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1. �	तावना  

2011 �या जनगणननुेसार 112.4 दशल� लोकसं�या असलेले भारतातील 

महारा ! हे सवा#त जा$त लोकसं�या असलेले दसुरे रा%य आहे व भौगो(लक 

�े)फळानुसार ते 308 लाख हे/टर �े)फळ असलेले 1तसरे सवा#त मोठे रा%य 

आहे. महारा ! हे मो3या 4माणात नागर5करण झालेले रा%य असून यातील 

45.2 ट/के लोकसं�या शहर5 भागात राहते. 

रा%यात उ ण क:टबंधीय मोसमी व 1नम-शु क हवामान असनू पज#?या�या 

$व@पामAये $थळ व कालानु@प खपू तफावत आढळत.े रा%यातील सरासर5 

वाDष#क पज#?यव ृट5 400 ते 6000 (मल5मीटर या दरHयान असत.े रा%यातील 

जवळजवळ 42.5 ट/के �े) अवष#ण 4वण आहे. महारा !ा�या1 2021-22 �या 

आIथ#क सवJ�णानुसार, 2020-21 या वषा#साठL रा%यातील एकूण पीक �े) 

235.70 लाख हे/टर आOण पेरणीखाल5ल �े) 1नPवळ 167.22 लाख हे/टर इतके 

आहे. रा%यात तांदळू, गहू, %वार5, बाजर5 तणृधा?ये आOण कडधा?ये, ऊस, कापूस 

आOण भुईमूग ह5 4मुख Dपके आहेत. जून 2020 पयUत मोठे, मAयम आOण लघ ु

पाटबंधारे 4कWपांनी 1नमा#ण केलेल5 (सचंन �मता 54.15 लाख हे/टर होती. 

रा%याच े �े) गोदावर5, कृ णा, नम#दा, तापी आOण इतर पिZचम वा:हनी 

न[यांच ेखोरे या पाच 4मुख नद5 खो\ यात Pयापलेले आहे. रा%या�या ईशा?य 

भागातील अ]यWप �े) महानद5 खो\ यात येते. 
नकाशा �. 1: महारा��ातील �व�वध खोरे  

 
$)ोतः महारा ! खंड III नकाश,े स`टaबर 2018 साठL एकाि]मक रा%य जल योजना   

                                                           
1 अथ#शा$) आOण सांि�यकb संचालनालय, 1नयोजन Dवभाग, महारा ! शासना[वारे 4का(शत  
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रा�या�या जल संसाधनांची अदंािजत सरासर� वा�ष�क उपल�धता 198 अ�ज 

घनमीटर आहे, �याम&ये 164 अ�ज घनमीटर प*ृठभागावर�ल पाणी आ/ण 34 

अ�ज घनमीटर भूजल आहे. जून 2017 पय6त रा�यातील जलसंपदा 

7क8पां9वारे :नमा�ण केलेल� साठवण ;मता 42.85 अ�ज घनमीटर होती. 

पि>चम वा?हनी न9यांखेर�ज उव�Aरत चार न9यांची खोर� ह� महारा*B व 

लगत�या रा�यांशी सामा:यक आहेत. �व�वध आंतर-रा�यीय न9यांसंबंधीचे 

पाणी तंटे, लवादाच े :नवाड/ेकरारनामे आ/ण पाणी वापरावर�ल :नण�य यांमुळे 

रा�याला भूप*ृठावर�ल जल संसाधनां�या वापरास सुमारे 126 अ�ज घनमीटरची 

मया�दा असून, JयापैकL 69 अ�ज घनमीटर (55 टNके) इतके 7माण एकRया 

पि>चम वा?हनी नद� खोS यांच ेआहे. सTयाU� पव�तरांगा आ/ण अरबी समुU या 

दरVयान�या 50 Wकलोमीटर�या अXंद पYीचा समावेश असले8या या 7देशाच े

लागवडीयोZय ;े[ फारच मया�?दत (10.6 टNके) आहे. पि>चमेकड ेवाहणाS या 

न9यां�या खोS यांत उपल�ध असले8या संपूण� पा]याचा ^था:नकAरJया उपयोग 

करता येत नाह�, तसेच सदर खोरे (+610 मीटर समुU सपाट��यावर) उंची�या 

पव�तरांगामुळे उव�Aरत खोS यांपासून वेगळे झा8याने इतर खोS यातसुbा सदर 

अ:तAरNत पाणी आcथ�कd*टयाह� वळ�वता येत नाह�. या �वपर�त, 

लागवडीखाल�ल ;े[ा�या 89.4 टNके इतके ;े[ असणाS या उव�Aरत चार 

न9यां�या खोS यांत एकूण जल संसाधनांपैकL केवळ 45 टNके जल संसाधने 

आहेत. या मया�दांमुळे रा�याच े सुमारे 42.50 टNके ;े[ तुट��या Wकंवा अती 

तुट��या उप-खोS यांत येते.  

कालeया9वारे भूप*ृठ fसचंन, �वह�र�9वारे भूजल fसचंन आ/ण पावसा�या 

पा]याच े fसचंन हे fसचंन ^[ोतांच े 7कार आहेत. भूप*ृठ fसचंनाम&ये 

गुXJवाकष�णा9वारे जfमनी�या प*ृठभागावर पा]याच े �वतरण समा�व*ट असत े

आ/ण उव�Aरत दोन ^[ोतांपे;ा ते अcधक �व>वसनीय आहे. भूप*ृठ fसचंन 

7णाल� नैसcग�क न9या Wकंवा तलाव या ^[ोतांमधनू पाणी घेते. कोणJयाह� 

fसचंन 7क8पात �व�वध �पकां�या fसचंनासाठg 7^ता�वत एकूण ;े[ हे 

7क8पाची fसचंन ;मता असते. एकाच वषh एकापे;ा जा^त �पकांखाल�ल 

fसचंनासाठg 7^ता�वत केलेले ;े[ हे घेतले8या आ/ण fसcंचत केले8या 

�पकां�या संiये इतके असते व हे 7क8पासाठg :नfम�त fसचंन ;मता मानले 

जाते.   

भूप*ृठ fसचंन नेटवक�  म&ये सामाjयतः खाल�ल गो*ट�ंचा समावेश होतो : 

(i) जलाशये �यात समतोल राखणाS या जलाशयांचा समावेश असतो   

(ii) मुiय कालवे  



�करण  I –�	तावना 

3 

(iii) लघु आOण उप-लघु कालवे 

(iv) Dवतरकांच ेजाळे   

लाभ�े)ा�या आधारावर (सचंन 4कWप हे मोठे, मAयम आOण लघ ु 4कWप 

Hहणून Dवभागले जातात. Hहणजेच, अनुwमे 10,000 हे/टर पे�ा जा$त, 

2,000 ते 10,000 हे/टर�या दरHयान आOण 2,000 हे/टर पे�ा कमी. 

जलसंपदा Dवभागाकड े 250 हे/टर आOण ]याहून अIधक लागवडीयोpय 

लाभ�े)2 असलेWया मोठे, मAयम आOण लघु 4कWपां�या (सचंन सुDवधांच े

1नयोजन आOण Dवकास करqयाची जबाबदार5 सोपDवqयात आल5 आहे. महारा ! 

रा%य 1न(म#ती�या वेळी (1960) (सचंन �मता 3.86 लाख हे/टर होती, ती 

जून 2020 पय#?त 54.15 लाख हे/टर इतकb झाल5.  

त*ता 1: जून 2020 पय/त रा0यातील मोठे, म2यम आ4ण लघु !सचंन �क7पांनी &नमा8ण 

केलेल( !सचंन )मता 

अनु 

�. 

�क7पांचा �कार �क7पांची सं:या !सचंन )मतेची &न!म8ती 

(लाख हे*टर म2ये) 

1. मोठे आOण मAयम 405 40.27 

2. लघु 3472 13.88 

 एकूण  3877 54.15 

$)ोत : महारा !ाच ेआIथ#क सवJ�ण 2020-21 आOण 2021-22, महारा ! शासन  
 

1.1 संघटनाDमक संरचना  

सIचव हे जलसंपदा Dवभागाच े 4मुख असतात आOण जलसंपदा Dवभागातील 

DवDवध कामांची अमंलबजावणी मु�य अ(भयं]यां�या तांx)क 1नयं)णाखाल5 

केल5 जाते. मु�य अ(भयं]यांना लाभ�े) Dवकास 4ाIधकरणाच ेअधी�क अ(भयंत े

जे mक (सचंन Pयव$थापन मंडळाचे 4भार5 असतात, सहाyय करतात आOण ते 

कामा�या अमंलबजावणी�या पय#वे�णासाठL जबाबदार असतात. या अधी�क 

अ(भयं]यां�या अIधप]याखाल5ल काय#कार5 अ(भयंते हे Dवभागांच े4भार5 असतात 

जे देखभाल व दnु$ती�या कामांसाठL जबाबदार असतात. पाच (सचंन Dवकास 

महामंडळांचे3 1नयं)ण ]यां�या संबंIधत काय#कार5 संचालकांकड ेअसते. 

                                                           
2 हे असे �े) आहे जे एखा[या 4कWपातून भौ1तकeर]या (सIंचत केले जाऊ शकत ेआOण 

लागवडीसाठL योpय आहे.  
3 पाच पाटबंधारे Dवकास महामंडळ उदा. गोदावर5 मराठवाडा पाटबंधारे Dवकास महामंडळ, 

कzकण पाटबंधारे Dवकास महामंडळ, महारा ! कृ णा खोरे Dवकास महामंडळ, तापी 

पाटबंधारे Dवकास महामंडळ आOण Dवदभ# पाटबंधारे Dवकास महामंडळ. 1न पादन 

लेखापर5�णासाठL 1नवडलेले 4कWप या पाटबंधारे Dवकास महामंडळां[वारे बांधले गेले आOण 

]यांची देखभाल केल5 गेल5. 
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1.2 सहाEयक �वभागांची भू!मका  

जलसंपदा Dवभागा Pय1तeर/त (सचंन 4कWपां�या 1नयोजन आOण 

अमंलबजावणी मAये सिHम(लत असलेले सहाyयक Dवभाग Hहणजे कृषी, 

म]$यPयवसाय व पाणी पुरवठा आOण $व�छता हे आहेत. जलसंपदा Dवभाग 

4कWपांचा सDव$तर 4कWप अहवाल तयार करतो, %यासाठL आवZयक मा:हती 

खाल5 दश#DवWया4माणे सहाyयक Dवभागांकडून घेतल5 जाते; 

त*ता 1.2: सहाEयक �वभाग आ4ण Dयांची भू!मका 

अनु �. सहाEयक �वभागाच ेनाव भू!मका आ4ण जबाबदाH या 

1. कृषी Dवभाग 4कWपासाठL पीक पsतीचा 4$ताव आOण पीक 

उ]प?नातून अंदािजत उ]प?न 

2. म]$यPयवसाय Dवभाग मासेमार5तून (मळणारे अंदािजत उ]प?न  

3. पाणी पुरवठा आOण $व�छता 

Dवभाग 

(सचंनेतर वापरासाठL पाqयाची आवZयकता सादर 

करणे (Hहणजेच Dपqयाच ेआOण औ[योIगक वापराच े

पाणी). 

पीक पsती, पीक उ]पादनाचा अपे~�त खच# आOण मासेमार5तून (मळणारे 

अपे~�त उ]प?न यांसारखी लागणार5 सव# मा:हती Dवचारात घेऊन जलसंपदा 

Dवभाग लाभ Pयय गणुो]तराची4 गणना करतो. महारा ! लघु पाटबधंारे 

कामांची 1नयम पुि$तका, 1983 मधील तरतुद5ंसह कa l5य जल आयोगान े

वेळोवेळी जार5 केलेWया (सचंन आOण बहुउ�ेशीय 4कWपां�या सादर5करण, 

मूWयमापन आOण $वीकृतीसाठL�या माग#दश#क त]वां�या संदभा#त सDव$तर 

4कWप अहवालामAये याचा समावेश केला जावा.  

1.3 IचJहांKकत केलेले मु:य प%रणाम  

रा%यातील भूप ृठ (सचंन 4कWपांसाठL सDव$तर 4कWप अहवाल आOण 

4शासकbय मा?यतेनुसार पुढ5ल Pयापक पeरणाम अपे~�त होते: 

� हंगामात (सचंन  

� Dपकांची लागवड  

� (सचंन �मता 1नमा#ण क@न आOण पीक पsतीत बदल क@न पीक 

उ]पादनात वाढ  

                                                           
4 हे वाDष#क लाभाशी (शेतमालाच े 1नPवळ मूWय, Dपqयाच े पाणी आOण औ[योIगक पाणी 

पुरव3यातून उ]प?न आOण म]$यPयवसायातून उ]प?न याचा समावेश आहे) व वाDष#क 

खचा#च े(भांडवलावर5ल Pयाज, वाDष#क ऊजा# खच#, 4कWपाच ेअवमूWयन, वाDष#क काय#चालन 

आOण देखभाल शुWक, पंDपगं 4णाल5च ेअवमूWयन यांचा समावेश आहे) गुणो]तर आहे.  
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� कृDष उ]पादन, Dपqयाच े पाणी आOण म]$यपालन यां�या[वारे लाभ Pयय 

गुणो]तराची साAयता 

या सहा 4कWपांचा तपशील प%र!श�ट I मAये :दला आहे आOण सं~�`त 

तपशील त*ता 1.3 मAये दश#Dवला आहे. 

त*ता 1.3: �क7पांचा संM)Nत तपशील 

अनु.

�. 

�क7पाच ेनाव �शासकOय 

माJयतेचा 

मPहना/वष8 

�क7पाचा 

अंदािजत खच8  

(`̀̀̀ कोट(ं म2ये) 

!सचंनयोTय 

लाभ )ेU  

(हे*टर म2ये) 

पीक तीVता 

(ट*केवार( म2ये) 

1 आंधळी  एD4ल 1977 1.15 1498 155 

2 Dपपंळगाव (ढाले)  जून 1994 10.01 2400 141 

3 पूणा#  जुलै 1994 36.45 6275 160 

4 हरणघाट  फे�ुवार5 1996 12.19 3651 160 

5 सz�याटोला  मे 1995 13.33 9025 130 

6 वाघोल5बुट5  नोPहaबर 1993 9.50 3441 160 

$)ोत : संबंIधत Dवभागांनी :दलेल5 मा:हती  
 

1.4 लेखापर()णाची उPX�टे  

लेखापर5�णाची उ:� टे पुढ5ल बाबींच ेमूWयांकन करqयासाठL होती: 

• अपे~�त पeरणाम साAय करqयासाठL 4कWप Dवतरणांच े 1नयोजन, 

अमंलबजावणी आOण Pयव$थापन, 

• ल�यांmकत लाभा�याUना लाभाचा योpय फायदा (मळqयासाठL 4कWपा�या 

सव# ट``यांवर सव# भागधारकांशी सम?वय सु1निZचत करणे. 

1.5 लेखापर()ा &नकष  

1न पादन लेखापर5�णासाठL वापरलेले 1नकष खाल5ल4माणे होते:  

• महारा ! रा%यातील लघु पाटबंधारे कामांची 1नयमपुि$तका, 1983  

• महारा ! साव#ज1नक बांधकाम 1नयमपुि$तका, 

• शतेकर5 अIध1नयमा[वारे (सचंन 4णाल5च ेPयव$थापन (2005), 

• महारा ! सरकार आOण (सचंन Dवकास महामंडळाने जार5 केलेले शासन 

1नण#य तसेच पeरप)के, आदेश/सूचना, 

• कa l5य जल आयोगाने 4(सs केलेल5 माग#दश#क त]वे आOण 1नवडक 

4कWपांच ेसDव$तर 4कWप अहवाल. 
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1.6 लेखापर()ेची ZयाNती आ4ण काय8प[ती  

जलसंपदा Dवभागा�या बांधकाम/Pयव$थापन Dवभागा�या काय#कार5 अ(भयं]यांची 

काया#लये आOण सहाyयक Dवभाग उदाहरणाथ# कृषी, पशुसंवध#न, म]$यPयवसाय 

आOण पाणी पुरवठा या Dवभागांचे 1न पादन लेखापर5�ण नोPहaबर 2019 ते 

माच# 2020 दरHयान करqयात आले. 1नमा#ण केलेWया (सचंन पायाभूत सुDवधांची 

भौ1तक ि$थती तपासqयासाठL लेखापर5�णाने Dवभागां�या अIधका\ यांसह 

4कWपांच ेसंयु/त भौ1तक स]यापन देखील केले. या 4कWपां�या लाभ�े)ाखाल5 

येणा\ या 1नवडक (एकूण गावांपैकb mकमान 20 ट/के गावे) 35 गावांमधील 158 

शतेक\ यांची5 मा:हती लेखी $व@पात देqयास इ�छुक असलेWया लाभा�याUच े

सवJ�णह5 कृषी Dवभागातील अIधका\ यांसह करqयात आले. 1न पादन 

लेखापर5�ण हे 2014-15 ते 2018-19 या कालावधीचे आहे. 

(सचंन 4कWपा�या पeरणामांच े मूWयमापन हे 4कWप पूण# झाWयावर आOण 

]याच ेि$थर5करण (mकमान दोन वषाU�या कालावधीत) झाWयावरच केWया जावू 

शकते ]यामुळे लेखापर5�ण नमु?यात 1नवडलेले 4कWप हे जानेवार5 2011 त े

माच# 2017 दरHयान पूण#6 झालेले होते. जलसंपदा Dवभागाने पाठDवलेWया 

डटेानुसार पूण# झालेWया सव# सहा मAयम 4कWपांच े (उपसा (सचंन योजना- 

हरणघाट, सzडयाटोला आOण वाघोल5बुट5, मAयम 4कWप- आंधळी, Dपपंळगाव 

(ढाले) आOण पूणा#) DवZलेषण केले.  

नकाशा �. 1.6 : महारा��ातील सहा &नवडक म2यम !सचंन �क7प दश8�वणारा सूचक नकाशा 

 

                                                           
5 सवJ�ण करqयात आलेWया शेतक\ यांची 4कWप-1नहाय सं�या–आंधळी-16, हरणघाट-29, 

Dपपंळगाव (ढाले)-22, पूणा#- 39, सz�याटोला- 24 आOण वाघोल5बुट5-28 
6 4कWप बांधकाम Dवभागाकडून Pयव$थापन Dवभागाला ह$तांतeरत करqयात आले. 
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स`टaबर 2019 मAये जलसंपदा Dवभागा�या सIचवांसह झालेWया 4वेश पeरषदेत 

लेखापर5�णाची काय#पsती, Pया`ती, उ:� टे आOण 1नकषांवर चचा# झाल5. 

सIचव, जलसंपदा Dवभाग यां�या सोबत नोPहaबर 2021 मAये 1नग#मन पeरषद 

आयोिजत करqयात आल5 होती %यामAये लेखापर5�ा 1न कषाUवर चचा# 

करqयात आल5 होती. महारा ! शासनाने :दलेल5 उ]तरे (नोPहaबर 2021) 

सुयोpयeर]या अहवालात समाDव ट केलेल5 आहेत. 

1.7 मागील लेखापर()णांच े&न�कष8  

भारताच े1नयं)क व महालेखापर5�कां�या वष# 2013-14 �या अहवालात (सचंन 

4कWपां�या Pयव$थापनावर5ल 1न पादन लेखापर5�ण हे समाDव ट होते. या 

1न पादन लेखापर5�णात नमूद केलेले 4मुख मु�े खाल5ल 4माणे होते: 

• भूप ृठ आOण भूजल Dवकासाचा खडंीत आOण पथृक t ट5कोन, 

• (सचंन 4कWपांना 4ाधा?य न :दWयामुळे अनेक 4कWपांमAये आIथ#क 

$)ोतांचा अ]यWप 4सार होणे, 

• योpय सवJ�ण, पया#वरण आOण वन मंजुर5, आवZयक भूसंपादन 

इ]या:द बाबीं(शवाय 4कWप हाती घेतWयामुळे 4कWपां�या पूण# होqयात 

व खचा#त 4चडं वाढ आOण अपे~�त (सचंन �मता 1नमा#ण करqयात 

Dवलंब आOण ]याचा कमी वापर, 

• उपसा (सचंन योजना 4कWप हाती न घेqया�या महारा ! शासना�या 

सूचना असतानांह5 4कWप हाती घेणे, 

• कमकुवत देखरेख आOण अतंग#त 1नयं)णे, 

लोकलेखा स(मतीनेह5 या 1न पादन लेखापर5�णावर चचा# केल5 आOण 122 

(शफारशी जार5 केWया (जुलै 2019) %यावर काय#वाह5 अहवाल 41त�ीत आहे. 

भारताच े 1नयं)क व महालेखापर5�क यां�या 2013-14 �या अहवालात 

1नदश#नास आणलेWया अनेक कमतरता अजूनह5 कायम आहेत. 

1.8 लेखापर()ा मया8दा  

1न पादन लेखापर5�णा�या दरHयान लेखापर5�णास खाल5ल मा:हती/अ(भलेख 

सादर करqयात आले नाह5त. 

(i) आंधळी आOण Dपपंळगाव (ढाले) 4कWपांचा सDव$तर 4कWप अहवाल 

आOण  

(ii) 4कWप 1नहाय/संबंIधत पीक उ]प?नाची मा:हती. 
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4कWपां�या पeरणामांच े मूWयांकन करqयासाठL आवZयक असलेल5 4कWप-

1नहाय मा:हती Dवभागाकड े ठेवqयात आल5 नाह5. Dवभागाकड े मा:हती आOण 

आवZयक असलेले अ(भलेख नसताना :दलेWया मा:हती�या आधारे 

लेखापर5�णाच े1न कष# काढqयात आले.  


