा.मंतर्ी, जलसंपदा, 
(महारा टर् कृ णा खोरे िवकास

महामंडळ वगळन) महारा टर् शासन

कायर्कारी संचालक,
िवदभर् पाटबंधारे िवकास

ं े

कायर्कारी संचालक,
कोकण पाटबंधारे िवकास

कायर्कारी संचालक,
तापी पाटबंधारे िवकास

महासंचालक,
संक पिचतर्, िशक्षण, 

ि

महासंचालक,
वा मी,

मुख्य अिभयंता, 
यांितर्की
ि

कायर्कारी संचालक,
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे
ि ं औ ं

मुख्य अिभयंता
(िव ुत),
ि

मुख्य अिभयंता
( थापत्य),
ि

सिचव (जलसंपदा )

अधीक्षक अिभयतंा व क प संचालक,
खारभूमी

मा. राज्यमंतर्ी, जलसंपदा

सिचव(जलसंपदा) सिचव (लाक्षिव)

कायर्कारी संचालक, 
महारा टर् कृ णा खोरे िवकास

महामंडळ, पुणे

महामडळ वगळून) महारा टर् शासन

सिचव (जलसंपदा ) सिचव (लाभक्षतर् िवकास)

मा. राज्यमंतर्ी, जलसंपदा मा. राज्यमंतर्ी, लाभक्षतर् िवकास

महामंडळ, पणुे

मुख्य अिभयंता, 
गोसीखुदर् क प,

नागपूर

अधीक्षक अिभयतंा,
गोसीखुदर् क प
मंडळ, नागपूर

अधीक्षक अिभयतंा

मुख्य
अिभयतंा(जसं) 

जलसंपदा िवभाग,
नागपूर

अधीक्षक अिभयतंा
व शासक, 

लाभक्षतर् िवकास
ािधकरण नागपर

मुख्य
अिभयतंा(िव ),

जलसंपादा िवभाग,
अमरावती

अधीक्षक अिभयंता,
अकोला पाटबंधारे
मंडळ, अकोला

मुख्य
अिभयतंा(जसं),

जलसंपादा िवभाग,
अमरावती

अधीक्षक अिभयतंा,
यवतमाळ पाटबंधारे
मंडळ, यवतमाळ

कोकण पा बधार िवकास
महामंडळ, ठाणे

मुख्य अिभयंता, 
कोकण देश, 

जलसंपदा िवभाग, 
मुंबई

अधीक्षक अिभयतंा,
उ र कोकण
पाटबंधारे

क प मंडळ, कळवा, 

तापी पाटबधार िवकास
महामंडळ, जळगांव

मुख्य अिभयंता,
तापी पाटबंधारे

िवकास
महामंडळ, जळगांव

अधीक्षक अिभयंता व
शासक,

लाभक्षतर् िवकास
ािधकरण, जळगांव

जलिवज्ञान
संशोधन व धरण सरुक्षा, 

नािशक

मुख्य अिभयंता,
िनयोजन व
जलिवज्ञान
नािशक

अधीक्षक

मुख्य अिभयंता,
संक पिचतर्, िशक्षण, 
संशोधन व धरण
सुरक्षा, नािशक

अ अ व सह संचालक

मुख्य अिभयंता,
जलसंप ी
िवकास कदर्, 
औरंगाबाद

अधीक्षक
अिभयतंा

व संचालक,
वा मी

वा मी,
औरंगाबाद

नािशक

अधीक्षक अिभयतंा, 
यांितर्की मंडळ
(दरवाजे), पुणे

अधीक्षक अिभयतंा, 
यांितर्की मंडळ
(उ.व सं.), पुणे

अधीक्षक अिभयतंा, 
यांितर्की मंडळ

ं ं े

िवकास महामंडळ, औरंगाबाद

मुख्य
अिभयतंा(उम ),
जलसंपादा िवभाग,

नािशक

अधीक्षक अिभयंता
व शासक,

लाभक्षतर् िवकास
ािधकरण, 

मुख्य अिभयंता(जसं),
जलसंपादा िवभाग,

औरंगाबाद

अधीक्षक अिभयतंा,
औरंगाबाद पाटबंधारे

क प मंडळ, 
औरंगाबाद

मुख्य अिभयंता व
मुख्य शासक,
लाभक्षतर् िवकास,

औरंगाबाद

अधीक्षक अिभयंता व
शासक,

लाभक्षतर् िवकास
ािधकरण, 
औ

जलिव ुत क प,
मुंबई

अधीक्षक अिभयतंा, 
घाटघर (िव ुत व
यांितर्की) मंडळ, 
कळवा, ठाणे

अधीक्षक अिभयतंा, 
कोयना (िव ुत व
यांितर्की) बांधकाम

मंडळ, पुणे

जलिव ुत क प,
मुंबई

अधीक्षक अिभयतंा
कोयना बांधकाम
मंडळ, सातारा

अधीक्षक अिभयतंा
कोयना संक पिचतर्

मंडळ, पुणे

ह , ु

मुख्य
अिभयतंा(जसं),

जलसंपादा िवभाग,
पुणे

अधीक्षक अिभयतंा,
पुणे पाटबंधारे
क प मंडळ, पुणे

मुख्य अिभयंता(िव ),
जलसंपादा िवभाग, पुणे

अधीक्षक अिभयंता,
कुकडी क प मंडळ, 

पुणे

अधीक्षक अिभयंता,
िभमा कालवे मंडळ, 

सोलापर अधीक्षक अिभयता,
गोसीखुदर् उपसा
िंसचन मंडळ, 

भंडारा

अधीक्षक अिभयतंा,
नागपूर पाटबंधारे
मंडळ, नागपूर

ािधकरण, नागपूर

अधीक्षक अिभयतंा,
चंदर्पूर पाटबंधारे

क प मंडळ, 
नागपूर

अधीक्षक अिभयतंा,
पाटबंधारे क प
अन्वेषण मंडळ, 

नागपूर

अधीक्षक अिभयंता,
वािशम पाटबंधारे
मंडळ, वािशम

अधीक्षक अिभयंता,
पाटबंधारे क प
अन्वेषण मंडळ, 
अमरावती

अधीक्षक अिभयतंा,
बुलढाणा पाटबंधारे

क प मंडळ, 
बुलढाणा

अधीक्षक अिभयतंा,
उध्वर् वधार् क प
मंडळ, अमरावती

, ,
ठाणे

अधीक्षक अिभयतंा,
दिक्षण कोकण
पाटबंधारे

मंडळ, ओरस
(िंसधुदूगर्)

अधीक्षक अिभयतंा,
ठाणे पाटबंधारे मंडळ, 

ठाणे

अधीक्षक अिभयतंा,
जळगांव पाटबंधारे

क प मंडळ, 
जळगांव

अधीक्षक अिभयतंा,
नािशक पाटबंधारे
क प मंडळ, धुळे

अधीक्षक
अिभयतंा,

आधार सामगर्ी
संकलन, 

िनयोजन मंडळ, 
जलिवज्ञान,
नािशक

अधीक्षक
अिभयतंा,

आधार सामगर्ी
(पृथकरण) 

मंडळ नािशक

अ.अ. व सह सचालक,  
िशक्षण बोिधनी, 

नािशक

मध्यवतीर् संक पिचतर्
संघटना नािशक
अ.अ.दगडी धरण
अ.अ. मातीधरण
अ.अ. दरवाजे
अ.अ. िव ुतगृहे

अ.अ.ध.सु.मं.नािशक

वा मी,
औरंगाबाद

अधीक्षक
अिभयतंा

पाटबंधारे िवकास
संचालनालय, 

पुणे

(उ.व सं.), नांदेड

अधीक्षक अिभयतंा, 
यांितर्की मंडळ

(उ.व सं.), को हापूर

अधीक्षक अिभयतंा, 
यांितर्की मंडळ
(उ.व सं.), गपूर

,
अहमदनगर

अधीक्षक अिभयंता
व शासक,

लाभक्षतर् िवकास
ािधकरण, नािशक

अधीक्षक अिभयतंा,
बीड पाटबंधारे

मंडळ, परळी-वैजनाथ

अधीक्षक अिभयतंा,
नांदेड पाटबंधारे
मंडळ, नांदेड

अधीक्षक अिभयतंा,
उ मानाबाद
पाटबंधारे

औरंगाबाद

अधीक्षक अिभयंता व
शासक,

लाभक्षतर् िवकास
ािधकरण, बीड

अधीक्षक अिभयतंा,
जायकवाडी
पाटबंधारे
क प मंडळ,

ु

अधीक्षक अिभयतंा, 
बांधकाम मंडळ, 

को हापूर

अधीक्षक अिभयतंा, 
कोयना (िव ुत व

यांितर्की) संक पिचतर्
मंडळ, पुणे

अधीक्षक अिभयतंा, 
जलिव ुत व उपसा
िंसचन मंडळ नागपर

अधीक्षक अिभयतंा,
पुणे पाटबंधारे
मंडळ, पुणे

अधीक्षक अिभयतंा,
को हापूर
पाटबंधारे

मंडळ, को हापूर

अधीक्षक अिभयतंा,
सांगली पाटबंधारे
मंडळ सांगली

सोलापूर

अधीक्षक अिभयंता,
कृ णा-कोयना उपसा
िंसचन क प मंडळ, 

सांगली
अधीक्षक अिभयंता,

उ मानाबाद पाटबंधारे
मंडळ,  उ मानाबाद

अधीक्षक अिभयंता,
सातारा पाटबंधारे

क प मंडळ,
अधीक्षक अिभयतंा,
कोकण पाटबंधारे
मंडळ, कुंवारबाव

(रत्नािगरी)

मडळ, नािशक
ु

अ.अ. गुणिनयतर्ण
मंडळ
पुणे,

औरंगाबाद,
नागपूर

पाटबधार
मंडळ, उ मानाबाद

क प मडळ, 
औरंगाबाद

अधीक्षक अिभयतंा,
उध्वर् पेनगंगा

क प मंडळ, नांदेड

िंसचन मडळ, नागपूरमडळ, सागली क प मडळ, 
सातारा

अधीक्षक अिभयंता व
शासक, लाभक्षतर्

िवकास ािधकरण, पुणे

अधीक्षक अिभयंता व
शासक, लाभक्षतर्

िवकास ािधकरण, 
सोलापूर

टीप
1. सिचव (जलसंपदा) हे िवदभर्, कोकण, गोदावरी मराठवाडा व तापी या पाटबंधारे िवकास महामंडळाचे य थापकीय संचालकआहेत.
2. अधीक्षक अिभयतंा, दक्षता पथक पुणे, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद व अमरावती हे थेट शासनाच्या अिधपत्याखाली आहेत.

अधीक्षक
अिभयतंा,

कृ णा पाणीतंटा
लवाद मंडळ, पुणे
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3.पाटबंधारे क प अहवाल तयार करणे व अंमलबजावणी 

करण्याची कायर्पध्दत 
  पाटबंधारे क पांचे वगीर्करण ामखु्याने क पाच्या एकूण लागवडीलायक के्षतर्ानसुार मोठा, 

मध्यम व लघ ु क प असे केले जाते.  10,000 हेक्टर पेक्षा जा त लागवडीलायक के्षतर्ास मोठा क प, 

2000 हेक्टर पेक्षा जा त परंत ु10,000 हेक्टर पेक्षा कमी लागवडीलायक क्षेतर् असले या क पांस मध्यम 

क प व 2000 हेक्टर पेक्षा कमी लागवडीलायक क्षतेर् असले या क पास लघ ु क प संबोधले जाते. 

पाटबंधारे क पांची संक पना मतूर् वरुपात आ यापासनू त्याची यश वी अंमलबजावणी होईपयत 

क पांना अनेक अव थांमधनू जावे लागते.  पाटबंधारे क पांचे ताव हे जनतेच्या / लोक ितिनधींच्या 

मागणीनसुार िंकवा जलसंपदा िवभागाकडून वत:हून िवचाराथर् मांडण्यात येतात.  त्यानंतर शासकीय 

मान्यतेसाठी क प अहवाल तयार करुन त्यास सक्षम तरावर शासकीय मान्यता घेण्यात येते.  

शासकीय मान्यता ा त झा यावर आव यक वैधािनक मान्यतेनंतर आिर्थक तरतदुीनसुार क पांची 

त्यक्ष अंमलबजावणी सरुु होते.  अंमलबजावणीमध्ये सिव तर अन्वेषण, सवक्षण व संक पने करुन 

अंदाजपतर्कांना सक्षम तरावर मंजरूी मान्यता घेऊन िविहत चिलत िनयमानसुार िनिवदा िनि चत करुन 

त्या ारे बांधकामे पणूर् केली जातात.  हे सवर् ट पे ामखु्याने महारा टर् सावर्जिनक बांधकाम िनयमावली 

मधील तरतदुीनसुार पार पाडले जातात. 

3.1 शासकीय मान्यतेसाठी क प अहवाल तयार करण्याची कायर्पध्दत : 

 मोठया व मध्यम क पांच्या शासकीय मान्यतेसाठीचे अहवाल पाटबंधारे क प अन्वेषण मंडळामाफर् त 

तयार केले जातात व लघ ु क पांचे अहवाल बांधकाम मंडळाकडील सवक्षण उपिवभागामाफर् त तयार 

केले जातात. पाटबंधारे क पाच्या शासकीय मान्यतेसाठी क प अहवाल बनिवण्याबाबतची 

कायर्प त महारा टर् सावर्जिनक बांधकाम िनयमावली पिरच्छेद कर्. 141 (1), (2) मध्ये िविहत केलेली 

आहे.  मळू शासकीय मान्यतेसाठीच्या क प अहवालामध्ये धरण थळ व  संरेखा, धरण थळी उपल ध 

येवा, बडुीत के्षतर्, मखु्य काल यांची संरेखा, िनयोिजत लाभक्षेतर् यांचा अ यास केला जातो.  त्यावरुन 

धरणाची उंची, पाणीसाठा, मखु्य काल याची तळपातळी, लांबी व लाभक्षेतर् िनि चत केले जाते व त्यानसुार 

पिरमाणे िनि चत करुन िंकमत ठरिवण्यात येते. 

  धरणांचे सिव तर संक पन, मखु्य कालवे व िवतरण यव थांच्या संरेखा व त्यावरील पारगामी 

िन:सारण बांधकामांचे सिव तर संक पन व रेखािचतेर् करण्यास दीघर् कालावधी लागत अस याने 

व तिुन ठ पिरमाणांची पिरगणना करुन मळु शासकीय मान्यतेच्यावेळी क पाची अचकूपणे नेमकी 

िंकमत िनि चत करणे शक्य होत नाही. ही कामे क पांना शासकीय मान्यता ा त झा यानंतर तांितर्क 

अंदाजपतर्के करण्यापवूीर् केली जातात.  पाटबंधारे क पांना कदर्ीय पयार्वरण िवभागाची वैधािनक मान्यता 

घेणे देखील आव यक असते.  तसेच कदर् शासनाच्या आिर्थक सहा यासाठी क पांना कदर्ीय िनयोजन 

िवभागाच्या तांितर्क स लागार सिमतीची मान्यता तसेच कदर्ीय िनयोजन आयोगाकडून गुंतवणकूिवषयक 
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मान्यता घ्यावी लागते.  त्यासाठी सादर करावयाचे क प अहवाल कदर्ीय जल आयोगाच्या सन 1980 

/2010 (सधुािरत) मधील मागर्दशर्क तत्वानसुार करावे लागतात.  ही बाब िवचारात घेऊन पाटबंधारे 

क पांचे शासकीय मान्यतेसाठीचे अहवाल हे ामखु्याने महारा टर् सावर्जिनक बांधकाम िनयमावली 

मधील तरतदूी व कदर्ीय जल आयोगाच्या मागर्दशर्क तत्वांनसुार तयार केले जातात.  त्यानसुार धरण, 

मखु्य कालवे व इतर कामांबाबतच्या ठळक तरतदूी खालील माणे आहेत. 

3.1.1   धरण 

 शासकीय मान् यतेसाठी क प अहवाल तयार करतांना धरणाची संरेखा, सवर्साधारण आराखडा, बडुीत 

के्षतर्, बडुीत क्षेतर्ातील गावे, धरणाची उंची व पाणीसाठा याचा सिव  तर अ  यास केला जातो.  धरणाच् या 

काटछेदांचे संक  पन नमनुा अ  यासा ारे करुन त् या आधारे धरणांची िंकमत क  प अहवालामध् ये अंतभूर्त 

केली जाते. 

3.1.2.  कालवे व िवतरण  यव  था  

 शासकीय मान् यतेसाठीच् या अहवालामध् ये मखु् य काल  याची संरेखा, तळपातळी व िवसगर् याचा सिव  तर 

अ  यास करुन तपशील िदलेला असतो.  मातर् मखु् य काल  यावरील बांधकामांची तरतदू नमनुा 

संक  पिचतर्ांच् या आधारे केली जाते.  लाभके्षतर्ातील सवर् िवतरण  यव  थेची सिव  तर संक  पने करणे 

शक्य नसते हणनू 10 टक् के लाभक्षेतर्ाचे सवक्षण  करुन त्याकिरता येणा-या खचार्च्या आधारे  

क  पातील एकूण लाभके्षतर्ाच्या िवतरण यव थेची तरतदू शासकीय मान् यता अहवालात ढोबळमानाने 

केली जाते. 

3.1.3.  भसंूपादन व पनुवर्सनासाठीची तरतूद 

 शासकीय मान् यतेसाठीच् या अहवालामध् ये धरणाच् या बडुीत के्षतर्ाचा अंदाज सिव  तरपणे केलेला असतो.  

मातर् कालवे व िवतरण  यव  थेचे सिव  तर सवक्षण करणे शक्य नस याने त् यासाठी नमनुा सवक्षणाच् या 

आधारे संपािदत करावयाच्या के्षतर्ाचा अदंाज करुन िंकमतीची तरतदू केली जाते. 

3.1.4.  इतर तरतूदी 

 क  प अहवालामध् ये आव  यक र  ते, िनवासी व अिनवासी इमारतींसाठी नमनुा नकाशे अंदाजपतर्का- 

नसुार तरतदू केली जाते. 

3.1.5.  लाभके्षतर् िवकास कामे:  

 पवूीर् क  प अहवालामध् ये लाभक्षेतर् िवकास कामाचा अंतभार्व केला जात न  हता.  मातर् कदर् शासनाच् या 

सधुािरत मागर्दशर्क सचूनांनसुार सध् या क  प अहवालांमध् ये लाभक्षेतर् िवकास कामासाठी  ती हेक् टर 

दराने ठोक तरतदू केली जाते. 

3.2 क प अहवालातील अंदाजपतर्के :  

3.2.1 क पाची एकूण िंकमत पिरगिणत करण्यासाठी कदर्ीय जल आयोगाच् या मागर्दशर्क सचूनांनसुार सवर् 

तपशीलासह वा तववादी अंदाजपतर्क तयार करणे गरजेचे असते.  या आधारे क प आिर्थकदृ टया 
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यवहायर् आहे िंकवा कसे हे ठरते.  तसेच या ारे क पाचे काम कशा पध्दतीने करावयाचे आहे याचे 

बांधकाम यंतर्णेस िदशादशर्न देखील होते. 

  क पाचे अंदाजपतर्क ामखु्याने महारा टर् सा. बां. िनयमावलीतील पिरच्छेद कर्. 141 (1) व (2) 

अंतगत नमदू केले या मागर्दशर्क तत्वांनसुार तयार करण्यात येते.  तसेच अंदाजपतर्के तयार करतांना 

शासनाने वेळोवेळी िनगर्िमत केलेले शासन िनणर्य/पिरपतर्के इ. ारे िदले या मागर्दशर्क सचूनांचा िवचार 

करण्यात येतो.  त्याच माणे वर नमदू के या माणे कदर्ीय जल आयोगाच् या मागर्दशर्क सचूनांचा देखील 

िवचार करण्यात येतो. 

 क  प अहवालामध् ये उपघटक िनहाय अंदाजपतर्के तयार केली जातात.  त् यामध् ये ामखु्याने     

1) शीषर्कामे, 2) कालवे व  शाखा, तसेच 3) िवतिरका यांचा अंतभार्व असतो. या उपघटकांची 

उपशीषर्िनहाय अंदाजपतर्के केली जातात. त् यामध् ये   1) ाथिमक कामे, 2) जिमन, 3) कामे, 4) िवमोचक, 

5) पात, 6) पारगामी व िन:सारण कामे, 7) पलू, 8) अितवाहक, 9) नौकानयन, 10) वीजगहृ - थापत्य 

कामे, 11) इमारती, 12) मातीकाम, 13) वकृ्ष लागवड, 14) तलाव व जलाशय, 15) संकीणर्,            

16) पिररक्षण, (बांधकामा दर यानचे) 17) िवशेष हत्यारे व संयंतेर्, 18) दळणवळण, 19) वीजगहृ-िव तु 

व यांितर्की कामे, 20) पाणीपरुवठा कामे, 21) िवतिरका, चा-या व उपचा-या, 22) शेतचा-या,            

23) जलिन:सारण,  24) पयार्वरण इत् यादी उपशीषार्ंचा समावेश असतो. 

3.2.2 शासकीय मान् यतेसाठीच् या अंदाजपतर्कातील दर 

अंदाजपतर्कातील दर ामखु्याने जलसंपदा िवभागातील चिलत दरसचूीनसुार िवचारात घेण्यात येतात. 

महत्वाच्या सवर् बाबींसाठी सिव तर दर पथृ:करण करण्यात येते.  यामध्ये िवभागीय दरसचूीनसुार संबंिधत 

बाबीसाठी िविहत केलेले सािहत्य व मजरू यांचे पिरमाण व त्यासाठी िवभागीय दरसचूीतील दर िवचारात 

घेण्यात येतात.  ज्या बाबी जलसंपदा िवभागाच्या दरसचूीमध्ये समािव ट नसतात अशा बाबींसाठी  

दरसचूीमध्ये िविनदीर् ट के यानसुार इतर िवभागाच्या दरसचूीतील दर िवचारात घेण्यात येतात. 

आव यकतेनसुार अितिरक्त वहनअंतर व उचल याची तरतदू केली जाते.  बांधकामासाठी आव  यक 

सािहत्य उपल धतेची कमीत कमी अंतरावरील िठकाणे/खाणी इ. बाबत मािहती गोळा करुन त्या वहन 

अंतरास सक्षम अिधका-याची पवूर् मान्यता घेणे आव यक असते. 

3.2.3  लाभ  यय गणुो र  

मो ा व मध् यम क पाची आिर्थक यवहायर्ता ठरिवण्यासाठी वािर्षक खचर् व वािर्षक फायदे यांची 

पिरगणना करुन लाभ- यय गणुो र काढण् यात येते.  यावरुन क प आिर्थकदृ टया यवहायर् आहे िंकवा 

कसे हे ठरिवण्यात येते.  लाभ  यय गणुो र काढण् याबाबत कदर्ीय जल आयोगाच् या मागर्दशर्क सचूनांमध् ये 

कायर्प त िविहत करण् यात आलेली आहे.  त् यानसुार कायर्वाही करण् यात येते.  सवर्साधारण भागातील 

क पासाठी लाभ यय गणुो र 1.5 पेक्षा जा त तर अवषर्ण वण क्षेतर्ासाठीच्या क पाकिरता ते 1.0 

पेक्षा जा त असणे अिभ ेत आहे.  ल.पा. क पांसाठी लाभ यय गणुो र 1.0 पेक्षा जा त असणे अपेिक्षत 
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असनू अवषर्ण वण के्षतर्ातील ल. पा. क पांसाठी लाभ यय गणुो र िवचारात घेतले जात नाही.  ल.पा. 

क पांसाठी लाभ  यय गणुो राबरोबर पाणीसाठािनिर्मती खचार्बाबत आिर्थक मापदंड िविहत करण्यात 

आले  असनू यासंदभार्तील तपशील पिरच्छेद कर्. 3.6मध्ये देण् यात आला आहे. 

3.3     पाटबंधारे क प अहवालास शासकीय मान्यता देणे  

 क पास मळू शासकीय मान्यता दान करण्याचे अिधकार म.सा.बां. िनयमावली पिरच्छेद कर्. 132 व 

133 नसुार शासनास आहेत.  महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ अिधिनयम - 1996 मधील कलम 

19 (1) अन्वये सदर महामंडळास क पांना शासकीय मान्यता ( मा) व सधुािरत शासकीय मान्यता 

(स.ु .मा.) दान करण्याचे अिधकार देण्यात आले होते.  तसेच तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळास 

देखील याच धतीर्वर क पांना शासकीय मान्यता व स.ु .मा. देण्याचे अिधकार महारा टर् तापी पाटबंधारे 

िवकास महामंडळ अिधिनयम - 1997 मधील कलम 19 (1) अन्वये दान करण्यात आले होते. अन्य 

महामंडळांना (गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ, िवदभर् पाटबंधारे िवकास महामंडळ व 

कोकण पाटबंधारे िवकास महामंडळ) मातर् सरुवातीला शासकीय मान् यतेचे अिधकार िदलेले न हते. 

तदनंतर मा.राज्यपाल महोदयांनी िडसबर, 2001 मध्ये अनशेुष िनमूर्लनाथर् िदले या िनदेशांमध्ये सवर् 

पाटबंधारे िवकास महामंडळांना .मा.व स.ु .मा. दान करण्यािवषयी एकसमान अिधकार देण्याबाबत 

खालील माणे सिूचत केले होते.  

"The State Government should give more autonomy to the Irrigation Development 

Corporations and the Regional Heads in the Irrigation Department regarding giving 

administrative or revised administrative approval to the projects upto certain financial 

limits subject to general guidelines by the Irrigation Departments. "  

याबाबत िवधानमंडळाच्या दोन्ही सभागहृांमध्ये वषर् 2002-03 मध्ये झाले या 

अिधवेशनात दीघर् काळ चचार् होऊन सवर् सद यांनी याबाबत आगर्ही भिूमका मांडली होती व 

.मा./स.ु .मा. देण्याचे अिधकार सवर् महामंडळांना एकसमान पध्दतीने दान करण्याची मागणी 

केली होती. या सवर् घटनाकर्मास अनसुरुन मा.राज्यपालांच्या या िनदेशा माणे राज्य मंतर्ीमंडळाने 

महामंडळांना काही माणात अिधकार दान केले. पाटबंधारे िवभागाच्या िद. 4/12/2003 रोजीच्या 

शासन िनणर्यानसुार सवर् िंसचन िवकास महामंडळांना पाटबंधारे िवभागास, शासकीय मान्यता/सधुािरत 

शासकीय मान्यतेबाबत जे अिधकार आहेत ते दान करण्याचा िनणर्य घेण्यात आला.  तद्नंतर 

याबाबतच्या अिधकारात वेळोवेळी बदल होत गेले. .मा./स.ु .मा देण्याचे अिधकार फक्त अनशेुष 

िश लक असले या िज हयांमधील क पांपरुते तसेच मा. पंत धानांचे पकेॅज देण्यात आले या 

िज हयांमधील क पांपरुते िसिमत करण्यात आले.  स :ि थतीत शासन धोरणानसुार जलसंपदा 

िवभागास रु. 5 कोटीपयत िंकमत असले या क पांना मळू शासकीय मान्यता देण्याचे अिधकार 
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आहेत. त्यापढुील िंकमतीच्या तावास िनयोजन व िव  िवभागाची सहमती ा त झा यानंतर .मा. 

देण्यात येते.  स ा कोणत्याही  पाटबंधारे  िवकास  महामंडळास .मा./स.ु .मा देण्याचे अिधकार नाहीत.  

  रु. 25 कोटी पेक्षा जा त िंकमत असले या क पांच्या मळू .मा.चे ताव थमत: राज्य तरीय 

तांितर्क स लागार सिमतीच्या छाननीसाठी व सहमतीसाठी पाठवावे लागतात. तदनंतर सदर तावास 

महारा टर् जलसंप ी िनयमन ािधकरणाकडून (म.ज.िन. ा.) सहमती घेण् याची प त िदनांक 1/4/2011 

पासनू िविहत केलेली आहे. रु. 25 कोटीपेक्षा कमी िंकमत असलेले मळू .मा. िवषयक सवर् ताव 

देखील तपासणीकिरता म.ज.िन. ा.कडे पाठिवणे आव यक आहे. तद्नंतर सदर निवन क  पांचे ताव 

शासकीय मान् यतेसाठी शासनास ा  त होतात.   

  मा. राज्यपाल महोदय, यांनी वषर् 2012-13 किरता िनधी वाटपासाठी िदले या  िनदेशानसुार 

सध्या नवीन क प हाती घेण्यास िनबध आहेत.  

3.4 क पाचे काम सरुु करणेः  

3.4.1 वैधािनक मान् यता घेणेः  

 क  पास शासकीय मान् यता ा  त झा  यानंतर, कदर् शासनाच्या पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम - 1986 

अंतगतच्या तरतदुीनसुार तसेच या अनषंुगाने कदर् शासनाच्या पयार्वरण व वन मंतर्ालयाने जारी केले या 

िद. 14/9/2006 रोजीच्या अिधसचूनेतील तरतदुीनसुार क पाचे काम सरुु करण्यापवूीर् पयार्वरण 

िवषयक मंजरुी ा त करुन घ्यावी लागते.   

3.4.2 कालवा संरेखा: 

.मा. ा  त झा  यानंतर धरणाच् या सिव  तर संक  पनानसुार धरणांच् या िनयंतर्क पात या िनि चत 

झा  यावर थम मखु् य काल  याची संरेखा व लाभक्षेतर्ाचे सवक्षण करण् यात येते.  त् यानसुार मखु् य 

काल याची संरेखा िनि चत करुन काल याचा काटछेद, त् यावरील बांधकामांची थानिनि चती, सिव तर 

संक पन, िवतरण यव थेचा आराखडा, इ. बाबी सिुनि चत करण्यात येतात. कालवा संरेखा मान् यतेचे 

अिधकार काल  याच् या वहन क्षमतेनसुार कायर्कारी अिभयंता 10 क् यसेुक् स, अधीक्षक अिभयंता 100 

क् यसेुक् स व त् यापढुील वहन क्षमतेसाठी मखु् य अिभयंताना आहेत. मखु् य काल  याच् या संरेखा मान् यतेनंतर 

लाभक्षेतर्ाचे सिव तर सवक्षण करुन गाविनहाय नकाशे तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात येते.  

सवर्साधारणपणे धरणाचे काम सरुु झा यानंतर िनधीच्या उपल  धतेनसुार कालवे व त्यावरील बांधकामे, 

जलसेत/ूबोगदे/खोल खोदाई यासारखी जा त कालावधी लागणारी कामे, तसेच कामांची सलगता िवचारात 

घेऊन ट याट याने िवतरण यव थेची कामे हाती घेण् यात येतात.  

3.4.3 भसंूपादन:  

 पाटबंधारे क  पांसाठी आव  यक असलेले सवर् भसंूपादन, भसंूपादन अिधिनयम - 1894 नसुार महसलू 

िवभागामाफर् त पणूर् करण् यात येते. त् यासाठी क्षेितर्य अिधकाऱ्यांकडून आव  यक के्षतर्ाचे भसंूपादन  ताव व 

त् यासाठीचा आव  यक िनधी महसलू िवभागास उपल  ध केला जातो.  महसलू िवभागाकडून भसंूपादनाचे 
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काम पणूर् झा  याखेरीज क  पाचे बांधकाम सरुु होवू शकत नाही.  मातर् काही करणी क पांस िवलंब 

होऊ नये हणनू सावर्जिनक बांधकाम िनयमावली पिरच् छेद 242 नसुार खाजगी वाटाघाटीने जमीन 

ता  यात घेवून काम सरुु केले जाते. 

3.4.4  पनुवर्सन :  

महारा  टर् क  प बािधतांचे पनुवर्सन अिधिनयमानसुार पनुवर्सनाचा आराखडा करणे व त् याची 

अंमलबजावणी व संिनयंतर्ण करण्याचे काम मदत व पनुवर्सन िवभागाकडे आहे.  पनुवर्सीत गावठाणातील 

नागरी सिुवधांची कामे जलसंपदा िवभागाच्या क्षेितर्य अिधकाऱ्यांमाफर् त करण्यात येतात. त् यासाठी 

आव  यक ते  ताव व मािहती जलसंपदा िवभागाकडून िज हािधकारी/िवभागीय आयकु्त यांना परुिवली 

जाते. पनुवर्सनाचे काम मागणीनसुार पणूर् न झा  यास क  पांची कामे क पगर् तांकडून थांबिवली जातात 

व त्यामळेु क पांस िवलंब देखील होतो.  

3.4.5  क प घटकांचे सिव  तर संक  पन करणे:  

 क  पास . मा. ा  त झा  यानंतर  कोणत्याही घटकाचे काम सरुु करण्यापवूीर् त्या घटकाचे सिव तर 

संक पिचतर् तयार केले जाते व त् यास सक्षम  तरावर मंजरूी िदली जाते.  धरण व अनषंुिगक घटकांचे 

सिव तर संक पिचतर् तयार करतांना काही करणी जलगतीय ितकृती अ यासदेखील करावा लागतो.  

यामळेु धरणाचे िशषर्, िवमोचक, उत्सांिरत भाग/सांडवा, उजार् अपाकरण यव था या महत्वाच्या घटकांची 

संक पने अचकू व  आिर्थकदृ टया िकफायतशीर होतात.  िविवध संगणकीय णाली व  संबंिधत भारतीय 

मानकांमधील तरतुदीं त्याच माणे शासनाने संक पिचतर्ाबाबत वेळोवेळी िनगर्िमत केले या 

पिरपतर्कामधील तरतदुींनसुार िविवध घटकांची संक पिचतेर् तयार करण्यात येतात.  संकि  पचतेर् करतांना 

क  पाच् या सरुिक्षततेबरोबरच आिर्थक िकफायतशीरता  देखील िवचारात घेतली जाते. 

3.4.6.  सिव  तर अंदाजपतर्क करणे व तांितर्क मान् यता देणे:  

 शासकीय मान् यतेनंतर सिव  तर संक  पन ा  त झा  यानंतर संबंिधत कामाचे अंदाजपतर्क करुन त् यास 

सक्षम  तरावर तांितर्क मंजरुी िदली जाते.  महारा  टर् सावर्जिनक बांधकाम (म.सा.बां.)िनयमावली पिरच् छेद 

42 नसुार तांितर्क मंजरुीचे अिधकार कायर्कारी अिभयंता रु. 25 लक्षपयत, अधीक्षक अिभयंता रु. 

62.50 लक्षपयत व त् यापढुील पणूर् अिधकार मखु् य अिभयंता यांना आहेत.  अंदाजपतर्कामधील िविवध 

बाबींचे दर  िवभागीय दरसचूीनसुार वापरले जातात.  

3.4.7 िनिवदा िकर्या व काम सरुु करणे - 

हाती घ् यावयाच् या कामाच्या अंदाजपतर्कास सक्षम  तरावर तांितर्क मंजरूी ा त झा यानंतर, म.सा.बां. 

िनयमावलीतील पिरच्छेद कर्. 200 ते 219 अंतगर्तच्या तरतदुी तसेच चिलत शासन िनयम व 

कायर्पध्दतीनसुार पधार्त्मक िनिवदां ारे अिभकरण िनि चती करुन कायार्रंभ आदेशानंतर काम सरुु 

करण्यात येते. शासनाच्या चिलत धोरणानसुार जलसंपदा िवभागामध् ये ई-िनिवदा णाली ारे पधार्त्मक 

िनिवदा िकर्या राबवून अिभकरण िनि चती केली जाते. 
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  पाटबधारे िवकास महामंडळांच्या अिधिनयमातील कलम-19 अन्वये, िनिवदांच्या संबंधात 

ि वकृती देणे तसेच महामंडळाकडे सोपिवलेली कामे पार पाडण्याच्या योजनांसाठी आव यक िंकवा इ ट 

असतील अशा कोणत्याही अन्य गो टी करणे इ. अिधकार आहेत. 

3.5 सामाईक दरसचूी  तयार करण्याची कायर्पध्दत 

3.5.1.  तावना  

महारा टर् सावर्जिनक बांधकाम िनयमावलीतील पिरच्छेद कर्. 187 मध्ये दरसचूी तयार करणेबाबतची 

कायर्पध्दत िविहत करण्यात आली आहे. यानसुार िज हयातील  िवभाग मखुांनी दरपथृ:क्करण करुन 

सक्षम तरावर मान्यता घेऊन त्यक्ष कामासाठी दर वापरण्यात यावेत असे िनदश आहेत. मातर् यामळेु 

राज्यातील क पाच्या कामांशी संबंधीत अंदाजपतर्कामध्ये समानता ठेवणे शक्य होत न हते. जलसंपदा 

िवभागाने संपणूर् राज्यात दरसचूीमध्ये समानता असण्याच्या दृ टीने शासन तरावर मखु बाबींकिरता 

सामाईक दरसचूी तयार करण्यासाठीची पध्दत सन 1981 पासनू सरुु केली. त्यामळेु शासन तरावर 

सवकष िवचार होऊन सामाईक दरसचूी तयार केली जाते.  

3.5.2.  जलसंपदा िवभागात दरसचूी तयार करण्यासाठी सिमती  :- 

जलसंपदा िवभागाने संपणूर् राज्यात दरसचूीमध्ये समानता असण्याच्या दृ टीने शासन तरावर सामाईक 

दरसचूी तयार करण्यासाठी िदनांक 28 जलैू,1981 च्या शासन पिरपतर्कान्वये  म.ु अ. ( द.व. . ) व स.स. 

यांचे अध्यक्षतेखाली सवर् अधीक्षक अिभयंता सद य असलेली सिमती  थापन केली होती व त्या माणे 

कायर्वाही करण्यात येत होती .  

तद्नंतर िद. 3/06/2010 च्या शासन िनणर्यान्वये  मखु्य अिभयंता (द.व. . ) व सह सिचव यांचे 

अध्यक्षतेखाली के्षतर्ीय मखु्य अिभयंता यांची खालील माणे थायी सिमती गठीत करण्यात आली आहे व 

त्या माणे  चलीत कायर्वाही चाल ुआहे .. 

                           1) मखु्य अिभयंता (द.व. . ) व सह सिचव, जलसंपदा िवभाग, मंतर्ालय, मुंबई          अध्यक्ष 

                            2) मखु्य अिभयंता क कण देश, जलसंपदा िवभाग,  मुंबई                                    सद य 

                            3) मखु्य अिभयंता (िव. . ), जलसंपदा िवभाग, पणेु                                             सद य 

   4) मखु्य अिभयंता (िव. . ), जलसंपदा िवभाग, अमरावती                                    सद य 

   5) मखु्य अिभयंता व  मखु्य शासक  ( लाके्षिव  ) औरंगाबाद                               सद य 

                            6) मखु्य अिभयंता , जलसंपदा िवभाग, नागपरू                                                    सद य 

   7) मखु्य अिभयंता , उ र महारा टर् देश, जलसंपदा िवभाग, नािशक                       सद य 

   8) मखु्य अिभयंता, कोयना क प पणेु                                                              सद य 

 9) मखु्य अिभयंता (यांितर्की ), जलसंपदा िवभाग,  नािशक                                    सद य 

10) अधीक्षक अिभयंता , ठाणे पाटबंधारे मंडळ , ठाणे                                           सद य  

11) उप सिचव  ( लपा ) जलसंपदा िवभाग, मंतर्ालय, मुंबई                           सद य सिचव 
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3.5.3 सामाईक दरसचूी  तयार करण्यासाठी लागणारी मािहती :- 

 जलसंपदा िवभागाचे सवर् क्षतेर्ीय मखु्य अिभयंत्यांकडून  दरसचूी  तयार करण्यासाठी खालील बाबी िवचारात     

घेत या जातात. 

1)  िनिवदांना  िमळालेला ितसाद. 

2)  गर्ाहक व  घाऊक मु य िनदशांक. 

3)  पेटर्ोल, िडझेल, िसमट  व लोखंडाच्या दरामध्ये वेळोवेळी  झालेली वाढ. 

4)  िकमान वेतन अिधिनयमातील तरतदूी माणे वेळोवेळी येणा-या मजरुीचे दर. 

5)  दरसचूीत नवीन तािवत बाबीचे दर िव लेषण . 

6)  मु यविर्धत कर, अबकारी कर, गौण खिनजावरील वािमत्व शु क व  िविवध करामध्ये वेळोवेळी करण्यात        

    आलेली सधुारणा. 

7)कामगार क याण, कामगार िवमा, मजरुांच्या सिुवधासाठी केले या  बंधनकारक  तरतुदी. 

           8) सावर्जिनक बांधकाम िवभागाची दरसचूी, जीवन ािधकरण िवभागाची दरसचूी, महारा टर्  औ ोिगक   

                िवकास महामंडळाचे दरसचूीतील िविवध तरतदूीची तलुना. 

3.5.4. सामाईक दरसचूी  िनि चत करण्याची कायर्पध्दत :-  

 मािहती एकतर्ीत झा यावर त्याची  तपासणी  होऊन अहवाल तयार करण्यात येतो.  वरील सिमतीच्या 

बैठकीत अहवालावर चचार् होते.  चचमध्ये चलीत दरसचूीतील कोणत्या बाबीमध्ये कशा कारे बदल 

करावे या बाबतीत िशफारशी करण्यात येतात. सिमतीने केले या िशफारशीनसुार  राज्याची  सामाईक 

दरसचूी  िनि चत केली जाते. 

               या आधारे देश िनहाय संबंधीत मखु्य अिभयंता यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत सिमती सामाईक 

दरसचूीत सचुवले या दरात ादेिशक आव यकतेनसुार अंशत: बदल करुन ादेिशक दरसचूी ( R.S.R. ) 

िनि चत करते. 

3.5.5. जलसंपदा िवभागाने तयार केले या सन 2011-12 च्या सामाईक दरसचूीतील काही महत्वाच्या बाबींच्या 

दरांशी, राज्याच्या सावर्जिनक बाधकाम िवभाग, महारा टर् जीवन ािधकरण, महारा टर् औ ोिगक िवकास 

महामंडळ, शहर व  औ ोिगक िवकास  महामंडळ (CIDCO) व  बहृ मुबंई महानगरपािलका यांच्या 

दरसचूीतील दरांशी तुलना पुढील तक्त्यात दशर्िवली आहे :   
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                            ( दर रुपयांत / घ.मी ) 
अ. 
कर्. 

मखु बांधकामाचे बाबी महारा टर् 
जलसंपदा 
िवभागाचे  
दरसचुी सन 
2011-12 
चे दर * 

महारा टर् 
सावर्जिनक 
बांधकाम 
िवभागाचेदरसु
ची सन 2011-
12 चे दर  + 

महारा टर् 
जीवन 
ािधकरण, 
िवभागाचे 
दरसचुी सन 
2011-12 चे 
दर  x 

महारा टर् 
औ ोिगक 
िवकास 
महामंडळाचे 
दरसचुी सन 
2011-12 चे दर  
0 

शहर व  औ ोिगक 
िवकास  महामंडळा 
(CIDCO) चे 
दरसचुी सन 2011-
12 चे दर  # 

बहृ  मुबंई 
महानगर 
पािलका चे 
दरसचूी  
िद.4/05/09 
पासनू चाल ु
असलेले दर $ 

1 माती मध्ये खोदकाम 26.55 80 125 140 180.70 167 
2 कठीण खडकामध्ये 

सरंुुगाने खोदाई 
236.10 345 ----- 475 290.70 ------ 

3 उदगर्हण के्षतर्ातनु गाभा 
के्षतर्ाचे माती भराव 
(Hearting ) 

122.30 

173 

------ 

150 185.40 524 
4 उदगर्हण के्षतर्ातनु 

आवरण के्षतर्ाचे माती 
भराव (Casing ) 

133.35 ------ 

5 काकँर्ीट  एम. 100  
(1:3:6 ) 40  एम.एस.ए 

2117.80 3001 3823 3600 3213 3563 

6 काकँर्ीट एम. 150 
(1:2:4 ) 20  एम.एस.ए 

2440.85 3850 5069 5500 3759 4102 

टीप :- * , + , x , 0,  # , $ साठी कृपया तळटीप कर्. 1 पहावी.  
 

वरील तक्त्याचे अवलोकन के यास जलसंपदा िवभागाचे दर कमी िदसनू येतात.  
 

3.5.6.जलसंपदा िवभागाच्या सन 2011-12 च्या सामाईक दरसचूीतील काही महत्वाच्या बाबींच्या दरांशी,  

शेजारच्या  राज्यातील जसे आंधर् देश, कनार्टक, गोवा व गजुरात इ. जलसंपदा िवभागाच्या सामाईक 

दरसचूीशी  तुलना खालील माणे आहे :  

                                                                               ( दर रुपयांत / घ.मी ) 
अ. 
कर्. 

मखु बांधकामाचे बाबी महारा टर् 
जलसंपदा 
िवभागाचे   
दरसचुी सन 
2011-12 
 चे दर * 

आंधर् देश 
राज्याचे 
दरसचुी सन 
2009-10 चे 
दर  + 

कनार्टक 
राज्याचे 
दरसचुी सन 
2011-12 चे 
दर x 

गोवा 
राज्याचे 
दरसचुी 
सन 
2011-12 
चे दर # 

गजुरात 
राज्याचे 
दरसचुी सन 
2011-12 चे 
दर 0 

1 मातीमध्ये खोद काम 26.55   59.40 59 60 70.80 
2 कठीण खडकामध्ये सरंुुगाने खोदाई 236.10  344.70 319 उपल ध 

नाही 
275.60 

3 उदगर्हण के्षतर्ातनु गाभा के्षतर्ाचे माती
भराव (Hearting ) 

122.30 155.60 113 98 114.30

4 उदगर्हण के्षतर्ातनु आवरण के्षतर्ाचे
माती भराव (Casing ) 

133.35 138.40 129 115 114.30

5 काकँर्ीट  एम. 100 
 (1:3:6 ) 40  एम.एस.ए 

2117.80 उपल ध 
नाही 

2992 3171 3127.80

6 काकँर्ीट एम. 150  
( 1:2:4 ) 20  एम.एस.ए 

2440.85  3316.70 3810 4611 3560.40 

टीप :-  * , + , x , # , 0 साठी कृपया तळटीप कर्. 2 पहावी 
वरील तक्त्याचे अवलोकन के यास  जलसंपदा िवभागाचे दर सवर्साधारणपणे कमी िदसनू येतात.  
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• खोदकाम :-  

 खोदकामाचे आंधर् देश, कनार्टक व गोवा राज्याचे दर जवळपास 2.25 पट आहेत तर  

                         गजुरात राज्याचे दर जवळपास 2.50 पट आहेत.                           

• कठीण खडकामध्ये सरंुुगाने खोदकाम :- 

आंधर् देश राज्याचे  दर जवळपास  50 टक्के जा त आहेत,  कनार्टक राज्याचे दर 35 टक्के 

जा त  तर   गजुरात राज्याचे दर  जवळपास  15 टक्के जा त  आहेत. 

• उदगर्हण के्षतर्ातनु गाभा के्षतर्ाचे माती भराव :- 

आंधर् देश राज्याचे दर  जवळपास  25 टक्के जा त आहेत, कनार्टक राज्याचे दर जवळपास   8 

टक्के ने कमी आहेत,  गोवा राज्याचे दर 20 टक्के ने कमी आहेत तर  गजुरात राज्याचे दर 

जवळपास 6.5 टक्के ने कमी आहेत. 

• उदगर्हण के्षतर्ातनु आवरण के्षतर्ाचे माती भराव :- 

आंधर् देश राज्याचे दर  3 टक्के ने जा त आहेत,  कनार्टक राज्याचे दर   3 टक्के ने कमी आहेत, 

                         गोवा राज्याचे दर जवळपास 15 टक्के ने कमी आहेत तर  गजुरात राज्याचे दर जवळपास        

15 टक्के कमी आहेत. 

• काकँर्ीट  एम. 100 ( 1:3:6 ) 40  एम.एस.ए. 

कनार्टक, गोवा व गजुरात  राज्याचे दर  जवळपास  50  टक्के जा त आहेत. 

• काकँर्ीट  एम. 150 ( 1:2:4 ) 20  एम.एस.ए. 

आंधर् देश राज्याचे दर  35 टक्के जा त आहेत, कनार्टक राज्याचे दर जवळपास 50 टक्के 

जा त आहेत, गोवा राज्याचे दर जवळपास 90 टक्के जा त आहेत,  तर गजुरात राज्याचे दर 

जवळपास 50 टक्के जा त आहेत. 

 टीप कर्. 1 :- िविवध िवभागांच्या दरसचूीतील गिृहतके. 
*   जलसंपदा िवभाग    

                    1. खोदकामाच्या  दरात 15 मी. वहनअंतर व 1.50 मी. उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे. 
     2. माती भरावाच्या दरात 15 मी. वहनअंतर व 1.50 मी. उंची पयत उचल.                
     3. कॉकर्ीटच्या  दरात 50 मी. वहनअंतर व 1.50 मी. उंची पयत उचल.  
+   सावर्जिनक बांधकाम िवभाग 

          1. खोदकामाच्या  दरात  50 मी. वहनअंतर व सवर् उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे. 
         2. माती भरावाच्या दरात 50 मी. वहनअंतर व सवर् उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे. 
         3. कॉकर्ीटच्या दरात 5 िक. मी. वहनअंतर अंतभुर्त आहे 

x   महारा टर् जीवन ािधकरण  
   1.खोदकामाच्या  दरात  50  मी. वहनअंतर व 1.50 मी. उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे. 

                    2.माती भरावाच्या दरात सवर् वहनअंतर व सवर् उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे. 
                    3.कॉकर्ीटच्या दरात 5 िक. मी. वहनअंतर अंतभुर्त आहे .  

0   महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळ 
     1. खोदकामाच्या  दरात  50  मी. वहनअंतर व 1.50 मी. उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे. 

                    2. माती भरावाच्या दरात 50 मी. वहनअंतर व 1.50 मी. उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे.  
                    3. कॉकर्ीटच्या दरात 5.00 िक. मी. वहनअंतर ( + or - ) 5.00 मी. उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे. 

# शहर व  औ ोिगक िवकास  महामंडळा (CIDCO )    
                   1.माती खोदकामाच्या  दरात  50  मी. वहनअंतर व सवर् उंची पयत उ चल अंतभुर्त आहे. 
                   2.कठीण खडक खोदकामाच्या  दरात  सवर् वहनअंतर व सवर् उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे. 
                  3.माती भरावाच्या दरात 1.0 िक. मी. वहनअंतर व सवर् उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे.       

$ बहृ  मुंबई महानगर पािलका  
                  1.खोदकामाच्या  दरात  150  मी. वहनअंतर व  सवर् उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे. 
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टीप कर्. 2:- िविवध राज्यातील जलसंपदा िवभागाच्या दरसचूीतील गिृहतके. 
   * महारा टर्  

1.खोदकामाच्या  दरात 15 मी. वहनावळ व 1.50 मी. उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे. 
                 2.माती भरावाच्या दरात 15 मी. वहनावळ ,1.50 मी. उंची पयत उचल तसेच वामीत्व शु क  रु.70.67 /घ.मी. अंतभुर्त. 
                 3.कॉकर्ीटच्या  दरात 50 मी. वहनावळ ,1.50 मी. उंची पयत उचल तसेच वामीत्व शु क  रु.70.67 /घ.मी. अंतभुर्त आहे. 

 + आंधर् देश 
                 1.खोदकामाच्या  दरात  1  िक. मी. वहनअंतर व सवर् उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे. 

    2.माती भरावाच्या दरात 1 िक. मी. वहनअंतर व सवर् उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे 
    3. कॉकर्ीटच्या दरात  1 िक. मी. वहनअंतर व सवर् उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे 
 x कनार्टक 
     1.खोदकामाच्या  दरात  1 िक. मी. वहनअंतर व 18 मी. उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे. 
     2.माती भरावाच्या दरात 1 िक. मी. वहनअंतर व सवर् उंची पयत उचल तसेच  वामीत्व शु क  रु.10.00/ टन अंतभुर्त आहे 
     3.कॉकर्ीटच्या दरात  50  मी. वहनअंतर व 1.50 मी. उंची पयत उचल  तसेच वामीत्व शु क  रु.30.00/ टन अंतभुर्त आहे. 
  # गोवा  
      1.माती खोदकामाच्या  दर सवर् वहन अंतर व उचल धरुन आहेत व कठीण खडकाचे दरात 50 मी. वहनअंतर व 1.50 मी. 

उंची  पयत उचल अंतभुर्त आहे. 
    2.माती भरावाच्या दरात 50 मी. वहनअंतर व 1.50मी उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे.    
 0  गजुरात  
     1.खोदकामाच्या  दरात  50  मी. वहनअंतर व 1.50 मी. उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे. 
     2.माती भरावाच्या दरात  50 मी. वहनअंतर व 3  मी. पयत उचल अंतभुर्त आहे 
     3.कॉकर्ीटच्या दरात  सवर् वहनअंतर व सवर् उंची पयत उचल अंतभुर्त आहे 

 

3.6    लघ ुपाटबंधारे  योजनांचे मापदंड िनधार्िरत करण्याची कायर्पध्दत 

3.6.1. तावना :-  

 महारा टर् राज्यातील ाथिमक सवक्षण झालेले  सवर्  लघ ुपाटबंधारे योजनांचे काम राज्य शासनाच्या िसमीत 

साधन संप ीचा िवचार करुन, नवीन कामे हाती घेणे  व  गती पथावर असले या क पांचा िवचार करता 

नवीन कामांना शासिकय मान्यता व गती पथावर असलेले  क पांना सधुारीत शासिकय मान्यता 

देण्यासाठी आिर्थक िनकष िनि चत करण्यात आले आहेत. या िनकषामळेु  कमी खचार्त जा त योजना हाती 

घेता येतात व योजनांचे लाभ अिधक लोकांपयत पोहोचवता येतात. लघ ुपाटबंधारे योजना मापदंडात सफल 

आहे िंकवा नाही  हे योजनेचे लाभ यय गणुो र व पाणी सा ाची ती सह तर् घ.मी. िंकमत  यावर 

अवलंबनू असते. 

3.6.2. मापदंड सधुािरत करण्याची आव यकता :- 

 पाटबंधारे क पांच्या िविवध बाबीसाठीच्या दरसचूीत बांधकाम सािहत्याच्या बाजारभावात होणारी वाढ, 

भसंूपादन, पनुर्वसन िंकमतीत होणारी वाढ,  कामाच्या या तीमध्ये,  बांधकामाच्या तांितर्क  मानकामध्ये 

होणारी वाढ या गो टीचा िवचार करुन लघ ु क पांचे मापदंड दर दोन वषार्नी अथवा काही िविवक्षीत 

कालावधीनंतर  सधुारण्यासाठी  उच्च तरीय सिमती  शासन िनणर्य िद. 9/4/ 1987 अन्वये िनयकु्त केली 

आहे. या सिमतीमध्ये सिचव ( यय) िव  िवभाग,  सिचव (िनयोजन), सिचव (रो. ह.यो.) , सिचव 

(गर्ामिवकास ),  सिचव (जलसंपदा) यांचा समावेश आहे. 

 मापदंड  सधुािरत करण्यासाठी खालील बाबी िवचारात घेत या जातात.  

  1)   दरसचूीत झालेली वाढ.  

    2)  भसंूपादन व पुनवर्सन खचार्त होणारी वाढ. 

             3)  िविवध शासकीय करांमध्ये करण्यात आलेली सधुारणा.   
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             4)  बांधकाम सािहत्याच्या  िंकमतीत झालेली वाढ. 

             5)  तांितर्क मानकांमध्ये झालेले बदल.  

             6)  िविश ट भौगोिलक पिरि थतीमळेु क पाच्या िंकमतीत होणारी वाढ उदा. िवदभार्तील खारपाणप ा,  

                  ड गरी भाग ,अवषर्ण वण क्षेतर् , आिदवासी के्षतर्, जा त पावसाचे देश, क कण देश इत्यादी. 

3.6.3. मापदंड  िनि चत करणे :- 

 उपरोक्त माणे मािहती एकितर्त झा यावर त्याची तपासणी करण्यात येते.  सवर् सिमती सद यांची वरील 

िवषयावर चचार् व िवचार िविनमय होऊन चिलत मापदंड सधुारीत करण्यात येत होते.  

     तथािप, अि तत्चातील मापदंडात वाढ करुन राज्यातील िविवध भागात नवीन लघ ु क प सरुु 

करण्यासाठी  लोक ितिनधींची आगर्ही मागणी िवचारात घेवून चिलत मापदंडास  मा. मंतर्ी  (जलसंधारण), 

मा. मंतर्ी  (जलसंपदा), व   मा. मखु्यमंतर्ी यांची मान्यता घेऊन  िद. 30/4/2011 च्या शासन िनणर्यान्वये  

िनि चत केले आहेत. तसेच िवदभार्तील खारपाण प यातील लघपुाटबंधारे योजनांच्या सधुािरत मापदंडास  

मा.मंतर्ीमंडळाची  मान्यता  घेऊन आिर्थक मापदंड  िद. 23/01/2008 च्या शासन िनणर्यान्वये  िनि चत केले 

आहेत. तसेच कोकणातील लघपुाटबंधारे योजनांच्या सधुािरत मापदंडास मा.मंतर्ीमंडळाची  मान्यता  घेऊन 

आिर्थक मापदंड  िद. 29/07/2009 च्या शासन िनणर्यान्वये  िनि चत केले आहेत. 

3.6.4 मागील 15 वषार्तील ल.पा. योजनांचे आिर्थक मापदंडामधील सधुारणा दशर्िवणारा तक्ता 
(रु. ित स.घ.मी.) 

अ.कर्. शासन आदेश िदनांक उवर्रीत महारा टर् नागपरू /अमरावती िवभाग कोकण िवभाग
1 4.12.95 11600 14600 17100 
2 29.11.1999 14500 18250 21375
3 20.11.2003 15950 20075 23515 
4 4.09.2006 20162 25382 29731 
5 3.01.2008 22380 28174 33001 
6 23.01.2008 खारपाणप ा 108837 
7 29.07.2009   66002 
8 30.04.2011    
 िव.पा.िव.म.-सवर्साधारण 47875 
 िव.पा.िव.म. खारपाणप ा       1,43,625 
 गो.म.पा.िव.म 51840   
 ता.पा.िव.म. 37374   
 म.कृ.खो.िव.म. 29094  

 

वरील तक्त्यावरुन असे िदसनू येते की, मागील पंधरा वषार्मध्ये मापदंड  खालील माणे वाढलेले आहेत.  

• सवर् साधारण के्षतर् :- 

महारा टर् कृ णाखोरे िवकास महामंडळ, पणेू यांचे कायर् के्षतर्ामध्ये -------------------------  2.50 पट  

            िवदभर् पाटबंधारे िवकास महामंडळ, नागपुर यांचे कायर् के्षतर्ामध्ये -------------------------  3.25 पट 

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे कायर् के्षतर्ामध्ये ---------4.50 पट 

            तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ, नागपुर यांचे कायर् के्षतर्ामध्ये ---------- ----------------  3.25 पट 

• कोकण पाटबंधारे िवकास महामंडळ, ठाणे यांचे कायर् क्षतेर्ामध्ये - -------------  जवळपास  4      पट 

• िवदभार्तील खारपाणप ा के्षतर्ामध्ये --------------------------------------- ---- जवळपास   10     पट 
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3.7. जल व िंसचन यव थापन 

3.7.1. िंसचन सिुवधांबाबत सवर्साधारण मािहती  

महारा टर्ातील बहुतांशी लोकसंख्या चिरताथार्साठी शेतीवर अवलंबनू अस यामळेु राज्याच्या 

अथर् यव थेमध्ये कृिष व संलग्न यवसायांना महत्वाचे थान आहे. शेतीची उत्पादकता व उत्पादन 

वाढिवणे याकिरता िंसचन यव थेला अनन्य साधारण महत्व आहे. कृिष हवामानानसुार महारा टर्ातील 

हवामान, झाडे, झाडोरा, उंच सखलपणा, मदृ व पीकरचना या आधारे कृिष िवभागाकडून राज्याचे नऊ 

कृिष हवामान िवभाग पाडण्यात आले असनू िंसचन सिुवधा िनमार्ण करण्याचे दृ टीने पाणी वापर आिण 

पीक  पध्दती इत्यादी बाबी  महत्त्वाच्या ठरतात. िंसचनाचा मखु तर्ोत हणनू राज्यातील पाटबंधारे 

सिुवधांचा ामखु्याने िवचार होतो.  

3.7.2.  िंसचन यव थापन कायर्पध्दत 

 पाटबंधारे क पांचे बांधकाम पणूर् िंकवा अंशत: िंसचन णाली पणूर् होऊन िंसचन सरुु झा यानंतर धरण, 

कालवे व िवतरण णाली यव थापनाकिरता िंसचन यव थापन मंडळाकडे सोपिवण्यात येते. पाटबंधारे 

क प बहुउददेशीय वरुपाचे अस याने जलशयातील पाण्याचा वापर  मखु्यत्वे  िपण्याकिरता (घरगतुी), 

औ ोिगक वापराकिरता व िंसचनाकिरता होतो. 

त्येक वषीर्  धरणातील 15 ऑक्टोबरचा  उपल ध पाणीसाठा िवचारात  घेऊन त्या वषीर्चा 

ाथिमक िंसचन आराखडा मंजरू  केला जातो.  िंसचनाचा ाथिमक  अंदाज घेताना  िबगर िंसचन 

पाणीवापराच्या दीघर्कालीन मंजऱु्या, जसे  गावाचा/शहराचा िपण्याचा पाणीपरुवठा, औि णक वीज कदर्ाचा 

पाणीपरुवठा, औ ोिगक पाणीपरुवठा यािशवाय  िज हा तरीय सिमतीने ठरिव यानसुार  तात्कालीन 

वरुपाच्या मानवी व जनावरांच्या गरजांसाठी  लागणारे पाणी पढुील वषार्ंच्या 15 जलैुपयत  आरिक्षत 

करुन िनयोजन  करण्यात येते.  

जलसंपदा िवभागातील  मोठे, मध्यम  व लघ ुपाटबंधारे क पाच्या लाभक्षेतर्ातील लाभधारक व 

शासन यंतर्णा  हे एकमेकांच्या संपकार्त आ यास  एकमेकांचे न  नीट समजनू  घेऊन, ससंुवाद  घडून 

त्यांचा िंसचन यव थापनात सहभाग वाढिवण्याच्या दृ टीने  क प  कालवा स लागार सिमती  थापन 

करण्यात येते.  याकिरता मो ा क पांच्या काल यासाठी  कायर्कारी अिभयंता यांचे अध्यक्षतेखाली  

मध्यम  क पांसाठी उप अिभयंता यांच्या अध्यक्षतेखाली  कालवे स लागार सिमती असते.  कालवा 

स लागार सिमतीमध्ये लाभक्षेतर्ातील सवर् िनवार्िचत िवधानसभा/ िवधानपिरषद सद य, साखर 

कारखान्याचे अध्यक्ष, बागायतदार, अनसुचूीत जाती / जमाती, अ प संख्यांक जमाती आिण आिर्थक 

दृ टया दबुर्ल िवभागाचा  त्येकी एक ितिनधी  या  अशासकीय सभासदांचा त्याच माणे योजना 

अिधकारी,  कृषी िवकास अिधकारी या शासकीय  सभासदांचा अंतभार्व असतो.   कालवा स लागार 

सिमतीमाफर् त  त्या त्या वषीर्चा खरीप, र बी व उन्हाळी हंगामातील पाण्याच्या आवतर्नाबाबतचा  कायर्कर्म 

िनि चत करण्यात येतो. खरीप हंगामासाठी धरणातील पाणी उपल धता व लाभक्षेतर्ातील शेतकऱ्यांची 

मागणी िवचारात घेवून िंसचनासाठी पाणी िदले जाते.   
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लाभधारक  शेतकऱ्याने  कायर्कारी अिभयंत्यानी जाहीर केले या कटनानसुार िंसचनासाठी 

पाणी मागणीकिरता  िविहत नमनु्यात पाणी मागणी अजर् संबंिधत शाखा अिधकाऱ्याकडे  करणे आव यक 

असते. पाणी अजर् मंजरुीनंतर मंजरू मागणीपतर्क तयार करण्यात येते. तद्नंतर पाण्याचे पास देणे व 

त्यानसुार त्यक्ष पाणी वाटप करण्यात येते. िंसचनासाठी पाणी परुवठा करताना  शेजपाळी  पध्दतीनसुार  

काल याच्या /िवतरीकेच्या  पचु्छ  भागाकडून  कर्मश: शीषर् भागाकडे  िंसचन करण्यात येते.   ाथिमक 

िंसचन आराख ानसुार  काल यावरील  लघ ु िवतिरकेवर  योग्य माणात  पाणी  परुवठा  होण्याच्या 

दृ टीने अिधक  तपशीलवार वेळापतर्क तयार करण्यात येते. त्या वेळापतर्काची क पना जाहीर कटना ारे  

लाभधारकांना देण्यात येते.   

कालवा सरुु असताना संबंिधत कालवा अिधकाऱ्यामाफर् त त्यावर िनयंतर्ण ठेवण्यात येते.    

पाण्याचा अप यय टाळण्यासाठी, कालवे व िवतरीका  मधनू पाणी नाश होणार नाही याकिरता  यत्न केले 

जातात. आवतर्न कालावधीत कालवा सतत चाल ूअस याने  िदवसा  तसेच  रातर्ी सधु्दा शेतकऱ्यांनी 

वेळापतर्कानसुार  िंसचन करावे अशी अपेक्षा आहे. तथािप, अजनूही  रातर्ीचे िंसचन  करण्यास शेतकरी 

तयार  नस याने पाण्याचा काही माणात नाश होतो ही व तिु थती  आहे.  वहन काळात   सवर् अिधकारी 

लाभक्षेतर्ास  वारंवार भेट देवून  अनिधकृत वापरावर  िनयंतर्ण ठेवण्याचा यत्न करतात. काल यातनू 

वाह सरुु  असताना वाह मापकामाफर् त पाण्याचा िवसगर्  मोजण्यात येतो.  हंगामा दर यान   त्यक्ष 

िंसचन के्षतर्ाची िपकवार  मोजणी करण्यात येऊन  िविहत दराने पाणीप ी  आकारणी करण्यात येते. िविहत 

मदुतीत पाणीप ीचा भरणा लाभधारकांनी करणे अपेिक्षत आहे.  

वातंत्र्यपवूर् काळात कोकण, पि चम महारा टर् व उ र महारा टर् देशात मुंबई पाटबंधारे 

अिधिनयम-1879 अन्वये, मराठवाडा देशात हैदराबाद पाटबंधारे अिधिनयम-1357  फसली अन्वये तर 

िवदभार्त  मध्य ांत  पाटबंधारे अिधिनयम-1931 अन्वये िंसचन यव थापन  करण्यात येत होते.  

राज्यातील सवर् देशामध्ये िंसचन यव थापन कायर्पध्दतीमध्ये समानता व ससुतूर्ता आणण्याच्या 

दृ टीने  महारा टर्  िंसचन कायदा-1976 पािरत करण्यात आला. त्यानंतर राज्य शासनाने पाणी वापर सं था 

किरता वतंतर् कायदा महारा टर् िंसचन पध्दतींचे शेतकऱ्यांकडून यव थापन (MMISF) अिधिनयम-

2005 पािरत  केला.  वरील काय ानसुार  सध्या राज्यातील िंसचन यव थापन करण्यात येते. 

3.7.3. राज्य तरीय क पांच्या जलाशयातील पाण्याचा साठा व पाणीवापर    

 राज्य तरीय क पांच्या  जलाशयातील  2001-02 ते 2010-11 मधील  पाणीसाठा व  पाणीवापर  यांचा      

तपशील पढुील तक्त्यामध्ये िदला आहे. 
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(दलघमी) 
अ. 
कर्. 

वषर् 
 

 

क पीय 
(संकि पत) 
पाणीसाठा 

15 
ऑक्टोबचा 
उपयकु्त 
साठा 

उपयकु्त
साठयाची 
टक्केवारी 

बा पीभ
वन यय

िंसचना-
किरता 
पाणी 
वापर 

िबगर िंसचना किरता व इतर पाणीवापर एकूण
पाणी 
वापर  

 
    िपण्यासठी औ ोिगक इतर एकूण 

1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12
1 2001-02 28062 17817 63 -- 12346 2558 707 715 3980 16326 
2 2002-03 28715 18936 66 -- 12965 2851 633 752 4236 17201
3 2003-04 28840 16941 59 -- 10569 3058 445 1287 4790 15359
4 2004-05 28889 18298 63 -- 10603 3037 478 1345 4860 15463 
5 2005-06 29110 24860 85 -- 13689 2908 422 1596 4926 18616 
6 2006-07 29531 27309 92 4481 16630 2528 521 1245 4294 25404 
7 2007-08 30153 25489 84 4481 16413 2802 581 2157 5540 26434 
8 2008-09 33071 24803 75 4074 15517 3445 575 1755 5775 25366
9 2009-10 33211 19366 58 3972 12113 3351 610 1002 4763 20848
10 2010-11 33385 27309 82 5383 15447 3260 656 1960 5876 26706

टीप : 1) वषर् 2001-02 ते 2008-09 पयर्न्त एकूण पाणीवापरामध्ये बा पीभवन आिण पाझर याचा समावेश नाही.  सन 2009-10 ते     
               2010-11 च्या एकूण पाणी वापरात बा पीभवन यय समािव ट आहे.  

2) पाणी वापराची आकडेवारी 30 जनू अखेरपयतची आहे. 2007-08 ते 2009-10 मध्ये  पावसा यापवूर्  येवामळेु  उपयकु्त सा ापेक्षा 
वापर जा त  िदसतो. 

 
 

3.7.4. िंसचन व िबगर िंसचनाकिरता पाणी वापर  

 आजिमतीला िंसचन व िबगर िंसचनासाठी त्यक्ष पाणी वापरावरुन िंसचन पाणी वापर समुारे 72 टक्के 

इतका असनू िबगर िंसचन पाणी वापर समुारे 28 टक्के इतका आहे.  िबगर िंसचन पाणीवापरामध्ये  

िपण्यासाठी,  औ ोिगक पाणीवापर असे एकूण दोन भाग पाडतात. या यितिरक्त इतर कारणासाठी 

(उदा.गणेश िवसजर्न, यातर्ा इ.) देिखल पाणीवापर होतो. शासनाने ततृ केले या जलिनतीनसुार 

िपण्यासाठीच्या पाणी वापरास थम ाधान्य िदलेले आहे.  त्यानसुार लोकांच्या गरजा व क्षेितर्य पिरि थती 

ूकल्पाचं्या जलाशयातील पाण्याचा साठा व पाणीवापर
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िवचारात घेऊन, ज्या िठकाणी िपण्याच्या पाण्याचे दिुर्भक्ष आहे अशा गावांना िपण्याचे पाणी उपल ध हावे 

यासाठी क पातील पाणी नदी ारे सोडण्यात येते. अशावेळी  पाण्याचे बा पीभवन व वहन यय जा त 

होतो. वाढते नागरीकरण व औ ोिगकरणामळेु  िबगर िंसचन पाणी वापरामध्ये भिव यात मोठी वाढ 

होण्याची  शक्यता असनू त्यामळेु िंसचनाच्या पाण्यात कपात अपिरहायर् आहे. 

 

3.7.5. राज्यातील क पांचे हंगामिनहाय िंसिचत के्षतर् 

पाटबंधारे क पाचा अहवाल तयार करताना कृषी िवभागाच्या स याने  हंगामिनहाय  िपक रचना 

िवचारात घेतली जाते. त्यक्षात  अि तत्वात असलेली िपक रचना पाण्याची उपल धता, शेतक-यांच्या  

िपक िनवडीवर  व शेतमालाला िमळणाऱ्या बाजारभावावर अवलंबनू असते.  खरीपासाठीचा पाणीवापर 

हा ामखु्याने पावसावर अवलंबनू असतो. पावसाळयात पाऊस कमी असला िंकवा अिनयिमत असला 

तरच  खरीपासाठी पाण्याची मागणी होते. ामखु्याने िंसचनाकिरता पाण्याची होणारी मागणी ही र बी आिण 

उन्हाळी  या  हंगामासाठी होते. त्यामळेु या हंगामातील िंसिचत क्षेतर् हे त्या लाभक्षेतर्ात अि तत्वात 

असले या पीकपध्दतीचे िनदशर्क ठरते. र बी, उन्हाळी, दहंुगामी आिण बारमाही हंगामाच्या के्षतर्ात होणारी 

वाढ िंकवा घट ही िंसचनाकिरता उपल ध असणाऱ्या पाण्याच्या वाढी वा घटीवर तसेच लाभक्षेतर्ात 

अि तत्वात असले या िपकपध्दतीवर अवलंबनू आहे.  

 िंसिचत के्षतर्ाची त्यक्ष मोजणी ारे गणना  करण्यात येते. राज्याच्या िंसचन क्षेतर्ात  मो ा 

माणात वाढ  झाली आहे. मातर् त्या माणात िंसचन यव थापनासाठी  असणाऱ्या मनु यबळामध्ये वाढ न 

झा याने  त्यक्ष  के्षतर् मोजणीमध्ये अडचणी िनमार्ण होतात. यासाठी सदुरूसंवेदन तंतर्ा ारे (Remote 

Sensing) ऊसासारख्या पीकक्षेतर्ाची  मोजणी मेरी,  नािशक व महारा टर् सदुरूसंवेदन कदर्, नागपरू 
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(MRSAC) सं थेमाफर् त करण्यात येत आहे. भिव यात सदुरूसंवेदन तंतर्ा ारे के्षतर् मोजणी व आकारणी 

करण्याचे धोरण  ि वकारण्याबाबत  िवचार करता येऊ शकेल. 

 क प कायार्िन्वत झा यावर क पांच्या समादेश क्षेतर्ातील िविहरींची वाढ होऊन  

िविहरीवरील िंसिचत के्षतर्ात वाढ झालेली िदसनू येते. पाटबंधारे अिधिनयम-1976 च्या कलम 2 नसुार 

िंसचीत क्षेतर्ात काल यावरील, जलाशय व काल यावरील उपसा,  नदीना यावरील उपसा व क पांच्या 

लाभक्षेतर्ातील िविहरीवर िभजणारे क्षेतर् यांचा अंतभार्व होतो. िदनांक 17.06.2009 च्या  शासन 

िनणर्यानसुार  लाभक्षेतर्ातील िविहरीवरील िंसिचत के्षतर्ास पाणीप ी आकारण्यात येत  नाही.  

क प क्षेतर्ातील िंसिचत क्षेतर् हे क पातील त्यक्ष उपयकु्त पाणीसाठा व िनयोिजत पाणी 

वापरावर अवलंबनु असते. क प अहवालात कि पय उपयकु्त पाणीसाठा व वािर्षक पाणी वापरातनू 

िनमार्ण होणारी अंितम िंसचनक्षमता याबाबत अंदाज दशर्िवलेला असतो. त्यामळेु  िंसचनके्षतर्ाचे साध्य 

िवचारात घेतांना त्याची सांगड क पातील त्या त्या वषीर् त्यक्ष उपल ध उपयकु्त पाणीसाठयाशी घालणे 

योग्य ठरते. जा तीत जा त के्षतर्ाला िंसचनाची सिुवधा उपल ध करुन कृिष उत्पादनात भरीव वाढ करणे हे 

िंसचनाचे  उि ट आहे. त्यामळेु उपल ध पाणीसाठयाचे िनयोजन करतांना जा तीत जा त के्षतर् 

िंसचनाखाली कसे आणता येईल हा िवभागाचा यत्न असतो.  

3.7.6. लाभधारकांच्या पाणीवापर सं थेमाफर् त िंसचन यव थापन 

राज्य शासनाने जलैु 2001 मध्ये मोठे, मध्यम व लघ ुपाटबंधारे क पांच्या लाभक्षेतर्ामध्ये पाणीवापर सं था 

थापन करण्याचे धोरण िनि चत केले आहे. जल यव थापनामध्ये  शेतकऱ्यांचा  सहभाग ही  संक पना  

ितनशे-साडेतीनशे  वषार्ंपवूीर्  नािशक, धळेु िज ातील  फड िंसचन पध्दत, िवदभार्तील  मालगजुारी तलाव  

इ. िठकाणी   परंपरेने अि तत्वात होती.  पाणी वापर सं था थापन  के यावर  क प आपला आहे व 

धरणातील पाणी आपले आहे ही  जाणीव  शेतकऱ्यांमध्ये  िनमार्ण होण्यास मदत  होते.  शासनाने  

महारा टर्  िंसचन पध्दतीचे  शेतकऱ्यांकडून  यव थापन अिधिनयम-2005 पािरत  करुन पाणी वापर 

सं थाना कायदेशीर बळकटी िदली आहे. 

पाणीवापर सं था थापन के याने लाभधारकांना  पाण्याचा हक्क,  िपक रचनेचे वातंत्र्य,  

खातर्ीलायक  वेळेवर  व पुरेसा पाणीपरुवठा  होतो.  तसेच पाझर िंसचनावर आकारणी केली जात 

नस याने िविहरींची संख्या वाढून िठबक व तुषार िंसचनाचा वापर वाढतो. त्यामळेु पाण्याच्या वापरात बचत 

होते. सं थेला घनमापन पध्दतीने  पाणी  उपल ध होत अस याने,  काटकसरीने पाणीवापर  के यास 

पाणीप ीमध्ये सधु्दा बचत  होऊ शकते.   पाणी वापर सं थेवर  सभासद  तसेच िबगर सभासद यांचेकडून  

पाणी अजर् घेणे, मंजरू मागणीपतर्क तयार करणे, पाण्याचे पास  देणे व त्यानसुार त्यक्ष पाणीवाटप करणे, 

के्षतर्ाची मोजणी करणे, पाणीप ीची देयके तयार करुण घेणे, पाणीप ी वसलुी करणे, चारी व शेतचारी  

त्येक हंगामापवूीर्  तपासणी करणे, िहशेब व न दी  िनयिमत  ठेवणे,  िनयिमतपणे  बैठका घेणे, िशक्षण, 

भेटी,  सहली आयोिजत  करणे, वादिववाद िनमार्ण झा यास  ते सोडिवणे व जलसंपदा िवभागाच्या 
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अिधकाऱ्यांना सहकायर्  करणे, तसेच पाण्याशी  िनगडीत   कायर्कर्म राबिवणे इ.  जबाबदाऱ्या  आहेत.  

सभासदांनी  कमीत कमी  पाणी लागणाऱ्या  व  अिधक उत्पन्न देणाऱ्या िपक रंचनेचा अवलंब  के यास 

पाणीवापर  सं था ही मो ा माणात  फायदेशीर ठरते. पाणी वापर सं थांच्या पदािधकाऱ्यांना जल व कृषी 

यव थापनाबाबत िशक्षण जल व भमूी यव थापन सं था, औरंगाबाद  या सं थेमाफर् त  देण्यात येते. 

             राज्यात जनू 2011 अखेर 48.25 लक्ष हेक्टर िंसचन क्षमता िनमार्ण झाली आहे. राज्यात 11.41 

लक्ष हेक्टर के्षतर्ावर 2920 पाणीवापर सं था त्यक्ष कायर्रत आहेत. या यितिरक्त 4.96 लक्ष हेक्टर 

के्षतर्ावर 1333 पाणीवापर सं था न दणीकृत आहेत. तसेच 1.07 लक्ष हेक्टर के्षतर्ावर 300 पाणीवापर 

सं था करारबध्द झाले या आहेत. उवर्िरत िनिर्मत िंसचन क्षमतेवर पाणी वापर सं था थापन करुन 

यव थापनास ह तांतिरत करण्याचे िनयोजन आहे.  बांधकाम सरुु असले या क पांच्या बाबतीत 

लाभक्षेतर्ावर पाणी वापर सं था िनमार्ण करुन त्यांच्या सहभागानेच िवतरण णालीच्या कामांची आखणी  

के यानंतर त्यक्ष बांधकाम करण्याचे शासनाचे धोरण आहे.   

शासन िनणर्य िद.22 जनू 2007 अनसुार पाणी वापर सं थेने त्यांच्या कायर्के्षतर्ातील पाणीप ी 

वसलू करुन शासनाकडे जमा केले या रक्कमेच्या 75 ते 93 टक्के इतकी रक्कम िविवध तरावरील  

पाणी वापर सं थांना अनदुान हणनू देण्याचा िनणर्य घेण्यात आला आहे.  

3.7.7. पणूर् झाले या क पांचे यव थापन  

क पीय िंसचन क्षमते माणे त्यक्ष िंसचनाचे उ ी ट साध्य करण्याच्या दृ टीने धरण, कालवे व 

तद्नषंुिगक कामांची देखभाल व दरुु ती िनयिमतपणे करावी लागते. काल यामध्ये सततच्या चालनामळेु 

गवत वाढणे, गाळ साचणे, काल याच्या भरावाची व बांधकामाची  क्षती होणे या सवर् बाबींचा िवतरण 

यव थेवर िवपिरत पिरणाम होतो.  त्यामळेु क पांची कायर्क्षमता व िंसचन के्षतर् कमी होते.  तसेच धरण 

सरुके्षच्या  दृ टीने  दरुु तीची कामे  आव यक ठरतात. पाटबंधारे क पाच्या पिररक्षणामध्ये िनयिमत 

देखभाल  व दरुु तीची कामे करण्यात येतात.  

3.7.8. राज्यातील पाटबंधारे महसलू :  

िंसचन व िबगर िंसचन पाणीप ीच्या 1998 मध्ये िनि चत करण्यात आले या दरानसुार िमळणारा वािर्षक 

महसलु व पाटबंधारे क पावर होणारा पिररक्षण व दरुु तीचा खचर् या दोन्हीमध्ये  तफावत होती. पाटबंधारे 

क पाच्या देखभाल व दरुु तीसाठी आव यक असलेला िकमान िनधी पाणीप ी वसलुीतनू िमळावा अशा 

वरुपाच्या िव  आयोग, िंसचन आयोग आिण रा टर्ीय जल धोरण यांच्या िशफारशी िवचारात घेऊन 

िंसचन व िबगर िंसचन पाणीप ीचे दर स टबर 2001 मध्ये सधुािरत करण्यात आले. तसेच पाणीप ी 

वसलुी अिधक पिरणामकारक करण्याबाबत के्षितर्य तरावर तसेच शासन तरावर िवशेष यत्न करण्यात 

आले.  
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  सन 2001-02 पयत पिररक्षण व दरुु ती आिण आ थापना यावरील  खचर् पाणीप ीवसलुी 

मधनू भागत न हता.  मातर् 2002-03 या वषार्पासनू पाणीप ी वसलुीत वाढ होत आहे व सदर रकमेतनु 

पिररक्षण व दरुु ती वरील खचर् पणूर्त: भागवला जात आहे.  

 

 
 

3.7.9. जलसंप ी के्षतर्ातील सधुारणा  

िविवध खोऱ्यातील पाण्याची उपल धता, लागवडीयोग्य जमीन, भजूलाची वाढ, पाणलोट क्षेतर् िवकासामळेु 

त्यात पडणारी भर, आधिुनक िंसचन तंतर् व शेतीवरील पाणीवापर यव थेतील सधुारणा या सवार्ंचा िवचार 

करुन िनिर्मत िंसचनक्षमता व वापर वाढिवण्याच्या दृ टीने िंसचन यव थापनात िविवध सधुारणा 

राबिवण्यात येत आहेत. आज देशभरातील सवर्च राज्यातील जल क प आिण िवशेषत: िंसचन क प 

संकर्मण कालखंडातनू जात आहेत.  महारा टर् देखील याला अपवाद नाही.  िंसचन िवकास योजनाबध्द 

करण्यासाठी  गे या 10 वषार्त राज्याने महत्वाच्या सधुारणा घडवून आण या. त्याचा सारांश पढुील माणे 

आहे.  

3.7.10. जलिनती    

जलसंपदा िवभागाने जलैु,2003 मध्ये राज्याची जलनीती घोिषत केली. देशाची जलनीती एि ल,2002 

मध्ये सतृ करण्यात आलेली आहे. जलनीती िनि चत करणारे महारा टर् हे देशातील अगेर्सर राज्य आहे. 

राज्याने ि वकारले या जलिनतीची मखु वैिश टये पढुील माणे आहेत. 

 

पाटबंधारे क पावरील पिररक्षण व दुरू ती खचर् आिण पाणी वसुली
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• पाणीवापराचा अगर्कर्म पढुील माणे िनि चत केलेला आहे. 

1. पशधुनासह िपण्यासाठी पाणी, तसेच शीतकरण, आरोग्य आिण वच्छतािवषयक गरजा यासाठी 

घरगतुीवापर. 

2. औ ोिगक वािणिज्यक वापर व कृषी  उत्पादनावर आधारीत उ ोगासाठी वापर,  

3. कृषी व  जलिव तु. 

                  4. पयार्वरण व करमणकु यासाठीचा वापर . 

                  5. इतर सवर् कारच्या  वापरासाठी. 

• िंसचन यव थापनात लाभधारकांचा सहभाग अिनवायर् केला जाणार असनू काय ाने अिधकार 

िदले या पाणीवापर सं थांना िंसचन यव थापन ह तांतरीत करण्याचे धोरण िनि चत केले आहे. 

• पाणीवापर सं थाना पाणी हक्काचा कोटा िनि चत करणे व त्यानसुार अंमलबजावणी करणे 

• पाणीवापर मोजणी घनमापन पध्दतीने करणे व वापरले या पाण्याच्या मोजमापावर आधारीत 

पाणीप ी ठरिवणे. 

• शेतकरी व लोक ितिनधी यांचेकडून िंसचनाकिरता पाणी वापराचा ाधान्यकर्म हा  िपण्याच्या 

खालोखाल असावा अशी मागणी  सातत्याने होत होती. शेतकऱ्यांचे िहत िवचारात घेऊन 

िद.18.05.2011 च्या  िनणर्यान्वये शासनाने पाणी वापराचा ाधान्यकर्म खालील माणे केला आहे. 

1. पशधुनासह िपण्यासाठी पाणी, तसेच शीतकरण, आरोग्य आिण वच्छतािवषयक गरजा यासाठी 

घरगतुीवापर. 

2.  कृषी (िंसचनाकरीता पाणी वापर)  

3.  औ ोिगक वािणिज्यक वापर व कृषी  उत्पादनावर आधारीत उ ोगासाठी वापर, जलिव तु.  

4. पयार्वरण व करमणकु यासाठीचा वापर . 

 5. इतर सवर् कारच्या  वापरासाठी. 

3.7.11 महारा टर् जलसंप ी िनयमन ािधकरण- (MWRRA)   

 महारा टर् जलसंप ी िनयमन ािधकरण अिधिनयम मे 2005 मध्ये पािरत करण्यात आला. या 

अिधिनयमानसुार,  राज्यातील उपल ध जलसंप ीचे पाण्याच्या हक्कदारांमध्ये समन्यायी वाटप करणे, 

पाणी हक्काचा कोटा िनधार्िरत करणे व पाणी वापराचे ठोक दर ठरवणे इत्यादी काय ािधकरणाच्या कके्षत 

येतात. ऑग ट 2005 मध्ये ािधकरणाची  थापना झाली.  जलके्षतर्ात अशा कारचे ािधकरण थापन 

करणारे महारा टर् हे देशातील पिहलेच राज्य आहे.  या ािधकरणाची मखु कामे खालील माणे आहेत-- 

• (अ) खोरे/ क प तरावर िविवध वगार्तील वापरकत्यार्ंमध्ये पाणीवापराच्या हक्काचा कोटा      

        िनि चत करणे, िनयमन करणे आिण वाटप करणे. 

• (ब)  पाणीवापराच्या हक्कांचे हंगामी/वािर्षक िनयमन करणे. 
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• (क) पाण्याच्या िविवध वापरासाठी पाणीप ीचे दर िनि चत करण्यासाठीची यव था बसिवणे व  

       त्याचे िनयमन करणे.  

• (ड) सन  2010 ते 2013 साठीचे ठोक जलदर महारा टर् जलसंप ी िनयमन ािधकरण यांनी िदनांक     

      30 मे, 2011 रोजी  िनि चत केले आहेत.  

3.7.12. महारा टर् शेतक-यांकडून िंसचन पध्दतीचे यव थापन अिधिनयम 2005 - (MMISF) 

सहभागी िंसचन यव थापनाचा पुर कार करण्याचा धोरणात्मक िनणर्य जलसंपदा िवभागाने जलैु 2001 

मध्ये घेतला.  त्या धोरणाच्या पाठपरुा यासाठी महारा टर् शेतक-यांकडून िंसचन पध्दतीचे यव थापन 

अिधिनयम-2005 करण्यात आला आहे. या काय ाच्या भावी अंमलबजावणीसाठी िनयम तयार 

करण्यात आलेले आहेत.  त्यानसुार िंसचन यव थापनात लाभधारकांचा सहभाग अिनवायर् करण्यात 

आला असनू पाणीवापर सं थांना िंसचन यव थापन ह तांतरीत करण्याचे धोरण  िनि चत  केले आहे.  

पाणीवापर सं थाना पाणी हक्क िनि चत करणे व त्यानसुार अंमलबजावणी  करणे,   घनमापन पध्दतीने  

िंसचनाकिरता पाणी परुवठा करणे,  वापरले या पाण्याच्या मोजमापावर  पाणीप ी आकारणी करणे इ. 

बाबी  अिधिनयमामध्ये अंतभूर्त आहेत.  

पाणी वापर सं थेमध्ये  सवर् भागातील  शेतकऱ्यांना ितिनिधत्व  देण्यासाठी  समादेश के्षतर्ाची 

शेवट, मध्यम व शीषर्  या भागामध्ये िवभागणी करुन, सवर् भागातनू सारख्या माणात  पदािधकाऱ्यांची  

िनवड यव थापन सिमतीवर करण्यात येते. शेवटच्या भागातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी 

यव थापन सिमतीच्या अध्यक्षपदी थम 2 वषार्ंचा कालावधीकिरता शेवटच्या भागातील  

पदािधकाऱ्यांची िनवड करण्यात येते. तद्नंतर मध्य व शीषर् भागातील पदािधकाऱ्यांना संधी देण्यात येते. 

त्याच माणे यव थापन सिमतीमध्ये  मिहलांना 33 टक्के ितिनधीत्व देणे काय ाने बंधनकारक आहे. 

3.7.13  िंसचन ि थतीदशर्क अहवाल, ि थर िचन्हांकन अहवाल व जललेखा अहवाल  

  पाटबंधारे क पांच्या कायर्क्षमतेमध्ये सधुारणा हावी तसेच िंसचन के्षतर्ातील कामिगरीमध्ये अिधक 

पारदशर्कता यावी. यासाठीच्या यत्नाचा भाग हणनू वािर्षक िंसचन ि थतीदशर्क अहवाल (Irrigation 

Status Report), पाटबंधारे क पांचे ि थरिचन्हांकन अहवाल (Benchmarking Report), जललेखा 

अहवाल (Water Auditing Report) इत्यादी िनयिमतपणे कािशत करणे चाल ूकेले आहे. 

िंसचन ि थतीदशर्क अहवालामध्ये िनिर्मत िंसचनक्षमता, पाण्याची उपल धता, हंगामिनहाय 

िंसचन, िंसचन व िंसचनेतर पाणी वापर, पाणीप ीची आकारणी व वसलुी या सारखी मािहती समािव ट 

करण्यात येते. 

राज्यातील धरणांमधनू उपल ध झालेला पाणीसाठा कशा रीतीने वापरला गेला याची मािहती 

जललेखा अहवालावरुन िमळते.  जललेखा अहवाल (2009-10) एि ल,2011 मध्ये कािशत करण्यात 

आला आहे.  यामध्ये 57 मोठे, 203 मध्यम आिण 1974 राज्य तर लघ ु क प अशा एकूण 2234 

क पांचा  समावेश  करण्यात आलेला आहे.  
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ि थरिचन्हांकन अहवालामध्ये क पांची कामिगरी कशी झाली आहे हे लक्षात आणनू देतानाच 

सधुारणेस वाव असणा-या क पांची कामिगरी कशी सधुारता येईल याब ल िनदशके िनधार्िरत 

करण्यात आलेली आहेत. सरुुवातीस 10 दशर्कांच्या आधारे 84 क पांचे ि थरिचन्हांकन करण्यात 

आले.  क पांच्या व दशर्कांच्या संख्येत वाढ करण्यात येवून सन 2009-10 मध्ये 11 दशर्कांचे आधारे 

1268 क पांचे ि थरिचन्हांकन करण्यात आले आहे.  तसेच 7 मोठया क पावरील िनवडक 12 

पाणी वापर सं थांचे ि थरिचन्हांकन करण्यात आले.  सन 2009-10 चा ि थरिचन्हांकन अहवाल 

एि ल,2011 मध्ये कािशत करण्यात आला.   

या यत्नांची न द देश पातऴीवर घेण्यात आली असनू याचे अनकुरण इतर राज्यांनी 

करण्याबाबत कदर् शासनांने सचूना िद या आहेत. 

3.7.15 महारा टर् जलके्षतर् सधुार क प  

 राज्यात िंसचन िवकासाचा इितहास तसा जनुा आहे. पणूर् झाले या मोठया-मध्यम व ल.पा. क पांची 

दरुु ती, आधिुनकीकरण करुन िंसचन णाली सिु थतीत आणणे, शेतकऱ्यांच्या यव थापनातील 

सहभागाने त्यांचे उत्पन्न वाढिवणे यादृ टीने जागितक बकेँच्या सहा याने महारा टर् जलके्षतर् सधुार क प 

राबिवण्यात येत आहे. रु.1860.60 कोटीच्या या कायर्कर्मात 286 पणूर् झाले या क पावरील 6.70 

लक्ष हेक्टर लाभके्षतर् पुन: थािपत करण्याबरोबरच 291 धरण सरुिक्षततेची कामे अंतभूर्त करण्यात आली 

होती. जागितक बकेँकडून एकूण रु.1535 कोटी अथर्सहा य ा त होणे अपेिक्षत आहे. महारा टर् जलक्षेतर् 

सधुार क पावर माचर् 2012 अखेर रु.1316.43 कोटी हणजेच एकूण क प िंकमतीच्या 71 टक्के 

इतका खचर् झालेला असनू जागितक बकेँकडून रु.1004.21 कोटी इतक्या खचार्ची ितपतूीर् झाली आहे. 

आतापयत 161 योजनांची कालवा पनु: थापना  कामे, 216 क पांची धरण सरुक्षा कामे पणूर् झालेली 

आहेत. 764 पाणी वापर सं थांना िवतरण णाली पढुील यव थापन व देखभालीसाठी ह तांतरीत 

करण्यात आली आहे. पाणी वापर सं थांतफ फक्त त्यांच्या कायर्के्षतर्ात करण्यात येणाऱ्या थापत्य 

कामाकिरता रुपये 500 ित हेक्टर (रुपये 200 ितहेक्टर रोख व रुपये 300 ितहेक्टर रोख िंकवा 

मजरूीच्या वरुपात ) इतक्या खचार्च्या मयार्देत सहभाग आहे. कालवा पनु थार्पनेच्या कामावर  

देखरेखीसाठी  कंतर्ाट  यव थापन सिमती (Contract Management Committee)  थापन करण्यात 

आली आहे. या सिमतीमध्ये पाणी वापर सं थांचे  दोन ितिनधी असनू  िनिवदा िनि चतीपासनू ते काम 

पणूर् होईपयतच्या िकर्येमध्ये   सिमतीचा सहभाग  असतो.  

जागितक बकेॅच्या मान्यतेने िनयकु्त केले या तर्य थ सिनयंतर्ण व मु यांकन अिभकरणाने 

केले या अ यासानसुार,  क पाच्या अंमलबजावणीमळेु पाणी वापर कायर्क्षमता (Water Use 

Efficiency) 78.5 हेक्टर ित दशलक्ष घ.मी. वरून 105 हेक्टर ित दशलक्ष घ.मी. झाली आहे. तसेच 

सन 2004-05 च्या िंकमत पातळीनसुार कृिष उत्पन्न रु.3532 ित सह तर् घ.मी. वरून 5032 ित 

सह तर् घ.मी. एवढे वाढले आहे. 
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3.7.16  रा टर्ीय दृ टीके्षपात राज्यातील िंसचन यव थापन 

 जल व िंसचन यव थापनातील सधुारणांमध्ये   महारा टर् राज्य नेहमीच आघाडीवर रािहले आहे. पाणी 

िनयोजन,  त्यक्ष िंसचनाकिरता पाणीपरुवठा, िंसचन क्षेतर्ाची  मोजणी, पाणीप ी  आकारणी व वसलुी इ. 

िंसचन यव थापना संदभार्त सवर् बाबी जलसंपदा िवभागांमाफर् त  पार पाडण्यात येतात. राज्यातील 

िंसचन  यव थापन कायर्पध्दतीचा अ यास करण्यासाठी  इतर राज्यातील अिधकारी व शेतकरी 

राज्यातील क पांना भेट देतात.    

िंसचन यव थापनामध्ये लोकसहभाग  वाढिवण्याकिरता राज्याने  पाणीवापर सं था थापन 

करण्याचे धोरण वीकारले आहे.  पाणीवापर सं थांना   कायदेशीरदृ ा   सक्षम करणे  तसेच न दणी 

िकर्या जलसंपदा िवभागामाफर् त करणे, न दणीमध्ये सलुभता आणणे  याकिरता वतंतर् कायदा 

(MMISF Act 2005) करण्यात आला.  हा कायदा  देशपातळीवर पाणीवापर सं था संदभार्त गत  व 

परुोगामी आहे.    पाणीवापर सं थांना  घनमापन  पध्दतीने पाणी परुवठा करण्यात येतो.  अशा कारच्या 

यव थेची सरुुवात महारा टर् राज्यात झाली.  त्याच माणे पाणीवापर सं थांना पाणी वापर हक्क दान 

करण्यात येतात.  महारा टर् जलसंप ी  िनयमन ािधकरण (म.ज.िन. ा.)  काय ान्वये  आता पाणीवापर 

हक्क देणे व त्याच्या  अंमलबजावणीबाबतचे संिनयंतर्ण  ािधकरणामाफर् त  करण्यात येते. पाणीवापर 

सं थांना  आिर्थकदृ ा  सक्षम करण्यासाठी पाणीवापर सं थांनी जमा केले या पाणीप ीपैकी   93 टक्के 

पयत   रक्कमेचा परतावा  देण्यात येतो.  अशा कारे परतावा देणारे  महारा टर् राज्य  देशपातळीवर  थम  

राज्य आहे.   

पाणीवापर सं थांमध्ये  कायर्क्षमता व उत्पादकता वाढिवण्याकिरता राज्य पातळीवर 7 लक्ष 

रुपयापयत तर  ादेिशक  पातळीवर 3 लक्ष रुपयापयत  पाणी वापर सं थांना दरवषीर् पणु्य लोक 

अिह याबाई  होळकर पाणीवापर सं था यव थापन परु कार दान करण्यात येतात. त्यामळेु पाणी वापर 

सं थामध्ये िनकोप  पधार् वाढीस लागली  आहे.   एकंदरीत  राज्याचे पाणीवापर सं थांचे मॉडेल 

देशपातळीवर आदशर् असे आहे.  

िविवध पाणीवापराकिरता पाणीप ीचे  दर  2005 पयत  राज्य शासनामाफर् त  िनि चत करण्यात 

येत  होते.  म.ज.िन. ा. ची थापना झा यानंतर  पाणीप ीचे दर  ािधकरणा ारे  सवर् पाणी वापरकत्यार्ंशी 

स लामसलत करुन  अंितम करण्याची तरतदू  करण्यात आली आहे.  मागील 9 वषार्ंपासनू  राज्यातील 

िंसचन  क पांच्या  देखभाल व दरुु तीचा खचर् पाणीप ी वसलुीतनू  भागिवण्यात येतो. अशा कारे 

सातत्याने देखभाल  दरुु ती खचर् पाणीप ीतनू  भागिवणारे महारा टर् हे देशात एकमेव राज्य  आहे.  

  महारा टर् राज्याने  जलक्षेतर्ामध्ये  परुोगामी   सधुारणा अंमलात आणनू त्याची भावी 

अंमलबजावणी केली.  त्यामळेु   िंसचन कायर्क्षमता वाढिवणे तसेच आिर्थकदृ ा क पाचे  

यव थापन   सक्षम  करणे शक्य झाले आहे.   याची दखल  योजना आयोग  तसेच 13   वा िव  

आयोगाने   घेतली आहे.  योजना आयोगाचे मा. उपाध्यक्ष यांनी  मा. मखु्यमंतर्ी, महारा टर् राज्य यांना  
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िदनांक 26 एि ल 2010 रोजी पाठिवले या पतर्ात ‘जलके्षतर्ातील  सधुारणांमध्ये महारा टर्  राज्य हे देशात  

आघाडीवर  आहे.  महारा टर्  जलसंप ी िनयमन ािधकरणाची थापना ही  देशातील जलक्षेतर्ामध्ये 

सवार्त महत्वाची सं थात्मक सधुारणा आहे.  घनमापन  पाणीप ीचे  दर िनि चत करण्यासोबतच,  खचर्  

कमी   करण्याच्या  उपाययोजना, पाणीवापर सं थांची थापना आिण त्यांचे वाढीव उ र दाियत्व या सवर् 

शंसनीय बाबी आहेत’, असे सारांशाने हटले आहे.  

एकंदरीत महारा टर् राज्य जल व िंसचन यव थापन के्षतर्ामध्ये देशात अगेर्सर राज्य आहे.  

3.8. उपसा िंसचन योजना 

3.8.1.  पा वर्भमूी व आव यकता - 

• महारा  टर् राज् याची भौगोिलक रचना वैिश टयपणूर् आहे. राज् याच् या पि चमेस अरबी समदुर्ाची 750 

िकमी. लांबीची िकनारप ी व त् यालगत स ादर्ी पवर्त रांगा आहेत.  तसेच उ रेस सातपडुा पवर्त रांगा, 

सातमाळा ड गर रांगा असनू मराठवा ामध् ये अिंजठा, बालाघाट ड गररांगा आहेत.  राज् यामध् ये 

दरवषीर् पडणा-या पावसाचे माण अितशय िवषम आहे.  पि चम िकनारप ीच् या ड गर रांगामध् ये 

2000 ते 6000 िम.मी. इतका पाउस पडतो.  या उलट अगर्णी, माण, सीना, बेनीतरुा या नदी          

खो-यातील पजर्न् यछायेच् या देशात अत् य  प  हणजे 300 ते 500 िम.मी. पाउस पडतो.  राज् यातील 

एकूण 148 तालकेु अवषर्ण वण के्षतर्ात असनू या भागात पाण् याची उपल  धता अत् यंत कमी आहे.  

त् यामळेु राज् यामध् ये दरवषीर् भभूागाच् या िवषम माणात पाणी उपल  ध होते.   हणजे ड गरी देशात 

पाण् याची अितउपल  धता असनू पजर्न् यछायेच् या, अवषर्ण वण भागात ती अत् य  प आहे. 

• या वैिश टयपणूर् भौगोिलक रचनेमळेु अवषर्ण वण के्षतर्ातील पाण् याच्या गरजा भागिवण् यासाठी 

पाटबंधारे क  पांचे िनयोजन हे त् या त् या देशातील उपल  ध पाणी व भभूागाची रचना िवचारात घेवून 

केलेले आहे.  धरणाचे जलाशय हे पाणी उपल  ध असले या भागात बांधनू अवषर्ण वण के्षतर्ातील 

पाण् याच्या गरजा भागिवण् यासाठी शक् यतो वाही  काल  या ारे पाणी पोहचिवण् याचा यत् न केलेला 

आहे.  ज् या िठकाणी वाही पध्दतीने करणे शक् य नाही त् या िठकाणी उपसा िंसचन योजने ारे पाणी 

परुवठा करण् यािशवाय पयार्य नस  यास उपसा िंसचन योजनांचे िनयोजन केलेले आहे. 

• यािशवाय राज् यातील वैिश टयपणूर् भौगोिलक/भपूृ  ठीय रचनेमळेु (जिमनीचा उंच सखलपणा इ.) ज् या 

िठकाणी लागवडीलायक क्षतेर्ास वाही प तीने िंसचन सिुवधा उपल  ध करणे शक् य नाही,  ज् या 

भागाला भौगोिलकदृ  ा उंचावर अस  याने वाही प तीने िंसचन लाभ देणे शक् य नाही, िशवाय जेथे 

वन जिमनीच् या अडचणीमळेु िंसचन सिुवधा िनमार्ण करण् यावर मयार्दा आहेत, तसेच जेथे राज् याच् या 

िह  याला आलेले पाणी वाही प तीने संबंिधत नदी खो-यात पणूर्पणे वापरणे शक् य नाही इत् यादी सवर् 

भागास  थािनक जनतेच् या व लोक ितिनधींच् या आगर्ही मागण् यांनसुार िंसचन सिुवधा उपल  ध 

करण् यासाठी उपसा िंसचन योजनांचे िनयोजन करण् यात आले आहे.  वरील माणे साक  याने िवचार 

करुन राज् याने उपसा िंसचन योजना हाती घेण् याचे धोरण  वीकारले आहे.  1972 मध् ये राज् यात 
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पडले या भीषण दु  काळाच् या समुारास लहान उपसा िंसचन योजनांचा धडक कायर्कर्म हाती घेण् यात 

आला.  यासाठी न ांवर को. प. बंधारे बांधण् याचे काम मो ा माणावर हाती घेण् यात आले. तद्नंतर 

या छो ा उपसा िंसचन योजनांच् या कायार्िन्वतीकरणाबरोबर वरील पिरि थती िवचारात घेऊन काही 

मो ा उपसा िंसचन योजनांच् या िनयोजनास देखील सरुुवात करण् यात आली.  िव  णपूरुी या 

राज् यातील पिह  या मो ा उपसा िंसचन योजनेस 1979 मध् ये तर कृ णा-कोयना या पि चम 

महारा टर्ातील मोठया उपसा िंसचन योजनेस 1984 मध्ये शासनाकडून शासकीय मान् यता देण्यात 

आ यावर कामे सरुु करण्यात आली.  उपसा िंसचन योजना ही सवर्मान् य संक  पना असनू महारा  टर् 

राज् यािशवाय देशात व देशाबाहेर मोठया  वरुपाच् या अनेक योजना हाती घेण् यात आले  या आहेत.  

महारा  टर्ाच् या शेजारील आंधर् देश, कनार्टक या राज् यांनी सु ा अनेक मो ा /िवशाल उपसा िंसचन 

योजना हाती घेत  या आहेत.  नमनु् या दाखल आंधर् देश व कनार्टक या राज्यातील 

तािवत/ गतीपथावरील उपसा िंसचन योजना खालील माणे आहेत. 

• आंधर् देश  

1.   ाणिहता च  वे ला उपसा िंसचन योजना - एकूण पाणी वापर - 160 अ जघन फुट (अघफु), एकूण   

उपसा उंची- 1343 मी., िंसचनक्षेतर् - 6.64 लक्ष हे. िंकमत रु. 40,300 कोटी (दरसचूी 2007-08), 

वीज आव  यकता - 3300 मे.व.ॅ 

2.  भीमा उपसा िंसचन योजना - एकूण पाणी वापर- 20 अघफु, एकूण उपसा उंची-114 मी., िंसचनक्षेतर्- 

0.84 लक्ष हे. िंकमत रु. 1609 कोटी (दरसचूी 2002-03).  

3.  दु मगडुम उपसा िंसचन योजना -  एकूण पाणी वापर - 20 अघफु, एकूण उपसा उंची- 463 मी., 

िंसचनक्षेतर् - 1.33 लक्ष हे. िंकमत रु. 3450 कोटी (दरसचूी 2002-03),   

4. कालवाकुतीर् उपसा िंसचन योजना - एकूण पाणी वापर - 25 अघफु, एकूण उपसा उंची-280 मी., 

िंसचनक्षेतर् - 1.02 लक्ष हे. िंकमत रु. 1766 कोटी (दरसचूी 2002-03),   

• कनार्टक  

1. िंसगतलरू उपसा िंसचन योजना - एकूण पाणी वापर - 18.55 अघफु, एकूण उपसा     

       उंची 233 मी.,  वीज आव यकता - 127 मे.वटॅ, िंसचन के्षतर् -  19,425 हे. 

2.  वनीिवलास सागर उपसा िंसचन योजना -एकूण पाणी वापर- 15 अघफु, एकूण उपसा उंची 179.76     

मी., वीज आव यकता - 255 मे.वटॅ. 

3.  सोनथी उपसा िंसचन योजना - एकूण पाणी वापर - 13 अघफु, एकूण उपसा उंची - 89 मी., एकूण 

वीज आव यकता - 26 मे.वटॅ. 

4. भीमा (सोन्ना) उपसा िंसचन योजना - एकूण पाणी वापर - 6 अघफु, एकूण उपसा उंची - 58.14 मी., 

वीज  आव यकता 7.64 मे. वटॅ, िंसचन के्षतर्  24,292 हे. 
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          अवषर्ण वण के्षतर्ातील उंच भभूागास िंसचनाचे लाभ देण् यासाठी उपसा िंसचन योजनांिशवाय  पयार्य 

नस  याने त् या हाती घेण् याची सवर्मान् य संक  पना आहे. 

3.8.2 स :ि थती व िनयोजन -    

  राज् यात सध् या िविवध महामंडळांतगर्त एकूण 55 उपसा िंसचन योजनांची कामे गतीपथावर 

असनू (2000 हे. वरील) याबाबतचा संख्यात् मक गोषवारा खालील तक् त् यात देण् यात आला आहे.  

योजनािनहाय संिक्ष  त मािहती खाली देण् यात आली आहे. 
 

अ.
कर्. 

महामंडळ गतीपथावरील
उ.िंस.यो. ची संख् या

क  पीय 
एकूण िंसचन 
क्षमता (हे.) 

जनू 2012
अखेर िनिर्मत 
िंसचन क्षमता 

(हे.) 
1 म.कृ.खो. िव.म. 20 4,86,054 87,715
2 तापी पा.िव.म. 8   2,63,029    331
3 कोकण पा.िव.म. िनरंक िनरंक िनरंक
4 िवदभर् पा.िव.म. 23 2,13,262 27,127
5 गोदावरी मराठवाडा पा.िव.म. 4   65,183 23,410
 एकूण  55 10,77,049 1,38,583

   

यािशवाय मोठया क पांचा भाग हणनू राज्याच्या सवर् भागात उपसा िंसचन योजना घेण्यात 

आ या आहेत.  उदा. कृ णा खो-यात उरमोडी क पांतगत उ.िंस.यो., तारळी क पांतगत उ.िंस.यो., 

मराठवाडयात िन न दधुना क पांतगत उ.िंस.यो., िव णपुरूी क पांतगत उ.िंस.यो., जायकवाडी ट पा-2 

अंतगत माजलगांव उ.िंस.यो., िवदभार्ंत उध्वर् वधार् क पांतगत पाथरगांव व गरुुकंुज उ.िंस.यो., बबळा व 

िन न वधार् क पांतगत उ.िंस.यो., गोसीखदुर् क पांतगत मोखाबडीर्, नेरला पागोरा, अंभोरा व टेकेपार 

उ.िंस.यो., नगर िज हयातील िनळवंडे या क पांतगत उ.िंस.यो., जळगांव िज हयातील वाघरू 

क पांतगत उ.िंस.यो., कृ णा मराठवाडा व कृ णा िभमा ि थरीकरण क पांतगत उ.िंस.यो. इत्यादी 

यापैकी कृ णा मराठवाडा क पास  मा. मंतर्ीमंडळाने मान्यता िदली आहे. 

  शासकीय  खचार्ने  मोठी  उपसा  िंसचन योजना (2000 हे. वरील) हाती घेण् यासाठी            

मा. उपमखु् यमंतर्ी व मा. मखु्यमंतर्ी यांचेकडून िनणर्य घेण् याचे धोरण शासनाने िद. 23/06/1999 रोजीच् या 

िनणर्यान् वये  वीकारले आहे.  दु  काळी भाग (शासन िनधार्िरत अवषर्ण वण क्षतेर्), आिदवासी भाग 

(शासन िनधार्िरत), ड गराळ भाग (शासन िनधार्िरत), पावसाचे माण सरासरी 15 इंचापेक्षा कमी असलेला 

भाग, वन जिमनीच् या अडचणीमळेु िंसचनापासनू वंिचत राहाणारा भाग, आंतरराज् य लवादाच् या िनणर्यामळेु 

जा  तीत जा  त पाणीवापर होण् याकिरता घ् यावयाच् या उपसा िंसचन योजना व क  पगर्  तांकिरता घ् यावयाची 

उपसा िंसचन योजना (िवभागीय आयकु्त यांनी मािणत के  यास) यापैकी कोणत् याही एका अटीची पतूर्ता 

होत अस  यास अशा भागात कदर्ीय जल आयोगाने िनधार्िरत केले  या मापदंडाच् या अधीन राहून शासकीय 

खचार्ने कोणती मोठी उपसा िंसचन योजना (2000 हे. वरील) हाती घ् यावी याबाबत िनणर्य घेण् याचे 

अिधकार मा. उपमखु् यमंतर्ी व मा. मखु् यमंतर्ी यांना आहेत. 
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3.8.3 उपसा िंसचन योजनांचे फायदे - 

 राज् यामधील उपसा िंसचन योजनांची कामे िनधीच् या उपल  धतेनसुार गतीत आहेत.  सध् या 

त् यापैकी िव  णपूरुी, कृ  णा कोयना उपसा िंसचन योजना, टभ,ू परंुदर, जनाई िशरसाई, िसना माढा, वाकुड, 

धापेवाडा ट पा-1, स डया टोला, टेकेपार, सतर्ापरू, िकरिमरी दरुर, हरणघाट, वाघोली बटुी, अनखोडा 

इत्यादीं उपसा िंसचन योजना अंशत:  कायार्िन्वत झा  यामळेु अवषर्ण वण भागातील जनतेला तसेच 

िवदभार्तील नागपरू, भंडारा, चंदर्परू, गडिचरोली या िज हयांमधील काही तालकु्यातील गावांना िदलासा 

िमळाला असनू सदर योजनांमळेु होत असलेले फायदे खालील माणे आहेत. 

1. कृ  णा कोयना उपसा िंसचन योजना 

ताकारी भाग  

 सन 2003 पवूीर् ताकारी योजनेच्या लाभक्षेतर्ामध्ये नगदी पीके घेण्यात येत न हती. ताकारी योजना सरुु 

झा यानंतर लाभके्षतर्ामध्ये ऊसाचे माण वाढ याने सोनिहरा सहकारी साखर कारखाना िल., वांगी, 

ता.कडेगांव, केन ऍ़गर्ो एनजीर् (इंिडया) िल. रायगांव ता. कडेगांव, व कर्ांती सहकारी साखर कारखाना, 

कंुडल या तीन साखर कारखान्यांची उभारणी झाली आहे. सन 20011-12 च्या टंचाई पिरि थतीत 

ताकारी योजनेतनू िद. 10/08/11 ते िद. 15/06/12 या कालावधीत कृ णा नदीतनू 6.07 अघफु पाणी 

उपसा करुन  5448 हे. क्षेतर्ास िंसचनाचा लाभ देण्यात आला. त्यामध्ये पलसू, कडेगांव, खानापरू व 

तासगांव  तालकु्यामध्ये समुारे 3700 हे. इतक्या ऊस िपकाला  पाणी िदले. सन 2011-12 या वषार्त 3 

साखर कारखान्यांचे ऊसाचे गाळप 14.58 लक्ष मेटर्ीक टन इतके झाले आहे. त्याचे लाभके्षतर्ातील 

शेतकऱ्यांना अंदाजे रु.175 कोटी इतके उत्पन्न िमळाले आहे. या यितिरक्त भुसार व चारा िपकांचे 

उत्पादन वाढले आहे.   

 सन 2011-12 टंचाई पिरि थतीत ताकारी योजनेतनू सोडले या पाण्यामळेु लाभक्षेतर्ातील 34 

ल.पा.तलाव/ को.प.बंधारे/पाझर तलाव इ. भरुन देणेत आले असनू 32 गावातील 94,000  लोकांना 

शेतीबरोबरच  िपण्याच्या पाण्याचा लाभ झाला आहे. 

हैसाळ भाग 

 सन 20011-12 च्या टंचाई पिरि थतीत हैसाळ योजनेतनू िद. 02/08/11 ते िद. 23/09/12 या     

कालावधीत कृ णा नदीतनू 6.39 अघफु पाणी उपसा करुन 12,000 हे. के्षतर्ास देण्यात आले.        

िदनांक 27/10/2011 ते 23/09/2012 या 11 मिहन्याच्या कालावधीत पाचही ट याचे पंप अिवरत 

चाल ूहोते. या पाण्याचा लाभ अवषर्ण भागातील िमरज, कवठेमहांकाळ व तासगांव या तालकु्यातील 

12000 हे. क्षेतर्ास झाला आहे. त्यापैकी िमरज, तासगांव व कवठे महांकाळ या तालकु्यातील अंदाजे 

7500 हे. क्षेतर्ावरील दर्ाक्ष बागा जगिवण्यात आ याने  शेतक-यांना उ म दर्ाक्ष िपकांमळेु अंदाजे   

रु.350 कोटी बेदाण्याचे उत्पन्नही  िमळाले आहे. योजना कायार्िन्वत झा यापासनू क पाच्या 

लाभक्षेतर्ातील मोहनराव िंशदे सह. साखर कारखाना, ता. िमरज, महाकाली सह. साखर कारखाना, 
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कवठेमहांकाळ, ता. कवठेमहांकाळ आिण वसंतदादा सह. साखर कारखाना, सांगली यांच्या ऊस 

गाळपामध्ये भरीव वाढ झाली आहे. ऊस पीका ारे शेतक-यांना सन 2011-12 या वषार्त अंदाजे रु. 100 

कोटी इतके उत्पन्न िमळाले. सन  2011-12 टंचाई पिरि थतीत हैसाळ योजनेतनू सोडले या पाण्यामळेु 

लाभक्षेतर्ातील 60 ल.पा.तलाव/ को.प.बंधारे/पाझर तलाव इ. भरुन देण्यात आले असनु 54 गावातील  

2,14,000 लोकांना शेतीसाठी व िपण्याच्या पाण्याचा लाभ झाला आहे. तसेच टंचाईगर् त जत 

तालकु्यातील तापपरू तलावात 153 दलघफू व कवठेमहांकाळ तालकु्यातील बसा पावाडी तलावात 

100 दलघफू साठा करण्यात आला. तापपरू तलावातनू जत शहरास पाणी परुिवण्यासाठी तर्ोत 

उपल ध झाला आहे.  

 ताकारी व हैसाळ योजनेतील ज्या के्षतर्ात िंसचनासाठी पाणी सोडण्यात आले तेथे शेतीकामामध्ये 

मो ा माणावर रोजगार िनिर्मती झाली.   

    2.जनाई-िशरसाई उ.िंस.यो. 

  सदर योजना सन 2001 मध्ये अंशत: कायार्िन्वत करण्यात आली आहे. या योजने ारे सन 2011-

2012 मध्ये समुारे 0.83 अघफू पाणी उचलण्यात आले. या पाण्यामळेु द ड तालकु्यातील 7 गावे व 

बारामती तालकु्यातील 21 गावांना दु काळी पिर थतीत पाणीपुरवठा करण्यात आला. सन 2011-12 

मध्ये लाभके्षतर्ात पावसाचे माण अत्य प होते. जनाई उपसा िंसचन योजने ारे 81 पाझर तलाव तर 

िशरसाई उपसा िंसचन योजने ारे 76 पाझर तलाव भरण्यात आले. त्यामळेु टंचाई कालावधीत महसलू 

िवभागामाफर् त पाणी परुवठा करीता टकँसर्ची संख्या कमी झाली. पाझर तलावात पाणी सोड याने 

पाझराने िवहीरीत पाणी येऊन त्या ारे लाभधारकांना फायदा झाला. त्यामळेु समुारे 1300 हे. अ त्यक्ष 

िंसचन झाले. जनावरांना िपण्याचे पाणी व चारा, िपकासाठी याचा फायदा झाला. त्यामळेु पाणी टंचाईवर 

व दु काळी पिरि थतीवर मात करणे शक्य झाले आहे. 560 हे. इतके त्यक्ष िंसचन करण्यात आले. 

3.िसना-माढा उ.िंस.यो. 

  सन 2005 पासनू योजना अंशत: कायार्िन्वत झालेली आहे. ते हापासनू िंसचन करण्यात येत असनू 

योजनेचे वीज बील शेतकऱ्यांकडून वसलू केले या पाणीप ीमधनू भरण्यात येते. योजना कायार्िन्वत 

होऊन िवतरण यव था पणूर् झाले या भागातील दु काळी ि थती संपु टात आली आहे. त्यामळेु या 

भागातील लोकांचे िजवनमान उंचावले आहे. सन 2011-12 मध्ये 2740 हेक्टर क्षतेर्ावर िंसचन 

करण्यात आले असनू यामळेु शेतक-यांना साधारणपणे ित वषीर् रु. 40 कोटी उत्पन्न होत आहे.  

4. परंुदर उ.िंस.यो.  

 सन 2006-07 पासनू योजना अंशत: कायार्िन्वत करण्यात आलेली असनू योजने दारे सन 2006-

07 पासनू लाभधारकांच्या मागणीनसुार  लाभक्षेतर्ातील पाझर तलाव व गाव तलाव हे जल तर्ोत 

भरून देण्याची कायर्वाही करण्यात येत आहे. सन 2011-12 मध्ये या भागात अत्य प पाऊस 

झा याने मोठया माणात पाण्यासाठी मागणी आली. त्यास अनसुरून परंुदर उपसा िंसचन योजने दारे 
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िद.23.07.2011 ते 20.03.2012 या कालावधीत पाणी सोडण्यात आले असनू त्या दारे 109 पाझर 

तलाव/नाला बंडींग इ. जल तर्ोत भरून देण्यात आलेले आहेत. या दारे जवळपास 3000 हे के्षतर्ास 

अ त्यक्ष िंसचनाचा लाभ िमळालेला आहे. या पाण्यामळेु या भागात गहू, ज्वारी सारखी अन्यधान्य 

देणारी पीके तसेच ऊस, भाजीपाला,  डािंळब, िचक्कू, िसताफळ, अंजीर ही नगदी पीके घेण्यात 

आलेली आहेत. यामधनू शेतक-यांना आिर्थक लाभ िमळालेला आहे. तसेच मजरुांना रोजगार 

िमळालेला आहे. जनावरांचा पाण्याचा व चा-याचा न िमटण्यास मदत झालेली आहे. 

        सन 2012-13 मध्ये या भागात मोठया माणात टंचाई पिरि थती िनमार्ण झालेली आहे. 

अदयापही ही पिरि थती कायम आहे. शासनाचे िनणर्यानसुार व िज हािधकारी, पणेु यांचे िनदशा माणे 

िद.17.04.2012 पासनू टंचाई अंतगर्त या भागातील जल तर्ोत भरून देण्याची कायर्वाही करण्यात 

येत आहे. आतापयत 164 जल तर्ोत भरून देण्यात आले आहेत. याचा लाभ 35 गावांना झालेला 

आहे. दु काळी पिरि थतीत योजनेमळेु कोणालाही िव थािपत हावे लागलेले नाही. तसेच टकँरची 

गरज मोठया माणात कमी झालेली असनू जनावरांना पाणी व चारा उपल ध होण्यास मदत झालेली 

आहे. तसेच या पाण्यामळेु या भागातील क्षेतर्ास पाझरा दारे, िवहीरींची पाणी पातळी वाढून, काही 

िठकाणी त्यक्ष क्षेतर्ास पाणी उपल ध झा याने तसेच काही िठकाणी पाणी उचलनू घेत याने समुारे 

5000 हे के्षतर्ास िंसचनाचा लाभ िमळालेला आहे.  यामळेु मोठया माणात उत्पन्न व रोजगार 

िमळाला आहे.  

       परंुदर तालकु्यातील ड गरी भागातील पाझर तलावासारखे जल तर्ोत भर यामळेु या 

भागातील अत्य प पावसामळेु खोलवर गेले या भगूभार्तील पाण्याच्या पातळीत सधुारणा झालेली 

आहे. 

          अवषर्ण वण, ड गराळ भागातीत इतर कोठूनही पाण्याची यव था होऊ न शकणा-या दगुर्म 

भागास िंसचनाची यव था होत अस याने तसेच टंचाई पिरि थतीत पयार्य उपल ध झालेला 

अस याने योजना फलदायी होत आहे.  

 5. टभ ूउपसा िंसचन योजना  

 क पाच्या एकूण 5 ट यापैकी ट पा 1(अ), 1(ब) व ट पा 2 ची कामे  पणूर् झाली असनू माहे स टबर, 

2009 मध्ये योजना अंशत: कायार्न्वीत झाली आहे.  जनू 2012 अखेर 3437 हे.  िंसचन क्षमता 

िनमार्ण झाली आहे व  सलुीर्, कामथी या काल यातनू लाभक्षेतर्ास पाणी देण्यात येत आहे. तसेच जोड 

कालवा 1 व जोड कालवा 2 ची अंशत: कामे पणूर् करुन ट पा 3 पयत पाणी सोडणेत आले आहे. 

त्यामळेु क पाच्या लाभक्षेतर्ामध्ये समुारे 2 ते 3 हजार हे. के्षतर्ावर न याने लागवड झाली आहे. ऊस 

क्षेतर्ाची वाढ झालने लाभक्षेतर्ातील साखर कारखान्यांच्या गाळपामध्ये अंदाजे दीड पटीने वाढ झाली 

आहे. तसेच गे या 5 ते 6 वषार्मध्ये या भागातील उ ोगधं ामध्ये वाढ झाली आहे. सन 2012 मध्ये 

दु काळी पिरि थतीत ट पा 3 पयत पाणी गे याने कडेगांव व कराड तालकू्यातील 25 लहान मोठे 

तलावामध्ये पाणी सोडून त्या ारे कडेगांव तालकु्यातील 22 गांवामधील अंदाजे 87000 इतक्या 
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लोकांना िपण्यासाठी पाणी उपल ध होऊ शकले आहे. बांधा, वापरा व ह तांतरण या तत्वावरील टभ ू

जलिव तु क प सन 2009 पासनू कायार्िन्वत झाला असनू याची थािपत क्षमता 4.5 मे.वटॅ आहे. 

या जलिव तु क पामधनू आजपयत 6 दशलक्ष यनुीट िवज िनमीर्ती झालेली आहे. 

    6.  िव  णपुरूी उ.िंस.यो. क  प  

1) िव  णपुरूी क  पाच् या उजवा मखु् य कालवा व िवतरण  यव  थे ारे जनू 2012 अखेर 21,360 हेक् टर 

िंसचन क्षतेर् िनिर्मत झाले आहे.  सन 1989-90 पासनू िंसचनाच् या त् यक्ष लाभास सरुुवात होवून 

दरवषीर् सरासरी 12,000 ते 14,000 हे. के्षतर्ास िंसचनासाठी पाणी परुिवण् यात येत आहे.  

2) नांदेड शहराच् या समुारे 6 लक्ष लोकसंख् येच् या पाणी परुव ासाठी िव  णपुरूी क  पािशवाय इतरतर् 

उ व शहरालगतच् या पिरसरात उपल  ध नाही. नांदेड शहरापासनू केवळ 8 िकमी. अंतरावर िव  णपुरूी 

क  पातनू फक्त 25 मी. उंचीचा उपसा करुन नांदेड शहरासाठी पाणी परुवठा करण् यात येत आहे व 

त् यासाठी दरवषीर् 25 ते 40 दलघमी पाणी परुिवण् यात येते. 

3) नांदेड िज  ातील गोदावरीच् या काठावरील 11 गावांना जलाशयातनू पाणी परुवठा करण् यात येतो. 

4) नांदेड औ ोिगक वसाहतीतील 500 उ ोगांना व कृ  णरू येथील औ ोिगक वसाहतीतील  तािवत 

1500 उ ोगांना तसेच कृ  णरू येथील िवशेष आिर्थक के्षतर्ासाठी जलाशयातनू पाणी परुवठा करण् यात 

येतो व खातर्ीदायक पाणी परुव ामळेु उ ोगधं ात वाढ होवनू अ त् यक्ष रोजगार िनिर्मती झाली आहे. 

5) गरुु-ता-ग ी या जागितक घटनेचे िनयोजन िव  णपुरूी जलाशातील  पाणी उपल  धतेमळेु सलुभ झाले  

7. उध्वर् मानार क पातील अहमदपरू उ.िंस.यो. 

      सदर योजना अहमदपरू अवषर्ण वण क्षेतर्ातील 3000 हे. क्षेतर्ास िंसचनाचा लाभ िमळण्यासाठी 

माचर्, 2012 मध्ये कायार्िन्वत करण्यात आली.  या ारे दु काळगर् त भागातील पाझर तलाव व लघ ु

पाटबंधारे तलाव भरुन देण्यात आले.  त्यामळेु  10 गावांच्या िपण्याचा पाण्याचा न सटुला व सदर 

गावांसाठी टकँरची आव यकता भासली नाही. 

 8.धापेवाडा उ.िंस.यो. ट पा 1 (ता. ितरोडा, िज. ग िदया )  

       क पीय िंसचन क्षमता 6700 हे. असनू िनिर्मत िंसचन क्षमता 4100 हे. आहे. त्येक खरीप   

हंगामात सरासरी 2000 ते 2200 हे. त्यक्ष िंसचन करण्यात येत आहे.   

9. स डयाटोला उ.िंस.यो. (ता. तमुसर, िज. भंडारा)   

                या योजनेत बंधा-याचे काम समािव ट करून यव थापनाधीन चांदपरू तलावास वषर् 2002 पासनू 

बारमाही िंसचनाकरीता पाणी उपल ध करण्यात येत आहे. या योजनेिशवाय चांदपरू जलाशयातनू 

6070 हे. िंसचन पवूीर् होत होते.  आता सदर योजना पणूर् झा याने त्याच तलावातनू 9025 हे. िंसचन 

क्षेतर्ास पाणी उपल ध होत आहे. 
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10.टेकेपार उ.िंस.यो. (ता. पवनी, िज. भंडारा)   

                    गोसीखदुर् क पाअंतगर्तची सदर योजना वषर् 1998 मध्ये पणूर् झाली असनू िनिर्मत िंसचन क्षमता     

7710  हे. आहे. या योजने ारे ितवषर् सरासरी 3500 ते 4000 हे. क्षेतर्ास िंसचनाचा लाभ िमळत 

आहे.  वषर्  2011-12 मध्ये त्यक्ष िंसचन 4225 हे. झाले आहे.  

 11.सतर्ापरू उ.िंस.यो. (ता. पारिशवनी, िज. नागपरू)   

      योजनेच्या पंपगहृ व उध्दरण निलकेची कामे पणूर् होऊन  स टबर 2012 मध्ये यश वी चाचणी झाली 

आहे. जनू 2012  अखेर 1499 हे. िंसचनक्षमता  िनमार्ण झाली आहे. यावषीर् खरीप हंगामात 300 हे. 

त्यक्ष िंसचन झाले असनू र बी हंगामाकरीता सधु्दा जवळपास 200 हे. ची मागणी असनू त्यक्ष 

िंसचन सरुू आहे.  सदर योजना आिदवासी के्षतर्ाअंतगर्त आहे.  

12.िकरमीरी  दरूर उ.िंस.यो. (ता. ग डिंपपरी, िज. चंदर्परू)   

                  योजनेचे बांधकाम पणूर् झाले असनू  योजना वषर् 2008-09 मध्ये कायार्िन्वत करण्यात आली आहे.      

सदर योजना िवशेष कृती कायर्कर्मांतगर्त आहे.  

13.हरणघाट उ.िंस.यो. (ता. सावली, िज. चंदर्परू)   

                   योजनेचे बांधकाम पणूर् झाले असनू योजना वषर् 2008-09 मध्ये कायार्िन्वत करण्यात आली आहे. 

कि पय िंसचन क्षमता 4819 हे. असनू वषर् 2011-12 मध्ये 2453 हे. त्यक्ष िंसचन करण्यात आले 

आहे.  सदर योजना िवशेष कृती कायर्कर्मांतगर्त आहे. 

14.वाघोली बटुी उ.िंस.यो. (ता. सावली, िज. चंदर्परू)    

      योजनेचे बांधकाम पणूर् झाले असनू योजना जलैु 2006 मध्ये कायार्िन्वत करण्यात आली आहे. िनिर्मत 

िंसचनक्षमता 4522 हे. असनू वषर् 2011-12 मध्ये त्यक्ष िंसचन 2195 हे. झाले आहे.  

15.अनखोडा उ.िंस.यो. (ता. चामोशीर्, िज. गडिचरोली)    

                     सदर योजनेचे बांधकाम पणूर् झाले असनू योजना कायार्िन्वत करण्यात आली आहे. िनिर्मत 

िंसचनक्षमता 570 हे. आहे. सदर योजना िवशेष कृती कायर्कर्मांतगर्त येते.   

3.8.4 गतीपथावरील उपसा िंसचन योजनांची संिक्ष त मािहती – 
 

अ.कर्.          उ.िंस.यो. चे नांव मळू शा. मान्यतेचा 
िदनांक 

मळू .मा. ा त 
िंकमत (कोटी) 

महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु 
1 कृ णा कोयना 26/04/1984 82.43
2 जनाई िशरसाई 24/11/1993 56.92 
3 सीना माढा 17/05/1994 54.49 
4 टभ ू 19/02/1996 1416.59 
5 दिहगांव 10/10/1996 57.66
6 बाशीर् 10/10/1996 131.38 
7 आ टी 10/10/1996 49.60 
8 िशरापरू 10/10/1996 90.57 
9 एकरुख 21/12/1996 87.48
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अ.कर्.          उ.िंस.यो. चे नांव मळू शा. मान्यतेचा 
िदनांक 

मळू .मा. ा त 
िंकमत (कोटी) 

10 परंुदर 24/12/1996 178.93 
11 िजहे कठापरू 11/02/1997 269.07
12 वाकुड 19/12/1998 109.68 
13 िशराळा 10/06/1999 23.00 
14 वांगणा 22/12/1999 48.05 
15 वसना 03/05/2000 34.88
16 कवठे-कजळ 04/05/2000 41.66 
17 धनगरवाडी 12/05/2000 16.27 
18 हणबरवाडी 15/05/2000 16.96 
19 सांगोला 07/07/2000 73.59
20 िसना मेहकरी 17/08/2004 92.97 
 एकूण (20) 

तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ, जळगांव 
1 भागपरू उिंसयो 1/03/1999 438.14
2 प ालय 2 उिंसयो 1/03/1999 95.44 
3 वरखेड ल ढे उिंसयो 1/03/1999 75.64 
4 बोदवड पिरसर उिंसयो 1/09/1999 689.14 
5 सलुवाडे जामफळ उिंसयो 1/09/1999 788.89
6 काशा बरुाई उिंसयो 2/2/1999 110.10 
7 कु-हा वढोदा उिंसयो 6/07/1999 207.08 
8 वरणगांव तळवेल उिंसयो 6/07/1999 302.26 
 एकूण (8) 

िवदभर् पाटबंधारे िवकास महामंडळ, नागपरू 
1 सोनापरू टोमटा उिंसयो 24/9/1991 3.645 
2 वाघोली बटुी उिंसयो 10/11/1993 9.50 
3 िन न चलूबंद उिंसयो 29/04/1995 41.68
4 स डयाटोला उिंसयो 8/5/1995 13.33 
5 धापेवाडा उिंसयो ट पा-1 9/5/1995 24.01 
6 करंजखेडा उिंसयो 16/9/1995 20.49 
7 हरणघाट उिंसयो 8/02/1996 12.19
8 िकरिमरी दरुर उिंसयो 15/09/1996 4.13 
9 झांशीनगर उिंसयो 18/10/1996 14.43 
10 धापेवाडा उिंसयो ट पा-2 30/9/1999 762.38 
11 रजेगाव काटी उिंसयो 30/9/1999 23.38
12 हलदी परुाणी उिंसयो 18/02/2000 23.32 
13 सतर्ापरु उिंसयो 15/10/2001 38.78 
14 पळसगांव आमडी उिंसयो 8/11/2001 19.32
15 बोरघाट कर्.1 उिंसयो 29/11/2006 69.21
16 सरुवाडा उिंसयो 29/11/2006 68.58 
17 ड गरगांव-धानेगांव उिंसयो 30/04/2008 28.56 
18 कोटगल उिंसयो 30/04/2008 36.44
19 िंचचघाट उिंसयो 30/04/2008 55.71
20 तेढवािशवनी उिंसयो 26/5/2008 44.99 
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अ.कर्.          उ.िंस.यो. चे नांव मळू शा. मान्यतेचा 
िदनांक 

मळू .मा. ा त 
िंकमत (कोटी) 

21 रेगुंठा उिंसयो 16/09/2008 31.67 
22 उमडार् बाजार उिंसयो 18/02/2009 38.81
23 तळोधी मोकासा उिंसयो 27/02/2009 57.16 
 एकूण (23)   

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ, औरंगाबाद 
1 िव णपुरूी उ.िंस.यो. 25/05/1979 32.24
2 हगवहाण उिंसयो 19/1/1980 1.25
3 ताजनापरू उिंसयो ट पा-2 22/2/1980 1.73 
4 उध्वर् मनार उिंसयो 16/11/1983 23.06 
 एकूण (4)  

 

3.9  भारतीय राज्य घटनेतील कलम 371 (2) अन्वये मा.राज्यपालांची राज्यातील िविवध भागाच्या 
समतोल िवकासाबाबत िवशेष जबाबदारी आिण मा.राज्यपालांचे िनदेश. 

3.9.1 महारा टर् राज्याची िनिर्मती 1960 मध्ये झाली.  राज्यघटनेतील कलम 371 (2) खालील माणे आहे :- 

            "या घटनेतील इतर तरतदुी काहीही अस या तरी, रा टर्पती आप या आदेशाने (महारा टर् वा गजुरात 

राज्यांच्या संदभार्त) पढुील कारची िवशेष जबाबदारी पार पाडण्यासाठी मा.राज्यपालांना आव यक ते 

अिधकार दान करु शकतील :- 

(अ)  िवदभर्, मराठवाडा आिण उवर्रीत महारा टर् यांच्यासाठी (त्याच कारे सौरा टर्, कच्छ आिण उवर्रीत 

गजुरात यांच्यासाठी) वतंतर् िवकास मंडळांची थापना करणे. अशा त्येक मंडळाच्या कारभाराचा 

        अहवाल दरवषीर् राज्य िवधानमंडळास सादर करावा लागेल. 

          (ब)  एक शासन हणनू असणाऱ्या राज्याच्या गरजांची मयार्दा सांभाळून, या सवर् वेगवेगळया िवभागांच्या 

िवकासासाठी समन्यायी माणात िनधीची तरतदू करणे आिण 

(क)  एक शासन हणनू असणाऱ्या राज्याच्या गरजांची मयार्दा सांभाळून, या सवर् वेगवेगळया िवभागांसाठी, 

उच्च तांितर्क व धंदेवाईक िशक्षणाच्या तसेच राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असले या नोकऱ्यांमध्ये 

संधी उपल ध होतील यासाठी समन्यायी यव था करणे." 

3.9.2  या घटनात्मक तरतुदीच्या आधारे महारा टर्ात िवदभर् वैधािनक िवकास मंडळ, मराठवाडा वैधािनक िवकास 

मंडळ व उवर्रीत महारा टर् वैधािनक िवकास मंडळ अशी 3 मंडळे िदनांक 1.5.1994 पासनू अि तत्वात 

आली. या मंडळांची मदुत 30.4.2015 पयत वाढिवण्यात आली आहे.  

3.9.3 मा. राज्यपालांनी त्यांचे िदनांक 8/11/95 च्या आदेशान्वये िवभागीय िवकासासाठी अनशेुष िनि चत 

करण्यासंदभार्त  िवकास िनदशांक िनि चत करून अनशेुषाचा अ यास करण्यासाठी घटनेच्या अनचु्छेद 

371 (2) अन्वये तीन वैधािनक िवकास मंडळाची एकितर्त िनदशांक व अनशेुष सिमती िनयकु्त केली. 

सदरहू सिमतीचा अहवाल शासनास ा त झाला व त्याला शासनाने मान्यता िदली आहे. 

िनदशांक व अनशेुष सिमतीने जनू 94 अखेर राज्यात 1383.24 हजार हेक्टर र बी समतु य इतका 

अनशेुष िनि चत केला. रु.50,000 ित हेक्टर र.स. या दराने आिर्थक अनशेुष रु.6916 कोटी तसेच 
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िंसचन ऱ्हासासाठी रु.385 कोटी आिण मालगजुारी तलावाच्या दरुु तीसाठी रु.117 कोटी या दोन 

दरुु त्यासह एकूण आिर्थक अनशेुष रु.7418 कोटी दशर्िवला आहे.  िदनांक 1/4/2000 चा एकूण 

आिर्थक अनशेुष रु.6,618 कोटी इतका मा.राज्यपालांनी ठरिवला.  

3.9.4 मा.राज्यपालांनी िदनांक 15.12.2001 रोजी पाटबंधारे िवकास क्षेतर्ातील िदनांक 1.4.2002 अखेरचा 

रु.5501 कोटी (सन 2000-2001 व 2001-02 मधील अनशेुष अंतगर्तचा खचर् वजा करुन) इतका 

िशललक आिर्थक अनशेुष वषर् 2002-03 या 4 वषार्त दरू करण्यासाठी िनदेश िदले आहेत. त्यामध्ये 

पढुील 4 वषार्साठी िनधी वाटपांसाठी सतूर् ठरिवण्यात आले होते. मा.राज्यपालांनी िदनांक 1 एि ल, 2005 

अखेरचा िश लक आिर्थक अनशेुष रु.4329.94 कोटी पढुील 4 वषार्त (वषर् 2006-07 ते 2009-10) 

दरू करण्यासाठी िदनांक 2 माचर्, 2006 रोजी नवीन िनदेश सतृ केले होते. 

3.9.5 मा. राज्यपालांच्या िनदेशा माणे िश लक अनशेुषाएवढी रु.659.37 कोटीची तरतदू सन 2009-10 च्या 

अथर्संक पात करण्यात आली होती. त्यामळेु पाटबंधारे िवकास के्षतर्ातील आिर्थक अनशेुष सन 2009-10 

या आिर्थक वषार्त संपु टात आला आहे.  सन 2002-03 ते 2011-12 या कालावधीत वैधािनक िवकास 

मंडळ िनहाय झाले या खचार्चा तपशील खाली िदला आहे. 

सन 2002-03 ते 2011-12 या कालावधीतील खचार्चा तपशील : 

िवकास 
मंडळ 

2002
-03 

2003-
04 

2004-
05 

2005
-06 

2006-
07 

2007-
08 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

2011-
12  

िवदभर् 354 501 536 1348 1647 2161 3254 2385 3167 3276 
मराठवाडा 320 350 623 767 1016 1221 1250 1185 1246 1475 
उवर्िरत 
महारा टर् 

1194 1273 1246 1835 1975 1416 1895 3102 2917 2786 

सामाईक 
योजना 

17 22 17 16 16 27 36 41 50 - 

एकूण 1884 2147 2422 3967 4654 4825 6435 6713 7380 7538 
 

 

3.9.5भौितक अनशेुष                
(हजार हेक्टर रबी समतु य) 

देश अनशेुष दरू झालेला अनशेुष दरू झाले या अनशेुषाची
टक्केवारी 1994 2010

उवर्िरत महारा टर्  167.88 2.19 165.69 98.70 
मराठवाडा 430.64 0.00 430.64 100.00
िवदभर् 784.71 255.12 529.59 67.49
महारा टर् 1383.24 257.31 1125.92 81.40 
 

  वरील भौितक अनशेुष रत्नािगरी, अमरावती, अकोला-वािशम व बलुढाणा या िज हयांमध्ये िश लक 

असनू, या िज हयातील भौितक अनशेुष िनमुर्लन कायर्कर्म िनि चत करण्यात आला आहे. या भौितक 

अनशेुषापैकी रत्नािगरी िज हयातील अनशेुष जनू 2012 अखेर दरू झाला आहे. अमरावती, अकोला-

वािशम व बलुढाणा या िज हयांमध्ये अनशेुष िश लक होता. भौितक अनशेुष असले या िज हयातील 

अनशेुष िनमुर्लनासाठी सन 2010-11, 2011-12 व 2012-13 मध्ये अनकुर्मे रु.650 कोटी, रु.500 कोटी 

व रु.750 कोटीची वतंतर् तरतदू करण्यात आली आहे.  
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3.9.6 मा.राज्यपालांनी सन 2010-11 च्या िनदेशामधील पिरच्छेद7 ते 11 मध्ये अनशेुष पिरगणन व िनधीच्या 

समतोल वाटपासंदभार्त खालील माणे मते यक्त केली आहेत.  

‘7.     As pointed out in the directives of 27 May 2009, after liquidation of the backlog as 

estimated in 1994, there may be an option of assessing the backlog created after 1st 

April 1994 till date by using the same indicators suggested by the Indicators and 

Backlog Committee. The drawback of this arrangement is that the issue of backlog 

remains open-ended and dynamic. The reason is that after liquidation of existing 

financial backlog, the state average is bound to increase and some districts are bound 

to remain below the state average. Thus, the process of removal of backlog based on 

the concept of state average becomes a never ending process, not necessarily need 

based. 

8. The Indicators & Backlog committee had taken into account only the public 

investments ignoring the private sector from its analysis. But, under the emerging 

new economic scenario, the role of the private sector in infrastructure (roads, 

irrigation and power) as well as social sectors (health and education) cannot be 

ignored. Currently, the State Government has adopted a policy of taking up some of 

the infrastructure projects like construction of roads, bridges, irrigation and energy 

projects though Public Private Partnership (PPP) mode. In social sector also large 

numbers of schools, technical, engineering and medical colleges are being established 

by the private sector. Most of these activities in private sector are motivated by profit 

maximisation; such profits are possible only in already developed region. The 

development through this process has an inherent danger of widening the gap 

between the developed and backward districts in the state. 

9.    The present methodology focusing on backlog estimation which stipulates that all the 

regions are to be brought to the same level of development does not take into account 

the needs and development opportunities of the regions in order to achieve balanced 

regional development. In this system there is hardly any scope for harnessing the 

strengths of a particular region and minimizing the disadvantages of its weaknesses.  

The competitive advantage enjoyed by a region needs to be taken into account while 

ensuring equitable allocation of resources.   



58 
 

10. The approach of the Indicators and Backlog Committee was supply driven and 

focussed on providing infrastructure in backward areas. This approach does not focus 

on outcomes of the investments in terms of well defined indicators like increase in 

productivity, income, health and education status and overall well being of an 

individual. Internationally, many new approaches are being used for assessing the 

development of a region like human development index (HDI) and other gender 

related indices which are a combination of factors like income, health, education, 

gender empowerment and equity.   

11.  In light of these observations, the Governor is of the view that it is imperative to 

revisit the issue of backlog and the issue of equitable distribution of developmental 

expenditure with fresh insight and explore alternate ways of ensuring equitable 

allocation of resources. The Governor, therefore, has decided to constitute a 

committee of experts to look into these issues keeping in view the present status of 

various sectors in all the three regions and review the issue of balanced regional 

development taking into considerations the views of all the stakeholders. The 

equitable allocation of development expenditure would then be guided as per the new 

approach and new allocation principles. Since it would take a while for such 

committee to be setup and submit its report, the Governor desires that the issue of 

remaining backlog as on 1994 should be addressed by earmarking certain funds for 

this purpose as an interim measure. The new allocation principles, suggested by the 

proposed committee would guide the allocation of funds in future.’ 

शासनाने डॉ.िवजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समतोल िवकास सिमतीची िनयकु्ती शासन 

िनणर्य िदनांक 31/5/2011 अन्वये केली असनू सिमतीचा अहवाल लवकरच अपेिक्षत आहे.  

3.10  पाणी तंटा न्यायािधकरणांचे िनणर्य :- 

3.10.1 भारतात पाटबंधारे क प वातंत्र्यपवूर् काळापासनू उभारण्यात येत आहेत. तथािप जोपयत अशा 

क पांना लागणारे पाणी उपल ध पाण्याच्या मानाने फारसे न हते, तो पयत राज्यामध्ये पाणी तंटे न हते. 

पंरत ु िवकासाचा वेग वाढत जाऊन संबंिधत राज्यांनी जे हा मोठया माणावर पाटबंधारे योजना 

राबिवण्याचे ठरिवले, त्यामळेु कालांतराने संबंधीत राज्यांमध्ये पाण्याबाबत वाद सरुु झाले. महारा टर् राज्य 

हे मखु्यत्वे करुन गोदावरी आिण कृ णा या न ांच्या खोयांत पसरलेले आहे. याखेरीज राज्याच्या काही भाग 

पि चम वािहनी, तापी व नमर्दा खोऱ्यात पसरलेला आहे. यापैकी कृ णा, गोदावरी व  नमर्दा या न ांचे 

पाणी वाटपासाठी कदर् शासनाने न्यायािधकरणे / लवाद नेमले. त्यांची संिक्ष त मािहती पढुील माणे- 
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नदी खोरे महारा टर्ािशवाय संबंधीत राज्य न्यायािधकरण
नेम याची 
तारीख 

िनणर्य िद याची 
तारीख 

अंमलात
आ याची 

तारीख (गझेॅट) 
1 2 3 4 5

कृ णा 
गोदावरी 
नमर्दा 
महादई 

कनार्टक, आंधर् देश 
कनार्टक, आंधर् देश, छ ीसगड, ओिरसा 
मध्य देश, गजुरात, राज थान 
महारा टर्, गोवा, कनार्टक 

10/4/1969 
10/4/1969 
6/10/1969 
6/11/2010 

7/5/1976 
7/7/1980 
7/12/1979 

सनुावणी गतीत 

31/5/1976 
26/7/1980 
12/12/1979 

--- 
 
3.10.2 कृ णा खोऱ्यातील पाणीवापर 

1.आंतरराज्यीय कृ णा खोऱ्यातील महारा टर्, कनार्टक व आंधर् देश या संबंिधत तीन राज्यांदर यान कृ णा 

नदीच्या पाणीवाटपाबाबत उ वलेला िववाद न्यायिनवा ा ारे सोडिवण्यासाठी कदर् शासनाकडून सन 

1969 मध्ये न्यायमतूीर् बच्छावत यांचे अध्यक्षतेखाली लवादाची थापना करण्यात आली. सिव तर 

सनुावणीच्या िकर्येनंतर सदर लवादाने अंितम आदेश मे 1976 मध्ये पािरत केले. सदर आदेश कदर् 

शासनाच्या राजपतर्ात  िद. 31 मे 1976 रोजी अिधसिूचत झा यानंतर वर नमदू केले या संबंिधत 

राज्यांवर बंधनकारक झाले.  

2.या आदेशानसुार महारा टर्ास कृ णा खोऱ्यामध्ये एका जलवषार्मध्ये 585 अघफू पाणीवापर करण्याचा 

अिधकार ा त झाला असनू असा वापर करतांना लवादाने पढुील माणे बंधने लाग ूकेली आहेत.    

(अ) घट भा उपखोऱ्यातील पाणीवापर 7 अघफू पेक्षा अिधक नसावा, (आ) भीमा नदीच्या मखु्य 

वाहातनू होणारा पाणीवापर 95 अघफू पेक्षा अिधक नसावा, (इ) उध्वर् कृ णा उपखोऱ्यातनू 

वीजिनिर्मतीसाठी पि चमेकडे वळिवले या पाण्याचे पिरमाण ६७.५ अघफू पेक्षा अिधक नसावे, (ई) उध्वर् 

भीमा उपखोऱ्यातनू वीजिनिर्मतीसाठी पि चमेकडे वळिवले या पाण्याचे पिरमाण सरासरी ४२.६ अघफू 

पेक्षा अिधक नसावे. 

सदर आदेशामध्ये मे 2000 नंतर िनणर्याच्या पनुिर्वलोकनाची तरतदू आहे.            

सदर पनुिर्वलोकनामध्ये  हाती घेतलेला पाणीवापर बािधत केला जाऊ नये अशीही तरतदू आहे. लवादाच्या 

िनणर्यातील महारा टर्ाशी  संबंिधत महत्त्वाचे आदेश  पुढील माणे आहेत.  

Extract of the Final Order of Bachawat Tribunal: 

• Clause III  

        The Tribunal hereby determines that, for the purpose of this case, the 75 percent 

dependable flow of the river Krishna up to Vijayawada is 2060 T.M.C. The Tribunal 

considers that the entire 2060 T.M.C. is available for distribution between the States 

of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. 

• Clause V  
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(A) The State of Maharashtra shall not use in any water year more than the quantity 

of water of the river Krishna specified hereunder :— 

(i)  as from the water year commencing on the 1st June next after the date of the 

publication of the decision of the Tribunal in the Official Gazette up to the water 

year 1982-83.                560 T.M.C.  

(ii) as from the water year 1983-84 up to the water year 1989-90        560 T.M.C.  
 
        plus a quantity of water equivalent to 10 percent of the excess of the average of the 

annual utilisations for irrigation in the Krishna river basin during the water years 

1975-76, 1976-77 and 1977-78 from its own projects using 3 T.M.C. Or more 

annually over the utilisations for such irrigation in the water year 1968-69 from such 

projects.  

(iii) as from the water year 1990-91 up to the water year 1997-98           560 T.M.C.  

        plus a quantity of water equivalent to 10 per cent of the excess of the average of the 

annual utilisations for irrigation in the Krishna river basin during the water years 

1982-83, 1983-84 and 1984-85 from its own projects using 3 T.M.C. or more 

annually over the utilisations for such irrigation in the water year 1968-69 from such 

projects.  

(iv) as from the water year 1998-99 onwards -                    560 T.M.C. plus  

       a quantity of water equivalent to 10 percent of the excess of the average of the annual 

utilisation for irrigation in the Krishna river basin during the water years 1990-91, 

1991-92 and 1992-93 from its own projects using 3 T.M.C. or more annually over 

the utilisations for such irrigation in the water year 1968-69 from such projects. 

• Clause IX  

                     As from the 1st June next after the date of the publication of the decision of the 

Tribunal in the Official Gazette  

(A)  Out of the water allowed to it, the state of Maharashtra shall not use in any water year  

(i) more than 7 T.M.C. from the Ghataprabha (K-3) sub-basin.  

(ii) more than the quantity of water specified hereunder from the main stream of the river    

Bhima. 
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(a) as from the water year commencing on the 1st June next after the date of the 

publication of the decision of the Tribunal in the Official Gazette upto the water year 

1989-90.                                                                                                      90 T.M.C.  

(b) as from the water year 1990-91.                                                                   95 T.M.C. 
 

• Clause X  

(1)  The State of Maharashtra shall not out of the water allocated to it divert or permit the 

diversion of more than 67.5 T.M.C. of water outside the Krishna river basin in any 

water year from the river supplies in the Upper Krishna (K-l) sub-basin for the Koyna 

Hydel Project or any other project.  

  Provided that the State of Maharashtra will be at liberty to divert outside the 

Krishna river basin for the Koyna Hydel Project water to the extent of 97 T. M. C. 

annually during the period of 10 years commencing on the 1st June, 1974 and water 

to the extent of 87 T.M.C. annually during the next period of 5 years commencing on 

the 1st June, 1984 and water to the extent of 78 T.M.C. annually during the next 

succeeding period of 5 years commencing on the 1st June, 1989.  

(2)  The State of Maharashtra shall not out of the water allocated to it divert or permit 

diversion outside the Krishna river basin from the river supplies in the Upper Bhima 

(K-5) sub-basin for the Projects collectively known as the Tata Hydel Works or any 

other project of more than 54.5 T.M.C. annually in any one water year and more than 

213 T.M.C. in any period of five consecutive water years commencing on the 1st 

June, 1974.  

(3)  Except to the extent mentioned above, the State of Maharashtra shall not divert or 

permit diversion of any water out of the Krishna river basin. 

 

• Clause XIV  

(A)  At any time after the 31st May, 2000, this Order may be reviewed or revised by a 

competent authority or Tribunal, but such review or revision shall not as far as 

possible disturb any utilisation that may have been undertaken by any State within the 

limits of the allocation made to it under the foregoing Clauses.  

(B)  In the event of the augmentation of the waters of the river Krishna by the diversion of 

the waters of any other river, no State shall be debarred from claiming  before any 
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authority or Tribunal even before the 31st May, 2000 that i t is entitled to a greater 

share in the waters of the river Krishna on account of such augmentation nor shall 

any State be debarred from disputing such claim. 

3.     गोदावरी पाणी तंटा लवादाच्या सनुावणीदर यान महारा टर्, कनार्टक व आंधर् देश या तीन राज्यांदर यान 

झाले या करारानसुार आंधर् देशातील पोलावरम येथील गोदावरी नदीवरील क पास +१५० फूट या 

पणूर्संचय पातळीस कदर्ीय जल आयोगाने मान्यता िद यानंतर महारा टर्ास अितिरक्त 14 अघफू पाणी 

कृ णा खोऱ्यात वापरण्याचा हक्क ा त होणार होता. पोलावरम क पास कदर्ीय जल आयोगाची मान्यता 

सन 2009 साली ा त झा याने अितिरक्त 14 अघफू पाणी वापरण्याचा हक्क राज्यास ा त झाला आहे. 

4. कृ णा पाणी तंटा लवादाच्या आदेशातील वर नमदू केले या पनुिर्वलोकनाच्या तरतदुीनसुार कनार्टक, आंधर् 

देश व महारा टर् या संबंिधत राज्यांच्या मागणी माणे कदर् शासनाने दसु-या कृ णा पाणी तंटा लवादाची 

िनयकु्ती एि ल, 2004 मध्ये केली.  सदर लवादाने 30 िडसबर, 2010 रोजी िनणर्य िद यानंतर   Inter 

State River Water Disputes Act-1956  मधील कलम 5 (3) अंतगतच्या तरतदुींनसुार सवर् संबंिधत 

राज्यांनी लवादासमोर संदभर् यािचका दाखल के या असनू त्यावरील  सनुावणी सध्या गतीपथावर आहे.  

सदर सनुावणी पणूर् झा यावर लवादाचा पढुील अहवाल ा त होईल.  लवादाचा िनणर्य कदर् शासनाच्या 

राजपतर्ात अिधसिूचत झा यावर तो अंमलात येईल. 

3.10.3 गोदावरी खोरे   

गोदावरी नदी आंतरराज्य नदी असनू ती महारा टर्, कनार्टक व आंधर् देश राज्यातनू वाहत जाऊन 

बंगालच्या उपसागरास िमळते.  गोदावरी पाणी तंटा लवादानसुार महारा टर्ास पढुील माणे पाणी वापर 

करण्यास मभुा आहे.   
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अ.
कर्. 

उपखो-याचे नाव लवादानसुार अनजेु्ञय पाणी  
अ.घ.फू. 

1 2 3
1 पैठण धरणापयर्न्त (जी-1, जी-2) 203.00 
2 पैठण धरणाखाली व िसध्दे वर धरणा-खाली पोचमपाड धरणापयर्न्त  (जी-3) 60.00(मयार्िदत)
3 मांजरा उपखोरे (िनजामसागर धरणाच्या वरील बाजसू, जी-4) 22.00(मयार्िदत)
4 पोचमपाड धरणाखाली मध्य गोदावरी (जी-5) 0.40(मयार्िदत) 
5 मनेर (जी-6) ---- 
6 पेनगंगा (जी-7) 

(अ) उध्वर् पेनगंगा क पापयर्न्त (जी-7) 
(ब) उध्वर् पेनगंगा ते िन न पेनगंगा क पापयर्न्त 
(क) वाघाडी धरणापयर्न्त  
(ड) सायखेडा क पापयर्न्त  
(इ) उवर्िरत पेनगंगा (जी-7) 

31.64 
94.62 
2.51 
3.39 
9.00 

7 वधार् (जी-8) 
(अ) तुलना क पापयर्न्त 
(ब) िनगुर्डा  क पापयर्न्त. 
(क) चारगांव क पापयर्न्त 
(ड) बंडारा क पापयर्न्त 
(इ) उवर्िरत वधार् उपखोरे 

110.431 
1.200 
1.155 
1.255 
26.00 

8 ाणिहता (जी-9) 
(अ) गोसीखदुर् धरणापयर्न्त 
(ब) िन न चलूबंद क पापयत 
(क) इिटयाडोह क पापयर्न्त 
(ड) स ी क पापयर्न्त 
(इ) िन न तुलतुली क पापयर्न्त. 
(ग) िन न कथनी क पापयर्न्त 
(फ) करव पा क पापयर्न्त 
(ह) िभमकंुड क पापयर्न्त 
(य) िदना क पापयर्न्त 
(ज) बटुीनाला क पापयर्न्त 
(च) सरोडा क पापयत  
(छ) िंनबघूाट क पापयत 
(ट) असोलामढा क पापयर्न्त 
(ठ) घोराझरी क पापयत 
(ढ) न ले वर क पापयर्न्त 
(न) अंधारी क पापयत 
(म) उवर्िरत वैनगंगा 

209.130 
115.00 
10.20 
6.827 
11.580 
5.486 
0.834 
11.325 
2.005 
3.07 
1.00 
0.40 
3.692 
1.363 
0.508 
6.400 
41.00 

9 िन न गोदावरी (जी-10) 1.00 
10 इंदर्ावती (जी-11) 

(अ) भोपालप णम क पापयर्न्त 
(ब) भोपालप णम क पाखाली  

 
34.00 
7.00 

टीप : (1) गोदावरी खो-यात जी-3, जी-4, जी-5 या उपखो-यात लवादाच्या िनवा ानसुार मयार्िदत पाणी वापरण्यास मभुा आहे.            

(2) उवर्िरत जी-1 ते जी-11 (जी-6 मनेर उपखोरे वगळून) उपखो-यात रकाना कर्.3 मध्ये उपल ध असलेले सवर् पाणी वापरण्यास 

मभुा आहे. (3) गोदावरी खो-याअंतगर्त मराठवाडा भागाकरीता (जी-1 ते जी-5) नवीन क पासाठी पाणी उपल ध नाही. 
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3.10.4 तापी खोरे :-  

        तापी नदी ही आंतरराज्य नदी असनू मध्य देश, महारा टर् व गजुरात राज्यातनू वाहते.  तापी खो-यात 

उपल ध पाण्याची आकडेवारी िनि चत करण्यासाठी कदर् शासनाने सन 1957 मध्ये ी.ितरुमल अ यंगार 

यांच्या अध्यक्षतेखाली सिमती नेमली होती. सदरहू सिमतीच्या अहवालानसुार तापी खो-यात उकई 

धरणापयर्न्त (गजुरात राज्य) 400 अ जघनफूट पाणी 75 टक्के िव वासाहर् तेनसुार उपल ध आहे.  त्यात 

उकई धरणाचा पाणी वापर (गजुरात राज्याकिरता) 138.6 अ ज घनफूट इतका असनू उवर्िरत 261.4 

अ ज घनफूट पाणी महारा टर् व मध्य देश राज्याकिरता उपल ध होईल असे सिमतीच्या अहवालात नमदू 

केले आहे.   

1. तद्नंतर तापी खो-यातील उपल ध पाण्याच्या वाटपाकिरता महारा टर् व मध्य देश राज्यादर यान 

िद.12.1.1986 रोजी झाले या आंतरराज्य िनयंतर्ण मंडळाच्या बैठकीत तापी खो-यातील पाण्याचे वाटप 

खालील माणे मान्य झालेले आहे. 

 अ. महारा टर् राज्य   191.40 अ ज घनफूट. 
 ब. मध्य देश राज्य   70.00 अ ज घनफूट 
    261.40 अ ज घनफूट 

2. अ यंगार सिमतीने उपरोक्त पिरच्छेदमध्ये उ लेख के या माणे उकई धरणाच्या वरच्या बाजसू पाण्याची 

उपल धता पिरगिणत करताना 20 टक्के पाणी पनुरु वना ारे उपल ध होईल असे गहृीत धरुन महारा टर् व 

मध्य देश राज्याकिरता 261.4 अ ज घनफूट इतके पाणी उपल ध होऊ शकेल असा िन कषर् काढलेला 

आहे.   

3. या पा वर्भमूीवर तापी खो-यात उपल ध असलेले 191.40 अ ज घनफूट पाण्याचे वापर होण्याकिरता 

पेयजली वापरासाठी 20 टक्के औ ोिगक वापरासाठी 2.5 टक्के आिण िंसचन वापराच्या बाबतीत 30 

अ.घ.फू. पेक्षा लहान क पांसाठी 100 टक्के तर 3.0 अ.घ.फू पेक्षा मोठया क पांसाठी 90 टक्के पाणी 

वापर गहृीत धरुन तयार केलेला बहृत आराखडा शासनाच्या िद. 11.01.2005 च्या पतर्ाने कदर् ◌ंशासनास 

सादर केला होता.    

सदर बहृत आराख ा माणे तापी खो-यात एकूण 223.51 अ.घ.फू. इतक्या पाणी वापराचे 

िनयोजन करण्यात आलेले होते. परंत ुकदर् शासनाने पाणी वापरासाठी गहृीत धरले या उपरोक्त रक्कमेवारी 

मान्य करण्यास सहमती दशर्िवली नाही व 191.40 अ.घ.फू पाणी वापराच्या बहृत आराखडा सादर 

करण्यास कळिवले. त्यानसुार बहृत आराखडा तयार करुन कदर्ीय जल आयोग, नवी िद ली यांच्याकडे 

18.6.2007 रोजी फेर अनपुालनासाठी मान्यतेसाठी सादर केला होता. तथािप, किदर्य जल आयोगाच्या 

सचूनेनसुार सधुारीत बहृत आराखडा िद.2.11.2010 च्या पतर्ान्वये किदर्य जल आयोगास सादर करण्यांत 

आला आहे. 

3.10.4.नमर्दा खोरे :-  

नमर्दा जल लवादातील तरतदूीनसुार महारा टर्ाच्या वाटयाला 10.896 अ.घ.फु. पाणी उपल ध आहे.  
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4.  आिर्थक बाबींचा तपशील 
 

4.1  महामंडळाकडील लंिबत दाियत्व :-  

        उपल ध होवू शकणारा िनधी याचा अंदाज व लंिबत दाियत्व याचा आढावा घेणे भिव यातील मागर्कर्मणाच्या 

दृ टीने पढुील िनयोजनाचा एक महत्वाचा भाग  ठरतो.  राज्य शासनाने महामंडळाच्या िनमीर्ती पासनू पाटबंधारे 

क पांसाठी िनधीची उपल धता, रोख्याच्या माध्यमातनु, राज्य शासनाच्या िनधीतनू िंकवा कदर् शासनांच्या 

योजनेतनू वाढिवण्याच्या दृ टीने पावले उचलली आहेत. सन 1994-95 मध्ये रू.700 ते रू.800 कोटी 

इतकी असणारी वािर्षक तरतदु 10 पटीने वाढून समुारे रू.6700 ते रू.7000 कोटी पयत वाढली आहे. 

त्याचबरोबरच राज्यातील जनतेच्या िंसचनाब लच्या आशा आकांक्षा वाढ या. नवीन क प हाती घेण्यासाठी 

जनतेच्या / लोक ितिनधींच्या मागण्या येवून,  निवन क प लवादाच्या िनवाडयानसुार, राज्याच्या वा ाचे 

पाणी वापरण्यासाठी अथवा अनशेुष िनमुर्लनासाठी हाती घेण्यात आले आहेत.  पाटबंधारे क पांवरील 

लंिबत दाियत्वाचा संिक्ष त तपिशल खाली देण्यात आला आहे. 

4.2 चालू िनिवदांच्या कामाची उवर्िरत िंकमत :-  

        पाटबंधारे क पाच्या या तीचा िवचार के यास त्यात अंतभुर्त अनेक ट पे व त्यादृ टीने करावयाची कायर्वाही 

याबाबत सिव तर तपिशल िविवध करणांमध्ये नमदु करण्यात आलेला आहे.  क पांचे काम 

सवर्साधारणपणे घटक िनहाय सरुु करण्यात येते.  कामे सरुु करण्यासाठी िनवीदा मागिवण्यात येतात. पाच 

पाटबंधारे महामंडळाकडील  िद. 1.4.2012 रोजीची चाल ू  िनिवदांच्या कामाची उवर्रीत िंकमत समुारे          

रु. 29,500 कोटी  इतकी आहे. 

4.3 भसंूपादन व पनुवर्सन दाियत्व 

पाटबंधारे क पासाठी मोठया माणावर सरकारी, खाजगी व वन जिमन संपादन करावी लागते. सरकारी 

जिमन िज हािधकारी यांच्याकडून क पांसाठी वगर् केली जाते.  खाजगी जिमन  संपादनाची कायर्वाही 

भसंूपादन अिधिनयमातील तरतदुीनसुार िज हािधकारी यांच्याकडून करण्यात येते.  क पांची कामे लवकर 

हावीत यासाठी जनता व लोक ितिनिंधचा आगर्ह िवचारात घेऊन खाजगी वाटाघाटीने काही करणी तातडीने 

लागणा-या जिमनी ता यात घेऊन कामे सरुु करण्यात येतात.  भसंूपादन अिधिनयमानसुार कलम 4-6-9 व 

िनवाडा जाहीर करुन जिमन िविधवत ता यात येते.  नागरीकरण व औ ोिगकरण झा यामळेु तेथील जिमनीचे 

भाव मोठया माणात वाढतात. तसेच शेतकऱ्यांना िशघर् िसध्द गणक ( Ready-Reckoner) च्या दराआधारे 

िनवाडयानसुार िमळणारी देय रक्कम मान्य होत नाही.  अशा वेळी शेतकरी भसंूपादन अिधिनयम-1894 

मधील कलम 18 नसुार वाढीव मावेजा िमळण्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल करतो.  त्यास अशी वाढ 

िदली गे यास त्या िनवाडयातील सवर्च शेतकरी भसंूपादन अिधिनयमातील कलम 28 माणे वाढीव 

मोबद याची मागणी करतात.  अलीकडच्या काळात अशा करणांच्या संख्येत मो ा माणावर वाढ झाली 

आहे.  क प पणूर् होवून लेखे बंद झाले या क पावरही भसंूपादन अिधिनयमातील कलम 18 व 28 आधारे 

मा.न्यायालयाच्या िनणर्यानसुार वाढीव मोबदला देणे अिनवायर् असते. 
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पाच पाटबंधारे महामंडळाकडील 31 माचर् 2012 अखेरचे मळु भसंूपादनाचे दाियत्व रु. 1301 कोटी 

इतके असनू भसंूपादन अिधिनयमातील कलम 18 व 28 चे दाियत्व  रु. 139 कोटी असे एकूण रू.1440 

कोटीचे दाियत्व लंिबत आहे. 

निवन गावठाणात क पगर् तांना पुरवावयाच्या नागरीसिुवधा व पनुवर्सन अिधिनयमातील 

तरतदुीनसुार ावे लागणारे पनुवर्सन अनदुान व पयार्यी जिमनीच्या संपादनासाठी असे एकूण दाियत्व रु. 394 

कोटी आहे. 

4.4 ज्या क प कामांसाठी वन जिमनीची आव यकता असते त्यास कदर् शासनाच्या वन व पयार्वरण मंतर्ालयाची 

मान्यता घ्यावी लागते. सव च्च न्यायालायाने स टबर 2005 मध्ये ा. कांचन चो ा, संचालक व ाध्यापक, 

इंन्सीटयटू ऑफ इकॉनॉिमक गर्ोथ, िद ली यांच्या अध्यक्षतेखाली ितर्सद यीय सिमती िनयकु्त केली.  या 

सिमतीने ज्या वन जिमनी वनेतर कामासाठी वळिवण्यात आली त्यापोटी नक्त वतर्मान मु य (Net Present 

Value-NPV) िकती असावे याचा अ यास करण्याचे तसेच कोणत्या योजनाथर् वापरासाठी वन जिमनी 

वळिवण्यात आ यास  NPV भरण्यापासनू सटु देण्याबाबत िशफारस करण्यास सचुिवले आहे. सिमतीने पाणी 

पुरवठयाच्या योजनांना NPV  अदा करण्यापासनू पणुर् सटु देण्याची िशफारस केली.  तथािप पाटबंधारे 

क पांच्या बाबतीत सटु िमळालेली नाही त्यामळेु पाटबंधारे क पासाठी NPV भरावी लागते.  त्याचे दाियत्व 

रु. 311 कोटी आहे.   

4.5पाटबंधारे क पांत जाणा-या र त्यांचे वरच्या पातळीवर न याने बांधकाम करणे तसेच काल याच्या संरेखेला 

छेदनू जाणाऱ्या महामागार्वरील पुल बांधणे इत्यादी कामांसाठी सावर्जिनक बांधकाम िवभागास िनधी उपल ध 

करावा लागतो.  उच्च दाब िव तु वाहीनी थलांतिरत करण्यासाठी महारा टर् राज्य िव तु िवतरण कंपनी 

मयार्दीत यांना िनधी ावा लागतो.  जलसंपदा िवभागामाफर् त क पाच्या उत्सारी भागाचे दरवाजे, िवमोचकाचे 

दरवाजे यांची िनमीर्ती व उभारणी केली जाते.  यांितर्की िवभागाच्या अवजड यंतर्ाचा वापर करुन माती कामही 

केले जाते.  उपसा िंसचन योजनांच्या यांितर्की व िव तु घटकांची कामे यांितर्की व िव तु संघटनामाफर् त 

करण्यात येतात.  यासाठी या संघटनेला िनधी िदला जातो.  या कामाचे दाियत्व रु. 88 कोटी आहे. 

4.6 राज्यातील पाटबंधारे क पांवरील िनिवदा, भसंूपादन व पनुवर्सन, वनजिमन इत्यािदचे िद. 31 माचर् 2012 

अखेरचे दाियत्व खालील माणे आहे. 

             1) िद. 1.4.2012 ची िनिवदांच्या कामांची उवर्रीत िंकमत              - रु. 29508 कोटी. 
 2) मळू भसंूपादनाचे दाियत्व     - रु. 1301 कोटी. 
 3) भुसंपादन कलम 18-28 चे दाियत्व     - रु. 139 कोटी. 
 4) पनुवर्सनाचे दाियत्व      - रु. 394 कोटी. 
 5) N P V       - रु. 311 कोटी. 
 

 6) इतर िवभागाकडील दाियत्व      - रु. 88 कोटी. 
       एकूण-  रु. 31,742 कोटी.  
 
महामडऴाकडील दाियत्व दरवषीर् उपल ध होणा-या िनधीच्या अदांजे 3-4 पट इतके अस याचे िदसनू येते. 
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5.  िवभागाच्या मखु उपल धी 

1)  राज्यात योजनापवूर् काळात केवळ 2.74 लक्ष हेक्टर िसचंन क्षमता िनमार्ण झाली होती. िंसचनाच्या बाबतीत 

जलदगतीने िवकास होण्याच्या दृ टीने शासनाने अंिगकारले या धोरणानसुार िंसचन क्षमतेत लक्षणीय वाढ 

होऊन ती जनू 2011 अखेर राज्य तरीय क पातनू 48.25 लाख  हेक्टरपयत पोहोचली आहे व 33,385 

द.ल.घ.मी. पाणीसाठा िनमार्ण झाला आहे.  

2) मागील 9 वषार्पासनू क पावरील देखभाल दरुु तीचा खचर् पाणीप ी वसलुीतनू भागिवणारे महारा टर् हे 

देशातील एकमेव राज्य आहे.  

3)  राज्यात जलिव तु क पांचे बांधकाम जलसंपदा िवभागाकडून केले जाते. शासनातफ पणूर् केलेले 34 

जलिव तु क प (2636.325 मेगावटॅ), खाजगीकरणातनू झालेले 17 जलिव तु क प (77.80 मेगावटॅ), 

टाटा समहुाचे 5 क प (447 मेगावटॅ) आिण महारा टर्ाचा वाटा असलेले 2 आंतरराज्य क प (444.50 

मेगावटॅ) असे एकूण 58 जलिव तु क प पणूर् झाले असनू त्यांची थािपत क्षमता 3605.625 मे.व.ॅ इतकी  

आहे. शासनाने 25 मेगावटॅ क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेच्या लहान जलिव तु  क प खाजगीकरणाच्या माध्यमातनू 

राबिवण्याचे धोरण ि वकारले आहे. आतापयत 77.80 मेगावटॅ क्षमतेच्या 17 लहान जलिव तु क प 

खाजगी उ ोजकांमाफर् त कायार्िन्वत झाले असनू या यितिरक्त 201.20 मेगावटॅ थािपत क्षमतेचे 76 क प 

िवकिसत करण्यात येत आहे.  

4) कोयना जलिव तु क प ट पा-4 अंतगर्त जलाशय छेद (लेकटपॅ) िकर्ये ारे िव तािरत अिधजल भुयारात 

पाणी सोडण्याचा महत्वाकांक्षी क प मा.मखु्यमंतर्ी, महारा टर् राज्य, यांच्या शभुह ते व मा.उपमखु्यमंतर्ी यांच्या 

अध्यक्षतेखाली व इतर मान्यवरांच्या उपि थतीत िदनांक 25.4.2012 रोजी कायार्िन्वत झाला. या लेक 

टपॅींगमळेु िंसचनासाठी 15 अ.घ.फु. इतके अितिरक्त पाणी उपल ध होवून त्याबरोबरच 67.50 दशल  ा यिुनट 

इतकी अितिरक्त वीजिनिर्मती होणार आहे. यामळेु कोयना ट पा-4 या जलिव तु क पाची वीज िनिर्मती पणूर् 

वषर्भर अखंड सरुु ठेवणे शक्य होणार आहे. 

5) शासनाने 1996 ते 1998 या कालावधीत पाटबंधारे क प राबिवण्यासाठी राज्याच्या िविवध भागात 5 

पाटबंधारे िवकास महामंडळांची थापना केली. महामंडळांच्या थापनेनंतर आतापयत झाले या महत्वाच्या 

उपल धी खाली िद या आहेत. 

महामंडळाचे 
नाव  

पणूर्
केलेले 
क प 

घळभरणी / ार  उभारणीतून
साठवण क्षमता िनमार्ण 

केलेले क प 

भौितक साध्य
पाणीसाठवण क्षमता  िंसचन क्षमता 

(लक्ष हेक्टर) (दलघमी)  (अघफु)  
मकृखोिवम  316  100 4446  157  4.11  
तापािवम  71  81 1249  44  1.51  
कोपािवम  24  38 2429  86  0.72  
गोमपािवम  286  254 3561  126  2.65  
िवपािवम  90  62 2718  96  3.82  
एकूण महारा टर्  787 535 14403  509  12.81  

 

महामंडळांच्या थापनेनंतर, पणूर् झाले या 787 क पातनू व गतीपथावरील क पातनू, 509 अ.घ.फू. 
पाणीसाठवण क्षमता व 12.81 लक्ष हेक्टर िंसचन क्षमता िनमार्ण झाली.  
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6) पणूर् झाले या अथवा घळभरणी / ार उभारणी झाले या क पांमध्ये खालील मखु क पांचा समावेश     

      आहे.   

महारा टर् कृ णा 
खोरे िवकास 
महामंडळ 

मोठे क प (घळभरणी) : कुकडी, नीरा देवघर, टेमघर, भामा आसखेड, तारळी , धोम
बलकवडी,  उरमोडी,  सीना कोळेगांव,  
मध्यम क प (पणूर् केलेले) : कासारसाई, शेटफळ, आंधळी, जवळगांव, बोरी, खैरी, 
बेिनतरुा, साकत,  
मध्यम क प (घळभरणी/ ार उभारणी) : आंधर्ा, कलमोडी, िच हेवाडी, मोरणा गरेुघर, 
उ रमांड, कुडाळी, वांग, नागेवाडी, कंुभी, कडवी, िचकोतर्ा, िचतर्ी, घट भा, िंपपळगाव ढाळे 

िवदभर् पाटबंधारे 
िवकास महामंडळ 

मोठे क प (पणूर् केलेले): िन न वणा (वडगांव जलाशय), वान, पेनटाकळी,  िदना
उंचीवाढ 
मोठे क प (घळभरणी/ ार उभारणी): िन न वणा (वडगांव जलाशय), गोसीखदुर्, िन न 
वधार्, वान, पेनटाकळी, बबळा, खडकपणुार्, िदना उंचीवाढ 
मध्यम क प (पणुर् केलेले) : पकडीगु म सायकी, उमरझरी, अडाण, नवरगांव, तोरणा, 
मदन, हरणघाट, िकरमीरी दरुर,  चंदर्भागा, पणूार्, उतावळी,  
मध्यम क प (घळभरणी/ ार उभारणी) : कार, कटंगी, ड गरगांव, मदन, लालनाला, 
कालपाथरी, उतावळी, सपन  
कायार्िन्वत उ.िस.यो. : स ाटोला, हरणघाट,िकरिमरी, दरुर, करजखेडा, धापेवाडा, 
वाघोलीबटुी, सोनापरू टोमटा, गोगांव, रेगडी िवकास प ली  उिंसयो. अनखोडा, सतर्ापरू 

तापी पाटबंधारे 
िवकास महामंडळ  

मोठे क प (घळभरणी/ ार उभारणी) : वाघरू  व पनंुद 
मध्यम क प (पणुर् केलेले) : िहवरा, सोनवद, नाग्यासाक्या, मकु्ताईनगर, सलुवाडे, 
सारंगखेडा व काशा  
मध्यम क प (घळभरणी/ ार उभारणी) : जामखेडी, अमरावती, वाडीशेवाडी, िशवण, 
दरा, कोरडी, गळु, मोर, बहुळा, मािणकपुंज, अंजनी व िन न पांझरा (अंशत:) 

कोकण पाटबंधारे 
िवकास महामंडळ, 

मोठे क प (घळभरणी/ ार उभारणी): भातसा, सयूार् व ितलारी 
मध्यम क प (घळभरणी/ ार उभारणी) : अजूर्ना, गडनदी, हेटवणे, देवघर व 
कोलसातंडी  

गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे िवकास 
महामंडळ, 

मोठे क प (पणुर् केलेले)  िन न तेरणा उिंसयो,
मोठे क प (घळभरणी/ ार उभारणी): उध्वर् वरा क प िनळवंडे (अंशत:), नांदरू 
मधमे वर क प (मकुणे, भावली ), िन न दधुना  
मध्यम क प (पणूर् केलेले) : अंजनापळशी, बोरदहेगांव, नारंगी, टभापरूी, रेणापरू, 
पणूार्नेवपरू, देवजर्न, मसलगा, बेलपारा, रायग हाण, रूई, तेरणा, वाघोली, क यपी व गौतमी 
गोदावरी  
मध्यम क प (घळभरणी/ ार उभारणी) : िशवनाटाकळी, वाकोद, उध्वर् मानार व बाभळी 
बरेॅज  
गोदावरी नदीवर (11) बरेॅजचे काम पणूर्-  आपेगांव, िहरडपरूी, जोगलादेवी, मंगरूळ, 
राजाटाकळी,  लोणीसावंगी,  ढालेगांव, मळुी, िदगर्स, आमदरूा व मदुगल.  
मांजरा नदीवरील सवर् (7) बरेॅजचे काम पणूर्   - बोरगांव अंजनपरू, वांजरखेडा, 
कारसापोहरेगांव, खलुगापरू, ड गरगांव, धनेगांव व भुसणी  

  

7) िंसचन ि थती अहवाल, जललेखा अहवाल आिण ि थर िचन्हांकन अहवाल दरवषीर् िसध्द करण्यात   

येत आहे. राज्याने वत:ची जलिनती िसध्द केली आहे. जलसंप ीच्या िनयमनासाठी जलसंप ी िनयमन 

ािधकरण थापन करणारे व पाणीवापरकत्यार्शी िवचारिविनमय करुन पाणीप ीचे दर िनि चत करणारे 

महारा टर् हे देशातील पिहले राज्य आहे. महारा टर् शेतकऱ्याकडून िंसचन पध्दतीचे यव थापन अिधिनयम पािरत 

करण्यात आला आहे.   
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8) महारा टर् शेतकऱ्याकडून िंसचन पध्दतीचे यव थापन अिधिनयमांतगर्त 6.7 लक्ष हेक्टर क्षेतर्ावर 1545 पाणी  

वापर सं थांची थापना. तसेच सहकार काय ाखाली 4.71 लक्ष हेक्टर क्षेतर्ावर 1375 पाणी वापर सं थांची 

थापना अशी एकूण 2920 सं था 11.41 लक्ष हेक्टर के्षतर्ावर कायर्रत आहेत. 

9)  नािशक  िज ातील वाघाड िंसचन क पाचे िंसचन यव थापन शेतकऱ्यांच्या पाणी वापर सं थेमाफर् त 

2005 पासनू करण्यात येत आहे. देशामध्ये असा पिहलाच क प आहे. सन 2009 मध्ये आंतररा टर्ीय 

पातळीवरील WATSAVE पुर कार  िमळाला आहे. तसेच सन 2011 मध्ये  रा टर्ीय पातळीवरील 

INNOVATION परु कार  ा त झाला आहे.   

10) जागितक बकेँच्या सहा याने महारा टर् जलक्षेतर् सधुार क प राबिवण्यात येत आहे. रु.1860.60 कोटीच्या या 

कायर्कर्मात 286 पणूर् झाले या क पावरील 6.70 लक्ष हेक्टर लाभक्षेतर् पनु: थािपत करण्याबरोबरच 291 

धरण सरुिक्षततेची कामे अंतभूर्त करण्यात आली होती. जागितक बकेँकडून एकूण रु.1535 कोटी अथर्सहा य 

ा त होणे अपेिक्षत आहे. महारा टर् जलक्षेतर् सधुार क पावर माचर् 2012 अखेर रु.1316.43 कोटी हणजेच 

एकूण क प िंकमतीच्या 71 टक्के इतका खचर् झालेला असनू जागितक बकेँकडून रु.1004.21 कोटी इतक्या 

खचार्ची ितपतूीर् झाली आहे. 

आतापयत 161 योजनांची कालवा पनु: थापना  कामे, 216 क पांची धरण सरुक्षा कामे पणूर् झालेली 

आहेत. लघ ुिवतरीका तरीय कालवा पनु: थापना  पणूर् झाले या कामांपैकी 764 पाणी वापर सं थांना िवतरण 

णाली पढुील यव थापन व देखभालीसाठी ह तांतरीत करण्यात आली आहे. जागितक बकेॅच्या मान्यतेने 

िनयकु्त केले या तर्य थ सिनयंतर्ण व मु यांकन अिभकरणाने केले या अ यासानसुार,  क पाच्या 

अंमलबजावणीमळेु पाणी वापर कायर्क्षमता (Water Use Efficiency) 78.5 हेक्टर ित दशलक्ष घ.मी. वरून 

105 हेक्टर ित दशलक्ष घ.मी. झाली आहे. तसेच सन 2004-05 च्या िंकमत पातळीनसुार कृिष उत्पन्न 

रु.3532 ित सह तर् घ.मी. वरून 5032 ित सह तर् घ.मी. एवढे वाढले आहे. 

11) कदर् शासनाच्या वेगविर्धत िंसचन लाभ कायर्कर्मांतगर्त एकूण 69 मोठे-मध्यम क प घटक व 186 ल.पा.  

क पांचा अंतभार्व झाला असनू माचर् 2012 अखेर रु.10,051 कोटी  व सन 2011-12 मध्ये आतापयत 

रु.178 कोटी असे एकूण रु.10,229 कोटीचे किदर्य सहा य ा त झाले आहे. त्यापैकी 39 मोठ-मध्यम क प/ 

क प घटक व 100 ल.पा. क प पणूर् झाले आहेत. या कायर्कर्मांतगर्त 5.93 लक्ष हेक्टर िंसचन क्षमता िनमार्ण 

झाली आहे. देशामध्ये 15 क पांना रा टर्ीय क प हणनू मान्यता िमळाली आहे. त्यापैकी केवळ 3 क पाची 

कामे स ा सरुु आहेत. यामध्ये िवदभार्तील गोसीखदुर् क पाचा समावेश आहे. 

12) कोयना धरणाच्या समुारे 95 मी. उंचीच्या उत्सािरत भागाचे मजबतुीकरण तपमान िनयंितर्त संधानकाचा        

वापर करुन केवळ 2 बांधकाम हंगामात यश वीपणे पणूर् करण्यात आले. आिशया खंडात अशा कारचे हे 

पिहलेच काम आहे. 

13) ठाणे िज हयातील 250 मे.व.ॅ क्षमतेच्या घाटघर उदंचन जलिव तु  क पातील धरणाचे बांधकाम रोलर 

कॉ पकॅ्टेड कािँंकर्ट तंतर्ज्ञानाचा भारतात थमच वापर करुन पणूर् करण्यात आले आहे. 

 14) कोलगर्ाऊट बांधकामाचे तंतर्ज्ञान िवकिसत करण्यात येवून ते राज्यातील 34 क पाच्या बांधकामात वापरण्यात  

आले. 

15) महारा टर् अिभयांितर्की संशोधन सं थेमाफर् त इतर राज्यातील तसेच इतर देशातील पाटबंधारे क पांची संक पने, 

ितकृती अ यास, जलाशयातील गाळ सवक्षण, सदुरू संवेदना िवषयी स लागार सेवा देण्यात आली आहे.  
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6.  िंसचन क पांचा वाढता कालावधी व वाढत्या िंकमतीबाबतची 

कारणिममांसा 
       जलसंपदा िवभागामध्ये िंसचन क पाची बांधकामे हाती घेण्याअगोदर क पास शासकीय मान्यता घेणे 

आव यक असते.  शासकीय मान्यता घेण्यासाठी जलसंपदा िवभागाकडे सवक्षण, अन्वेषण मंडळांमाफर् त 

मोठया व मध्यम क पाचे ाथिमक सवक्षण अहवाल व सिव तर क प अहवाल बनिवले जातात.  याबाबत 

सिव तर िववेचन करण 3 मध्ये करण्यात आलेले आहे.  

6.1 सवर्साधारण तपिशल 

       िंसचन क पांच्या उभारणीमध्ये मखु्यत्वे धरण, कालवे, िवतरण यव था व अनषंुिगक बांधकामे आिण 

भसंूपादन व पनुवर्सन या कामांचा समावेश होतो.  बांधकामांसाठी िसमट, दगड, वाळू व पोलाद या मखु 

बांधकाम सािहत्याची गरज असनू त्यांचे दर हे बाजारभावांवर अवलंबनू आहेत.  क पास शासकीय 

मान्यतेनंतर क प सरुु करण्यासाठी भसंूपादन व पनुवर्सन या मलुभतू बाबींची पतूर्ता हावी लागते.  त्यातील 

भसंूपादनाचे काम भसंूपादन अिधिनयम-1894 नसुार महसलू िवभागाकडून तर पनुवर्सनाचे काम पनुवर्सन 

अिधिनयम-1986/1999 नसुार मदत व पनुवर्सन या िवभागाकडून होणे आव यक असते. 

भसंूपादन, पनुवर्सन व िनधीच्या उपल धतेतील अडचणीमळेु शासकीय मान्यता िमळा यानंतर 

क पांची कामे त्यक्ष सरुु होण्यास िवलंब होतो व त्यानंतर सधु्दा त्यामध्ये वेगवेगळया अपिरहायर् कारणांनी 

अडथळे येतात.  त्यामळेु क पांच्या पणूर्त्व कालावधीमध्ये वाढ होते आिण िवलंबाच्या काळात बांधकाम 

सािहत्याचा बाजारभाव वाढ याने क पांच्या िंकमतीत वाढ होते. िंसचन क पांचे मळू शासकीय मान्यता 

अहवाल हे म.सा.बां.िनयमावलीमधील तरतदूी व कदर्ीय जल आयोगाच्या मागर्दशर्क सचूनानसुार तयार केले 

जातात.  मळू शासकीय मान्यता अहवालात धरण, कालवे व िवतरण यव थांची ाथिमक वरुपात संरेखा 

आखणी व संक पने केलेली असतात.  शासकीय मान्यतेनंतर क पाच्या सवर् उपघटकांचे बांधकाम 

करण्यापवूीर् क्षेतर्ीय पिरि थतीनसुार सिव तर सवक्षण, अन्वेषण व संक पन केले जाते.  त्यावेळी उपघटकांच्या 

तांितर्क तरतदूी व भसंूपादन के्षतर्ामध्ये मळू शासकीय मान्यता अहवालातील तरतदूीमध्ये बदल होतो.  

त्यामळेु क पांच्या िंकमती वाढतात.  काही वेळा थािनक लोक ितिनधींच्या व लाभधारकांच्या आगर्ही 

मागण्यांमळेु क पाच्या या तीमध्ये बदल करावा लागतो.  त्यामळेु क पांच्या िंकमती वाढतात.  मळू 

शासकीय मान्यतेनंतर बदलले या शासन धोरणानसुर िंकवा िनणर्यानसुार नवीन कर आकारले जातात.  

उदा. गौण खिनजांचे वािमत्व शु क, मजरूांच्या सिुवधा, हटॅ, सेवा कर, इ. त्यामळेु क पांच्या िंकमतीमध्ये 

वाढ होते. 

   क पांच्या िंकमती या क पांचे िठकाण व तेथील क्षेतर्ीय पिरि थती, क पाचा बांधकाम 

कालावधी, बाजारभाव आिण मळू शासकीय मान्यता अहवालाच्या या तीमध्ये करण्यात आलेले बदल या 

मखु बाबींवर अवलंबनू असतात. 
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  राज्यामधील सध्या गतीपथावर असले या मोठया व मध्यम क पांच्या बांधकाम कालावधीत 

झाले या िवलंबाचा व िंकमत वाढीचा क पिनहाय तपिशल सोबतच्या पिरिश टे (खंड-2) मध्ये जोडला 

आहे.  त्यावरुन प ट होते की, क पांच्या बांधकाम कालावधीमधील वाढ व िंकमतीमध्ये झाले या 

वाढीचे माण हे त्येक क पानसुार वेगवेगळे आहे.  वर नमदू के यानसुार हे माण क पाचे िठकाण, 

तेथील के्षतर्ीय पिरि थती व या तीमध्ये झाले या बदलाच्या वरुपानसुार िभन्न आहे. मातर् क पांच्या 

िंकमत वाढीची व कालावधीतील िवलंबाची कारणे बहुतांशी समान आहेत. 

6.2  क पाला मळू  शासकीय मान्यता िमळा यानंतर खालील बाबींची पतूर्ता करावी लागते.    

6.2.1  क पास आव यक वैधािनक मान्यता घेणे  

आव यकतेनसुार संबंिधत ािधकरणांकडून वैधािनक मान्यता ( टटॅयटुरी िक्लअरन्स) ा त होणे गरजेचे 

असते.  उदा. कदर् शासनाचा वन (संवधर्न) अिधिनयम-1980, पयार्वरण अिधिनयम 1986 व सधुािरत 

अिधिनयम 2006, वन्यजीव संरक्षण अिधिनयम 1972 व त्या अनषंुगाने मा. सव च्च न्यायालयामध्ये 

यािचका दाखल करुन त्यास मा. सव च्च न्यायालयाची मान्यता घ्यावी लागते.  

वरील सवर् वैधािनक मान्यता घेण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो.   

6.2.2 भसंूपादन व पनुवर्सन:- 

i)भसंूपादन :- भसंूपादन करण्यासाठी संयकु्त मोजणीपासनू ते त्यक्ष  जिमनीचा ताबा िमळपयर्न्त िविवध 

कायदेशीर बाबींची पतूर्ता भ-ूसंपादन अिधिनयम 1894 व त्यानंतर वेळोवेळी झाले या 

दरुु त्यानसुार करावी लागते. यामध्ये बडुीत के्षतर्ातील िविहरी, फळझाडे, पाईपलाईन, 

खाजगी शेतातील घरे, जनावरांचे गोठे, बडुीत गावातील घरांचे व सवर् मालम ांची संयकु्त 

पाहणी करुन मू यांकन करावे लागते व त्यास िविवध ािधकृत अिधकाऱ्यांकडून मान्यता 

घ्यावी लागते.   

ii) भसंूपादन कर्ीया खाजगी वाटाघाटी ारे लवकर पणूर् करण्याच्या दृ टीकोनातनू शासनाने िद. 

6/6/2006 चा शासन िनणर्य िनगर्िमत केला आहे.  परंत ुशासनाच्या रेडी रेकनर नसुार जिमनीचे 

मु यांकन होत अस यामळेु, त्यास शेतकरी सहमत होत नस याचा अनभुव आहे.    

ब) पनुवर्सन :- िंसचन क पाच्या बडुीत के्षतर्ातील लोकांचे / गावांचे पनुवर्सनाचे काम महसलू व 

पनुवर्सन िवभागाकडून क पगर् तांचे पनुवर्सन अिधिनयमानसुार करण्याची तरतदू 

आहे.  या कामास क पबािधतांच्या िवरोधामळेु, न्यायालयीन करणामळेु व 

शासकीय बाबींमळेु िवलंब होतो.  िवशेषत: धरणाची बांधकामे त्यािशवाय पणूर् होऊ 

शकत नाहीत.  उदा. पणेु िज हयातील गुंजवणी धरण, को हापरू मधील आंबेहोळ व 

सफर् नाला, सातारा िज हयातील वांग धरण, िवदभार्तील गोसीखदुर्, िन न वधार्, बबळा 

धरण ,मराठवाडयातील िन न दधुना , लडी धरण , अहमदनगरमधील िनळवंडे धरण, 

कोकणातील ितलारी, तळंबा धरण इत्यादी. 
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6.2.3 परेुशा िनधी उपल धतेअभावी होणारा िवलंब :- 

 क पास शासकीय मान्यता ा त झा यानंतर लगेच आव यकतेनसुार ितवषीर् िनधी उपल धता होईल 

असे गिृहत धरुन फक्त तांितर्क कामासाठी लागणारा कालावधी िवचारात घेऊन क पाचा पणूर्त्व 

कालावधी ठरिवला जातो.  त्यक्षात शासकीय मान्यता िमळा यानंतर सरुवातीच्या काही वषीर् क पांना 

िनधी अिजबात उपल ध होऊ शकत नाही िंकवा अगदी अ प माणात तरतुद उपल ध होते.  त्यानंतर 

राज्य तरावर िनधीच्या उपल धनेनसुार त्या त्या क पांना वाढीव तरतुद होते.  मातर् दर यानच्या काळात 

बाजारभाव वाढीमळेु क पाची िंकमत वाढलेली असते व उपल ध होणारा िनधी त्या त्या वषीर्च्या कामाना 

परेुसा होत नाही. त्यामळेु कामास िवलंब होतो.  

  तसेच राज्यामध्ये वेगवेगळया देशात क पांचे अगर्कर्म वेगवेगळे आहेत.  कृ णा खोऱ्यामध्ये 

कृ णा पाणी तंटा लवाद िनणर्यानसुार राज्यास िमळाले या पाण्यावर हक्क अबािधत राखण्यासाठी 

िनयोिजत सवर् क पांचे पाणीसाठे िनमार्ण करणे अिनवायर् होते.  त्यानसुार कायर्कर्म राबवावा लागला 

आहे.  त्यामळेु काल यांची कामे दु यम थानावर रािह याने त्यांच्या िंकमतींमध्ये वाढ झालेली आहे.  

6.2.4   सिव तर संक पिचतर् तयार करण्यास लागणारा कालावधी:- 

6.2.4.1 वरील भसंूपादन व वैधािनक मान्यतेच्या िकर्या सरुु असतानाच संबंिधत क पाची सिव तर संक पिचतेर् 

तयार करण्याकिरता आव यक सािहत्याच्या चाचण्या घेवून या चाचण्यांचे िन कषर् मध्यवतीर् संक प िचतर् 

संघटना, नािशक यांच्याकडे पाठिवले जातात.  तसेच धरण व अनषंुिगक घटकांचा पाया ठरिवण्याकिरता 

िंवधनिववरे घ्यावी लागतात. 

  अशा कारे सवर् मािहती ा त झा यानंतर संक पिचतर् मंडळामाफर् त क पाशी संबंधीत घटकाचे 

कामाची सिव तर संक पिचतेर् तयार केली जातात.  आव यकतेनसुार सिव तर संक पिचतर् तयार 

करताना जलगती  ितकृती अ यास देखील करावा लागतो.  उदा.  धरणातील िवमोचक, उत्सािरत भाग/ 

सांडवा, उजार् अपाकरण यव था (Energy Dissipation Arrangement) या महत्वाच्या घटकाचे 

संक पन जलगती अ यासा ारे अचकूता येवून संक पन सरुिक्षत व आिर्थकदृ टया िकफायशीर होते.  

काही वेळेस अनशेुष िनमुर्लनासाठी अनशेुष असले या िज हयातील तसेच इतर िठकाणांचे िंसचन 

क प िदले या मदुतीच्या मयार्िदत कालावधीमध्ये पणूर् करण्यासाठी टडँडर् सेक्शन्स, नजीकच्या 

क पांच्या धरणांचे काटछेद गिृहत धरुन संक पन करण्यात येते.  त्यक्ष बांधकामाच्या वेळेस 

बांधकामाच्या सािहत्यांच्या चाचण्या घेवून त्याच्या िन कषार्वर आधािरत संक पन अंितम करुन त्या माणे 

काम केले जाते. 

6.2.4.2 सिव तर संक पन ा त झा यानंतर जलसंपदा िवभागातील चिलत संबंिधत िवभागीय दरसचूीनसुार 

धरणांच्या िविवध घटकांची अंदाजपतर्के तयार करण्यात येतात.  आव यकते नसुार काही कामांसाठी 

सावर्जिनक बांधकाम िवभाग तसेच महारा टर् जीवन ािधकरणाची दरसचूी देखील वापरण्यात येते.  

यामध्ये िवभागीय दरसचूीनसुार िविहत केलेले सािहत्य व मजरू यांचे माण गिृहत धरुन काही महत्वाच्या 
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बाबीकरीता सिव तर दरपथृ:क्करण क्षेतर्ीय तरावर करण्यात येते.  आव यकतेनसुार बांधकाम 

सािहत्यासाठी वहन अंतर (लीड) व उचल (लीफट) याकरीता तरतदू करण्यात येते.  अशा कारे सिव तर 

संक पनावर आधािरत कामाची िंकमत ठरिवण्यात येते.  अंदाजपतर्कास महारा टर् सावर्जिनक बांधकाम 

िनयमावलीनसुार सक्षम तरावर तांितर्क मंजरूी देण्यात येते. 

6.2.4.3 वरील माणे कामाची अंदाजपतर्कीय िंकमत नक्की झा यानंतर त्या कामाची िनिवदा कर्ीया चिलत   

िनयमानसुार राबिवण्यात येते.   

6.2.5    या तीत बदल के याने क पांच्या कामास होणारा िवलंब : 

 मळू शासकीय मान्यता अहवालानसुार त्यक्ष बांधकाम सरुु झा यानंतर थािनक जनता, क पबािधत 

यक्ती तसेच लोक ितिनधी यांच्याकडून क पाच्या या तीमध्ये बदल करण्याची आगर्ही मागणी केली 

जाते.  त्यामळेु होणारे वाढीव फायदे व लोकांचे िहत िवचारात घेऊन क प पणूर्त्वास जाण्यासाठी अशा 

मागण्या शासन / महामंडळ तरावरुन मंजरू के या जातात. त्यामळेु काही करणी पाणीसाठयात वाढ 

करावी लागली आहे.  तर काही करणी काल यांच्या लांबीत वाढ केलेली आहे.  अशामळेु क पाच्या 

संक पनात, िनयोजनात व बांधकामामध्ये वेळ जाऊन क पांच्या कालावधीत वाढ होतो.   

 उदा. कृ णा-कोयना उपसा िंसचन योजना, िनरा देवघर क प, भीमा उजनी क प, कृ णा क प, 

कुकडी क प, उध्वर् वधार् क प, बबळा क प, िन न वधार् क प, खडकपणूार् क प, िन न दधुना 

क प, सयूार् क प इत्यादी. 

  क पाचे काम सरुु करताना व त्यक्ष काम झा यानंतर सधु्दा ज्यांच्या जिमनी क पांच्या 

कामासाठी घेत या जातात िंकवा तािवत आहेत, त्यांचा क पाच्या कामास ती  िवरोध अस यामळेु 

क पाचे काम वारंवार बंद पडते. या सवर् कारणांमळेु क प पणूर् करण्याच्या कालावधीत वाढ होते. 

क पाची आव यक संक पिचतेर्, वैधािनक मान्यता व भसंूपादन, पनुवर्सन या बाबीकरीता 

कमीत कमी 5 ते 6 वषार्ंचा कालावधी जातो.   

6.3    क पांच्या िंकमत वाढीची कारण िममांसा:- 

   वाढीव कालावधीमध्ये होणारा दरसचूीतील बदल, जिमनीच्या िंकमतीतील वाढ, इंधन व वंगण तसेच 

क पाच्या कामासाठी लागणाऱ्या सािहत्याच्या िंकमतीतील दरवाढ, बांधकांम सािहत्याच्या वािमत्व 

शु कातील वाढ इ. बाबीमळेु क पाचे सिव तर अंदाजपतर्कात मळू शासकीय मान्यतेच्या तरतदूीपेक्षा 

वाढ होते. 

क पाच्या िंकमती वाढण्याची सवर्साधारण कारणे खालील माणे आहेत. 

1. दरसचूीतील वाढ 

2. क पाच्या आव यक जिमनीच्या िंकमतीतील वाढ 

3. गौण खिनजांच्या वािमत्व शु कातील वाढ 

4. अनजेु्ञय पनुवर्सन अनदुानातील वाढ 

5. तपिशलवार संक पनातील बदलांमळेु काही बाबींच्या पिरमाणातील वाढ  
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6. क पाच्या या तीतील बदल  

7. क प पणूर् करण्याच्या िनयोिजत कालावधीमध्ये िनरिनराळया मंजऱू्या िमळण्यास होणाऱ्या 

िवलंबामळेु झालेली दरसचूीतील वाढ  

8. क पासाठी ा त होणाऱ्या अपऱु्या आिर्थक तरतदूीमळेु क पाच्या कामाची गती कमी होणे 

9. क पगर्तांच्या िवरोधामळेु त्यक्ष बांधकाम सरुु करण्यास होणारा िवलंब 

10. क पगर् तांना नवीन गावठाणात ावयाच्या वाढीव नागरी सिुवधा  

11. क पासाठी लागणाऱ्या वन जिमनीसाठी पयार्यी विनकरणाचे वाढलेले दर. 

12. नक्तवतर्मान मू य (NPV) व त्याचे वाढलेले दर 

13. आ थापना, हत्यारे व संयंतेर् वगैरेच्या खचार्तील वाढ 

14.बांधकामासाठी आव यक सािहत्य िनधार्िरत खाणीमध्ये आव यक त्या पिरमाणात उपल ध न झा याने 

खाण बदलामळेु होणारी वहन अंतरातील वाढ. 

वरील सवर्साधारण कारणापैकी महत्वांच्या कारणांचा उहापोह, खाली उदाहरणासह प ट केला आहे. 

6.3.1  दरसचूीतील बदल  

        शासकीय मान्यता देताना मा ा त अंदाजपतर्कात त्यावेळी अि तत्वात असले या दरसचूीनसुार तरतदू 

केली जाते.  त्यक्ष काम सरुु करण्याच्या वषार्तील दरसचूीवर आधािरत,  क पाच्या घटकाचे अंदाजपतर्क 

तयार केले जाते.  त्यामळेु शासकीय मान्यता िमळ यापासनू त्यक्ष कामास सरुुवात करण्यास लागणाऱ्या 

कालावधीमधील दरवाढ अपिरहायर् ठरते. 

6.3.2 संक पिचतर्ातील बदलामळेु वाढणाऱ्या क पाच्या िंकमती  

           शासकीय मान्यता िमळा यानंतर मोठे व मध्यम क पांच्या महत्वाच्या घटकांची  सिव तर संक पिचतेर् 

मध्यवतीर् संक पिचतर् संघटनेकडून केली जातात.   

• सिव तर संक पिचतर्ासाठी लागणारी आधार सामगर्ी, क्षेतर्ीय तरावरुन पनु च: सवक्षण, अन्वेषण 

करुन िदली जाते. यामध्ये भू तर वगीर्करण, बांधकाम सािहत्याचे योग शाळेत तपासणी, जसे भराव, 

गाभाकवच, वाळू, खडी इ. चाचणी घेवून त्यांचे गणुधमर् कळिवले जातात.  त्यानसुार मध्यम व मोठया 

धरणाचे सवर्साधारण आराखडे तयार केले जातात.  िवसगर् क्षमता काढण्यासाठी परूाची वारंवारता 

िनि चत करुन त्या माणे संकि पत िवसगर् क्षमता ठरिवली जाते. यासाठी हवामान व पजर्न्य िवषयक 

मािहती अत्यंत आव यक असते.  धरणाची परूिवसगर् क्षमता वाढ यामळेू मखू्य धरण्याच्या सांड याची 

लांबी, ारांच्या संख्येत व आकारात बदल होतो.  

• महारा टर्ात आतापयर्न्त झाले या मोठया भकंूपानसुार उदा. कोयना, खडीर् व िक लारी इ. भकंूप वण 

क्षेतर्ाचे पनुवर्गीर्करण करण्यात आले असनू, याबाबत भारतीय मानक-1893/2002 मध्ये सधुािरत 

तरतदूी करण्यात आ या आहेत.  सदर सधुािरत वगीर्करण िवचारात घेऊन दगडी व मातीच्या धरणाचे 

काटछेद संकि पत केले जातात.  काटछेदात झाले या वाढीमळेु धरणाच्या िंकमतीत बऱ्याच माणात 

वाढ  होत असते.  
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• माती धरण बांधकामाच्यावेळी रोधीचराची (COT) खोली ही भगूभार्तील खडकाच्या पारग यतेवर 

अवलंबनू असते.  त्यक्ष रोधीचराचे खोदकाम झा यानंतर पारग यता चाचण्या घेवून िन कषर् 

आ यानंतरच रोधीचराची खोली ठरिवली जाते.  त्यामळेु रोधीचराची खोली सिव तर संक प िचतर् 

झा यानंतर सधु्दा वाढते.   

• दगडी धरणाच्या पायाचे खोदकाम झा यानंतर पायातील खडकाचे दबाव सहन करण्याचे सामथर् व 

पायातील खडकाची पारग यता यांची खातरजमा करून धरणाचा पाया िनि चत होतो. सिव तर 

संक पिचतर् झा यानंतर त्यक्ष खोदकाम झा यानंतर पायाची खोली व तलांक बदल ूशकते.   

• दगडी बांधकाम कौश य असले या मजरूांची कमतरता, बांधकामासाठी आव यक असले या 

गणुधमार्नसुार वाळू उपल ध होण्यातील अडचणी िवचारात घेता आव यक दजार्चे दगडी बांधकाम 

करणे िदवसिदवस अत्यंत िजिकरीचे होत अस याचे िनदशर्नास आ यानंतर शासनाने सवर् बांधकामे 

दगडी बांधकामाऐवजी संधानकामध्ये करण्याचा धोरणात्मक िनणर्य जलैु, 2002 मधील तांितर्क 

पिरपतर्कानसुार घेतला आहे.  त्यामळेु क पांच्या बांधकामाच्या िंकमतीत वाढ झालेली आहे. तसेच 

भारतीय मानक -IS456/2000 नसुार संधानकाच्या न्यनूतम ेणीमध्ये, बांधकाम करावयाच्या 

कारानसुार वाढ केलेली आहे. उदा. एम 10 ऐवजी एम-15 व लोहयकु्त संधानक कमीत कमी एम 

20 मध्ये घेणे. त्यामळेु संधानक बांधकाम िंकमतीमध्ये वाढ होते. 

• धरणातनू काल यामध्ये िंसचनासाठी पाणी सोडतेवेळीस िव तु िनिर्मती हावी या उ ेशाने िंसचन 

िवमोचकाऐवजी िंसचन व िव तु िवमोचकाचे (ICPO) बांधकाम करावे, असा धोरणात्मक िनणर्य 

सन 1986 मध्ये घेतलेला आहे.   

• सन 1995 मध्ये शासनाने िंसचन यव थापनामध्ये येणाऱ्या अडीअडचणीबाबतच्या पवूार्नभुवावरुन 

कालवा संक पनाबाबतची मागर्दशर्क मानके िनि चत करुन तांितर्क पिरपतर्क िनगर्िमत केले आहे. 

काल याच्या काटछेदाचे माथा रंुदी, बाजचेू उतार, बमर्ची रंुदी इत्यादीमध्ये वाढ झालेली आहे.  

त्यामळेु कालवा व िवतरण णालीच्या िंकमतीमध्ये वाढ होते.   

• काही िंसचन क पामध्ये क प अहवाल तयार करतेवेळेस िबगर िंसचनासाठी केले या तरतदूीपेक्षा, 

औ ोिगकीकरण व शहरीकरण वाढ यामळेु िंसचन क पामधील पाण्याचा वापर िबगर 

िंसचनाकरीता मोठया माणावर करावा लागला.  त्यामळेु िंसचन क्षमतेमध्ये कपात करण्याची पाळी 

येवू नये व शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष िनमार्ण होवू नये याकरीता काल या ारे होणारा वहन यय कमी 

करुन िंसचन क्षेतर् अबािधत ठेवण्यासाठी काल याचे अ तरीकरण करणे आव यक ठरते.  यानसुार 

अ तरीकरणामळेु कालवा संक पनेत बदल झा याने िंकमत वाढते. 

• शासकीय मान्यता क प अहवालात कदर्ीय जल आयोगाच्या मागर्दशर्क  तत्वानसुार 10 टक्के 

िवतरण यव थेचे सवक्षण करुन ती हेक्टर सरासरी िंकमत काढून िवतरण यव थेची तरतदू केली 

जाते.  परंत ु िवतरण यव थेचे त्यक्ष बांधकाम सरुु करण्यापवूीर्  िवतरण यव थेचे  सिव तर 
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सवषण, अन्वेषण करुन  भौगोिलक पिरि थतीनसुार संक पिचतेर् तयार केली जातात.  त्येकी समुारे 

वीस हेक्टर भागामध्ये एक िंसचन िवमोचक देणे आव यक असते. त्यानसुार िवतरण यव थेतील 

काल याची लांबी  िनि चत होते.  त्यानंतरच  जिमनीचा उतार, भू तर, मखु्य व िवतरण यव थेतील 

लांबीत येणारे नदी, नाले, ओढे यावरील पलुांच्या बांधकामाचे थान िनि चत होऊन सिव तर 

संक पन करणे शक्य होते.  याबाबतचे सिव तर संक पन करुन समोच्चतादशर्क नकाशे (contour 

plans) तयार करुन काल याचे लंबछेद व काटछेद तयार केले जातात.  त्यामळेु शासकीय 

मान्यतेच्या वेळी िवतरण यव थेच्या सरासरी ती हेक्टर दरानसुार काढले या िंकमतीमध्ये, त्यक्ष 

बांधकामाच्यावेळी वाढ होते.   

• मखु्य कालवा, शाखा कालवा व िवतरण यव थेच्या मळू काल याच्या लांबीमध्ये रा टर्ीय महामागर्, 

राज्य महामागर्, राज्य मखु र ते, मखु िज हा मागर्, इतर िज हा मागर्, गर्ामीण र ते, बैलगाडी, शेती 

र ते इ. िठकाणी सावर्जिनक बांधकामाच्या िवभागाच्या मापदंडानसुार पलुाची बांधकामे करावी 

लागतात.  त्यामळेु िंकमतीत वाढ होते. 

• त्यक्ष काम सरुु करतेवेळेस व काम सरुु झा यानंतर क्षेतर्ीय पिरि थतीनसुार िवतरण यव थेतील 

बांधकामाच्या संख्येमध्ये (number of structurs) लक्षणीय वाढ होते. 

• मखु्य कालवा, शाखा कालवा व िवतरीकेवर सिव तर सवक्षणाअंती बांधकामाचा कार 

बदल यामळेु िंकमतीत फरक पडतो. उदा.लादीमोरी ऐवजी जलसेत,ू निलकामोरी ऐवजी लादीमोरी इ. 

जलसेत,ू लादीमोरी, निलकामोरी या िठकाणी नैसिर्गक ना याची पातळी व काल याची तळ पातळी 

यातील फरकानसुार ना याचे खोलीकरण व सरळीकरण करावे लागते.  त्यामळेु िंकमतीत वाढ होते. 

• ड गराळ देशातील भागात सिव तर सवक्षणाअभावी शासकीय मान्यतेच्या वेळेस मखु्य कालवा, 

शाखा कालवा, िवतिरकेवरील बोगदा बांधकामाचा समावेश नसतो.  सिव तर सवक्षण, अन्वेषण 

आिण संक पनानंतर काल याच्या काही लांबीमध्ये बोगदा बांधकाम करणे तांितर्कदृ टया अपिरहायर् 

ठरते. त्यामळेु मखु्य काल याच्या व शाखा काल याच्या िंकमतीमध्ये वाढ होते.   

• काल याच्या बोगदा भागात त्यक्ष काम सरुु झा यानंतर भगूर्भातील कठीण खडकाच्या भू तरानसुार 

बोग ाच्या आकारास थैयर् देण्यासाठी कायम वरुपी अथवा तात्परुता आधार ावा लागतो.  त्यामळेु 

िंकमतीत वाढ होते.   

6.3.3  या तीतील बदलामळेु होणारी वाढ  

• धरणांच्या बडुीत क्षेतर्ात येणारी वन जमीन, गावांची संख्या, शेतजिमनीचा कार क पगर् तांचा ती  

िवरोध इ. कारणामळेु तांितर्क दृ टीकोनातनू शासकीय मान्यतेवेळी िनि चत केले या काही धरणांच्या 

संरेखेत बदल करावा लागला. यामध्ये ामखु्याने बडुीत क्षेतर्, धरणाची लांबी, उंची वाढ यामळेु मळू 

संक पन बदलते.  त्यामळेु िंकमतीमध्ये वाढ संभवते. उदा. िनळवंडे क प, उध्वर् वधार् क प इ.  
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• िंसचन क पाचे सवक्षण व अन्वेषण करताना तसेच शासकीय मान्यता िमळा यानंतर 

क पगर् तांचा क पास िवरोध असतो.  क पगर् तांना न्याय देण्यासाठी धरणातील काही पाणी 

क पगर् तांच्या उवर्िरत जिमनीला िंसचनासाठी उपल ध करुन देणे, क पगर् तांना न्याय देण्याच्या 

भिूमकेतनू क पावर शासन खचार्ने उपसािंसचन योजने ारे तरतदू करणे आव यक ठरते.  त्यामळेु 

क पगर् तांचा असंतोष व ती  िवरोध काही माणात कमी होतो. उदा. हग हाण उ. िंस.यो. ट पा-1 

व 2, ताजनापरू ट पा-1 व 2, तारळी उ. िंस.यो., गोसीखदुर्, अ पर वधार् मध्ये पाथरगाव, व गरुुकंुज 

मोझरी उ. िंस.यो.,  िन न दधुना क पावरील 4 उ. िंस.यो., िन नतेरणा क पावरील उ. िंस.यो., 

िनळवंडे क पावरील उ. िंस.यो., वाघरू क पावरील उ. िंस.यो., िन नवधार् क पावरील उ. िंस.यो., 

बबळा क पावरील डेहणी उ. िंस.यो. इ. यामळेु क पांची िंकमत वाढली आहे.  

• धरणातील पाणी साठयात करावी लागणारी वाढ:- 

•  महारा टर् राज्य औ ोिगकीकरण व शहरीकरणामध्ये देशात आघाडीवर आहे.  मोठया माणात 

िपण्यासाठी व औ ोिगकरणासाठी पाणी आरक्षण मागण्या आ यामळेु अि तत्वात असले या िंसचन 

क पातील पाणी साठयात वाढ करण्यासाठी क पाच्या धरणाची उंची वाढिवणे भाग पडते. 

अशा कारे धरणाची उंची वाढ यामळेु धरणांच्या कामातील वाढ, बडुीत के्षतर्ामध्ये वाढ, पयार्याने 

भसंूपादनाच्या व क प खचार्त वाढ झालेली आहे.  तसेच धरणाचा काटछेद न याने संकि पत 

करावा लाग याने धरणाच्या पिरमाणात वाढ होते.   

• अवषर्ण वण के्षतर्ातील भागास िंसचनाचा लाभ देण्यासाठी सन 1987 पासनू आठमाही धोरण 

अंिगकारण्यात आले आहे.  त्यामळेु क पांचे लाभक्षेतर् व त्या अनषंुगाने काल यांची लांबी व 

िवतरण यव थेच्या लांबीत वाढ झाली.  त्यामळेु क प खचार्त वाढ झाली.  उदा. भीमा क प , 

कुकडी क प, उध्वर् वधार् क प इत्यादी. 

• राज्यात काही िठकाणी धरणांच्या वकर्ाकार दरवाजांना लपॅ बसिव यामळेु अथवा िबगर िंसचनाची 

वाढती मागणी आ यामळेु, धरणाच्या संक पनात, िव वासाहर्ता 75 वरुन 50 टक्के वर िनयोजन 

के यामळेु धरणाच्या पाणी साठवण क्षमतेत वाढ झाली आहे. पयार्याने भसंूपादन, पनुवर्सन व धरणाची 

उंची वाढ यामळेु काटछेदाच्या पिरमाणात वाढ झालेली आहे.   

• मध्य गोदावरी, पैनगंगा, मांजरा, तेरणा या आंतरराज्यीय न ांवर आंतरराज्यीय करारना या माणे 

तटुीच्या वा अिततटुीच्या देशामध्ये राज्याच्या हक्काचे पाणी वापरण्याच्या दृ टीकोनातनू ज्या 

क पांचा संक पीत  पाणी वापर अंितमत: होव ूशकणार नाही,  त्या क पांतगर्तचा मंजरू पाणी 

वापर करण्याच्या दृ टीकोनातनू अितिरक्त कामाचे िनयोजन करुन पाणीवापर करणे अपिरहायर् होते. 

उदा. िव णपुरुी क पात गोदावरी नदीवरील 11 बरेॅजेस, मांजरा क पांतगर्त मांजरा नदीवरील 6 

बरेॅज, तेरणा नदीवरील बरेॅजेस इत्यादीमळेु अितिरक्त पाणीसाठा व िंसचन क्षमता िनमार्ण होणार 

अस यामळेु िंकमतीत वाढ झाली.   
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• मोठया न ांवर पवूीर् को.प.बंधारे बांधण्यात आले होते.  मोठया परुामळेु व को.प.बंधाऱ्याच्या 

संक पनातील मयार्देमळेु मोठया न ावरील बऱ्याच बंधाऱ्यांच्या नदी काठाची जिमन वाहून जाते 

(आऊट लकॅींग) असा अनभुव आहे. अशा कारे मोठया न ावरील को.प.बंधारे िनरुपयोगी ठरत 

अस याचे िनदशर्नास आ याने कांही को.प.बंधाऱ्याचे रुपांतरण बरेॅजमध्ये करण्याचा  िनणर्य घेण्यात 

आला.  त्यामळेु िंकमतीत वाढ होते.   

• नािशक िज हयामध्ये मोठया माणात औ ोिगकरण झा यामळेु तेथे िबगर िंसचनाच्या पाणी वापरात 

वाढ झा याकारणाने उध्वर्  गोदावरी क पामध्ये पि चम वािहनी नदी खोऱ्यातनू पवूर्वािहनी नदी 

खोऱ्यासाठी वळण योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे.   

• अवषर्ण वण के्षतर्ात महारा टर्ात 148 तालकेु येतात.  या भागातील लोकसंख्येची िकमान पाण्याची 

गरज भागिवण्यासाठी पाणी उपल ध करुन देण्याच्या दृ टीकोनातनू मळू शासकीय मान्यता 

िद यानंतर उपसा िंसचन योजनेचे ट पे गरजेनसुार व लोक ितिनधींच्या आगर्ही मागणी िवचारात 

घेऊन वाढिवण्यात आले. तसेच काही क पात न याने उपसा िंसचन योजना समािव ट करण्यात 

आ या. उदा.ताकारी, टभ,ू हैसाळ, िव णपूरूी, परंुदर, हमग हाण उपसा िंसचन योजना, गरुुकंुज 

मोझरी उपसा िंसचन योजना, खडकपणूार् क पावरील उपसा िंसचन योजना, इ.  त्यामळेु क पांच्या 

िंकमतीत वाढ झाली. 

6.3.4 भसंूपादन व पनुवर्सनाच्या वाढत्या िंकमती 

• भसंूपादन 

                   क पांच्या मळू अंदाजपतर्कामध्ये लगतच्या क पातील मंजरू िनवाडयानसुार भसंूपादनाचे दर 

िवचारात घेऊन भसंूपादनासाठी तरतदू केली जाते.  या तुलनेत त्यक्ष भसंूपादनाच्यावेळी जिमनीच्या 

िंकमती वाढले या असतात. तसेच संपादन करावयाच्या जिमनीवरील इमारती/घरे, गोठे, िविहरी, 

पाईपलाईन इ. च्या िंकमतीमध्ये वाढ होते. नागरी व त्यांजवळील/ औ ोिगक वसाहती पिरसरातील 

जिमनीच्या बाजारमू यामध्ये मोठया माणावर वाढ होत असते व या भागामधनू एखा ा क पाच्या 

घटकांसाठी जमीन संपािदत करतांना जा त खचर् येतो.  

भसंूपादन िनवाडयानसुार देय रक्कम सवर्साधारणपणे शेतकऱ्यांना मान्य नसते. त्यामळेु शेतकरी 

भसंूपादन अिधिनयम-1894 च्या कलम 18 व 28 नसुार वाढीव मोबदला िमळण्यासाठी 

िज हािधकारी/ मा.न्यायालय यांच्याकडे दावे दाखल करतात. 

पणूर् झाले या क पांच्या बाबतीत अशा कारे कलम 18 व 28 अंतगर्त वाढीव मोबदला 

रकमेची मागणी दीघर् कालावधीनंतर ा त होते. अशावेळी क पांचे लेखे बंद झा याने या 

क पांना अनदुान उपल ध नसते.  वाढीव भसंूपादनाच्या िंकमती दान करेपयत त्यावरील याज 

वाढत जाते. 
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• पनुवर्सन  

  क पांची अंदाजपतर्के तयार करतांना पवूीर् पनुवर्िसत गावांना 13 नागरी सिुवधा अनजेु्ञय अस याने 

िवचारात घेण्यात येत होत्या.  तथािप आता 18 नागरी सिुवधा अनजेु्ञय के याने खचार्त वाढ झाली आहे.  

   काही गावे अशंत: बाधीत होत असनूही  बाधीत यक्तींच्या व थािनक लोक ितिनधींच्या 

मागणीमळेु अिधिनयमाच्या तरतदुीनसुार अनजेु्ञय नसतानांही संपणूर् गावाचे पनुवसर्न करावे लागते.  अशी 

मागणी लडी क प, बरबडा लघ ुपाटबंधारे क प,  तांदळूवाडी लघ ुपाटबंधारे क प,  धोमबलकवडी, 

कुडाळी, उरमोडी , वांग, गोसीखदुर्, बबळा, इ. िठकाणी झाली आहे. काही िठकाणी पनूवर्सनाऐवजी 

एकरकमी वाहतकू भ ा, पनुवर्सन अनदुान इ.ची मागणी केली जाते. क पगर् तांकडून काही वेळेस 

अनजेु्ञय नसले या मागण्या के या जातात. अशावेळी जलाशयात पाणी साठिवण्यात अडचण येऊ नये 

तसेच िंसचन क्षमता िनिर्मतीतील अडथळे दरू हावेत हणनू त्यांच्या काही मागण्या सहानभुुतीच्या 

दृ टीकोनातनू  मान्य के या जातात. या तव वाढीव खचर् येतो.  उदा. गोसीखुदर्, िन न दधुना, उरमोडी, 

िनरादेवधर, तारळी, वांग मराठवाडी, िनळवंडे, बबळा, िन नवधार्, इ. 

• वन जिमन संपादन  

       मळू क प अहवालात वन जिमन संपादनासाठी ढोबळमानाने तरतुद केली जाते.  यामध्ये नक्त 

वतर्मानमू य (NPV), पयार्यी वनीकरण, िनवर्नीकरणासाठी येणारा खचर् इ. कारणाने मखु्यत्वे करुन 

कोकण व िवदभार्तील क पांच्या खचार्त वाढ झालेली िदसते.  उदा. तळंबा क प, सयूार् क प, भातसा 

क प, हुमन क प, िजगाव क प, िन न पैनगंगा इत्यािद. 

• इतर बाबींमळेु होणारी िंकमतीतील वाढ :- 

            यात ामखु्याने खालील बाबींचा आंतभार्व होतो. 

• आ थापना खचार्तील वाढ - क पाच्या कालावधीत वाढ झा याने तसेच कमर्चाऱ्यांच्या वेतनात 

वेळोवेळी वाढ होत अस याने मळू तरतदूीपेक्षा आ थापना खचर् वाढतो. 

• क पास पयार्वरणिवषयक मान्यता घेण्यासाठी पयार्वरण आघात अ यास (Enviorment Impact 

Assessment) के यानंतर CAT-PLAN व CAD WORKS व त्याअनषंुगाने इतर तरतदूी करा या 

लागतात.  त्यामळेु िंकमत वाढते.  उदा. धोमबलकवडी, गोसीखदुर्, िन नदधुना, बबळा, लोअर वधार्, उध्वर् 

पैनगंगा क प इ. 

• सन 2001 पासनू राज्य शासनाच्या क पांसाठीदेखील वािमत्व शु क आकारणी सरुु के यामळेु तसेच 

मू यविर्धत कर, सेवाकर, बांधकामाचा व कामगार िवमा, मजरू/ कामगार सिुवधा तरतदू, कदर्ीय अबकारी 

कर, यासारख्या नवीन व  वाढीव तरतदूीमळेु क पांच्या िंकमतीत वाढ होते. 

• राज्य शासनाने सवर् शासकीय िवभाग, यंतर्णा व महामंडळे/मंडळे यांच्या कामासाठी लागणाऱ्या गौण 

खिनजावर शासनाने िवहीत केले या दराने वािमत्व धनाची आकारणी व वसलूी करण्याचा िनणर्य िदनांक 

18.10.2001 रोजी घेतला. तत्पवूीर् शासकीय कामांसाठी लागणाऱ्या वाळू, माती, मरुुम, दगड इ. गौण 
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खिनजावर वािमत्वधनाची आकारणी व वसलूी लाग ू न हती. ततु िनणर्यानंतर सवर् शासकीय 

कामांसाठी आव यक असले या माती, मरुुम, वाळू, दगड/खडी इ. बांधकाम सािहत्याच्या दरात वाढ 

झाली. विमत्वधनाचे दर िदनांक 11 फे वुारी, 2010 च्या महसलू व वन िवभागाच्या अिधसचूनेनसुार 

तत्कालीन चिलत दराच्या दु पट करण्यात आले. यामळेु क पांच्या िंकमतीमध्ये आणखी वाढ झाली. 

 6.4   रा टर्ीय पातळीवरील जलसंपदा क पांच्या वाढत्या िंकमती व कारणे 

             िंसचन क पांसाठी आव यक असलेली जिमन तसेच इंधन व वंगण यासह सवर् कारच्या बांधकाम 

सािहत्याच्या िंकमतीत उ रो र होत असलेली वाढ त्याच माणे न याने लाग ूहोत असलेले सेवाकरासारखे 

िविवध कारचे कर व मजरुीच्या दरात सातत्याने होत असलेली वाढ इत्यादी मखु कारणांमळेु केवळ 

फक्त देशात न हे, तर जागितक पातळीवर देखील क पांच्या िंकमतीत होणारी वाढ ही एक िनरंतर सरुु 

राहणारी वाभािवक िकर्या आहे. कदर् शासनाने देशातील िविवध राज्यातील क पांच्या एकितर्त 

केले या मािहतीच्या आधारे लोकसभेत अतारांिकत न कर्मांक 334 संदभार्त िदनांक 9.8.2012 रोजी 

िदले या उ रावरुन असे िदसनू येते की, सवर्साधारणपणे भसंूपादन व पनुवर्सनाचे न, वनजिमन 

ह तांतरण तसेच पयार्वरणिवषयक मंजरुी िमळण्यासाठी होणारा कालाप यय, िनधीची कमतरता इ. 

कारणांमळेु िविवध राज्यातील अनेक क पांची कामे पणूर् होण्यास िवलंब होतो. या वाढत्या 

कालावधीमध्ये क पांच्या िंकमतीत उ रो र वाढ होत आहे. उ रातील वरील मािहतीनसुार 

महारा टर्ातील  िंसचन क पांच्या िंकमतीत होणाऱ्या वाढीचे माण देशातील अन्य राज्यातील िंसचन 

क पांच्या िंकमतीत होत असले या वाढीच्या दरांशी ससंुगत आहे. िंकबहुना कनार्टक, गजुरात, पि चम 

बंगाल, मिणपरू, केरळ, िबहार या राज्यातील िंसचन क पांच्या िंकमत वाढीच्या तलुनेत महारा टर्ातील 

िंसचन क पांची  िंकमत वाढ कमी अस याचे िनदशर्नास येते.  
6.5   क पांना सधुािरत शासकीय मान्यता   

ज्यावेळी एखा ा क पावरील खचर् कोणत्याही कारणाने वाढण्याची शक्यता असेल अशा करणांमध्ये 

महारा टर् सावर्जिनक बांधकाम िनयमावलीतील पिरच्छेद 134 नसुार त्या क पांना सक्षम ािधकरणाकडून 

सधुािरत शासकीय मान्यता िमळिवणे आव यक आहे. 

क पास मळू व सधुािरत शासकीय मान्यता दान करण्याचे अिधकार महारा टर् सावर्जिनक 

बांधकाम िनयमावली पिरच्छेद कर्. 132 ते 134 नसुार शासनास आहेत.  महारा टर् कृ णा खोरे िवकास 

महामंडळ अिधिनयम-1996 मधील कलम 19(1) अन्वये सदर महामंडळास क पांना शासकीय मान्यता 

व सधुािरत शासकीय मान्यता दान करण्याचे अिधकार देण्यात आले होते.  तापी पाटबंधारे िवकास 

महामंडळास देखील याच धतीर्वर क पांना शासकीय मान्यता व सधुािरत  शासकीय मान्यता देण्याचे 

अिधकार महारा टर् तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ अिधिनयम-1997 मधील कलम 19(1) अन्वये दान 

करण्यात आले होते. अन्य महामंडळांना (गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ, िवदभर् 

पाटबंधारे िवकास महामंडळ व कोकण पाटबंधारे िवकास महामंडळ) मातर्, या माणे अिधकार िदले न हते.  
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तद्नंतर मा.राज्यपाल महोदयांनी िडसबर, 2001 मध्ये अनशेुष िनमूर्लनाथर् िदले या िनदेशांमध्ये सवर् 

पाटबंधारे िवकास महामंडळांना शासकीय मान्यता व सधुािरत  शासकीय मान्यता दान करण्यािवषयी 

एकसमान अिधकार देण्याबाबत सिूचत केले होते.  याबाबत िवधानमंडळाच्या दोन्ही सभागहृांमध्ये वषर् 

2002-2003 मध्ये झाले या अिधवेशनात दीघर् काळ चचार् होवून सवर् सद यांनी याबाबत आगर्ही भिूमका 

मांडली होती व शासकीय मान्यता/ सधुािरत  शासकीय मान्यता देण्याचे अिधकार सवर् महामंडळांना एक 

समान पध्दतीने दान करण्याची मागणी केली होती.  या सवर् घटनाकर्मास अनसुरुन तत्कालीन पाटबंधारे 

िवभागाच्या िद. 4/12/2003 रोजीच्या शासन िनणर्यानसुार सवर् पाटबंधारे  िवकास महामंडळांना पाटबंधारे 

िवभागास शासकीय मान्यता / सधुािरत शासकीय मान्यतेबाबत जे अिधकार आहेत, ते दान करण्याचा 

िनणर्य घेण्यात आला. त्यानसुार संबंधीत पाटबंधारे िवकास महामंडळांनी त्यांच्या कायर्क्षेतर्ातील क पांना 

शासकीय मान्यता/ सधुािरत  शासकीय मान्यता िद या आहेत. याबाबतच्या अिधकारात वेळोवेळी बदल 

होत गेले.  शासकीय मान्यता / सधुािरत  शासकीय मान्यतेचे अिधकार फक्त अनशेुष िश लक 

असले या िज हयांमधील क पांपुरते तसेच मा.पंत धानांचे पकेॅज देण्यात आले या िज हयांमधील 

क पांपरुते िसिमत करण्यात आले.  स :ि थतीत कोणत्याही महामंडळांना शासकीय मान्यता/सधुािरत 

शासकीय मान्यता देण्याचे अिधकार नाहीत.  चिलत शासन धोरणानसुार जलसंपदा िवभागास रु.5 

कोटीपयत िंकमत असले या क पांना मळू शासकीय मान्यता देण्याचे अिधकार आहेत. त्यापढुील 

िंकमतीच्या तावास िनयोजन व िव  िवभागाची सहमती ा त झा यानंतर शासकीय मान्यता देण्यात 

येते.  रु.25 कोटीपेक्षा जा त िंकमत असले या क पांच्या मळू शासकीय मान्यतेचे ताव थमत: 

राज्य तरीय तांितर्क स लागार सिमतीच्या छाननीसाठी व सहमतीसाठी पाठवावे लागतात.  तद्नंतर सदर 

ताव महारा टर् जलसंप ी िनयमन ािधकरणाकडे तपासणीसाठी व सहमतीसाठी पाठवावे लागतात.      

रु. 25 कोटीपेक्षा कमी िंकमत असलेले मळू शासकीय मान्यता िवषयक सवर् ताव देखील 

तपासणीकरीता म.ज.िन. ा.कडे पाठिवणे आव यक आहे.  तद्नंतर सदर ताव शासनास ा त होतात.  

सधुािरत शासकीय मान्यता देण्याची कायर्वाही शासनामाफर् त केली जाते. त्याकिरता खालील माणे 

कायर्पध्दत अनसुरली जाते :- 

ज्या क पास सधुािरत  शासकीय मान्यता  घ्यावयाची आहे त्या क पाच्या खचार्च्या वाढीच्या 

कारणांसह सधुािरत शासकीय मान्यता ताव राज्य तरीय तांितर्क स लागार सिमती, नािशक  यांच्याकडे 

थम सादर करावा लागतो.  त्यांच्या िशफारशीनंतर सदरचा ताव संबंिधत महामंडळाचे कायर्कारी 

संचालकांमाफर् त जलसंपदा िवभागास सादर होतो.  जलसंपदा िवभागामध्ये तांितर्क तपासणी झा यानंतर 

सदरचा ताव िनयोजन व िव  िवभागास मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतो.  त्यानंतर त्यास सधुािरत  

शासकीय मान्यता िदली जाते.  

कदर् शासनाच्या आिर्थक सहा यासाठी क पांना कदर्ीय िनयोजन िवभागाच्या तांितर्क स लागार 

सिमतीची मान्यता तसेच कदर्ीय िनयोजन आयोगाकडून गुंतवणकूिवषयक मान्यता घ्यावी लागते. यासाठी 
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थमत: कदर्ीय जल आयोगामध्ये त्येक क पाची तांितर्क व आिर्थक यवहायर्तेच्या दृ टीने सखोल 

तपासणी केली जाते. राज्यामध्ये ज्या मोठया व मध्यम  क पांना अेआयबीपी अंतगर्त कदर्ीय अथर्सहा य 

ा त झाले आहे, अशा सवर् क पांना  कदर्ीय जल आयोग, नवी िद ली  व कदर्ीय िनयोजन आयोगाची  

मान्यता ा त आहे. यामध्ये गोसीखदुर् रा टर्ीय क पाचा समावेश आहे.     

6.6   राज्यातील लघ ुपाटबंधारे क पाची कालावधी व िंकमत वाढीबाबतची कारणिममांसा 

6.6.1 राज्यात स :ि थतीत एकूण 467 लघ ु क प बांधकामाधीन आहेत. त्यांची अदंािजत उवर्िरत िंकमत 

रु.5,553 कोटी इतकी आहे. या क पांची उवर्िरत िंसचन क्षमता समुारे 2,62,000  हेक्टर इतकी आहे.  

6.6.2 लघ ुपाटबंधारे क पांची िंकमत वाढीची कारणे : 

लघ ु पाटबंधारे क पांच्या िंकमत वाढीचा अ यास के यानंतर िंकमत वाढीची कारणे सवर्साधारणपणे 

खालील माणे िदसनू येतात. 

• दरसचूीतील वाढ  

• भसंूपादन, पनुवर्सन व वनजिमनीच्या िंकमतीतील वाढ 

 मळू क प अहवालातील जिमनीचे दर व त्यक्ष मोबदला अदा करतांनाचे दर यामध्ये वाढ होते. वन 

जिमनीच्या िंकमतीमध्ये मो ा माणात वाढ झा याने क पाच्या िंकमतीमध्ये वाढ झा याचे िदसनू येते. 

पनुवर्सनाच्या कामासाठी ढोबळमानाने मळू अहवालात तरतदू केलेली असते. मातर् शासनाच्या 

पनुवर्सनाबाबत बदलले या धोरणानसुार वाढीव नागरी सिुवधा िद यामळेु क पांच्या िंकमतीमध्ये वाढ 

िदसनू येते. 

क पांच्या मळू अंदाजपतर्कामध्ये लगतच्या क पातील मंजरू िनवाडयानसुार भसंूपादनाचे दर 

िवचारात घेऊन भसंूपादनासाठी तरतदू केली जाते.  या तलुनेत त्यक्ष भसंूपादनाच्यावेळी जिमनीच्या 

िंकमती वाढले या असतात. तसेच संपादन करावयाच्या जिमनीवरील इमारती/घरे, गोठे, िविहरी, 

पाईपलाईन इ. च्या िंकमतीमध्ये वाढ होते. नागरी व त्यांजवळील/ औ ोिगक वसाहती पिरसरातील 

जिमनीच्या बाजारमू यामध्ये मोठया माणावर वाढ होत असते व या भागामधनू एखा ा क पाच्या 

घटकांसाठी जमीन संपािदत करतांना जा त खचर् येतो.  

भसंूपादन िनवाडयानसुार देय रक्कम सवर्साधारणपणे शेतकऱ्यांना मान्य नसते. त्यामळेु शेतकरी 

भसंूपादन अिधिनयम-1894 च्या कलम 18 व 28 नसुार वाढीव मोबदला िमळण्यासाठी िज हािधकारी/ 

मा.न्यायालय यांच्याकडे दावे दाखल करतात. 
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पणूर् झाले या क पांच्या बाबतीत अशा कारे कलम 18 व 28 अंतगर्त वाढीव मोबदला रकमचेी 

मागणी दीघर् कालावधीनंतर ा त होते. अशावेळी क पांचे लेखे बंद झा याने या क पांना अनदुान 

उपल ध नसते.  वाढीव भसंूपादनाच्या िंकमती दान करेपयत त्यावरील याज वाढत जाते. 

• गौण खिनजांच्या वािमत्व शु कातील वाढ   

राज्य शासनाने सवर् शासकीय िवभाग, यंतर्णा व महामंडळे/मंडळे यांच्या कामासाठी लागणाऱ्या गौण 

खिनजावर शासनाने िवहीत केले या दराने वािमत्व धनाची आकारणी व वसलूी करण्याचा िनणर्य िदनांक 

18.10.2001 रोजी घेतला. तत्पवूीर् शासकीय कामांसाठी लागणाऱ्या वाळू, माती, मरुुम, दगड इ. गौण 

खिनजावर वािमत्वधनाची आकारणी व वसलूी लाग ून हती. ततु िनणर्यानंतर सवर् शासकीय कामांसाठी 

आव यक असले या माती, मरुुम, वाळू, दगड/खडी इ. बांधकाम सािहत्याच्या दरात वाढ झाली. यामळेु 

बांधकाम सािहत्याच्या दरात लक्षणीय वाढ होवून त्यामळेु ामखु्याने लघ ुपाटबंधारे क पांच्या खचार्त वाढ 

झा याचे िदसनू आले. ल.पा. क पांच्या िंकमतीत धरणाची िंकमत ही एक मखु बाब असते. 

वािमत्वधनाच्या दरातील वाढीमळेु धरणाच्या माती कामाच्या खचार्त कषार्ने वाढ होवून त्याचा पिरणाम 

एकूणच धरणाची िंकमत व पयार्याने क पाची िंकमत वाढण्यात झाला. वािमत्वधनातील दरवाढीमळेु 

ल.पा. क पांच्या खचार्त सवर्साधारणपणे 15 टक्के ते 25 टक्के या दर यान वाढ झा याचे जानेवारी, 

2008 नंतर ल.पा. क पांचे मापदंड सधुारीत करतेवेळी केले या अ यासात िदसनू आले. विमत्वधनाचे 

दर िदनांक 11 फे वुारी, 2010 च्या महसलू व वन िवभागाच्या अिधसचूनेनसुार तत्कालीन चिलत दराच्या 

दु पट करण्यात आले. यामळेु क पांच्या िंकमतीमध्ये आणखी वाढ झाली. 

संक पिचतर्ातील बदल   

     लघ ुपाटबंधारे क पांच्या मळू .मा. अहवालामध्ये धरणाचा काटछेद लघ ुपाटबंधारे िनयमावली (M.I. 

Manual) नसुार िंकवा लगतच्या ल.पा. क पाचा नमनुा काटछेद वापरण्यात येतो. त्यक्ष बांधकाम 

करण्यापवूीर् उपल ध सािहत्यांच्या गणुधमार्ची तपासणी करुन सिव तर संक पन करण्यात येते. त्यामळेु 

धरणाच्या काटछेदामध्ये बदल झा यामळेु िंकमत वाढ होते. 

• या तीमधील बदलामळेु होणारी वाढ  

     क पांचे बांधकाम चाल ू झा यानंतर थािनक लोक ितिनधी व लाभधारकांच्या मागण्यामळेु काही 

िठकाणी धरणाच्या पाणीसाठयात वाढ केली जाते. त्यामळेु क पांच्या िंकमतीत वाढ होते. 

• क प कालावधी वाढीची कारणे  

       लघ ुपाटबंधारे क पांच्या कामांना बहुतांशी करणी भसंूपादन, पनुवर्सन व वनजमीन संपादन करण्यासाठी 

लागलेला कालावधी तसेच अपरुा िनधी या  कारणांमळेु क पांचा कालावधी वाढ याचे िनदशर्नास येते. 
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7. िवभागाने गे या काही वषार्त घेतलेले महत्वाचे िनणर्य व सधुारणा 

जलसंपदा िवभाग तसेच िवभागाच्या अिधपत्याखालील िंसचन िवकास महामंडळांचे कामकाज ामखु्याने 

महारा टर् सा. बां. िनयमावली, महारा टर् सा. बां. लेखा संिहता, सवर् महामंडळांचे अिधिनयम, शासनाने 

वेळोवेळी िनगर्िमत केलेले शासकीय/तांितर्क/लेखािवषयक शासन िनणर्य व पिरपतर्के इत्यादींच्या चौकटीत 

राहून करण्यात येते.  िवभागाकडे सोपिवले या जबाबदारीची वेळोवेळी शासनाचे िहत िवचारात घेऊन 

पिरणामकारकपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी  तसेच िविवध कामांवर/अिनयिमततांवर भावीपणे िनयंतर्ण 

थािपत करुन सयुोग्य तांितर्क संिनयंतर्णासाठी तसेच क पांच्या खचार्वर िनयंतर्ण ठेवण्यासाठी जलसंपदा 

िवभागाकडून शासन िनणर्य/पिरपतर्कांच्या माध्यमातनू वेळोवेळी आव यक मागर्दशर्नपर सचूना िनगर्िमत 

करण्यात आ या आहेत.  िवशेषत: मागील 3 ते 4 वषार्त अशा कारे खाली नमदू केले या िविवध िवषयांवर 

अनेक शासन िनणर्य/पिरपतर्के मा.मंतर्ी, जलसंपदा, यांच्या मान्यतेनंतर सतृ केली आहेत. यामळेु 

क पांच्या कामांवर भावी तांितर्क/आिर्थक िनयंतर्ण आणण्यास मदत झाली आहे.   

• के्षितर्य तरावर क पाचे बांधकाम करताना घ्यावयाची दक्षता -  यामध्ये ामखु्याने धरणांची घळभरणी 

करतांना घ्यावयाची दक्षता, कामाचे गणुिनयंतर्ण, धरणामधील उपकरणे, माती धरणाचे काम करतांना 

घ्यायची दक्षता इ. बाबत मागर्दशर्नपर सचूना देण्यात आ या आहेत. 

• भसंूपादनाची रक्कम ाधान्याने अदा करणे - संपािदत केले या / करण्यात येत असले या जिमनीच्या          

मोबद याची रक्कम ाथ याने अदा करण्याबाबत सचूना देण्यात आ या आहेत. 

•  पाटबंधारे क पांच्या कामांची ाक्कलने/सधुािरत शासकीय मान्यतेची ाक्कलने तयार करताना 

िवचारात घ्यावयाच्या बाबी - क पाची ाक्कलने/स.ु .मा. साठी ाक्कलने तयार करताना कोणती 

काळजी घ्यावी, .मा. ा त िंकमतीत होणारा वाढीव खचर् टाळण्यासाठी त्येक ट यात कोणती दक्षता 

घ्यावी इ. संदभार्त िव ततृ वरुपात सचूना याअंतगत देण्यात आ या आहेत.  स.ु .मा. तावासह कोणती 

मािहती सादर करावी त्याची मदुदेिनहाय तपासणी सचूीदेखील सदर पिरपतर्कासोबत देण्यात आली आहे.  

• क पाचे काम िनि चत िंकमतीत व कालावधीत पणूर् करणे - िवशेष करुन A.I.B.P. अंतगत 

गतीपथावरील क पांबाबत यासंदभार्ंत सचूना िद या असनू कदर् शासनासमवेत झाले या MOU 

(सामंज य करार) मधील कालावधीत व िनधार्िरत िंकमतीत क पांची कामे पणूर् करण्याचे िनदश देण्यात 

आले आहेत. 

• कायर् थळांवर अिधकारी वगार्च्या भेटीसंदभार्त मागर्दशर्क सचूना - के्षितर्य अिधका-यांनी कामाची 

गती/गणुव ा/िनयोजन व मागर्दशर्न इ. च्या दृ टीने सवर् कामांना िनयिमतपणे भेटी देण्याबाबत सचूना 

देण्यात आ या आहेत. 

• कामाचे संक पन व रेखािचतेर् यांना मान्यता देणे - कामाच्या अंदाजपतर्कास तांितर्क मंजरुी देण्यास सक्षम 

असले या अिभयंत्यांनी संबंिधत कामाच्या संक पन व रेखािचतर्ास मान्यता देण्यािवषयीचे आदेश देण्यात 

आले आहेत. 
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• क पांच्या मळू/सधुािरत शासकीय मान्यतेच्या तावांची/अंदाजपतर्कांची छाननी करण्यासाठी 

राज्य तरीय तांितर्क स लागार सिमतीची थापना - कदर्ीय िनयोजन आयोगास स ला देण्यासाठी िनयकु्त 

केले या कदर्ीय जल आयोगाच्या तांितर्क स लागार सिमतीच्या धतीर्वर रु.25 कोटीपेक्षा जा त िंकमतीच्या 

सवर् क प अंदाजपतर्कांची/ .मा. तावांची/स.ु .मा. तावांची छाननी करुन त्याबाबत शासनास उिचत 

स ला देण्यासाठी महासंचालक, महारा टर् अिभयांितर्की संशोधन सं था, नािशक यांच्या अध्यक्षतेखाली 

राज्य तरीय तांितर्क स लागार सिमतीची थापना करण्यात आली आहे.   

• सवर् यांितर्की वरुपाची कामे यांितर्की संघटनेकडून करुन घेण्याबाबत - सवर् ारांची िनिर्मती व उभारणीची  

कामे यांितर्की संघटनेमाफर् त करुन घेण्यािवषयी सचूना देण्यात आ या आहेत. 

• क पांना शासकीय मान्यता व सधुािरत शासकीय मान्यता दान करण्यासाठी म.ज.िन. ािधकरणाची 

मान्यता घेणेसंदभार्ंतील मागर्दशर्क सचूना - सवर् नवीन क पांचे शासकीय मान्यतेचे ताव 

म.ज.िन. ा.कडे आढावा व मान्यतेसाठी सादर करण्याच्या सचूना देण्यात आ या असनू तद्नंतर सदर 

ताव राज्य शासनास मान्यतेसाठी सादर करण्याचे िनदश देण्यात आले आहेत.   

• िनिवदा संच व अंदाजपतर्के शासनाच्या संकेत थळावर उपल ध करणे  -  जलसंपदा िवभागांतगत ई-

िनिवदा कायर् णालीचा भाग हणनू क प कामांच्या िनिवदा सचूना, िनिवदा कागदपतेर् व अंदाजपतर्के 

शासनाच्या संकेत थळावर उपल ध करणे िदनांक 7.1.2010 च्या शासन िनणर्यान्वये अिनवायर् करण्यात 

आले आहे. 

• क पांच्या शासकीय मान्यतेच्या अंदाजपतर्कात होणारी संभा य वाढ िनयंितर्त करणे व मान्यता ा त 

िंकमतीमध्ये होणारी वाढ टाळणे -  क पाचे सिव तर सवक्षण, अन्वेषण व संक प िचतर् तयार 

झा यावरच त्याआधारे . मा. साठी क पाचे सिव तर अंदाजपतर्क तयार करणे िदनांक 10.8.2011 च्या 

पिरपतर्कान्वये बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणे करुन पढेु होणा-या खचार्तील वाढीवर भावी 

िनयंतर्ण ठेवणे शक्य होईल.  तसेच कामासाठी आव यक असलेली जिमन ता यात िमळा यािशवाय 

संबंिधत कामाची िनिवदा िकर्या सरुु न करण्यािवषयी प ट िनदश पनु: च देण्यात आले आहेत. 

•  िविवध घटकांचे संक पन करतांना घटकांच्या योजनानसुार आव यक दजार्च्या संधानकाचा वापर करणे 

-  संबंिधत भारतीय मानकातील तरतदुी िवचारात घेऊन त्यानसुार कमीत कमी आव यक असले या 

दजार्च्या (grade) संधानकाचा वापर करण्यािवषयी सचूना देण्यात आ या आहेत, जेणेकरुन 

सरुिक्षततेबरोबरच आिर्थक बचतीचा देखील िवचार हावा.  त्याच माणे अिभयांितर्की कौश य व 

अनभुवाचा परेुपरू वापर करुन क पाची िंकमत कमी राहण्यासाठी बांधकाम यंतर्णेने दक्षता घेण्याबाबत 

सचूना देण्यात आ या आहेत. 

• जलसंपदा िवभागाच्या दरसचूीत अंतभूर्त नसले या बाबींचे (Non D.S.R. items) दर ठरिवण्यासंदभार्ंत 

िवचारात घ्यावयाच्या बाबी -  अशा बाबींचे दर ठरिवण्यासाठी सिव तर कायर्पध्दत सिुनि चत करण्यात 

आली असनू त्यानसुार तयार केले या दर पथृ:करणास संबंिधत महामंडळाच्या कायर्कारी संचालकांची 



87 
 

मंजरूी ा त झा यावरच अशा बाबींचा समावेश कामाच्या अंदाजपतर्कात करण्यािवषयी िनदश देण्यात 

आले आहेत. 

• निवन िनिवदा बोलिवतांना िनिवदांमध्ये मोबीलायझेशन व मिशनरी ॲड हान्स देण्याची तरतदू न ठेवणे - 

जलसंपदा िवभागाकडील क प कामाच्या िनिवदांमध्ये ससुज्ज्ता व यंतर्सामगर्ी अगर्ीम देण्याची तरतदू 

करण्याचे धोरण शासनाने पवूीर् ि वकारले होते. िवदभर् पाटबंधारे िवकास महामंडळ व कोकण पाटबंधारे 

िवकास महामंडळाच्या अिधिनयमातील कलम 19(i) अंतगर्तच्या तरतदूीनसुार सदर महामंडळांना 

कंतर्ाटदारास स याज अगर्ीम देण्याचे अिधकार ा त आहेत. या तरतदूीनसुार ा त अिधकारांचा वापर 

करुन  महामंडळांनी कंतर्ाटदारास स याज अगर्ीम मंजरू केले आहे. स :ि थतीत जलसंपदा िवभागाकडील 

कामाच्या िनिवदांमध्ये कंतर्ाटदाराला कोणत्याही कारचे Mobilisation advance & Machinery 

advance देण्याची तरतदू करु नये व देण्यात येऊ नये, असा िनणर्य जलसंपदा िवभागाने मा.मंतर्ी, 

जलसंपदा यांच्या मान्यतेने िदनांक 22.10.2010 रोजी घेतला आहे. 

• उपसा िंसचन योजनतगत यांितर्की व िव तु कामाची अंदाजपतर्के संबंिधत यंतर्णेनेच तयार करणे -  उपसा 

िंसचन योजनतगत िव तु व यांितर्की घटकांच्या कामाची अंदाजपतर्के संबंिधत िव तु व यांितर्की 

संघटनेकडूनच तयार करण्याचे िनदश देण्यात आले आहेत. 

• िनिवदा वीकृत करतांना अंदाजपतर्क अ यावत करतांनाची कायर्पध्दत -  िनिवदा सादर के यावर 

दरसचूी बदल यास िनिवदा वीकृत करण्यापवूीर् अंदाजपतर्क अ यावत करुन त्याची तलुना िनिवदा 

देकाराशी करण्यापवूीर् याबाबत काही वयं प ट मागर्दशर्क तत्वे िविहत करण्यात आली आहेत.  

अंदाजपतर्क अ यावत करतांना फक्त निवन दरसचूीनसुार दर अ यावत करावेत, दर पथृ:करणाच्या 

रचनेत कोणताही बदल करु नये तसेच कोणत्याही नवीन बाबी अंदाजपतर्कात समािव ट करु नयेत, अशा 

प ट सचूना मा.मंतर्ी, जलसंपदा यांच्या मान्यतेनंतर िदनांक 2.11.2010 च्या पिरपतर्कान्वये देण्यात आ या 

आहेत. 

• कामांच्या िनिवदांसाठी e-tendering णालीचा वापर करणे -  अिभकरण िनि चतीच्या िकर्येत 

पारदशर्कता येऊन सदुढृ पध ारे न्यनूतम देकार ा त होऊन शासनावरील आिर्थक उ रदाियत्व कमी 

होण्याच्या दृ टीने शासनाने रु.50 लक्षपेक्षा जा त िंकमतीच्या सवर् िनिवदांमध्ये  e-tendering णालीचा 

वापर अिनवायर् केला आहे. 

• िनिवदा शतर् कर्. 38 च्या वापरावर िनबध लाग ूकरणे -  धरणाच्या पायाचे खोदकाम  इ. सारख्या काही 

बाबींचा अपवाद वगळता शतर् 38 अंतगत अनजेु्ञय पिरमाणापेक्षा कोणतेही वाढीव काम करण्यास 

कंतर्ाटदारास लेखी वरुपात न कळिवण्याबाबत िनदश देण्यात आले आहेत.  तसेच काही कारणांमळेु 

कामाचे पिरमाण वाढत अस याचे िनदशर्नास आ यास हे काम वतंतर् अिभकरणाची िनि चती करुन 

करण्यािवषयी सचूना देण्यात आ या आहेत.  तसेच मळू िनिवदेच्या या तीबाहेरील कोणतेही काम शतर् 

कर्. 38 अंतगत करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.   
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8.  महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2011-12 मध्ये मागील 10 वषार्त 
िंसिचत के्षतर् िपकाखालील  थलू के्षतर्ाशी टक्केवारीचा िवचार 
के यास केवळ 0.1 टक्का वाढल,े असे नमदू करण्यात आले आहे. 
या पा वर्भमुीवर मागील 15 वषार्तील पाटबंधारे क पांवर 
झालेला खचर्, िनमार्ण झालेली िंसचन क्षमता व त्यक्ष िंसिचत 
के्षतर् याबाबतचे िव लेषण व व तिु थती. 

8.1    तावना : 

8.1.1 वातंत्र्यपवूर् काळापासनू पंचवािर्षक योजना पवूर् काळापयत (सन 1951 पयत) राज्यात रु.16.60 कोटी 

इतकी गुंतवणकू होवून 2.74 लक्ष हेक्टर िंसचन क्षमता िनमार्ण झाली होती. महारा टर् राज्य 

थापनेच्यावेळी (सन 1960 मध्ये) राज्यात 3.86 लक्ष हेक्टर इतकी िंसचन क्षमता िनमार्ण झाली होती. 

राज्यातील गर्ामीण अथर् यव था शेतीवर अवलंबनू अस याने व त्याच्या िवकासात िंसचनाचे अनन्य- 

साधारण महत्व िवचारात घेवून, राज्याच्या िनिर्मतीनंतर िंसचनाच्या िवकासावर भर देण्यात आला.  

राज्य तर क पातनू जनू-2011 अखेर 48.25 लक्ष हेक्टर इतकी िंसचन क्षमता िनमार्ण करण्यात आली. 

िनमार्ण झाले या िंसचन क्षमतेचा अिधकािधक वापर होण्याच्या दृ टीने िवभागामाफर् त यत्न करण्यात 

आले आहेत. राज्यात पाटबंधारे क पांचे िंसचन यव थापन  लाभधारक शेतकऱ्यांच्या पाणीवापर सं था 

थापन करुन त्यांना ह तांतिरत करण्याच्या दृ टीने शासनाने यत्न केले आहेत. आतापयत 11.42 लक्ष 

हेक्टर क्षेतर्ावर 2920 पाणीवापर सं था थापन झा या आहेत. शासनाने पाटबंधारे िवकास के्षतर्ात 

राबिवले या धोरणात्मक सधुारणांमळेु िनिर्मत िंसचन क्षमता व िंसिचत क्षेतर्ातील तफावत कमी होण्यास 

मदत होत आहे. जनू 2010 अखेरच्या 47.37 लक्ष हेक्टर िनिर्मत िंसचन क्षमतेच्या तलुनेत सन 2010-11 

मधील त्यक्ष िंसिचत के्षतर् 29.55 लक्ष हेक्टर (62 टक्के) इतके होते. सन 2001-02 च्या 45.32 

टक्क्याच्या तुलनेत मागील 10 वषार्त िनिर्मत िंसचन क्षमतेच्या वापरात भरीव वाढ झा याचे िदसनू येते.   

8.1.2  सन 1995-96 ते 2010-11 या कालावधीतील िंसचनाची गती  

        जलसंपदा िवभागांतगर्त पाटबंधारे क पांची सन 1995-96 ते 2010-11 या कालावधीतील गती 

पढुील माणे आहे. 

 वषर् िनिर्मत िंसचन 
क्षमता  

(लक्ष हेक्टर) 

त्यक्ष िंसिचत के्षतर् (लक्ष हेक्टर) गुंतवणकू
(रु.कोटी)  

कालवा, नदी,
जलाशय 

लाभके्षतर्ातील 
िवहीरी 

एकूण  

1995-96 28.62 10.64 - 10.64 1229 
1996-97 30.62 11.39 - 11.39 1501 
1997-98 32.28 12.02 4.75 16.77 1892
1998-99 34.16 12.25 4.71 16.96 2366

1999-2000 35.00 12.86 5.84 18.70 3313 
एकूण  10301
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        1995-96 ते 1999-2000 या कालावधीत रु.10,301 कोटी गुंतवणकूीतनू 6.38 लक्ष हेक्टर िंसचन क्षमता 

िनिर्मती व 8.06 लक्ष हेक्टर त्यक्ष िंसिचत क्षेतर्ात वाढ झालेली िदसते.  सन 1997-98 पासनू त्यक्ष िंसिचत 

क्षेतर्ाच्या आकडेवारीत लाभक्षेतर्ातील िवहीरीवर झालेले िंसिचत के्षतर् थमत:च िवचारात घेण्यात आले. सन 

1999-2000 मध्ये िन वळ कालवा व नदी ना यावरील िसिचत के्षतर् 12.86 लक्ष हेक्टर इतके होते. या 5 

वषार्च्या कालावधीत िवहीरीवरील के्षतर् वगळून 2.22 लक्ष हेक्टर इतकी वाढ झालेली िदसते.   

 वषर् िनिर्मत 
िंसचन 
क्षमता  

(लक्ष हेक्टर)

त्यक्ष िंसिचत के्षतर् (लक्ष हेक्टर) गुंतवणकू 
(रु.कोटी) 

कालवा, नदी,
जलाशय 

लाभके्षतर्ातील 
िवहीरी 

एकूण  

2000-01 37.06 12.98 4.66 17.64 3525 
2001-02  37.69 12.50 4.58 17.08  2008  
2002-03  38.12  13.18 5.24 18.42 1884  
2003-04  38.63  12.44 4.41 16.85  2147  
2004-05  39.13  12.59 4.40 16.99  2422  
2005-06  40.03 16.17 5.97 22.14  3967  
2006-07  41.32  18.35 8.46 26.81  4654  
2007-08  43.31  18.97 8.67 27.64 4825  
2008-09  44.86  18.25 9.07 27.32  6435  
2009-10  46.34 16.56 8.87 25.43 6713  
2010-11  47.37  18.40 11.15 29.55 7380  
जनू 2011 
अखेर 

48.25  सन 2001-02 ते 2010-11 या 
10 वषार्तील एकूण खचर् 

42,435

       टीप : या गुंतवणकूीत भुसंपादन व पनुवर्सनावर झालेला समुारे रु.6300 कोटी व आ थापनेवर झालेला समुारे 
रु.5600 कोटी  खचार्चा समावेश आहे. हणजेच क पांच्या बांधकामावर झालेला खचर् समुारे 30,500 
कोटी इतका आहे.  यापैकी अंदाजे 9500 कोटी खचर् ज्या बांधकामाधीन क पांमध्ये पाणीसाठा / िंसचन 
क्षमता िनमार्ण झाली नाही अशा क पांवर आहे.  

 

पाटबंधारे अिधिनयम 1976 च्या  कलम 2 नसुार िंसचीत  के्षतर्ात काल यावरील,  

जलाशयावरील उपसा, काल यावरील उपसा, नदीना यावरील उपसा व क पांच्या लाभके्षतर्ातील 

िवहीरीवर िभजणारे के्षतर् यांचा अंतर्भाव होतो.   

        मागील 10 वषार्त िनिर्मत िंसचन क्षमतेत 10.56 लक्ष हेक्टर (48.25-37.69) वाढ 

झाली आहे. याच कालावधीत त्यक्ष िंसिचत के्षतर्ात 12.47 लक्ष हेक्टर (29.55-17.08) वाढ 

झालेली आहे. िंसचन क्षमता िनमार्ण झाले या क पांची संख्या 2001-02 मधील 2683 वरुन 

2010-11 मध्ये 3452 इतकी वाढली आहे. हणजेच 779 नवीन क पांमध्ये िंसचन क्षमता 

िनमार्ण झाली आहे.   
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8.1.3 जलसंपदा िवभागाकडील राज्य तर क पांची 1995-96 ते 1999-2000 मधील िनिर्मत िंसचन क्षमतेतील, 

िंसिचत के्षतर्ातील वाढ व त्याची िपकाखालील थलू के्षतर्ाशी टक्केवारी इ. तपशील खाली  िदला आहे.  

अ.कर्. बाब सन 1995-96 सन 1999-2000 वाढ
1 िनिर्मत िंसचन क्षमता (राज्य तर क पातनु ) 

लक्ष हेक्टर 
28.62 

(जनू-1995 अखेर) 
35.00 

(जनू-2000 अखेर) 
6.38 

2 त्यक्ष िंसचीत क्षेतर् ( राज्य तर क पातुन ) 
लक्ष हेक्टर 

10.64 12.86* 2.22 

3 िपकाखालील थलुके्षतर् लक्ष हेक्टर 215.04 223.82 7.78 
4 राज्य तर क पातनु त्यक्ष िंसचीत

के्षतर्ाचे िपकाखालील थलुके्षतर्ाशी माण 
टक्के 

4.95 5.75 0.80

* सन 1999-2000 या कालावधीत कालवा व नदी ना यांवरील झालेले िंसिचत के्षतर्.  

8.1.4 जलसंपदा िवभागाकडील राज्य तर क पांची 2001-02 ते 2010-11 मधील िनिर्मत िंसचन क्षमतेतील, 

िंसिचत के्षतर्ातील वाढ व त्याची िपकाखालील थलू के्षतर्ाशी टक्केवारी इ. तपशील खाली िदला आहे. 

अ.कर्. बाब सन 2001-02 सन 2010-11 वाढ
1 िनिर्मत िंसचन क्षमता (राज्य तर क पातनु ) 

लक्ष हेक्टर 
37.69 

(जनू-2001 अखेर) 
48.25 

(जनू-2011 अखेर) 
10.56 

2 त्यक्ष िंसचीत के्षतर् ( राज्य तर क पातुन ) लक्ष 
हेक्टर 

17.08 29.55 12.47 

3 िपकाखालील थलुके्षतर् लक्ष हेक्टर *216.19 226.12 9.93 
4 राज्य तर क पातनु त्यक्ष िंसचीत के्षतर्ाचे

िपकाखालील थलुके्षतर्ाशी माण टक्के 
7.90 13.07 5.17

 

           *महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2011-12 मध्ये 10 वषार्तील वाढ पिरगिणत करतांना गिृहत धरले या थलू के्षतर्ानसुार. 

 

 "महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2011-12" या काशनात सवर् तर्ोतातनू झाले या िंसिचत 

के्षतर्ातील वाढीची टक्केवारी 0.10 टक्के इतकी दशर्िवली आहे. जलसंपदा िवभागाची या कालावधीतील 

अशी वाढ समुारे 5.17 टक्के इतकी येते. 

सन 2000-01 ते 2010-11 या मध्ये िंसिचत के्षतर् 17.64 लक्ष हे. वरून 29.55 लक्ष हे. असे 

वाढले आहे. महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2011-12 मध्ये या वषार्तील िपकाखालील थलू क्षेतर् 216.19  

लक्ष हे. वरून 226.12 लक्ष हे. असे वाढले आहे. हे थलू के्षतर् िवचारात घेऊनही राज्य तर क पातनु 

त्यक्ष िंसचीत क्षेतर्ाचे िपकाखालील थलुके्षतर्ाशी  टक्केवारीतील  10 वषार्तील वाढ  समुारे 5 टक्के येते.  

8.2 पाटबंधारे क पांची िनिर्मत िंसचन क्षमता व िंसिचत के्षतर् 

8.2.1 योजनापवूर् काळापासनू िनिर्मत िंसचन क्षमता व िंसिचत के्षतर् याबाबतची मािहती महारा टर् जल व िंसचन 

आयोग तसेच िंसचनि थती दशर्क अहवालातनु ा त झाली आहे. सदर तपिशल पढुील माणे आहे.  
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वषर् िनिर्मत िंसचन क्षमता (लक्ष हेक्टर) िंसिचत के्षतर् (लक्ष हेक्टर) िंसिंचत के्षतर्ाची िनिर्मत
िंसचन क्षमतेशी  टक्केवारी

1951-52  2.74  1.98  72.26 
1956-57  3.14  2.26  71.97 
1961-62  3.98 2.26 56.78
1966-67  5.70 3.75  65.79
1970-71  7.57  4.22  55.75 
1975-76  12.05  6.33  52.53 
1980-81  17.21  7.18  41.72 
1985-86  22.70 7.95  35.02
1991-92  25.58  10.76  42.06 
1992-93  26.79  10.30  38.45 
1993-94  27.10 10.96  40.44
1994-95  28.75 11.56  40.21
1995-96  28.62  10.64  37.18 
1996-97  30.62  11.39  37.20 
1997-98  32.28 16.77  51.95
1998-99  34.16 16.69  48.86
1999-00  35.00  18.70  53.43 
2000-01  37.06  17.64  47.60 

2001-02 37.69 17.08 45.32
2002-03 38.12 18.42 48.32
2003-04 38.63 16.85 43.62 
2004-05 39.13 16.99 43.42 
2005-06 40.03 22.14 55.31
2006-07 41.32 26.81 64.88
2007-08 43.31 27.64 63.81 
2008-09 44.86 27.32 60 
2009-10 46.34 25.43 54.88
2010-11 47.37 29.55 62.38
टीप : सन 2009-10 मध्ये सन 2008-09 च्या तलुनेत 5437 द.ल.घ.मी. पाणीसाठा कमी उपल ध होता. याचा िवचार करता सन 2006-07

पासनू सन 2010-11 पयत िंसचन क्षमतेचा वापर सातत्याने 60 टक्क्यापेक्षा जा त ठेवण्यात यश आले आहे, हे प ट होते.  
 

राज्यातील िनिर्मत िंसचन क्षमता व िंसिचत क्षेतर्ात मोठी तफावत आहे. ती कमी करण्याच्या दृ टीने अनेक 

यत्न करण्यात येत आहेत. त्याची फलिन प ी हणनू मागील 10 वषार्त िंसिचत के्षतर्ाची िनिर्मत िंसचन 

क्षमतेशी टक्केवारी 45.32 वरुन 62.38 टक्क्यापयत वाढ याचे िदसनू येते. 

8.2.2 िनिर्मत िंसचन क्षमतेचा वापर तलुनेने कमी अस याच्या कारणांचा अ यास करण्यासाठी कदर् शासनाने 

इंिडयन इंिन् टटयटु ऑफ मनेॅजमट, बगलोर यांची िनयकु्ती केली होती. त्यांनी केले या अ यासा माणे 

खालील कारणांमळेु तफावत िदसनू येते.    

 त्येक वषीर् धरणे पणूर् क्षमतेने न भर याने क पीय  उपयकु्त पाणीसा ाच्या माणात कमी पाणीसाठा 

होणे.  

 अिधक पाण्याची गरज असलेली  नगदी िपके (उदा. ऊस, केळी)  घेण्याकडे कल. 
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 खरीप हंगामात िंसचनाकिरता पाण्याचा कमी वापर.  

 वाढत्या नागरीकरणामळेु िबगर िंसचनाचे वाढते आरक्षण  

  िवतरण णालीची अपणूर् कामे  

 क पाच्या कालवे, िवतिरका, उप िवतिरका यांच्या देखभाल दरुु तीची कामे िनधी अभावी  पणूर् न होणे. 

 पीक के्षतर् मोजणीतील िवसंगती  

 िंसचनामध्ये  लाभधारकांचा अपरुा सहभाग  

 गाळ साठ यामळेु  क पाची पाणी साठवण्याची क्षमता कमी होणे 

8.2.3 िनिर्मत िंसचन  ामतेची पीक रचनेच्या तलुनेत अिधक पाण्याची गरज असलेली नगदी पीके घेण्याकडे 

शेतकऱ्यांचा कल अस याने िनिर्मत िंसचन क्षमता व िंसिचत के्षतर् यांची एकाच पातळीवर तलुना 

होण्यासाठी िवभागात रबी समतु य पध्दत वापरण्यात येते.   

  िंसचन क्षमतेचा वापर िकती झाला याबाबतची आकडेवारी देताना क प अहवालानसुार िंसचन 

क्षमता के्षतर् व िंसचन वषार्त झालेले िंसिचत क्षेतर् यांची ढोबळ तुलना केली जाते व अशा साध्या तुलने ारे 

िंसचन क्षमतेचा वापर कमी माणात होत अस याचा िन कषर् काढला जातो. िंसचन क्षमतेच्या वापराचे 

अशा प तीने मु यमापन करण्याची प त अिधक वा तववादी असण्याची आव यकता आहे.  याचे 

मखु कारण संकि पत िंसचन क्षमता ज्या िपक रचनेच्या आधारे ठरिवलेली आहे, त्यापेक्षा िनराळीच पीक 

रचना त्यक्षात अि तत्वात आलेली अस ूशकते. अशा त्यक्षातील िपकांची पाण्याची गरज क प पीक 

रचनेतील िपकांच्या पाण्याचे गरजांपेक्षा बरीच िनराळी अस यास िंसचन क्षमता के्षतर्ाची िंसिचत क्षेतर्ाशी 

सरळ सरळ तलुना िंसचन क्षमता वापराबाबतचे िन कषर् काढण्याच्या दृ टीने शा तर्शु  नाही. त्याकरीता 

र बी समतु य प तीचा  अवलंब योग्य ठरतो.   कृषी  हवामान  िवभागात र बी  ज्वारीला लागणारे 

पाणी एक एकक धरुन इतर िपकांना लागणारे पाणी हे र बी ज्वारीला लागणाऱ्या पाण्याच्या 

िकती पट आहे, ास पीक गणुांक हणनू संबोधण्यात येते. हे पीक गणुांक वापरुन िंसचन 

क्षमता के्षतर् तसेच िंसिचत के्षतर् समतु य र बी ज्वारी के्षतर्ात रुपांतरीत करुन त्याची तलुना 

करण्यात येते. िदनांक 12.10.89 व िदनांक 1.12.91 च्या शासन पिरपतर्कानसुार रबी गणुक िवचारात 

घेत यास िंसचन क्षमता व िंसिचत के्षतर्ाची तलुना खालील माणे आहे.        

                                                 (हजार हेक्टर) 

 

उपरोक्त आकडेवारी वरुन लाभधारक शेतकऱ्यांचा जा त पाणी लागणाऱ्या नगदी पीके 

घेण्याकडे कल आहे हे प ट िदसनू येते.  महारा टर्ाची अिर्थक पहाणी 2011-12 मध्ये िविवध िपकांचे के्षतर् 

उत्पादन इत्यादी तपिशल अंतर्भतू करण्यात आला आहे.  त्यानसुार उसाचे के्षतर् मागील दहा वषार्त 5.95 

िवभाग  सन 2010-2011 मधील िंसिचत के्षतर् / िंसचन क्षमता  र बी समतु य 
के्षतर् खरीप र बी उन्हाळी दहंुगामी बारमाही एकूण 

िंसचन क्षमता  1712.05  2166.11 138.38 475.64 244.67 4736.85 8177.81 
िंसिचत क्षेतर्  707.85  1142.40 395.63 179.34 529.46 2954.68  8234.61 
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लक्ष हेक्टर वरुन 9.65 लक्ष हेक्टर इतके वाढले आहे. ग हाचे क्षेतर् 7.54 लक्ष हेक्टर वरुन 13.07 लक्ष 

हेक्टर पयत वाढले आहे. या िपकांना िंसचन आव यक असते. त्यामळेु पाटबंधारे क पाच्या पाण्यावर हे 

के्षतर् वाढ याचा िन कषर् काढणे चकुीचे ठरणार नाही.  

8.2.4 सन-1951-52 पासनू सन 2010-11 पयत जलसंपदा िवभागाचे थलू िंसिचत के्षतर्ाची राज्यातील 

िपकाखालील थलू के्षतर्ाशी टक्केवारी खालील माणे आहे : 

वषर् िंसिचत के्षतर्
(हजार हे.)

िपकाखालील एकूण
के्षतर् (हजार हे.)

थलू िंसिचत के्षतर्ाची िपकाखालील
थलू के्षतर्ाशी टक्केवारी

1951-52  198 18823 1.05 
1961-62  226 18823 1.20 
1970-71  422 18737 2.25 
1980-81  718 19642 3.66 
1991-92  1076 21859 4.92 
1995-96  1064 21504 4.95 
2001-02  1708 21619 7.90 
2002-03  1842 20915 8.81 
2003-04  1685 22190 7.59 
2004-05  1699 22376 7.59 
2005-06  2214 22556 9.82 
2006-07  2681 22557 11.89 
2007-08  2764 22655 12.20 
2008-09  2732 22454 12.17 
2009-10 2543 22612 11.25 
2010-11 2955 22612 13.07 

   

8.2.5 राज्यातील राज्य तरीय पाटबंधारे क पातनू िबगर िंसचन पाणी आरक्षणाबाबतची  मािहती 

खालील माणे आहे. 

अ.कर्. िबगर िंसचन पाणी वापर सं थेचा कार एकूण (मंजरुी) दलघमी
संख्या मंजरू पाणी वापर

1 गर्ामपंचायत  2026 561
2 नगरपिरषद / नगरपािलका 159 530
3 महानगरपािलका 22 3050
4 महारा टर् जीवन ािधकरण 313 520
5 खाजगी उ ोग 325 364
6 महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळ 75 1146
7 साखर कारखाने 134 115
8 महाजनको (औि णक वीज ) 13 497
9 खाजगी औि णक वीज क प (सरुु)  3 12
10 खाजगी औि णक वीज क प (सरुु न झालेले) 64 1455
11 इतर (कृषी उ ोग) 26 45
12 इतर सं था (शैक्षिणक, धािर्मक, संरक्षण, िवमानतळ, रे वे व कदर्ीय सं था)  31 155
 एकूण... 8450
 
 

एकूण (वापर सरुू न झालेले क प वगळून) 6995
247 अघफू
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     िपण्याच्या पाण्याची वाढती मागणी व औ ोिगकीकरणामळेु सन 2001-02 मध्ये 3980 द.ल.घ.मी. इतका 

असणारा िबगर िंसचन पाणी वापर सन 2010-11 मध्ये वाढून 5876 द.ल.घ.मी. इतका झाला आहे. हणजे मागील 

10 वषार्मध्ये 1896 द.ल.घ.मी. (67 अ.घ.फू.) इतकी वाढ झालेली आहे. एक द.ल.घ.मी. पाण्यातनू सरासरी 150 

हेक्टर िंसिचत के्षतर् गहृीत धर यास वाढीव िबगरिंसचन पाणी वापरातनु समुारे 2.85 लक्ष हेक्टर के्षतर् िंसिचत झाले 

असते.याचा िवचार करता सन 2001-02 ते 2010-11 या कालावधीत राज्य तर क पातनु त्यक्ष िंसचीत क्षेतर्ाचे 

िपकाखालील थलुके्षतर्ाशी वाढ 6.43  टक्के इतकी अस ुशकली असती. पिरगणनाचा तपिशल खाली िदला आहे.  

अ.कर्. बाब सन 2001-02 सन 2010-11 वाढ
1 िनिर्मत िंसचन क्षमता (राज्य तर 

क पातनु ) लक्ष हेक्टर 
37.69 

(जनू-2001 अखेर) 
48.25 

(जनू-2011 अखेर) 
10.56 

2 त्यक्ष िंसचीत क्षेतर् ( राज्य तर
क पातनु ) लक्ष हेक्टर 

17.08 32.40 12.47

3 िपकाखालील थलुके्षतर् लक्ष हेक्टर *216.19 226.1 9.93
4 राज्य तर क पातनु त्यक्ष िंसचीत

के्षतर्ाचे िपकाखालील थलुके्षतर्ाशी 
माण टक्के 

7.90 14.3 6.43

   *महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2011-12 मध्ये 10 वषार्तील वाढ पिरगिणत करतांना गिृहत धरले या थलू के्षतर्ानसुार. 

सन 2000-01 ते 2010-11 या मध्ये िंसिचत के्षतर् 17.64 लक्ष हे. वरून 29.55 लक्ष हे. असे 

वाढले आहे. महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2011-12 मध्ये या वषार्तील िपकाखालील थलू क्षेतर् 216.19  

लक्ष हे. वरून 226.12 लक्ष हे. असे वाढले आहे. हे थलू के्षतर् िवचारात घेऊनही राज्य तर क पातनु 

त्यक्ष िंसचीत के्षतर्ाचे िपकाखालील थलुके्षतर्ाशी  टक्केवारीतील  10 वषार्तील वाढ  (वाढीव िबगरिंसचन 

पाणी वापरातनु समुारे 2.85 लक्ष हेक्टर के्षतर् िंसिचत झाले असते.याचा िवचार करता) सन 2000-01 ते 

2010-11 या कालावधीत राज्य तर क पातनु त्यक्ष िंसचीत क्षतेर्ाचे िपकाखालील थलुके्षतर्ाशी वाढ 6  

टक्के पेक्षा जा त अस ुशकली असती.  

8.3  मागील 10 वषार्त िंसचीत के्षतर्ात थलू िपकाच्या के्षतर्ाच्या तलुनेतील वाढीबाबतची व तिु थती  

8.3.1 महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2011-12 या अथर् व सांिख्यकी संचालनालय-िनयोजन िवभागामाफर् त िसध्द 

झाला आहे. त्यात प.ृ3 वरील तक्त्यात अनकुर्मांक 5 वर कृिष या सदराखाली थलू िंसिचत के्षतर्ाचे 

िपकाखालील एकूण थलू के्षतर्ाशी सन 2000-01 व 2010-11 मधील माण (टक्के) देण्यात आले आहे.    

                                                                                                                      (हजार हेक्टर) 
बाब 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11

िन वळ पेरणी के्षतर् 17878 17668 18299 18565 17844 17401
िपकाखालील थलू क्षेतर् 18823 18737 19642 21859 21619 22612 
थलू िंसिचत के्षतर् 1220 1570 2415 3319 3852 4050 
थलू िंसिचत के्षतर्ाचे 
िपकाखालील एकूण थलू 
के्षतर्ाशी माण (टक्के) 

6.5 8.4 12.30 15.2 17.8 17.9
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राज्य थापनेनंतर पिह या दशकात थलू िंसिचत क्षेतर्ाचे िपकाखालील एकूण थलू के्षतर्ाशी माण 1.9 

टक्के तर दसुऱ्या ते चौथ्या दशकापयत ते अनकुर्मे 3.9 टक्के, 2.9 टक्के व 2.6 टक्के असे वाढ याचे 

िदसनू येते.  या पा वर्भमूीवर  सन 2000-01 ते 2010-11 या दशकात फक्त 0.10 टक्के इतकीच िंसचनात 

वाढ झाली  असे दशर्िवण्यात आले आहे.  सदर मािहती कृषी िवभागाच्या पिरिश ट 7.5 मधील मािहतीच्या 

आधारे नमदु के याचे िदसते. त्यात सन 2009-10 चीच आकडेवारी सन 2010-11 मध्ये गहृीत धरलेली 

आहे. 

8.3.2 उपरोक्त मािहती ही कृिष िवभागाची असनू त्याबाबतची तपशीलवार मािहती ही महारा टर्ाची आिर्थक 

पाहणी 2011-12  च्या पिरिश ट 7.5 मध्ये प.ृ105 वर देण्यात आली आहे. ती खाली पनुरुध्दतृ करण्यात 

आली आहे.  

वषर् िंसिचत के्षतर् (हजार हे.) िपकाखालील 
एकूण के्षतर् 
(हजार हे.)  

थलू िंसिचत के्षतर्ाची
िपकाखालील थलू के्षतर्ाशी 

टक्केवारी  
िवहीर  इतर

साधने
िन वळ
के्षतर्

एकूण
के्षतर्

1 2 3 4 5 6 7
1960-61  595  477 1072 1220 18823 6.5 
1970-71  768  579 1347 1570 18737 8.4 
1980-81  1055  780 1835 2415 19642 12.3 
1990-91  1672  999 2671 3319 21859 15.2 
1995-96  1870  1010 2880 3550 21504 16.5 
2000-01  2262  987 3249 3852 21619 17.8 
2001-02  2146  990 3136 3727 20991 17.8 
2002-03  2145  1071 3216 3806 20915 18.2 
2003-04  1914  1030 2944 3636 22190 16.4 
2004-05  1942  1001 2993 3665 22376 16.4 
2005-06  2077  1070 3147 3810 22556 16.9 
2006-07  2109  1137 3246 3958 22557 17.60 
2007-08  2151  1160 3311 4037 22655 17.8 
2008-09  2115  1140 3255 3970 22454 17.7 
2009-10  2159  1162 3321 4050 22612 17.90 

 

 सदर पिरिश ट 7.5 खाली, सन 2003-04 ते 2009-10 ची मािहती अ थायी आहे, असे 

तळटीप हणनू नमदू करण्यात आले आहे. याबाबत कृषी िवभागाकडून ा त मािहती नसुार Crop 

And Sesason Report हा गावच्या तलाठयाकडून संकलीत के या जाणाऱ्या मािहतीच्या आधारे  

िज हािधकाऱ्यांकडून कृषी आयकु्तालयाला ा त होतो. त्यातनु िंसिचत के्षतर्ाबाबतची मािहती संकलीत 

होते. कृषी िवभागाकडे िंसिचत के्षतर्ाची मािहती गोळा करण्यासाठी वतंतर् यंतर्णा नाही. महारा टर्ाची 

आिर्थक पाहणी 2011-12 मध्ये दशर्िवण्यात आलेली आकडेवारी महसलू िवभागाकडून संकिलत 

आकडेवारी यांचेवर आधािरत असते. दरवषीर् गाव नमनुा नं 11 या नमनु्यात तलाठीकडून त्येक गावांत 

त्येक शेतकऱ्यांने कोणत्या िपकाखालील िकती के्षतर् घेतले आहे व घेतले या क्षतेर्ात िविवध िंसचन 

साधना ारे िकती क्षेतर् िंसचनाखाली आहे याच्या मािहतीवर आधािरत नमनुा नं 11 मध्ये जल िंसचनाचा 

गोषवारा काढण्यात येतो. महारा टर् जमीन महसलू िनयम पिु तका खंड 4 मध्ये गाव नमनुा 11 अतंगर्त 
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िपकाची आकडेवारी भरण्यात येते. या गाव नमनु्यांवर तालकुा तरावर तालकुा नमनुा 20 भरण्यात येतो. 

तालकुा  नमनुा 20 च्या आधारे तहसीलदार यांचेमाफर् त तालकु्याचा वािर्षक ऋत ूआिण िपके अहवाल 

भरण्यात येतो.  या अहवालाच्या आधारावरुन िज हयांसाठी महारा टर् शासनाचे पिरपतर्क कर्मांक पी-30, 

िदनांक 7.10.1955 अन्वये िज हा िनिरक्षक भिूम अिभलेख  िज हयांसाठी वािर्षक ऋत ूआिण िपके 

अहवाल तयार करतात. सदरील अहवाल आयकु्त कृिष यांना दरवषीर् 31 जलैु, पयत पाठिवणे अपेिक्षत 

आहे. त्या अहवालाचे आधारावरुन राज्याची संकिलत मािहती कृिष िवभागामाफर् त कािशत केली जाते 

आिण मािहती महारा टर्ाची आिर्थक पाहणीमध्ये  कािशत होत असतात. जे हा जे हा महसलू 

िवभागाकडून ही मािहती वेळेवर उपल ध होत नसते. ते हा ते हा कदर् शासनाच्या मखु िपकांचे के्षतर्फळ 

वेळेवर ठरिवण्याच्या योजनेअंतगर्त 20 टक्के रडँम पध्दतीने िनवडले या गावांचे िंसचनाखालील व 

िपकाखालील के्षतर्ाची आकडेवारी वरुन अ थायी वरुपात मािहती सांिख्यकी पध्दतीने अंदािजत करण्यात 

येते. तसेच वािर्षक ऋत ुव िपक अहवाल ा त झा यानंतर गाव नमनुा 11 वरील िंसचनाची आकडेवारी 

अंितम करण्यात येते. सन 2003-04 ते सन 2009-10 या कालावधीमध्ये असे अहवाल परीपणुर्िरत्या 

िज हािधकाऱ्यांकडून ा त झाले नाहीत त्यामळेु ही मािहती अ थायी अस याचे नमदु करण्यात आले 

आहे.  

  उपरोक्त पतर्ाच्या तंभ-3 मध्ये इतर साधनातनू' 1960-61 ते आतापयत केवळ 6.85 लक्ष 

हेक्टर (11.62-4.77) िंसिचत के्षतर्ात वाढ झा याचा चकुीचा िन कषर् िनघतो. कारण जलसंपदा 

िवभागामाफर् त राबिवण्यात येत असले या क पातनु या कालावधीमध्ये समुारे 44.39 लाख हेक्टर 

(48.25-3.86) इतकी  िंसचन क्षमता िनमार्ण झाली आहे. तर िंसिचत के्षतर्ात समुारे 27.30 लक्ष हेक्टरने 

(29.55-2.26) वाढ झाली आहे.  

  महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी सन 2011-12 मध्ये पृ ठ 4/ वर िवजेच्या वापराबाबतची मािहती 

देण्यात आली आहे.  सन 2000-01 मध्ये 9940 दशलक्ष यिुनट इतका असलेला कृषी साठी चा िवजेचा 

वापर वाढुन सन 2010-11 मध्ये 16257 दशलक्ष यिुनट इतका झालेला िदसतो.   

  या कालावधीत िंसिचत के्षतर्ात केवळ 1.98 लक्ष हेक्टर (40.50 -38.52) इतकीच वाढ 

झा याचे दशर्िवण्यात आले आहे.  त्या बरोबरच पीकाखालील थलु के्षतर्ात समुारे 10 लाख हेक्टरने 

(226-216) वाढ झाली आहे.  त्यामळेु सन 2000-01 ते 2010-11 या कालावधीत थलू िंसिचत के्षतर्ाचे 

िपकाखालील एकूण थलू के्षतर्ाशी वाढीचे माण 0.1 टक्के इतके परीगिणत के याचे िदसते.   

8.3.3 राज्यात  ामखु्याने गहू व ऊस या िपकांसाठी िंसचनाची आव यकता असते. महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 

2011-12 च्या प.ृकर्. 98 व 100 वर कृिष व संलग्न काय" या सदराखाली  सन 1960-61 ते 2010-11 या 

कालावधीत या िपकांच्या क्षेतर्ात कशी वाढ झाली याबाबत मािहती िदलेली आहे. ती मािहती पढेु िदली 

आहे. 
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वषर् ऊस गहू
तोडणी के्षतर् 

(हजार 
हेक्टर) 

उत्पादन 
(हजार 
मे.टन)

दर हेक्टरी 
उत्पादन 

(मे.टनात)

के्षतर्  
(हजार 
हेक्टर) 

उत्पादन 
(हजार 
मे.टन)

दर हेक्टरी 
उत्पादन 
िक.गर्.ॅ

1960-61  155  10,404 66.92 907  401 442 
1970-71  167  14,433 86.53 812  440 542 
1980-81  258  23,706 91.74 1,063  886 834 
1990-91  442  38,154 86.40 867  909 1,049 
2000-01  595  49,569 83.27 754  948 1,256 
2005-06  501  38,814 78.00 933  1,301 1,394 
2007-08  1,093  88,437 80.91 1,253  2,371 1,893 
2008-09  768  60,648 78.97 1,022  1,516 1,484 
2009-10  756  64,159 84.87 1,081  1,740 1,610 
2010-11  965  85,691 88.80 1,307  2,301 1,761 

 

मागील 10 वषार्त ऊसाचे के्षतर् 3.70 लक्ष हेक्टरने (9.65-5.95)  वाढले आहे. गहू या िपकाच्या क्षेतर्ातही 

5.53 लक्ष हेक्टर (13.07-7.54) अशी मोठी वाढ झा याचे िदसनू येते. उसाचे उत्पादन 496 लक्ष 

मेटर्ीक टनावरुन 857 लक्ष मेटर्ीक टनापयत वाढले आहे. ही वाढ 361 लक्ष मेटर्ीक टन आहे. तसेच 

ग हाचे उत्पादन 9.50 लक्ष मेटर्ीक टनावरुन 23 लक्ष मेटर्ीक टन झाले आहे ही वाढ 13.50 लक्ष मेटर्ीक 

टन आहे.  या आकडेवारीवरुन प ट होते की गहू व उस या बागायती िपकांच्या के्षतर्ात 9.23 लक्ष हेक्टरने 

वाढ झालेली आहे. ही पीके िंसचनासाठी िदले या पाण्यातनु घेतली जातात त्यामळेु िंसिचत के्षतर्ात वाढ 

झा याचे प ट होते.   

8.3.4 महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी अहवालातील व जलसंपदा िवभागाची िंसिचत के्षतर्ाची तलुनात्मक 
मािहती.       

                           (हजार हेक्टर) 
वषर् कृिष िवभाग जलसंपदा िवभाग

िवहीर इतर 
साधने 

िन वळ 
के्षतर् 

एकुण 
के्षतर् 

कालवा, नदी 
व जलाशय 

लाभ के्षतर्ातील 
िवहीरी 

एकूण

1960-61  595  477 1072 1220   226
1970-71  768  579 1347 1570   422
1980-81  1055  780 1835 2415   718
1990-91  1672  999 2671 3319  1076
1995-96  1870  1010 2880 3550   1064
2000-01  2262  987 3249 3852 1298  466 1764
2001-02  2146  990 3136 3727 1250  458 1708
2002-03  2145  1071 3216 3806 1318  524 1842 
2003-04  1914  1030 2944 3636 1244  441 1685 
2004-05  1942  1001 2993 3665 1259 440 1699 
2005-06  2077  1070 3147 3810 1617 597 2214 
2006-07  2109  1137 3246 3958 1835 846 2681 
2007-08  2151  1160 3311 4037 1897 867 2764 
2008-09  2115  1140 3255 3970 1825 907 2732 
2009-10  2159  1162 3321 4050 1656 887 2543 
2010-11 * 2159  1162 3321 4050 1840 1115 2955

* महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी अहवालात सन 2009-10 चीच आकडेवारी सन 2010-11 मध्ये गहृीत धरलेली आहे.   
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8.3.5 कृषी िवभाग, जलसंपदा िवभाग व भजूल सवक्षण व िवकास यंतर्णा यांची मािहती ससंुगत असावी या   

दृ टीने जल व िंसचन आयोगाने कांही बाबी त्यांच्या अहवालात नमदू के या आहेत.  

8.3.6 जलसंपदा िवभागाची िंसिचत क्षेतर्ाची आकडेवारी क्षतेर्ीय तरावर िंसचन यव थापनासाठी िनयकु्त 

कमर्चाऱ्यामाफर् त त्यक्ष मोजणी करून संकिलत करण्यात येते. त्याआधारे लाभधारक शेतकऱ्यांकडून 

पाणी प ीची आकारणी व वसलुी करण्यात येते. त्यामळेु जलसंपदा िवभागाची आकडेवारी व तिुन ठ 

आहे. दरवषीर् ही आकडेवारी संकिलत वरूपात िंसचन ि थतीदशर्क अहवालात िसध्द केली जाते. 

8.3.7 तक्त्यावरुन 1960-61 ते आतापयत कृषी िवभागाची व जलसंपदा िवभागाची आकडेवारीत समानता 

िदसनू येत नाही. 

8.3.8 कृिष िवभागाकडील आकडेवारी महसलू िवभागाकडून ा त करण्यात येते व ती कशा िरतीने संकिलत 

करण्यात येते याबाबत कृिष िवभागाने सिव तर तपशील नमदू केला आहे. महसलू िवभागाकडून ज्यावेळी 

ही मािहती वेळेवर ा त होत नाही त्यावेळी सदर आकडेवारी सांिख्यकी पध्दतीने अंदािजत करण्यात येते व 

ती अ थाई अस याचे नमदू करण्यात येते, असे कृिष िवभागाने िदले या अिभ ायात प टपणे नमदू केले 

आहे. महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2011-12 मधील पिरिश ट-7.5 मधील कृिष िवभागाची सन 2003-04 

ते 2009-10 मधील आकडेवारी (िंसिचत के्षतर्, थलू िपकाखालील के्षतर्) अ थाई अस याची तळिटप नमदू 

करण्यात आली आहे.  

    मागील काही महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी अहवालाचे अवलोकन के यास पवुीर् अ थाई 

वरुपातील िसध्द झालेली मािहती कालांतराने सधुारीत करण्यात आलेली आहे, असे िदसनू येते. 

त्याबाबत उदाहरणादाखल काही वषार्ंचा तपशील खाली िदलेला आहे. 

 

िंसचन वषर् आिर्थक पाहणी 
वषर् 

िवहीर इतर 
साधने

िन वळ 
के्षतर्

एकुण 
के्षतर्

िपकाखालील 
थलू के्षतर् 

टक्केवारी

1988-89 

1989-90 1167 924 2091 2689 20692 13.00
1990-91 1040 824 1863 2408 20242 11.90
1991-92 1215 1057 2272 2956 20562 14.38
1992-93 1215 1057 2272 2956 20562 14.38
1993-94 1215 1057 2272 2956 20562 14.38
1994-95 1419 971 2390 3074 20562 14.38
1995-96 1419 971 2390 3074 21486 14.31
1996-97 1419 971 2390 3074 21486 14.31

 

1989-90 

1990-91 1055 813 1868 2448 20252 12.09
1991-92 1295 1118 2413 3122 20580 15.17
1992-93 1325 1118 2443 3122 20668 15.11
1993-94 1295 1118 2413 3122 20668 15.11
1994-95 1568 1007 2575 3217 20668 15.11
1995-96 1568 1007 2575 3217 21668 14.85
1996-97 1568 1007 2575 3217 21668 14.85
1997-98 1568 1007 2575 3217 21668 14.85
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िंसचन वषर् आिर्थक पाहणी 
वषर् 

िवहीर इतर 
साधने

िन वळ 
के्षतर्

एकुण 
के्षतर्

िपकाखालील 
थलू के्षतर् 

टक्केवारी

1990-91 

1991-92 1323 1142 2465 3191 20505 15.56
1992-93 1314 1119 2433 3170 21052 15.06
1993-94 1324 1109 2433 3170 21052 15.06
1994-95 1324 1109 2433 3170 21052 15.06
1995-96 1672 999 2671 3319 21859 15.18
1996-97 1672 999 2671 3319 21859 15.18
1997-98 1672 999 2671 3319 21859 15.18

 

1991-92 

1992-93 1144 974 2118 2716 20479 13.26
1993-94 1178 988 2165 2814 20479 13.74
1994-95 1178 988 2165 2814 20479 13.74
1995-96 1746 980 2726 3265 20133 16.22
1996-97 1732 981 2713 3252 20133 16.15
1997-98 1732 981 2713 3252 20133 16.15

 

1992-93 

1993-94 1348 1122 2470 3235 21029 15.38
1994-95 1348 1121 2470 3235 21029 15.38
1995-96 1348 1121 2470 3235 21029 15.38
1996-97 1737 943 2680 3261 21189 15.39
1997-98 1737 943 2680 3261 21189 15.39

 

1993-94 

1994-95 1373 1141 2514 3292 21404 15.38
1995-96 1373 1141 2514 3292 21404 15.38
1996-97 1373 1141 2514 3292 21404 15.38
1997-98 1571 996 2567 3149 21409 14.71

 

1994-95 
1995-96 1377 1144 2521 3301 21418 15.41
1996-97 1377 1144 2521 3301 21418 15.41
1997-98 1760 1017 2778 3377 21418 15.77

 

1995-96 

1996-97 1371 1139 2510 3287 21327 15.41
1997-98 1371 1139 2510 3287 21327 15.41
1998-99 1371 1139 2510 3287 21327 15.41
1999-2000 1371 1139 2510 3287 21327 15.41
2000-01 1870 1010 2880 3550 21504 16.51

 

1996-97 

1997-98 1392 1157 2549 3338 21662 15.41
1998-99 1392 1157 2549 3338 21662 15.41
1999-2000 1392 1157 2549 3338 21662 15.41
2000-01 1890 1035 2925 3605 21662 16.64
2001-02 2059 1028 3087 3769 21836 17.30
2002-03 2059   1028    3087  3769        21836      17.30

  

1997-98 

1998-99 1397 1161 2559 3350 21740 15.41
1999-2000 1397 1161 2559 3350 21740 15.41
2000-01 1897 1038 2935 3618 21740 16.64
2001-02 1897 1038 2935 3618 21740 16.64
2002-03 2090 1050 3140 3828 21384 17.90
2003-04 2090 1050  3140 3693     21384   17.27
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िंसचन वषर् आिर्थक पाहणी 
वषर् 

िवहीर इतर 
साधने

िन वळ 
के्षतर्

एकुण 
के्षतर्

िपकाखालील 
थलू के्षतर् 

टक्केवारी

1998-99 

1999-2000 1402 1162 2568 3362 21818 15.41
2000-01 1904 1042 2946 3630 22155 16.38
2001-02 1904 1042 2946 3630 22155 16.38
2002-03 1904 1042 2946 3630 22155 16.38
2003-04 1904 1042 2946 3630 22155 16.38
2004-05 2210 1063 3273 3858 21589 17.87
2005-06 2210 1063 3273 3858 21589 17.87

 

1999-
2000 

2000-01 1400 1168 2568 3374 21897 15.41
2001-02 1400 1168 2568 3374 21897 15.41
2002-03 1400 1168 2568 3374 21897 15.41
2003-04 1921 1051 2972 3663 22351 16.39
2004-05 1921 1051 2972 3663 22351 16.39
2005-06 1921 1051 2972 3663 22351 16.39
2006-07 2228 1012 3240 3873 22382 16.39
2007-08 2285 1012 3296 3873 22382 18.11

 

2000-01 

2001-02 1912 1047 2959 3647 22256 16.39
2002-03 1912 1047 2959 3647 22256 16.39
2003-04 1912 1047 2959 3647 22256 16.39
2004-05 1912 1047 2959 3647 22256 16.39
2005-06 1912 1047 2959 3647 22256 16.39
2006-07 1912 1047 2959 3647 22256 16.39
2007-08 2262 987 3249 3852 21619 17.82

 

2001-02 

2002-03 1922 1053 2975 3667 22381 16.38
2003-04 1922 1053 2975 3667 22405 16.37
2004-05 1922 1053 2975 3667 22405 16.37
2005-06 1922 1053 2975 3667 22405 16.37
2006-07 1922 1053 2975 3667 22405 16.37
2007-08 1922 1053 2975 3667 22405 16.37
2008-09 1922 1053 2975 3667 22405 16.37
2009-10 1922 1053 2975 3667 22405 16.37
2010-11 2146   990   3136 3727      20991 17.80

 

2002-03 

2003-04 1931 1040 2971 3668 22387 16.38
2004-05 1931 1040 2971 3668 22387 16.38
2005-06 1931 1040 2971 3668 22387 16.38
2006-07 1931 1040 2971 3668 22387 16.38
2007-08 1931 1040 2971 3668 22387 16.38
2008-09 1931 1040 2971 3668 22387 16.38
2009-10 1931 1040 2971 3668 22387 16.38
2010-11 2145 1071 3216 3806 20915 18.20

 

वरील तक्त्याचे अवलोकन के यास िंसिचत के्षतर्ाची आकडेवारीमध्ये वेळोवेळी बदल झालेला 

आहे व हे बदल पाच ते सात वषार्च्या कालावधीत झा याचे िदसनू येते. महसलू िवभागाकडून जशी 

मािहती अ यावत होते त्यानसुार आिर्थक पाहणी अहवालात अ यावतीकरण झाले असावे. या 

पा वर्भमुीवर महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2011-12 मधील तळिटप “2003-04 ते 2009-10 चे आकडे 
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अ थाई आहेत.” याला िवशेष महत्व ा त होते. जलसंपदा िवभागाकडील मािहती त्यक्ष मोजणीच्या 

आधारे करण्यात येते. त्यामळेु ही त्वरीत उपल ध होते. पवूार्नभुवानसुार िपकाखालील थलू के्षतर् व िंसिचत 

के्षतर्ाची आकडेवारी अंितम होण्यास समुारे  7 ते 8 वषार्चा कालावधी लागलेला आहे. त्यामळेु या अ थाई 

िवगतीवारीबरोबर जलसंपदा िवभागाची तलुना िंसिचत के्षतर्ाच्या त्यक्ष मोजणी आधारे िनि चत झाले या 

आकडेवारीशी करणे संयिुक्तक ठरणार नाही.  तसेच त्या आधारे काढलेले िन कषर्ही व तिु थतीदशर्क 

ठरणार नाहीत,   

अ थायी मािहती िवचारात घेत यास नेमकी काय पिरि थती उ वते याबाबत िव लेषण करण्यासाठी 

आिर्थक पाहणी वषर् 1999-2000 मधील कृिष िवभागाची आकडेवारी खाली उ तृ करण्यात आली आहे. 

 
आिर्थक 
पाहणी वषर् 

िंसचन वषर् िवहीर इतर 
साधने 

िन वळ 
के्षतर् 

एकुण 
के्षतर् 

िपकाखालील 
थलू के्षतर् 

टक्केवारी

1999-2000 

1985-86 1162 787 1949 2420 20569 11.77
1990-91 1672 999 2671 3319 21859 15.18
1991-92 1732 981 2713 3252 20133 16.15
1992-93 1737 943 2680 3261 21189 15.39
1993-94 1571 996 2567 3149 21409 14.71
1994-95 1760 1017 2778 3377 21358 15.81
1995-96 1371 1139 2510 3287 21327 15.41
1996-97 1392 1157 2549 3338 21662 15.41
1997-98 1397 1161 2559 3350 21740 15.41
1998-99 1402 1162 2568 3362 21818 15.41

1999-2000 1407 1168 2568 3374 21897 15.41
टीप : 1995-96 ते 1999-2000 चे आकडे अ थायी वरुपाचे आहेत. 
 

उपरोक्त तक्त्याचे अवलोकन के यास िंसचन वषर् 1990-91 मध्ये एकूण िंसिचत के्षतर्ाची िपकाखालील 

थलू के्षतर्ाशी आलेली टक्केवारी 15.18 टक्के इतकी आहे. त्या तुलनेत वषर् 1991-92, 1992-93, 

1993-94 व 1994-95 मधील टक्केवारी अनकुर्मे 16.15, 15.39, 14.71 व 15.81 टक्के इतकी 

आहे. तर वषर् 1995-96 मधील ही टक्केवारी 15.41 टक्के आहे. हणजेच टक्केवारीमध्ये सन 1993-

94, 1994-95 या वषार्तील टक्केवारी सन 1992-93 च्या तलुनेत कमी आहे. हणजेच या वषार्मधील 

वाढ ऋण आहे. हीच पिरि थती सन 1995-96 च्या टक्केवारीची (15.41) तलुना सन 1994-95 च्या 

टक्केवारीशी (15.81) के यास अस याचे िदसनू येते. सन 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99 

व 1999-2000 या 5 वषार्च्या कालावधीत िंसिचत के्षतर्ाच्या िपकाखालील के्षतर्ाशी येणाऱ्या टक्केवारीत 

कोणतीही वाढ झालेली नाही, असा चकुीचा िन कषर् अ थायी वरुपाच्या आकडेवारीमळेु िनघतो. 

8.3.9  पाणी परुवठा व वच्छता िवभागांतगर्त असले या भजूल सवक्षण व िवकास यंतर्णा, पणेु यांनी सन 2008-

09 चा (Report on the Dynamic Ground Water Resources of Maharashtra) या अहवालामध्ये 

भुजलातनू होणाऱ्या िंसचनाबाबत उ लेख प.ृ30-31 वरील पिरच्छेद 5.2.3 मध्ये केला आहे. त्यात 
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18.68 लक्ष भुजलाचा उपसा करणारी बांधकामे अस याचे नमदू केले आहे. यापैकी 16.76 लक्ष िवहीरी 

(पाणीवापर 1444 द.ल.घ.मी.) असनू 1.91 लक्ष कुपनिलका (पाणीवापर 151 द.ल.घ.मी.) आहेत. अशा 

कारे एकूण 1595 द.ल.घ.मी. भुजलाच्या वापरातनू 34,09,331 हेक्टर इतके िंसिचत के्षतर् 

अस याचे नमदू केले आहे. सन 2004 च्या तलुनेत भुजला ारे झाले या िंसिचत के्षतर्ात 2,62,702 

हेक्टरने वाढ झा याचे तसेच सदर वाढ ही या कालावधीत िवहीरी व बोअरवेल यामध्ये 3.08 लक्षने वाढ 

झा याचेही नमदू केलेले आहे. लाभक्षेतर्ाबाहेरील िवहीरीवरील िंसचन के्षतर्ात घट झाली आहे, याबाबतच्या 

व तिु थतीची शहािनशा भुजल सवक्षण व िवकास यंतर्णेकडूनच होवू शकेल. 

8.3.10िनिर्मत िंसचन क्षमतेच्या वापराच्या मािहतीचे संकलनाबाबत जल व िंसचन आयोगाने खालील माणे 

अिभ ाय िदले आहेत. 

   "भुजला ारे िनिर्मत िंसचन क्षमतेच्या तुलनेत त्यक्षातील वािर्षक वापराच्या ि थतीची 

आकडेवारी अशी उपल ध नाही, तशा वािर्षक मोजणीची व मािहतीच्या संकलनाची यव थाही आज 

िदसत नाही. जिमनीच्या वापराच्या ज्या न दी महसलू  खात्याच्या गांवपतर्कामध्ये के या जातात, तोच 

काय तो एक िलिखत आधार अशा मोजणीसाठी आहे. पण त्या मािहतीचे संकलन हंगामश:, पीकश:, 

िव लेषण दर वषीर् िनयमाने होण्याची कायर्पध्दती अजनू  िवकिसत झालेली िदसत नाही. त्यामळेु 

भजूलावर नेमके िकती िंसचन, कोणत्या िपकासाठी कसे होत आहे व ते त्या त्या वषार्च्या 

पाणकळया माणे कसे बदलते आहे. याबाबतचे आकडे उपल ध होत नाहीत. अशा मािहती अभावी 

भजूलसंवधर्न यंतर्णेने केवळ थािपत िवहीरींच्या संख्येवरुन - त्या त्या िवहीरींची संकि पत क्षमता 

गहृीत धरुन - भजूल िंसचन क्षमतेच्या वापराचे जे अंदाज केले आहेत, तेच अंदाज त्यक्ष िंसचनाचे 

आकडे हणनूही धरले जात आहेत एकीकडे अनेक िवहीरी आटत अस याची व कोरडया पडत 

अस याची उदाहरणे िदसत असतांना अशा कारचे भजूलाच्या िंसचनाचे आकडे गहृीत धरणे योग्य 

वाटत नाही. भजूलावरील िंसचनाच्या वािर्षक मोजणीची काही अिधक यवहायर् व समिुचत अशी पध्दत 

भजूल सवक्षण यंतर्णा, महसलू खाते व पाटबंधारे खाते यांच्या संयकु्त सहमतीने लवकर रुढ करणे 

आव यक आहे. महसलू खात्यामधील जमीन वापराच्या न दीवरुन दरवषीर् िडसबरपयत असा अहवाल 

पणूर् करणे शक्य हावे असे वाटते. यासाठी गावाच्या जमीन न दणी पतर्ामध्ये एका सो या न या 

पतर्ाची भर घालणे यादृ टीने उपयकु्त राहील. 

   आज अशा रीतीने त्यक्ष िंसिचत के्षतर्ाची न द करण्याची काही सिुवहीत पध्दत रुढ झालेली 

नस यामळेु व भजूल यंतर्णा, कृिष िवभाग, महसलू िवभाग व पाटबंधारे िवभाग यांच्यामध्ये समन्वय 

नस यामळेु एकूण पाणी वापराची तथा िंसिचत के्षतर्ाची िनि चत आकडेवारी उपल ध होत नाही. 

भिव यातील पाण्याची गरज व उपल धता िवचारात घेता पाणी वापराशी संबंिधत सवर् यंतर्णामध्ये 

समन्वय असणे अत्यंत आव यक आहे.”  
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8.4   सारांश 

महारा टर्ाची आिर्थक पाहणी 2011-12 मध्ये मागील दहा वषार्त िंसचनात केवळ 0.1 टक्याने वाढ झा याचे 

नमदु करण्यात आले आहे. या पा वर्भमूीवर व तिु थती अवलोकनाथर् खालील माणे सादर करण्यात येत 

आहे.  

8.4.1 मागील सन 2001-02 ते 2010-11 या 10 वषार्त जलसंपदा िवभागाच्या िनिर्मत िंसचन क्षमतेत 

37.69 लक्ष हेक्टर वरून 48.25 लक्ष हेक्टर पयत हणजे 10.56 लक्ष हेक्टर 

(10.56/37.69*100 = 28 टक्के) इतकी  वाढ झाली आहे.  

8.4.2 मागील 10 वषार्त (2001-02 ते 2010-11) त्यक्ष िंसिचत के्षतर्ात 17.08 लक्ष हेक्टर वरुन 

29.55 लक्ष हेक्टर अशी 12.47 लक्ष हेक्टर (12.47/17.08*100 = 73 टक्के) वाढ झाली 

आहे.  

8.4.3 मागील 10 वषार्तील जलसंपदा िवभागाअंतर्गत पाटबंधारे क पातनु िंसचीत के्षतर्ाची 

िपकाखालील एकूण थलू के्षतर्ाशी वाढीची टक्केवारी समुारे 5.17  इतकी येते.  

8.4.4 मागील 10 वषार्मध्ये 1896 द.ल.घ.मी. (67 अ.घ.फू.) इतकी िबगर िंसचनात वाढ झालेली 

आहे. एक द.ल.घ.मी. पाण्यातून सरासरी 150 हेक्टर अशी कायर्क्षमता िवचारात घेता वाढीव 

िबगरिंसचन पाणी वापरातनु समुारे 2.85 लक्ष हेक्टर के्षतर् िंसिचत झाले असते. याचा िवचार 

के यास जलसंपदा िवभागाअंतर्गत पाटबंधारे क पातनु िंसचीत के्षतर्ाच्या वाढीची टक्केवारी 

समुारे 6.43 टक्के  इतकी येते. 

8.4.5. सन 1995-96 ते 2010-11 या कालावधीत समुारे 19.63 लक्ष हेक्टर (48.25-28.62) 

िनिर्मत िंसचन क्षमतेत व िंसिचत के्षतर्ात 18.91 लक्ष हेक्टर (29.55-10.64) इतकी वाढ झाली 

आहे. 

8.4.6 जल व िंसचन आयोगाने सिूचत के या माणे भिव यातील पाण्याची गरज व उपल धता िवचारात 

घेता पाणी वापराशी संबंिधत भजूल यंतर्णा, कृषी िवभाग, महसलू िवभाग व जलसंपदा िवभाग 

अशा सवर् यंतर्णामध्ये समन्वय व मािहती संकलनाची पध्दती िवकिसत होणे आव यक आहे. 
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9.  पाटबंधारे क पांच्या िनयोजनाची पढुील िदशा 

9.1 तावना : 

राज्यात पायाभतू सिुवधा िनमार्ण करण्याच्या दिृ टकोनातनू अनेक िवकासाची कामे हाती घेण्यात येतात. राज्यात 

िंसचनाचे महत्व िवचारात घेवून नवीन पाटबंधारे क प हाती घेण्यासाठी लोक ितिनधींची सतत मागणी असते. 

शासनानेही अनशेुष िनमूर्लन, लवादानसुार राज्याच्या वाटयास आले या पाण्याचा िविनयोग करण्यासाठी तसेच 

लोक ितिनधींची मागणी पणूर् करण्याच्या दृ टीने अनेक नवीन क प हाती घेतले. त्यामळेु स :ि थतीत 

राज्यातील बांधकामाधीन पाटबंधारे क पांची संख्या मोठी आहे. राज्यात 5 पाटबंधारे िवकास महामंडळांमाफर् त 

समुारे 670 क पांची कामे सरुु आहेत. या क पांवर माचर् 2012 अखेरपयत समुारे रु.53,209 कोटी इतका 

खचर् झाला आहे. क पांची कामाच्या घटकाची अंदाजीत उवर्रीत िंकमत रु. 78,451 कोटी आहे. 

महामंडळिनहाय तपशील खालील माणे आहे :- 

                                                                           (रु.कोटीत िंसचन क्षमता हजार हेक्टरमध्ये) 
महामंडळाचे नांव/ 
क पाचा कार 

संख्या क प कामाची
अ यावत 

अंदािजत  िंकमत 

1 एि ल
2012 ची 

उवर्रीत िकमंत 

कि पय 
िंसचन क्षमता 
(िपक के्षतर्) 

सन 2012
अखेरची 

संभा य उवर्िरत 
िंसचन क्षमता 

मोठे      
को.पा.िव.म. 4 3,207 1,637 108 64
ता.पा.िव.म. 10 10,388 8,459 453 373
म.कृ.खो.िव.म. 33 28,424 15,901 2,046 1,239
गो.म.पा.िव.म. 15 21,692 12,817 858 323
िव.पा.िव.म. 17 36,752 23,478 1,224 845
एकूण मोठे 79 1,00,463 62,292 4,689 2,844
मध्यम   
को.पा.िव.म. 11 3,785 1,693 84 76
ता.पा.िव.म. 18 3,205 1,854 99 70
म.कृ.खो.िव.म. 27 3,686 1,629 147 79
गो.म.पा.िव.म. 16 2,389 1,365 69 45
िव.पा.िव.म. 52 7,704 4,064 278 192
एकूण मध्यम 124 20,769 10,605 677 462
लपा  
को.पा.िव.म. 54 2,373 1,120 55 41
ता.पा.िव.म. 36 577 290 20 14
म.कृ.खो.िव.म. 55 772 320 38 30
गो.म.पा.िव.म. 125 1,471 821 67 49
िव.पा.िव.म. 197 5,234 3,002 156 128
 एकूण लपा 467 10,427 5,553 336 262
महामंडळे  
को.पा.िव.म. 69 9,365 4,451 248 181
ता.पा.िव.म. 64 14,170 10,603 572 457
म.कृ.खो.िव.म. 115 32,881 17,850 2,230 1,348
गो.म.पा.िव.म. 156 25,552 15,003 993 418
िव.पा.िव.म. 266 49,691 30,544 1,659 1,164
एकूण 670 1,31,659 78,451 5,702 3,568
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          क प ट याट याने  पणूर् करुन त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना पोहचिवण्याच्या दृ टीने पुढील िनयोजनावर भर 

देणे आव यक आहे. स :ि थतीत या क पांच्या कामांवरील काढण्यात आले या िनिवदांची िदनांक 

1.4.2012 ची उवर्रीत िंकमत रु.29,510 केाटी इतकी आहे. 

9.2 जल व िंसचन आयोगाने भपूृ ठावरील पाण्यातनू 85 लक्ष हेक्टर व भजूलाचा िवचार के यास 126 लक्ष 

हेक्टर िंसचन क्षमता अंितमत: िनमार्ण होईल असे अनमुािनत केले आहे. हणजेच समुारे  56 टक्के 

लागवडीलायक के्षतर् ओिलताखाली येवू शकते. िनिर्मत झाले या िंसचन क्षमतेचा वापर होताना अिधक 

पाण्याची गरज असणारी नगदी िपके घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो. त्यामळेु िनिर्मत िंसचन क्षमतेच्या 

तुलनेत कमी के्षतर्  िंसिचत होताना िदसते.  यासाठी इतरही काही महत्वाची कारणे आहेत, जसे िबगर 

िंसचनाचे वाढते आरक्षण, लाभक्षेतर् िवकासाची कामे पणूर् होण्यास िवलंब, देखभाल दरुु तीसाठी अपरुा िनधी 

व िंसचनामध्ये लाभधारकांचा अ प सहभाग इ. त्यामळेु भिव यात या सवर् बाबींकडे लक्ष परुवून िंसचनाची 

कायर्क्षमता अिधक वाढिवण्यावरही भर ावा लागणार आहे. उपल ध होणाऱ्या पाण्यात अिधक के्षतर् 

ओिलताखाली आणण्यासाठी सू म िंसचनाचा वापर वाढिवण्यासाठीही यत्न होणे गरजेचे आहे.   

9.3 मा.राज्यपाल महोदयांनी सन 2012-13 साठी िदले या िनदेशांमध्ये गतीपथावर असले या क पांची 

उवर्िरत िंकमत मोठी अस याबाबत िंचता यक्त केली आहे. अथर्संकि पय साधनसंप ी मयार्िदत अस याने 

या क पांचा ाथ यकर्म ठरिवणे गरजेचे अस याचे मत यक्त केले आहे. मयार्िदत तरतदुीचे अनेक 

क पावर थोडे थोडे वाटप के यास क पांची िंकमत व कालावधी वाढेल असे िनदेशात  नमदू करण्यात 

आले आहे. त्यासाठी राज्यात आिदवासी क्षेतर्ासह कोठेही नवीन क प हाती घेण्यास ितबंध केला आहे. 

िवदभार्तील गोदावरी खेाऱ्यातील गोदावरी पाणीतंटा लवादानसुार राज्याच्या वाटयाला आले या पाण्यापैकी 

िश लक पाण्याच्या वापरासाठी पयार् त नवीन क पाचे सवक्षण अन्वेषण करुन शासकीय मान्यता देण्यास 

व क पांवर सांिवधािनक मान्यता  घेण्यासाठी तरतुद करण्यास सटू देण्यात आली आहे. तथािप हे क प 

सरुु करण्यात येवू नयेत असेही िनदेशात प ट करण्यात आले आहे. मराठवाडा िवभागाच्या आिदवासी 

उपयोजनेतनू फक्त एकच क प गतीपथावर आहे. त्यामळेु मराठवाडयातील आिदवासी उपयोजना 

के्षतर्ातच फक्त नवीन क प हाती घेण्यास मा.राज्यपालांनी सटू िदली आहे. 

  िनधीचा पिरणामकारक वापर होण्यासाठी व क प वेळेवर पणूर् करण्या तव तत्वे सिुनि चत 

करण्यासाठी तसेच क पिनहाय तरतुदी  िनि चत करण्यासाठी मा.राज्यपालांनी धान सिचव (िनयोजन), 

धान सिचव (िव ), धान सिचव (जलसंपदा) यांची सिमती गठीत केली आहे. ही सिमती मागील 3 

वषार्पासनू याबाबत कायर्वाही करीत आहे. मागील काही वषार्त अनशेुष िनमूर्लनासाठी आव यक 

अस याखेरीज नवीन क प सवर्साधारणपणे हाती घेण्यात आलेले नाहीत. राज्य शासनाने अपणूर् क प 

पणूर् करण्यावर भर िद याने क पाची संख्या समुारे 1100 वरुन 670 इतकी कमी करणे शक्य झाले 

आहे. तसेच िंसचन िनिर्मतीचा वेग वाढिवण्यात यश आले आहे.  
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9.4 पाटबंधारे िवकास क्षेतर्ासाठी उपल ध होणारा िनधी आव यकतेच्या तलुनेने परेुसा नस याने पाटबंधारे 

क पांचा ाधान्य कर्म ठरिवणे आव यक आहे. त्यादृ टीने बांधकामाधीन पाटबंधारे क प आिर्थक 

ि थतीनसुार वगीर्कृत केले आहेत. 

 1)   75 टक्के पेक्षा जा त खचर् झालेले क प. 

 2)   75 टक्के ते 50 टक्के दर यान खचर् झालेले क प. 

 3)   50 टक्के ते 25 टक्के दर यान खचर् झालेले क प. 

 4)   25 टक्क्यापेक्षा कमी खचर् झालेले क प. 

 स :ि थतीत बांधकामाधीन असले या क पांचे आिर्थक ि थतीनसुार वगीर्करण खालील माणे आहे. 
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                                बांधकामाधीन पाटबंधारे क पांचे आिर्थक ि थतीनसुार वगीर्करण.                                                                 (रु.कोटीत, िंसचन क्षमता हजार हेक्टरमध्ये)   
75 टक्केपेक्षा जा त खचर् 75टक्के - 50 टक्के खचर् 50 टक्के - 25टक्के खचर् 25 टक्केपेक्षा कमी खचर् एकुण

 क प 
संख्या 

उवर्िरत 
िंकमत 

उवर्िरत 
िंसचन 
क्षमता 

क प 
संख्या 

उवर्िरत
िंकमत 

उवर्िरत
िंसचन 
क्षमता

क प
संख्या 

उवर्िरत
िंकमत 

उवर्िरत 
िंसचन 
क्षमता 

क प
संख्या 

उवर्िरत
िंकमत 

उवर्िरत
िंसचन 
क्षमता

क प
संख्या 

उवर्िरत
िंकमत 

उवर्िरत 
िंसचन 
क्षमता 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
कोपािवम 
मोठे 0 0 0.000 3 1030.92 35.206 0 0.00 0.000 1 605.97 28.900 4 1636.89 64.106 
मध्यम 4 184.782 26.402 1 166.96 2.930 4 1204.74 36.446 2 136.84 9.962 11 1693.32 75.740 
लघ ु 16 91.1518 7.357 18 288.18 13.849 9 416.61 11.592 11 324.38 8.159 54 1120.32 40.957 
एकुण 20 275.93 33.759 22 1486.06 51.985 13 1621.36 48.038 14 1067.18 47.021 69 4450.53 180.803 
तापािवम   
मोठे 0 0 0.000 1 136.74 2.588 4 2178.08 65.736 5 6144.59 304.863 10 8459.41 373.187 
मध्यम 5 52.9654 15.483 9 430.24 21.452 1 182.62 6.779 3 1188.08 26.217 18 1853.90 69.931 
लघ ु 6 5.3611 1.531 14 63.03 2.887 3 63.40 2.234 13 157.98 7.055 36 289.77 13.707 
एकुण 11 58.327 17.014 24 630.02 26.927 8 2424.10 74.749 21 7490.64 338.135 64 10603.08 456.825 

मकृखोिवम   
मोठे 6 686.512 62.901 10 2493.55 210.357 12 6689.41 345.329 5 6031.78 620.826 33 15901.25 1239.413 
मध्यम 6 42.6852 7.998 11 761.97 41.579 7 657.61 23.170 3 166.56 6.471 27 1628.82 79.218 
लघ ु 20 38.7533 9.726 16 95.15 8.385 6 60.54 4.805 13 125.28 6.593 55 319.72 29.509 
एकुण 32 767.95 80.625 37 3350.67 260.321 25 7407.56 373.304 21 6323.61 633.890 115 17849.79 1348.140 

गोमपािवम   
मोठे 3 338.39 28.475 5 1936.73 37.491 6 5926.91 142.717 1 4615.20 114.731 15 12817.23 323.414 
मध्यम 4 22.4958 0.989 6 339.77 14.881 3 163.44 16.756 3 839.53 12.876 16 1365.24 45.502 
लघ ु 27 61.3136 6.164 30 110.18 8.251 18 104.52 7.760 50 544.52 27.280 125 820.54 49.455 
एकुण 34 422.2 35.628 41 2386.68 60.623 27 6194.87 167.233 54 5999.26 154.887 156 15003.01 418.371 
िवपािवम   
मोठे 4 215.602 0.785 3 994.29 30.413 4 8755.60 371.039 6 13512.31 442.179 17 23477.81 844.416 
मध्यम 16 293.889 21.524 8 373.21 36.341 9 1204.03 43.216 19 2193.15 90.730 52 4064.27 191.811 
लघ ु 33 130.43 9.055 51 537.04 29.685 40 655.78 30.625 73 1679.03 59.041 197 3002.28 128.406 
एकुण 53 639.92 31.364 62 1904.54 96.439 53 10615.40 444.880 98 17384.50 591.950 266 30544.36 1164.633 
महारा टर्   
मोठे 13 1240.5 92.161 22 6592.24 316.055 26 23550.00 924.821 18 30909.84 1511.499 79 62292.59 2844.536 
मध्यम 35 596.817 72.396 35 2072.15 117.183 24 3412.44 126.367 30 4524.15 146.256 124 10605.56 462.202 
लघ ु 102 327.01 33.833 129 1093.58 63.057 76 1300.84 57.016 160 2831.19 108.128 467 5552.62 262.034 
एकुण 150 2164.3 198.390 186 9757.97 496.295 126 28263.28 1108.204 208 38265.19 1765.883 670 78450.77 3568.772 
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9.5 क पांचीं कामे कंतर्ाटदारांना िनिवदेवर देण्यात येतात व िनिवदा अटी शतीर्नसुार क पांची कामे करणे 

कंतर्ाटदारांना बंधनकारक आहे. यामध्ये कंतर्ाटदाराने केले या कामाचे देयक मिहन्यामध्ये िकमान एकदा 

अदा करणे अपेिक्षत आहे. हणजेच या पध्दतीमध्ये िवि य परुवठयाची जबाबदारी शासनावर राहते. ही  

पध्दत बदलनू Annuity  पध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा असे तािवत आहे.  या पध्दतीमध्ये 

कंतर्ाटदाराने घेतलेले िविश ट काम हे िविहत कालावधीत पणूर् करणे व िवि य परुवठयाची जबाबदारी 

संबंिधत कंतर्ाटदारावर राहणार आहे. कंतर्ाटदाराने िवि य परुवठयासाठी एखा ा बकेँशी अथवा िवि य 

सं थेशी करार करुन िनधी उपल ध करुन घ्यावयाचा आहे. क पाचे काम पणूर् करण्याच्या 

कालावधीमध्ये शासन कोणताही िनधी कंतर्ाटदाराला अदा करणार नाही. तथािप, जसजसे काम होईल 

तसतसे झाले या कामाच्या माणात िनधी कंतर्ाटदाराला िवतरीत करण्याबाबत शासनामाफर् त बकेँला 

कळिवण्यात येईल. त्यानसुार बकेँने कंतर्ाटदाराला िवतरीत केलेली तरतदू ही त्या कंतर्ाटदाराला बकेँने 

िदलेले कजर् हणनू समजण्यात येईल. बकेँला हमी हणनू शासन, कंतर्ाटदार व बकँ यांच्यामध्ये ितर्पक्षीय 

करार करण्यात येईल. या करारामध्ये शासन, कंतर्ाटदार तािवत काम िवहीत कालावधीत पणूर् करेल या 

अटीवर कजार्ची परतफेड व कजार्वरील याजाची अदायगी करण्याची हमी घेईल. यामळेु क पाचे काम 

िवहीत कालमयार्देत पणूर् करण्याची व िवि य परुवठयाची जबाबदारी संबंिधत कंतर्ाटदारावर राहील. 

क प कालमयार्देत पणूर् होव ूशकला नाही तर त्यावर दंड आकारण्याची तरतदूही ितर्पक्षीय करारामध्ये 

अंतभूर्त करण्यात येईल. शासनाला कजर् फेड व याजापोटी अदा करावा लागणारा िनधी हा क प पणूर् 

झा यानंतर ावा लागणार आहे. शासनाने बकेँशी वाटाघाटी करुन कजार्वरील याजाचा दर कमीतकमी 

ठेवण्याच्या दृ टीने यत्न करणे शक्य आहे. तसेच मु ल परतफेडीचा कालावधी हा 10 ते 15 वषर् असा 

मोठा ठेवणेही शक्य होईल. त्यामळेु शासनाच्या ितजोरीवर तातडीने मोठा भार पडणार नाही.  क पावरील 

तरतदूी या पाणीसाठा व िंसचन सिुवधा िनिमतीर्च्या घटकांवरच किदर्त के याने त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना 

िमळू शकेल व उत्पादकतेत भर पडू शकेल. पयार्याने क पांवरील गुंतवणकू फलदायी होईल.  

9.6 मोठया पाटबंधारे क पावर पाटबंधारे िवकास के्षतर्ातील मोठी गुंतवणकू होते आिण त्या ारेच बहुतांशी 

िंसचन िनिर्मती होते. तथािप हे क प िविश ट थळी होवू शकतात आिण सवर्तर् सारख्या माणात अस ू

शकत नाहीत. मध्यम  क पाबाबतही कमी अिधक माणात अशीच ि थती आहे. परंतु लघ ुपाटबंधारे 

योजना शक्यतो सारख्या माणात सवर्तर् असतात. स :ि थतीत राज्यात बांधकामाधीन 467 ल.पा. 

क प असनू त्याची िदनांक 1.4.2012 ची अंदािजत िंकमत रु.6,152 कोटी इतकी आहे.  यासाठी 

आव यक िनधी वेळेवर उपल ध होवू शक यास त्यास थम ाधान्य देवून सवर्साधारणपणे 4 ते 5 

वषार्च्या कालावधीत सवर् ल.पा. क प पणूर् करणे शक्य आहे. त्यामळेु या क पांचा फायदा सत्वर 

उपल ध करुन देणे शक्य अस याने येत्या 4 ते 5 वषार्च्या कालावधीत सवर् ल.पा. क प पणूर् करण्याच्या 

दृ टीने िनयोजन हावे. 
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9.7 मोठया व मध्यम क पांचे जलसंप ी िवकासातील महत्व िवचारात घेता तसेच उपल ध जलसंप ीचा  

वापर मखु्यत्वे मोठया क पातनू साध्य होणार अस याने जलसंप ीचा पणूर् वापर होण्यासाठी मोठया 

क पांची आव यकता अपिरहायर् आहे. मध्यम क प हे मोठया क पाच्या तलुनेत लवकर पणूर् होवू 

शकतात व त्याचे लाभ राज्यात िवखरुलेले आहेत. मोठया क पामळेु जा त माणात गावे थलांतरीत 

होतात. बडुीत के्षतर् तसेच कालवा व िवतरण यव थेसाठी मोठया माणावर भसंूपादन करावे लागते. त्यास 

होणाऱ्या िवरोधामळेु मोठे क प पणूर् करण्यास जा त कालावधी लागतो. मध्यम क पांबाबतीत 

भसंूपादन, पनुवर्सन, वन जमीन संपादन, पयार्वरण संतुलन इत्यादी अडचणी तुलनेते कमी असतात. 

त्यामळेु मध्यम क पाला दसुऱ्या कर्मांकाचा ाधान्यकर्म देणे योग्य होईल. मोठया क पाची या ती 

मोठी अस याने सवर् मोठया क पावर समुारे 5000 ते 10000 हेक्टर िंसचन क्षमतेचे भाग करावेत व 

ट याट याने क प पणूर् करावेत, असे के याने क पांचे  लाभ शेतकऱ्यांपयर्त त्वरीत पोहचिवणे शक्य 

होणार आहे.   

9.8 मोठया व मध्यम क पांच्या बाबतीत आिर्थक ि थती माणेच भौितक ि थतीनसुार खालील माणे 

वगीर्करण करुन जा त िकफायतशीर क प  खालील ाधान्याने पणूर् करण्याबाबत िनयोजन करणे शक्य 

आहे. 

 1)   धरणाचे काम पणूर् असनू कालवा िवतरीकेची कामे सरुु. 

 2)   धरणाचे काम सरुु, घळभरणी अपणूर् असनू काल याची कामे सरुु. 

 3)   ाथिमक अव थेतील क पाची कामे ततूर् सं थिगत ठेवणे. 

9.9 उपल ध असणाऱ्या िनधीतनू पणूर्त्वाला आले या क पांना ाधान्य देवून ते पणूर् करणे व कमी खचार्त 

राज्याच्या उत्पादनात जा तीत जा त भर पडावी असे िनयोजन करणे आिर्थक दृ टया योग्य असले तरी 

राज्यातील समतोल िवभागीय िवकासाचा िवचार करता अनशेुष िनमूर्लनासाठी हाती घेतलेले क प पणूर् 

करणे आव यक आहे.  

 उपरोक्त पा वर्भमूीवर पाटबंधारे क प पणूर्त्वासाठी खालील माणे पयार्य उपल ध आहेत.   

 25 टक्केपेक्षा कमी खचर् झाले या ाथिमक अव थेतील क पांची कामे सं थिगत ठेवणे.  

 अनशेुष िनमूर्लनासाठी आव यक असलेले क प पणूर् करणे. 

 आिदवासी तथा नक्षलगर् त भागातील क पांना ाधान्य देणे. 

 गत अव थेतील क पांच्या िश लक िंकमतीचा िवचार करून त्यामध्ये ाधान्यकर्म ठरवून त्या माणे  

क प पणूर् करून िंसचनाचा लाभ लवकर देणे. 

 बांधकामाधीन क पांपैकी बहुतांश मोठे व मध्यम क पांची कामे सरूू होवून मोठा कालावधी झाला 

आहे. अनेक कारणांमळेु हे क प पणूर् होण्यास िवलंब होत आहे.  ल.पा. क प लवकर पणूर् होणे शक्य 

आहे. त्यासाठी बांधकामाधीन ल.पा. क प ाथ याने पणूर् करून िंसचनाचा लाभ लवकर देणे.  

 सवर् मोठया क पांवर समुारे 5000 ते 10,000 हेक्टर िंसचन क्षमतेचे भाग करावे व ट याट याने िवतरण 

यव थेसह काल यांची कामे पणूर् करणे.  
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 कोणताही नवीन मोठा व मध्यम क प सरुु करु नये.  मा.राज्यपालांनी राज्यात कोणताही नवीन क प 

सरुु करु नये असे िनदेशात सिूचत केले आहे. 

 मयार्िदत िनधीच्या उपल धतेस पयार्य हणनू अंितम ट  यातील िंसचनक्षम क प / क प घटकांची कामे  

Annuity पध्दतीने पणूर् करणे. 

 उपसा िंसचन योजनांना शक्यतो  कमी ाधान्य देणे. 

9.11 राज्यातील िविवध भागात ाथिमक अव थेत असलेले मोठे व मध्यम क प. 
                                                                                                  (रु.कोटीत) 

  

        िजगांव क प हा बलुढाणा िज हयातील अनशेुष िनमूर्लनासाठीच्या कायर्कर्मात समािव ट आहे. 
 

9.11 राज्यातील पाटबंधारे क पांसाठी मोठया माणात वनजिमनीची आव यकता आहे. त्यापैकी 5,763 

हेक्टर वनजिमनीच्या तावांना अंितम मान्यता ा त झाली आहे व 4,118 हेक्टर वन जिमनीचे ताव 

नाकारण्यात आले आहेत. उवर्िरत 11,212 हेक्टर वन जिमनीचे ताव अंितम मान्यतेकिरता आिण 

13,083 हेक्टर वन जिमनीचे ताव तत्वत: मान्यतेसाठी िविवध ट यात आहेत. वन जिमनीची मान्यता 

िमळण्यास मोठा कालावधी लागतो.    

पाटबंधारे क प पणूर् होण्यात भसंूपादन व पनुवर्सनामळेु तसेच वनजिमनीच्या संदभार्त मान्यता 

िमळण्यास होणारा िवलंब हे एक महत्वाचे कारण आहे. त्यामळेु ही अडचण दरू होण्यासाठी जलसंपदा 

िवभाग, महसलू व वन िवभाग, कृिष व फलोत्पादन िवभाग यांच्यामध्ये अिधक समन्वय असणे आव यक 

आहे. मा.राज्यपालांनी अनशेुष असले या अमरावती िवभागातील 4 िज हयातील क पांच्या भसंूपादन 

व पनुवर्सनासाठी मखु्य सिचवांना कालबध्द आढावा घेण्याबाबत सिूचत केले आहे. त्याच धतीर्वर 

अ.कर्. क पाचे नाव क प कामाची
अ यावत िंकमत  

झालेला खचर् 
(िद.1.4.12)  

उवर्रीत िंकमत

1. तळंबा  687.32 81.35  605.97
2. िन न तापी  1004.02 198.52 805.50
3. बोदवड उ.िंस.यो.  1,948.94 24.45  1,924.49
4. सलुवाडे जामफळ कनोली उ.िंस.यो. 749.47 8.92  740.55
5. उध्वर् तापी ट पा-2 1,400.00 6.70 1,393.30
6. भागपरू उ.िंस.यो. 1,297.86 17.11 1,280.75
7. िजहे कटापरू 874.16 148.31 725.85
8. वाकुड उ.िंस.यो. 661.91 104.64 557.27
9. खडकवासला 403.03 39.04 363.99
10. कृ णा िभमा ि थरीकरण 4,294.75 32.05  4,262.70
11. सांगोला उ.िंस.यो. 122 0.02 121.98
12. कृ णा मराठवाडा  5,010.08 170.47  4,615.20
13. तुलतुली 17.15 4.08 13.07
14. िजगांव  3,725.78 821.00  2,904.78
15. हुमन  927.39 189.63  737.76
16. पच उच्च पातळी कालवा 205.51 41.17 164.34
17. िन न पैनगंगा  9,720.82 194.70  9,526.12
18. आजनसरा बरेॅज 168.55 2.30 166.25

 एकूण  33,218.74 2,084.46 30,909.87
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राज्यातील बांधकामाधीन पाटबंधारे क पांच्या भसंूपादन व पनुवर्सनाच्या तसेच वनजिमनीच्या संदभार्त 

मान्यता याबाबतच्या अडचणी सोडिवण्यासाठी मखु्य सिचवांच्या अध्यक्षतेखाली सिमती िनयकु्त करण्यात 

यावी.   

9.12 पिरच्छेद 9.9 मधील मागर्दशर्क तत्वे िवचारात घेता क प कामांच्या तािवत िनकषात न बसणारे व 25 

टक्केपेक्षा कमी खचर् झाले या िनिवदा र  करण्यात या यात.  

9.13  महामंडळांचे िवि य अिधकार काही माणात िसिमत करणे. त्यात िनिवदा ि वकृतीचे चिलत िनयम 

सधुारीत करणे. तसेच  दाियत्व िनिर्मतीच्या तावांना शासनाची पवूर् मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात 

यावे. त्यासाठी दरवषीर् ापण सचूींना शासनाकडून मान्यता घेण्यात यावी. तसेच क पांच्या या तीतील 

बदलास शासनाची मान्यता अस याखेरीज ही कामे हाती घेण्यात येवू नयेत.  महामंडळाचे एकूण दाियत्व 

उपल ध होणाऱ्या तरतदूीच्या 3  पटीपेक्षा जा त अस ूनये. 

9.14  राज्य शासनाने िंसचन क्षमतेचा वापर अिधक कायर्क्षमिरतीने होण्यासाठी िविवध पावले उचललेली आहेत. 

िंसचन यव थापनात लाभधारकांचा सहभाग यश वी होण्यासाठी कायार्िन्वत पाणी वापर सं थांचे 

यव थापन कायर्क्षम करुन सं था शा वत वरुपात वबळावर कायर्रत राहणे आव यक आहे. 

आतापयत राज्यात 11.41 लक्ष हेक्टर क्षेतर्ावर 2920 पाणीवापर सं था त्यक्ष कायर्रत आहेत. या 

यितिरक्त 4.96 लक्ष हेक्टर वरील 1333 पाणीवापर सं था न दणीकृत आहेत. तसेच 1.07 लक्ष 

हेक्टरवरील 300 पाणीवापर सं था करारबध्द झाले या आहेत. ते वाढिवण्याच्या दृ टीने शासन यत्न 

करीत आहे. बांधकामाधीन क पांवरील लघ ुिवतरीका तरीय कामे करण्यापवूीर् पाणीवापर सं था थापन 

करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

  क पाची कायर्क्षमता वाढिवण्याच्या दृ टीने राज्य शासनाने देशात सवर् थम जललेखा अहवाल 

व ि थरिचन्हांकन अहवाल िसध्द करण्यास सरुुवात केली.  या दोन बाबींचा अवलंब के याने सन 

2001-02 मधील 17.08 लक्ष हेक्टरच्या तुलनेत सन 2010-11 मध्ये 29.55 लक्ष हेक्टर अशी मागील 9 

वषार्त िंसिचत के्षतर्ामध्ये समुारे 12.47 लक्ष हेक्टरने वाढ झाली आहे. अशािरतीने िंसचन वापराची 

कायर्क्षमता वाढिवण्याच्या दृ टीने  िनरंतर यत्न सरुु आहेत. 

  क पावरील लाभक्षेतर्ात ऊस व केळी अशा अिधक पाण्याची गरज असलेली पीके घेण्याकडे 

वाढता कल आहे. या िपकांना हंगामी िपकाच्या तुलनेत जा त पाणी लागते. याचा िवचार करता, 

क पाच्या लाभक्षेतर्ात अशी पीके घ्यावयाची अस यास तेथे सू म िंसचनाचा वापर अिनवायर् करणे 

उपल ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी आव यक आहे. 

  औ ोिगकरण आिण िपण्याचे पाणी यासाठी पाण्याचा वापर िदवसिदवस वाढत जाणार आहे व 

त्यामळेु िंसचनासाठी पाणी त्या माणात कमी उपल ध होणार आहे. िबगर िंसचन वापरातनू िनमार्ण 

झाले या सांडपाण्यावर योग्य ती िकर्या करुन त्याचा वापर िंसचनासाठी करणे अत्याव यक आहे. 

त्यामळेु न ांचे होणारे दषुण कमी होण्यास मदत होईल. 

  उपरोक्त बाबींची अंमलबजावणी सयुोग्य िरतीने हावी, यासाठी धोरणात्मक िनणर्य घेण्यात यावा.  


	coverpage.pdf
	Index.pdf
	drushtikshepat.pdf
	Map.pdf
	SOS1_2007_Final 28.11_1.pdf

