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�सचंन �क�पांच े�नयोजन आ�ण अंमलबजावणी 

�सचंन �क	प हे द�घ�-मुदतीच े �क	प असतात �यात आ�थ�क संसाधनांची 

�चडं गुंतवणूक असते. �क	पांच े $नयोजन हे अपे'(त प)रणाम, सहभागी 

भागधारक, �क	पाच े भौगो�लक /थान, इ1याद� 2व2वध घटकांवर अवलंबून 

असते.  

�सचंन (मता वाढवणे, या सव� �सचंन �क	पां6या उ89:टासोबतच 2प;या6या 

पा;याचा पुरवठा आ=ण म1/यपालन यांसारखी इतर पोट-उ89:टे देखील 

योजनांम?ये समा2व:ट होती. �सचंन �क	पा6या $नयोजन �@Aयेम?ये 

जलसंपदा 2वभागाकडून �/ताव, स2व/तर �क	प अहवाल तयार करणे, 

म?यवतB संक	प�चC संघटना1, ना�शक Fवारे �क	पा6या Gयवहाय�तेसाठH 

तांICक-आ�थ�क सुकरता अJयास, कK L�य जल आयोगाFवारे �क	पासाठH 

आंतररा�यीय पैलू आ=ण पा;याची उपलNधता यासाठH �क	पाची मंजुर� आ=ण 

रा�य सरकारFवारे �शासकOय माPयता यांचा समावेश असतो. 

�सचंन �क	पा6या यश/वी अमंलबजावणीसाठH आ=ण प)रणामांच े �भावी 

2वतरण कर;यासाठH �क	पा6या �1येक टQQयावर तपशीलवार $नयोजन 

आवRयक आहे. पा;या6या काय�(म आ=ण �भावी वापरासाठH, एकाि1मक आ=ण 

सव�समावेशक योजनेला खपू मह1 व आहे. यामुळे पाणी वापरक1याV6या 

वै2व?यपूण� गरजा पूण� कर;यासाठH संतु�लत 2वकास सु$निRचत होईल.  

2.1 �नयोजन  

सवX(णातील डटेा, भूवैYा$नक तपासणी, भूकंपीय तपासणी, जल2वYान, 

संक	प�चCाची आवRयकता इ1याद�ंचा 2वचार कZन स2व/तर �क	प अहवाल 

तयार केला जातो आ=ण 1याला रा�य सरकारFवारे माPयता 8दल� जाते. 

लेखापर�(णाला �क	पां6या $नयोजनातील अनेक कमतरता $नदश�नास आ	या 

�यामुळे वेळ आ=ण खच� वाढला, �याची चचा� पुढ�ल प)र6छेदांम?ये केल� आहे. 

                                                           

1 ह� महारा:\ सरकार6या जलसंपदा 2वभागाची एक संक	प�चC सं/था आहे, जी 

महारा:\ातील मो]या, म?यम आ=ण लघु �सचंन �क	पांच े संक	प�चC तयार कर;यात 

गुंतलेल� आहे. 
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2.1.1 पा*याची उपल,धता  

कK L�य जल आयोग माग�दश�क त1वे 1989 नसुार तांICक-आ�थ�क सुकरता 

�मा=णत के	यानंतर पा;याची उपलNधता आ=ण आंतर-रा�यीय बाबीं6या 

संदभा�त म?यवतB संक	प�चC संघटनेFवारे म?यम �सचंन �क	पां6या मंजुर�ची 

तरतूद आहे. �क	पांसाठH पा;या6या गरजेच ेमू	यांकन के	यानंतरह� पा;याची 

उपलNधता आवRयक आहे कारण संपूण� �क	पाची Gयावसा$यक Gयवहाय�ता 

केवळ /Cोतातील पा;या6या उपलNधतेवर अवलंबून असते.  

2वभागाने, स2व/तर �क	प अहवाल तयार करतांना, पा;या6या उपलNधतेच े

मू	यांकन हे जवळ6या नद�/पज�Pय मापक कK Lावर�ल पज�Pयव:ृट�6या 

आकडवेार�वर आ=ण 2पकासाठH पा;याची गरज या आधारावर केले. असे 

$नदश�नास आले कO सहा �क	पांपैकO एकाह� �क	पात पा;याची उपलNधता 

आ=ण आंतररा�य पैलंूबाबत आवRयक कK L�य जल आयोगाची मंजुर� �ाQत 

केल� नGहती. $नवडक �क	पांमधील �सचंनासाठH पा;याची उपलNधता 

त.ता 2.1.1 म?ये तपशीलवार 8दल� आहे: 

त.ता 2.1.1: धरणात साठवण आ�ण उपसा �सचंन योजनेत उपसा कर*यासाठ0 �1ता2वत 

पा*या3या �माणा3या तुलनेत �5य)ात उपल,ध पाणी (2014-15 त े2020-21) 

अनु.
<. 

�क�पाच ेनाव दरवष> साठवण/उपसा 
कर*यासाठ0 �1ता2वत 

पा*याच े�माण 
(�ममी3)2 

�5य)ात उपल,ध पा*याच े
�माण (�ममी3) 

�5य)ात 
उपल,ध 
पा*याची 
ट.केवार( 

1. आंधळी  9.27 2.64 त े 7.43 (2016-17 
आ=ण 2018-19 दरjयान 
पाणी उपलNध नGहत)े  

28 त े80 

2. 2पपंळगाव (ढाले) 12.66 (-) 9.863 त े 12.01 
(2017-18 आ=ण 2018-19 
दरjयान पाणी उपलNध नGहत)े 

5 त े95 

3. पूणा�  41.75 20.62 त े35.354 49 त े85 

4. हरणघाट उपसा 
�सचंन योजना 

41.57 0 त े13.88 (2020-21 म?ये 
पाणी उपसा केले नाह�) 

4 त े33 

5. सmnयाटोला उपसा 
�सचंन योजना 

65.30 16.11 त े42.34 25 त े65 

6. वाघोल�बुट� उपसा 
�सचंन योजना 

24.42 0 त े15.83 (2020-21 म?ये 
पाणी उपसा केले नाह�) 

10 त े65 

/Cोत: संबं�धत 2वभागांनी 8दलेल� मा8हती.  
नोट: उपसा �सचंन योजनेची आकडवेार� jहणजे �1य(ात उपसा केलेले पाणी.  

                                                           

2 �ममी3 - द(ल( घनमीटर 
3 (-) आकडा मतृ सा]या6या खाल�ल �माण दश�2वतो.   
4 2015-16 त े2019-20 वषाVशी संबं�धत आहे. वष� 2014-15 ची म8हती �ती'(त आहे.  
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वर�ल तp1यावZन असे $नदश�नास येते कO म?यम �क	पां6या धरणांम?ये 

साठवण कर;यासाठH आ=ण उपसा �सचंन योजने6या �क	पांम?ये उपसा 

कर;यासाठH पा;याची उपलNधता पुरेशी5 नGहती. 2पपंळगाव (ढाले) �क	पात 

वष� 2017-18 आ=ण 2018-19 दरjयान पा;याचा साठा मतृ साठया6या 

/तरा6या खाल� होता. सmnयाटोला �क	पा6या बाबतीत हा �क	प बावनथडी 

नद�वर बांध;यात आला होता �या6या वर6या बाजूला एक आंतररा�यीय मोठा 

�क	प6 आधीच बांध;यात आला होता. अशा �कारे, सव� �क	पांसाठH अ$नवाय� 

कK L�य जल आयोगाची मंजुर� �मळव;यात अयश/वी झा	यामुळे जलसंपदा 

2वभागाFवारे पा;या6या उपलNधतेच ेचकुOच ेमू	यांकन झाले. प)रणामी, लाभ(ेC 

�सचंनासाठH आवRयक असलेले पाणी कोण1याह� �क	पात उपलNध नGहते. 

पा;या6या अनुपलNधतेमुळे वा2ष�क लाभाची �ाQती न झा	याची बाब 

प%र3छेद 2.2.5 म?ये मांड;यात आल� आहे.   

शासनाने नमूद केले (नोGहKबर 2021) कO सmnयाटोला उपसा �सचंन योजने6या 

बाबतीत, कK L�य जल आयोगाची मंजुर� �मळ2वल� नाह� कारण एका बैठकOत 

$नण�य घे;यात आला (24.10.2005) कO rडसKबर 2003 पूवBची �शासकOय 

मंजुर� असले	या �क	पांना कK L�य जल आयोगा6या मंजुर�ची आवRयकता 

नाह�. �सचंनापूवB6या आ=ण नंतर6या प)रि/थतीत भूजल पातळीची देखरेख 

कर;याबाबत आ=ण भूगभा�तील व भूप:ृठावर�ल पा;याचा एकICत वापर 

कर;याबाबत6या अपुs या मा8हतीमुळे पूणा� �क	पात कK L�य जल आयोगाची 

मंजुर� �मळ2व;याची �@Aया पूण� झाल� नाह�. 2पपंळगाव (ढाले), हरणघाट 

उपसा �सचंन योजना, वाघोल�बुट� उपसा �सचंन योजना आ=ण आंधळी6या 

बाबतीत कK L�य जल आयोगाची मंजुर� आवRयक नGहती कारण हे �क	प 

आंतर-रा�यीय �क	प नGहते. 

उ1तर माPय नGहत ेकारण सव� सहा �क	पांच ेम?यम �सचंन �क	प jहणून 

वगBकरण कर;यात आले होते आ=ण कK L�य जल आयोगा6या माग�दश�क 

त1 वांनुसार या �क	पांक)रता कK L�य जल आयोगाकडून मंजुर� घेणे अ$नवाय� 

होते. 

�शफारस 1: कE F(य जल आयोगाकडून �क�पां3या पूवI परवानगीची शासनान े
खाJी करावी.  
�शफारस 2: राKयातील अवषIण �वण भाग पा*यापासून वंLचत राहू नये, 
उपसा �सचंनाच े �नयमन आ�ण पा*याचे योOय 2वतरण सु�निQचत 
कर*यासाठ0 शासनाने �क�प Rयव1थापनात सुधारणा करावी. 

                                                           

5 चार त े95 टppया6या दरjयान 
6 महारा:\ आ=ण म?य�देश रा�यांतील आंतररा�यीय �क	प. 
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2.1.2 �क�पां3या वेळेत वाढ 

कोणताह� �क	प यश/वी हो;यासाठH �क	प वेळेवर पूण� होणे मह11वाचे 

असते. अPन उ1पादन आ=ण (ेCा6या 2वकासावर थेट प)रणाम करणाs या 

�क	पांसाठH हे अ�धक मह1वाच े आहे. 2वलंबामुळे लाभाथB केवळ अपे'(त 

लाभांपासून वं�चतच राहत नाह�त तर पुढ�ल गुंतागुतंी Gय$त)रpत खचा�तह� वाढ 

होते कारण �क	पाच ेमापदंड कालांतराने बदलतात.  

$नवडले	या �क	पांपैकO एकह� �क	प $नधा�)रत वेळेत पूण� झाला नाह� आ=ण 

�शासकOय माPयतेतील अनेक सुधारणांमुळे �क	प बांधकामा6या टQQयात 

रा8हले. $नवडक सहा �क	पांपैकO चार7 �क	प 11 ते 25 वषाV6या 2वलंबान े

पूण� झाले आ=ण दोन8 �क	प 20 वषाVहून अ�धक काळ लोटूनह� पूण� झालेले 

नाह�त. $नवडक �क	पां6या संदभा�त वेळेतील वाढ आलेख 2.1.2 आ=ण त.ता 

2.1.2 म?ये दश�2वला आहे.  

आलेख 2.1.2: �क�पां3या वेळेत वाढ 

 
त.ता 2.1.2 : 31 माचI 2021 पयVत �क�पां3या वेळेत वाढ(च े2ववरण  

अनु. 

<. 

�क�पाच े

नाव 

आरंभाच ेवषI पूणI5वाचा 2वWहत 

कालावधी 

पूणI5व 

वषI 

वषाVमXये 

2वलंब 

2वलंबाची कारणे 

1. आंधळी नोGहKबर 

1986 

नोGहKबर 

1989 

2014 25  भूसंपादन आ=ण $नधीची 

अनुपलNधता 

2. 2पपंळगाव 

(ढाले)  

1996  जानेवार� 

1999 

अपूण� - भूसंपादन आ=ण अपूण� 

2वतरण जाळे  

                                                           

7 आंधळी, हरणघाट, सmnयाटोला आ=ण वाघोल�बुट� 
8 2पपंळगाव (ढाले) आ=ण पूणा� 

25

23

21

12

13

11

0 5 10 15 20 25 30

आधंळी 

2पपंळगाव (ढाले) 

पणूाI 

हरणघाट 

सZ[याटोला 

वाघोल(बटु( 

वष� 

�क
	प

अपणू� काम 
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अनु. 

<. 

�क�पाच े

नाव 

आरंभाच ेवषI पूणI5वाचा 2वWहत 

कालावधी 

पूणI5व 

वषI 

वषाVमXये 

2वलंब 

2वलंबाची कारणे 

3. पूणा�  जानेवार� 

1995 

जानेवार� 

2001  

अपूण� - �क	पा6या GयाQतीम?ये 

बदल, पाइपलाइन 2वतरण 

जाtयाच ेअपूण� काम   

4. हरणघाट माच� 

1999 

फेvुवार� 

2002  

2014 12 संक	प�चC आ=ण 

कामा6या GयाQती म?ये 

बदल आ=ण भूसंपादन 

5. सmnयाटोला नोGहKबर 

1995 

1999 2012 13 संक	प�चCाम?ये बदल 

आ=ण भूसंपादन 

6. वाघोल�बुट� 1993-94 नोGहKबर 

1995 

2006 11 $नधीची कमतरता, 

संक	प�चCाम?ये बदल 

आ=ण भूसंपादन 

/Cोत : संबं�धत 2वभागांनी सादर केलेल� मा8हती 

कामा6या GयाQतीतील बदल, भूसंपादनातील 2वलंब आ=ण 2वतरणाच े अपूण� 

जाळे ह� �क	प पूण� हो;यास झाले	या 2वलंबाची �मुख कारणे आहेत. यावZन 

असे �सw होते कO या सम/यांशी संबं�धत $नयोजन कुचकामी होते.  

2.1.3 �क�पां3या खचाIत वाढ 

साव�ज$नक पैशांचा समावेश असले	या कोण1याह� मो]या �क	पासाठH खच� 

अदंािजत रकमे6या आत ठेवणे हे �क	प Gयव/थापना समोर�ल �मुख आGहान 

आहे. ज8टल �सचंन �क	पात $नयोजनातील अपुरेपणा @कंवा 

अमंलबजावणीतील अकाय�(मतेमुळे खचा�त अनेक पट�ंनी वाढ होते, �यामुळे 

�क	पा6या पूण�तेवर प)रणाम होतो. $नवडक �क	पांमधील �क	प खचा�चा 

तपशील त.ता 2.1.3 म?ये 8दला आहे. 
त.ता 2.1.3: �क�पां3या खचाIत वाढ(चा तपशील 

अनु<ं. �क�पाच ेनाव मूळ �शासक\य 

मा]यतेचा 

मWहना/वषI 

मूळ अंदाजे खचI 

(₹ कोट(ं मXये) 

नवीनतम 

सुधा%रत खचI  

(₹ कोट(ं मXये) 

खचI वाढ 

(ट..यां मXये) 

1. आंधळी  ए2�ल 1977 1.15 17.97 1463 

2. 2पपंळगाव(ढाले) जून 1994 10.01 95.39 853 

3. पूणा�  जुलै 1994 36.45 259.34 611 

4. हरणघाट  फेvुवार� 1996 12.19 49.21 304 

5. सmnयाटोला  मे 1995  13.33 124.93 837 

6. वाघोल�बुट�  नोGहKबर 1993 9.50 53.22 460 

/Cोत : संबं�धत 2वभागांनी 8दलेल� मा8हती  
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वर�ल तp1यावZन असे 8दसून येते कO सव� �क	पां6या खचा�त हरणघाट 

�क	पा6या बाबतीत 304 टpके ते आंधळी �क	पा6या बाबतीत 1463 टpके 

दरjयान ल(णीय वाढ झाल� होती. 

�क	प $नहाय वेळ आ=ण खच� वाढ�च े 2वRलेषण पुढ�ल प)र6छेदांम?ये 

तपशीलवार 8दलेले आहे.  

आंधळी– हा �क	प नोGहKबर 1989 म?ये ` 1.15 कोट� खचू�न पूण� होणार 

होता, परंतु ` 17.92 कोट� खचू�न 25 वषाV6या 2वलंबानंतर rडसKबर 2014 

म?ये पूण� झाला.  

असे $नदश�नास आले कO तपासा6या खचा�तील वाढ, धरणा6या संक	प�चCातील 

बदल, अ$त)रpत ज�मनीची आवRयकता, नवीन गावठाण9 आ=ण पु6छ कालवा 

2वतरकांसाठH तरतूद वाढवणे, बोडके आ=ण आंधळी येथील पुनव��सत 

गावकs यांना नुकसान भरपाई देणे, पुनव��सत गावांना मुलभूत सु2वधा पुरवणे 

आ=ण िज	हा दर अनुसूची मधील बदलामुळे वेळ आ=ण खचा�त वाढ झाल�.  

2पपंळगाव (ढाले)- �क	पाला मुळात जून 1994 म?ये ` 10.01 कोट� खचा�ची 

मंजुर� �ाQत होती. परंतु 25 वषX उलटून आ=ण ` 111.46 कोट� खच� होऊनह� 

तो �क	प अपूण� होता (नोGहKबर 2021).  

असे $नदश�नास आले कO धरण बांधणी वगळता उजGया कालGया6या 23 @कमी 

पैकO 4.25 @कमी ची आ=ण 12 पैकO 11 2वतरकांची कामे आवRयक जमीन 

उपलNध न के	याने अFयापह� अपूण� होती.  

पूणाI- हा �क	प ` 36.45 कोट� खचू�न जानेवार� 2001 म?ये पूण� करायचा 

होता. वीस वषाVहून अ�धक 2वलंब आ=ण ` 291.73 कोट� खच� होऊनह� तो 

अFयाप अपूण� आहे.  

असे $नदश�नास आले कO �क	पा6या खचा�तील वाढ आ=ण 2वलंब हे मुzय1वे 

संक	प�चCातील बदल, धरण दरवाजे आ=ण कालGया6या लांबीम?ये वाढ, 

भूसंपादना6या मू	यात वाढ, पाइपलाइन rड/\�Nयूशन नेटवक�  फO	ड चॅनेल6या 

मू	यात वाढ, पु6छ चॅनेल6या बांधकामाची तरतूद इ1याद� कारणांमुळे झाल�. 

पाइपलाइन rड/\�Nयूशन नेटवक�  काम अFयाप अपूण� होते आ=ण सादर 

कर;यात आलेला (फेvुवार� 2019), चतुथ� सुधा)रत �शासकOय माPयतेचा 

` 368.63 कोट�ंचा �/ताव अFयाप �लंIबत होता. अशा�कारे, �क	प सुZ 

के	यानंतर 26 वषाVनी केवळ 75 टpके �(े2पत �सचंन (मता $नमा�ण 

                                                           

9 गावाजवळील शासकOय जमीन 
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कर;यात आल� आ=ण 1या6या उपयोगाच े �माण 2014-15 ते 2020-21 

दरjयान 15.48 ते 43 टppयां6या दरjयान होते.  

हरणघाट– हा �क	प फेvुवार� 2002 म?ये ` 12.19 कोट� खचू�न पूण� 

कर;यात येणार होता. ` 49.95 कोट� खचू�न हा �क	प 12 वषाV6या 

2वलंबानंतर जून 2014 म?ये पूण� झाला.  

असे $नदश�नास आले कO वेळ आ=ण खचा�तील वाढ ह� मुzय1वे दर 

अनुसूचीतील बदल, ज�मनी6या @कंमतीत झालेल� वाढ, संक	प�चCातील बदल 

आ=ण कामांची GयाQती यामुळे झाल� होती. प)रणामी, मूळ �क	प खचा�6या 

चौपट खच� कZनह� �क	पा6या लाभ(ेCाखाल�ल शतेकर� 15 वषाVपयVत 

अपे'(त �सचंन लाभापासून वं�चत रा8हले. तसेच $न�म�त �सचंन (मतेपैकO 

केवळ 46.27 ते 51.29 टpके �सचंन (मतेचा वापर केला गेला.  

सZ[याटोला- हा �क	प मे 1999 म?ये ` 13.33 कोट� खचू�न पूण� कर;यात 

येणार होता. तो माच� 2012 म?ये 13 वषाV6या 2वलंबानंतर आ=ण ` 120.87 

कोट� खचू�न पूण� झाला.  

असे $नदश�नास आले कO वेळ आ=ण खचा�तील वाढ मुzय1वे संक	प�चCातील 

बदल, भूसंपादना6या खचा�तील वाढ आ=ण अतंभू�त केले	या नवीन तरतुद�, |या 

कारणांमुळे झाल� होती. तथा2प, मूळ �क	प खचा�6या नऊ पट खच� कZनह� 

2वलंबाने पूण� होऊन तयार केले	या �सचंन (मतपेैकO केवळ 67.40 त े85.94 

टpके �सचंन (मतेचा वापर केला जात होता. 1या �शवाय, रNबी आ=ण उ:ण 

हवामाना6या हंगामां10 दरjयान पाणी उपलNध नस	यामुळे शतेकs यांना 

�क	पातून अपे'(त लाभ �मळाला नाह�.  

वाघोल(बुट( – हा �क	प ` 9.50 कोट� खचू�न नोGहKबर 1995 म?ये पूण� 

करायचा होता. ` 49.45 कोट� खचू�न 11 वषाV6या 2वलंबानंतर जून 200611 

म?ये तो पूण� झाला. 

वेळ आ=ण खचा�तील वाढ �ामुzयाने $नधीची कमतरता, संक	प�चCातील बदल, 

भूसंपादना6या खचा�त झालेल� वाढ आ=ण नवीन तरतुद�ंचा समावेश |या 

कारणांमुळे झाल�. �क	प 2वलंबाने पूण� झा	यानंतरह� $नमा�ण झाले	या �सचंन 

(मतेपैकO केवळ 47.51 ते 77.06 टpके �सचंन (मतेचा वापर केला जात 

होता. रNबी आ=ण उ:ण हवामान हंगामात /Cोतात पाणी उपलNध न 

झा	यामुळे अपे'(त लाभापासून शतेकर� वं�चत रा8हले.  

                                                           

10 रNबी हंगाम 15 ऑpटोबर त े28 फेvुवार� आ=ण उ:ण हवामान हंगाम 01 माच� त े30 जून 

पयVत आहे 
11 जून 2017 म?ये �क	प ह/तांत)रत कर;यात आला. 



भूप"ृठ �सचंनातील प%रणामांवर �न"पादन लेखापर()ण 

16 

सव� सहा �क	प पूण� हो;यास झालेला 2वलंब शासनाने /वीकारला 

(नोGहKबर 2021). 

�शफारस 3: �क�पाच े �नयोजन आ�ण अमंलबजावणी अशा %रतीने केल( 
जाऊ शकते क\ �क�प वेळेत आ�ण अदंािजत खचाIत पूणI होतील तसेच 
खचI वाढ(सह 2वलंब झालेले �क�प लवकरात लवकर पूणI केले जावेत. 

 

2.2 अमंलबजावणी 
 

2.2.1 अRयवहायI लाभ Rयय गुणो5तर असूनह( �क�पांना सुधा%रत 

मा]यता  

कK L�य जल आयोगा6या माग�दश�क त1वांम?ये (2010) असे नमूद केले आहे 

कO, वा2ष�क भांडवल� खचा�पे(ा (Gयाजासह) वा2ष�क लाभ जा/त असेल तर 

�क	पावर�ल खच� आ�थ�क~:�या Gयवहाय� मानला जातो. म?यम �सचंन 

�क	पां6या माPयतेसाठH @कमान लाभ Gयय गुणो1तर 1.5 आहे व द:ुकाळ-

�वण (ेCात ते एक आहे.  

सहा �क	पांच ेलाभ Gयय गुणो1तर त.ता 2.2.1 मXये 8दलेले आहे. 

त.ता 2.2.1: लाभ Rयय गुणो5तराच े2ववरण 

अनु.<. �क�पाच े

नाव 

मूळ लाभ 

Rयय गुणो5तर 

�थम सुधा%रत लाभ 

Rयय गुणो5तर/ 

�शासक\य मंजुर(ची 

तार(ख 

`2वतीय सुधा%रत 

लाभ Rयय 

गुणो5तर/ 

�शासक\य  

मंजुर(ची तार(ख 

ततृीय सुधा%रत 

लाभ Rयय 

गुणो5तर/ 

�शासक\य  

मंजुर(ची तार(ख 

1. आंधळी* 2.02 

(26.04.1997) 

1.49 

(09.02.2004) 

-- -- 

2. 2पपंळगाव 

(ढाले)* 

1.08 

(30.06.1994) 

1.08 

(02.09.1999) 

1.03 

(03.02.2004) 

1.18 

(18.03.2010) 

3. पूणा�  2.05 

(08.07.1994) 

1.93 

(13.06.2000) 

1.62 

(28.10.2005) 

0.96 

(28.03.2016) 

4. हरणघाट  2.07 

(08.02.1996) 

1.74 

(07.01.2002) 

-- -- 

5. सmnयाटोला 1.96 

(08.05.1995) 

1.77 

(21.12.2001) 

1.61 

(14.08.2009) 

1.72 

(02.04.2016) 

6. वाघोल�बुट� 1.86 

(10.11.1993) 

1.80 

(24.02.2000) 

2.36 

(04.01.2012) 

1.23 

(05.03.2018) 

(*) द:ुकाळ �वण (ेCांतग�त �क	प  

/Cोत: संबं�धत 2वभागांनी 8दलेल� मा8हती  
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पूणा� �क	पाम?ये ततृीय सुधा)रत �शासकOय माPयते6या (28.03.2016) वेळी 

लाभ Gयय गुणो1तर 0.96 असतानाह� �क	प मंजूर कर;यात आला. पूणा� 

�क	पाच े लाभ Gयय गुणो1तर 2.05 (जुलै 1994 मधील मूळ �शासकOय 

माPयता) वZन 0.96 (माच� 2016 म?ये ततृीय सुधा)रत �शासकOय माPयता) 

पयVत खाल� आले. अंमलबजावणीतील 2वलंबामुळे प%र3छेद 2.1.3 म?ये 

तपशीलवार वण�न के	या�माणे या �क	पाचा खच� ` 36.45 कोट� (मूळ खच�) 

वZन ` 259.34 कोट� (ततृीय सुधा)रत �शासकOय माPयता) पयVत वाढला.  

हरणघाट उपसा �सचंन योजना �क	पा6या बाबतीत असे $नदश�नास आले कO 

स2व/तर �क	प अहवाल तयार करताना लाभ Gयय गुणो1तर हे कृषी 

2वभागाकडून 2व�श:ट मा8हती न घेता व जवळ6या मो]या �क	पा6या12 पीक 

पwती6या आधारे $निRचत कर;यात आले. या पीक पwतीम?ये लागवडीसाठH 

रोख 2पके (उस) आ=ण बागायती 2पके (संCी, ह)रत 2पके, इ1याद�) 2वचारात 

घेतल�. तसेच, वाघोल�बुट� �क	पाम?ये ते 1.23 पयVत सुधा)रत केले गेले 

(05.03.2018) जे 2व8हत मया�देपे(ा कमी होते.  

रा�य शासनान ेनमूद केले (नोGहKबर 2021) कO पूणा� �क	पात चतुथ� सधुा)रत 

�शासकOय माPयता 06.08.2021 रोजी दे;यात आल� होती जेथे लाभ Gयय 

गुणो1तर 1.52 इतके सुधा)रत कर;यात आले आ=ण 1यामुळे �क	प Gयवहाय� 

होता. हरणघाट �क	पांतग�त शतेकs यांना दबुार पीक घे;यास �व1ृत कर;याचे 

�य1न केले. वाघोल�बुट�6या बाबतीत काह� बाबींवर�ल अ$त)रpत खचा�मुळे लाभ 

Gयय गुणो1तरात घट झाल� �यासाठH �शासकOय माPयतेम?ये ततृीय सुधारणा 

आवRयक होती.  

पूणा� �क	पा6या बाबतीत उ1तर /वीकाय� नाह� कारण 28.03.2016 ते 

06.08.2021 या कालावधीत लाभ Gयय गुणो1तर 1.5 6या खाल� अस	याने 

�क	प अGयवहाय� आहे. हरणघाट �क	पाम?ये, �क	पा6या लाभ(ेCाम?ये पीक 

पwतीनुसार सुच2वले	या 2पकांची लागवड के	याचा कोणताह� पुरावा नाह�. 

वाघोल�बुट� �क	पात ततृीय सुधा)रत �शासकOय माPयते6या (05.03.2018) 

वेळी �क	प अGयवहाय� असतानाह� मंजुर� दे;यात आल� होती.  

2.2.2 �सचंन )मता �न�मIती, वा1त2वक �न�मIती आ�ण 5याचा वापर यांच े

लaय  

�सचंन (मता $न�म�ती आ=ण 1या6या उपयोगासाठH �1येक �क	पाम?ये ल�य 

$निRचत कर;यात आले होते. �क	पां6या एकूण उ89:टां6या पूत�तेसाठH हे 

                                                           

12 गोसीखुद� �सचंन �क	प  
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ल�य सा?य करणे $नणा�यक होते. 2014-15 ते 2020-21 या कालावधीसाठH 

$नवडले	या सहा �क	पां6या बाबतीत �सचंन (मते6या $न�म�तीसाठH $निRचत 

केलेले ल�य वा/त2वक $न�म�त �सचंन (मता आ=ण शतेकs यांFवारे अ$ंतमतः 

वापरलेल� �सचंन (मता खाल�ल�माणे आहेः  

त.ता 2.2.2: �सचंन )मता- लिaयत �न�मIती, वा1त2वक �न�मIती आ�ण उपयोग 

अनु  

<ं. 

�क�पाचे नाव �न�मIतीचे 

लaय 

(हे.टर) 

वा1त2वक 

�न�मIती 

(हे.टर) 

�न�मIतीतील अंतर उपयोग 

(हे.टर) 

वा1त2वक 

�न�मIती 

आ�ण 

उपयोग 

यामधील 

अंतर 

(हे.टर) 

वा1त2वक 

�न�मIती3या 

तुलनेत 

�सचंन 

)मते3या 

उपयोगाची 

ट.केवार(  

(हे.टर) (ट.के) 

1 आंधळी  2322 1350 972 41.86 0 ते 

451 

899 ते 

1350 

0 ते 33.40 

2 2पपंळगाव (ढाले) 3384 1910 1474 43.56 0 ते 

1302 

608 ते 

1910 

0 ते 68.17 

3 पूणा�  10040 7530 2510 25.00 1166 त े

3238 

4292 ते 

6364 

15.48 

ते43.00 

4 हरणघाट उपसा 

�सचंन योजना  

5842 4820 1022 17.49 2230 ते 

2472 

2348 ते 

2590 

46.27 ते 

51.29 

5 सmnयाटोला 

उपसा �सचंन 

योजना 

11733 11358 375 3.20 7655.62 

ते 9761 

1597.00 ते 

3354.38 

67.40 ते 

85.94 

6 वाघोल�बुट�  

उपसा �सचंन 

योजना 

5505 4542 963 17.49 2158 ते 

3500 

1042 ते 

2384 

47.51 ते 

77.06 

/Cोत : संबं�धत 2वभागांनी 8दलेल� मा8हती 

वर�ल तp1यावZन असे 8दसून येते कO, �सचंन (मते6या $न�म�तीच े उ9ी:ट 

सहापैकO एकाह� �क	पात सा?य होऊ शकले नाह�. �सचंन (मतेची अदंािजत 

$न�म�ती आ=ण वा/त2वक $न�म�ती यांमधील अतंर 3.20 ते 43.56 

टppयांपयVत होत.े तसेच, वा/त2वक $नमा�ण केले	या �सचंन (मतेचा उपयोग 

असमाधानकारक होता आ=ण 2014-15 ते 2020-21 कालावधी दरjयान तो 

शूPय ते 85.94 टppयांदरjयान होता. तसेच, 2पपंळगाव (ढाले) आ=ण पूणा� 

�क	पांम?ये �सचंन (मते6या $न�म�तीच ेआ=ण 1या6या उपयो�गतेच ेल�य पूण� 

झाले नGहते. �शवाय, दोPह� �क	प अनुAमे 25 आ=ण 26 वषाVपासून सु� 

होऊन अFयापह� अपूण� आहेत. आंधळी आ=ण वाघोल�बुट� �क	पांतील कालवा 

�णाल�ची देखभाल $नकृ:ट अस	याने प%र3छेद 3.1.2 म?ये चचा� के	या�माणे 

1याचा प)रणाम कालGयाFवारे पाणी सोड;यावर झाला. 1यामुळे $न�म�त �सचंन 

(मतेचा उपयोग कमी झाला.  
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आंधळी �क	पात लाभ(ेCाम?ये कालGयाFवारे �सचंन कर;यात आले 

नस	यामुळे शतेकर� /वखचा�ने आ=ण /वGयव/थेने धरणातील पाणी उचलत 

होते. 2पपंळगाव (ढाले) �क	पाम?ये धरणात साचले	या पा;याचा उपसा 

लाभेतर (ेCातील शतेकs यांकडून कर;यात येत होता. तथा2प, या �क	पांच े

2वभाग, $नमा�ण केले	या �सचंन (मतेचा उपयोग कर�त अस	याच े दश�2वत 

होत,े जे चकुOच े होते कारण कालवा �णाल�Fवारे पाणी पुरवठा केला जात 

नGहता. आंधळी आ=ण 2पपंळगाव (ढाले) �क	पांम?ये $नमा�ण केले	या �सचंन 

(मतेचा उपयोग न के	यामुळे या �क	पांवर अनुAमे ` 17.92 कोट� आ=ण 

` 111.46 कोट� झालेला खच� Gयथ� होता.  

रा�य शासनान े नमूद केले (नोGहKबर 2021) कO आंधळी आ=ण 2पपंळगाव 

(ढाले) �क	पांम?ये शतेकs यां6या 2वरोधामुळे आ=ण भूसंपादना6या सम/यांमुळे 

कालGयाची कामे खोळंबल� होती आ=ण शतेकs यांना जलाशयातून पाणी 

उचल;याची परवानगी देऊन �सचंन केले गेले. पूणा�म?ये 7530 हेpटरची 

लि�यत �सचंन (मता �1य(ात $नमा�ण कर;यात आल� आ=ण चतुथ� सुधा)रत 

�शासकOय माPयतेनुसार लाभ(ेC 1900 हेpटर ने वाढ2व;यात आले. ह� 

अ$त)रpत �सचंन (मता rडसKबर 2023 पयVत $नमा�ण केल� जाईल. हरणघाट 

उपसा �सचंन योजनेम?ये 5842 हेpटरची लि�यत �सचंन (मता $नमा�ण 

कर;यात आल� होती. �सचंन (मतेचा उपयोग आ=ण उ1पादनाचे मू	य 

वाढ2व;यासाठH शतेकs यांना दबुार 2पके घे;यास �व1ृत केले जात होते. वष� 

2019-20 आ=ण 2020-21 दरjयान सmnयाटोला उपसा �सचंन योजनेम?ये, 

�1येक वषB खर�प हंगामात उपसा �सचंन योजनेFवारे �सचंन 7974 हेpटर होते 

आ=ण उ:ण हवामान हंगामात ते अनुAमे 2374 हेpटर आ=ण 2609 हेpटर 

होते. 1यामुळे �सचंन (मतेम?ये ल(णीय वाढ झाल�. वाघोल�बुट� उपसा �सचंन 

योजनेम?ये 5505 हेpटरची लि�यत �सचंन (मता पूण�तः सा?य कर;यात 

आल� होती. तथा2प, �सचंन (मतेचा उपयोग आ=ण उ1पादनाचे मू	य 

वाढव;यासाठH शतेकs यांना दबुार 2पके घे;यास �व1ृत केले जात होते.  

हे उ1तर माPय नाह� कारण पूणा� �क	पात लि�यत आ=ण $न�म�त �सचंन 

(मतेम?ये फरक होता. हरणघाट आ=ण वाघोल�बुट� �क	पां6या बाबतीत 

लि�यत �सचंन (मता $नमा�ण के	या6या समथ�नाथ� शासनाने कागदपC ेसादर 

केल� नाह�त. सmnयाटोला �क	पा6या बाबतीत 2वभागाFवारे �दान केले	या 

�सचंना6या मुलभूत मा8हती म?ये भूप:ृठ �सचंन आ=ण इतर �सचंन /Cोत जसे 

2वह�र, नद�, नाले इ1याद�ं मधनू 8दले जाणारे �सचंन समा2व:ट आहे. �सचंनाच े

ल�य आ=ण $न�म�त �सचंन (मता यां6या तुलनते �क	पातून �दान केले	या 

कालGयाFवारे �1य( भूप:ृठ �सचंन फारच कमी होते.  
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�शफारस 4: कालवा �णाल(/��तबंधा5मक कामां3या देखभाल(ला �ाधा]य 
देऊन अदंािजत �सचंन )मता साXय करावी. 

 

2.2.3 लाभ)ेJामXये �सचंन आ�ण लागवड 

$नवडक �क	पां6या �क	प अहवालांनुसार, हंगामांम?ये आवRयक पाणी 

संबं�धत �क	पातून उपलNध होऊ शकते. 1यानुसार, लागवडीसाठH �सचंन 

सु2वधा उपलNध कZन 8दल� जाईल. अ�भलेzयां6या तपासणीत असे 8दसून 

आले कO, सव� सहा �क	पांम?ये हंगामात (खर�प/रNबी/उ:ण हवामान) लि�यत 

(ेCा6या �सचंनात फारच कमतरता होती. 2014-15 ते 2020-21 या 

कालावधीत वेगवेगtया हंगामात �दान केलेले �क	प-$नहाय �सचंन 

प%र�श"ट II म?ये दश�2वले आहे. 1यावर�ल लेखापर�(ा $नर�(णे खाल�ल�माणे 

आहेत:  

आंधळी – खर�प आ=ण रNबी हंगामात 1723 हेpटर जमीन �स�ंचत 

कर;यासाठH या �क	पाची रचना केल� होती. तथा2प, धरणात पा;याची 

उपलNधता असूनह� (2016-17 आ=ण 2018-19 वगळता) कालGया6या अपूण� 

कामामुळे, 2014-15 ते 2020-21 या कालावधीत शतेकर� /वतःची Gयव/था 

कZन धरणातून पाणी उचलत होते.  

2पपंळगाव (ढाले) - खर�प आ=ण रNबी हंगामात सहा गावांम?ये 2400 हेpटर 

जमीन �स�ंचत कर;यासाठH या �क	पाची रचना कर;यात आल� होती. 

शतेकs यांचा 2वरोध, भूसंपादन कर;यात 2वलंब आ=ण अपूण� 2वतरकांच े जाळे 

यामुळे 3384 हेpटर लि�यत �सचंन (मते6या तुलनेत केवळ 1910 हेpटर 

�सचंन (मता $न�म�ल� गेल�. असे $नदश�नास आले कO 2020-21 पयVत 

�क	पा6या लाभ(ेCाम?ये लाभा�याVना कालGयाFवारे कोणतेह� भूप:ृठ �सचंन 

�ाQत झाले नाह�. �क	पा6या लाभ(ेCाम?ये नसले	या शतेकs यांनी धरणात 

साठले	या पा;याचा वापर /वतः केला. 

पूणाI - खर�प आ=ण रNबी हंगामात 6275 हेpटर जमीन �स�ंचत कर;यासाठH 

|या �क	पाची रचना कर;यात आल� होती. अपूण� 2वतरण जाtयांमुळे 

2014-15 ते 2020-21 या कालावधीत वा/त2वक �सचंन केवळ 1166 हेpटर 

(2020-21 म?ये) आ=ण 3238 हेpटर (2016-17 म?ये) दरjयान होते.  

हरणघाट – वैनगंगा नद�तून वा2ष�क 41.57 दशल( घनमीटर (�ममी3) 

पा;याचा उपसा कZन $तनह� हंगामात 3651 हेpटर जमीन �स�ंचत करणे हे 

या �क	पाच ेउ89:ट होते. असे $नदश�नास आले कO 2014-15 ते 2020-21 

या कालावधीत केवळ खर�प हंगामात 2412 हेpटर (2019-20 म?ये) त े
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2454 हेpटर (2018-19 म?ये) �सचंन आ=ण रNबी व उ:ण हवामान हंगामात 

�सचंन कर;यात 2वभाग अपयशी ठरला.  

सZ[याटोला – हा �क	प बावनथडी नद�तून वा2ष�क 65.30 �ममी3 पा;याचा 

उपसा कZन $तनह� हंगामात 9025 हेpटर जमीन �स�ंचत करणार होता.  

अ�भलेzयां6या तपासणीत असे उघडकOस आले कO, शतेकs यांकडून मागणी 

असूनह� रNबी आ=ण उ:ण हवामान या दोPह� हंगामात �सचंन पुरव;यात 

2वभाग अपयशी ठरला.  

वाघोल(बुट( - वैनगंगा नद�तून वा2ष�क 24.42 �ममी3 पा;याचा उपसा कZन 

सव� हंगामात 3441 हेpटर जमीन �स�ंचत करणे हे या �क	पाच ेउ89:ट होते. 

अ�भलेzयां6या तपासणीत असे 8दसून आले कO, 2014-15 ते 2020-21 

दरjयान रNबी आ=ण उ:ण हवामान हंगामात पा;याचा पुरवठा कर;यात 2वभाग 

अपयशी ठरला. jहणजेच केवळ खर�प हंगामातच �सचंन केले गेले आ=ण 

2014-15 त े2020-21 दरjयान वा/त2वक लागवडीखाल�ल (ेC 2158 हेpटर 

(2016-17 म?ये) ते 2703 हेpटर (2017-18 म?ये) दरjयान होते.  

यावZन असे 8दसून येत ेकO, या �क	पां6या लाभ(ेCामधील लागवड 1यां6या 

स2व/तर �क	प अहवालाम?ये दश�2व	यानुसार सव� हंगामात पूण� (मतेनसुार 

नGहती.  

शासनाने आंधळी, 2पपंळगाव (ढाले), वाघोल�बुट� आ=ण हरणघाट �क	पातील 

लेखापर�(ण $नर�(णे /वीकारल� (नोGहKबर 2021). पूणा� �क	पा6या बाबतीत, 

असे नमूद केले कO शेतकs यां6या मागणीनुसार खर�प आ=ण रNबी हंगामात 

�सचंन �दान कर;यात आले होते आ=ण 6275 हेpटर पैकO 5417 हेpटर 

वा/त2वक �सचंन होते, जे जा/तीत जा/त होते. सmnयाटोला �क	पात संपूण� 

हंगामात �सचंनाची Gयव/था कर;यात आल�. 

उ1तर /वीकाय� नाह�, कारण सmnयाटोला �क	पा6या बाबतीत भूप:ृठ 

�सचंनाGय$त)रpत इतर /Cोतांकडून �सचंन देखील समा2व:ट आहे. पूणा� 

�क	पा6या बाबतीत लि�यत �सचंन आ=ण कालGयांFवारे 8दले जाणारे 

वा/त2वक �सचंन याम?ये फरक होता.  

2.2.4 पीक पbती 

पा;याची उपलNधता, 2वFयमान पीक पwती, हवामानाची प)रि/थती, मातीच े

/वZप, भूजल प)रि/थती, आध$ुनक शतेीच ेतंC, अJयास आ=ण संशोधन असे 

2व2वध मापदंड 2वचारात घेऊन �क	पातील पीकपwतीचा $नण�य घे;यात आला. 

2पकांची 2व2वधता आ=ण लागवडीयो�य (ेCा6या संदभा�त स2व/तर �क	प 
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अहवालानुसार $नवडक �क	पांची लाभ(ेCांतग�त पीक पwती प%र�श"ट III म?ये 
दश�2वल� आहे.  

लेखापर�(णात असे $नदश�नास आले कO, $नवडक �क	पां6या लाभ(ेCाखाल�ल 

वा/त2वक पीक पwती ह� पीकां6या 2व2वधते6या आ=ण लागवडीयो�य (ेCा6या 

~:ट�ने स2व/तर �क	प अहवालाम?ये �/ता2वत केले	या पwतीपे(ा वेगळी 

होती. संबं�धत �क	प 2वभागांतग�त तालुका कृषी काया�लयांमधील 

अ�भलेzयां6या तपासणीत असे $नदश�नास आले कO रNबी आ=ण उ:ण हवामान 

हंगामातील �क	पां6या लाभ(ेCातील लागवड खर�प हंगामातील लागवडी6या 

तुलनेत खपूच वाईट होती कारण जलसंपदा 2वभागाFवारे या दोPह� हंगामात 

�सचंन सु$निRचत केले नGहते. �शवाय, रNबी आ=ण उ:ण हवामान हंगामात 

कालGयाFवारे �सचंन उपलNध नस	यामुळे या हंगामातील लागवड शतेकs यांनी 

/वतः6या /Cोतातून केल�. स2व/तर �क	प अहवालाम?ये �/ता2वत केलेल� 

पीक पwती आ=ण �क	पा6या लाभ(ेCात �ामुzयाने अनुसरलेल� पारंपा)रक 

2पके त.ता 2.2.4 म?ये दश�2वल� आहेत.  

त.ता 2.2.4: स2व1तर �क�प अहवालामXये �1ता2वत पीक पbती आ�ण �ामुcयाने 

अनुसरलेल( पारंपा%रक 2पके 

अनु 

<. 

�क�पाच ेनाव स2व1तर �क�प अहवालामXये �1ता2वत 

पीक पbती 

�ामुcयाने अनुसरलेल( 

पारंपा%रक 2पके 

1. आंधळी दोन हंगाम – �मरची, कापूस  

खर�प - एचवाय बाजर�, भुईमूग, डाळी 

(यूआय), 8हरवे खत, भा�या, कांदे, एचवाय 

�वार�, एचवाय मका आ=ण भुईमूग (यूआय) 

रNबी – गहू, एचवाय मका, एचवाय �वार�, 

भा�या, कांदे, चारा, हरभरा आ=ण बाजर�.  

खर�प आ=ण रNबी 

हंगामात इतर 

पीकांGय$त)रpत बाजर� 

आ=ण �वार� 

2. 2पपंळगाव 

(ढाले) 

दोन हंगाम – �मरची आ=ण एलएस कापूस 

खर�प – एचवाय �वार�, खर�प बाजर�, 

भुईमूग, सूय�फूल, भाजी, डाळी, बाजर�, 

खर�प एचवाय �वार� आ=ण कडवळ 

पाठपुरावा 2पके – एचवाय गहू, रNबी भा�या, 

एचवाय �वार�, हरभरा आ=ण सूय�फूल 

रNबी हंगामात सोयाबीन, 

तूर आ=ण उडीद आ=ण 

खर�प हंगामात �वार� 

आ=ण गहू  

3. पूणा�  दोन हंगाम – एलएस कापूस आ=ण �मरची 

खर�प – एचवाय �वार�, पेरसाळ, भुईमूग 

आ=ण डाळी 

पाठपुरावा 2पके – गहू, हरभरा, तलेIबया 

आ=ण भा�या  

खर�प हंगामात एचवाय 

�वार�, डाळी आ=ण 

सोयाबीन आ=ण रNबी 

हंगामात हरभरा आ=ण 

गहू 
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अनु 

<. 

�क�पाच ेनाव स2व1तर �क�प अहवालामXये �1ता2वत 

पीक पbती 

�ामुcयाने अनुसरलेल( 

पारंपा%रक 2पके 

4. हरणघाट खर�प – एचवाय धान, एलवाय धान, 

भुईमूग, खर�प भा�या (दोन हंगामी), 

�मरची, ऊस, बागायती 2पके, खर�प डाळी 

आ=ण 8हरवा चारा 2पके 

पाठपुरावा 2पके - 8हरवे खत पीकानंतर गहू, 

रNबी एचवाय �वार�, रNबी भा�या, 

धानानंतर हरभरा, वाटाणा कडधाPये, 

उPहाळी धान आ=ण 8हरवा चारा 

खर�प हंगामात धान 

आ=ण तूर आ=ण रNबी 

हंगामात हरभरा आ=ण 

लाखोळी 

5. सmnयाटोला बारमाह� 2पके – ऊस 

खर�प – धान, भा�या आ=ण डाळी 

रNबी – गहू, सूय�फूल, भा�या आ=ण हरभरा  

खर�प हंगामात धान 

आ=ण रNबी हंगामात 

कोणतीह� 2पके नाह�  

6. वाघोल�बुट� बारमाह� 2पके – ऊस आ=ण बागायती 2पके 

दोन हंगाम – �मरची  

खर�प हंगामी – एचवाय धान, एलवाय धान, 

भुईमूग, खर�प भा�या, डाळी आ=ण 8हरवा 

चारा 2पके 

रNबी – 8हरवा चारा पीकांनंतर गहू, एचवाय 

�वार�, रNबी भा�या आ=ण धान नंतर 

हरभरा आ=ण उटाणा डाळीं (यूट�)  

उ:ण हवामान 2पके – खर�प धान आ=ण 

8हरवा चारा नंतर उPहाळी धान  

खर�प हंगामात धान 

आ=ण �वार� आ=ण रNबी 

हंगामात कोणतीह� 2पके 

नाह�  

तथा2प, स2व/तर �क	प अहवालाम?ये नमूद के	या�माणे पीक पwतीम?ये 

कोणताह� बदल झालेला नाह�. �क	पा6या लाभ(ेCातील शतेकs यांनी खाCीशीर 

पा;याअभावी पारंपा)रक 2पकांची लागवड सुZ ठेवल�.  

कृषी 2वभागाने व/तुि/थती /वीकारल� आ=ण �1येक �क	पा6या स2व/तर 

�क	प अहवालांम?ये नमूद के	या�माणे वष�भर �सचंनासाठH खाCीशीर 

पाणीपुरवठा कर;यात जलसंपदा 2वभागाला अपयशी ठर2वले. �क	पां6या 

स2व/तर �क	प अहवालाम?ये नमूद मंजूर पीक पwतीचा अवलंब कर;याची 

जोखीम घे;यास शतेकर� संकोचले, असेह� 1यात नमूद कर;यात आले आहे. 

शासनाने नमूद केले (नोGहKबर 2021) कO, आंधळी आ=ण 2पपंळगाव (ढाले) 

�क	पांम?ये अपूण� कालवा 2वतरण जाtयांमुळे लाभ(ेCाम?ये �सचंन सा?य 

झाले नाह�, 1यामुळे शतेकs यांनी पारंपा)रक पीक पwतीचा अवलंब केला. पूणा� 

�क	पात सव� हंगामात �सचंनाची Gयव/था कर;यात आल� असून आता 

�क	पा6या लाभ(ेCाम?ये संCी, केळी, कांदा व हळद या 2पकांची लागवड 

कर;यात येत होती. हरणघाट आ=ण वाघोल�बुट� उपसा �सचंन योजनेम?ये 



भूप"ृठ �सचंनातील प%रणामांवर �न"पादन लेखापर()ण 

24 

स2व/तर �क	प अहवाल तयार करताना जा/तीत जा/त �सचंन (मता तयार 

कर;याचा 2वचार कर;यात आला व पा;याची उपलNधता आ=ण माती6या 

�कारावर आधा)रत पीक पwती $निRचत कर;यात आल� होती. तथा2प, 

वा/त2वक योिजत पीक पwतीच ेपालन कर;यास शतेकर� तयार नGहत.े रोख 

2पकांकड े वळ;यासाठH आ=ण 1यांची सामािजक आ=ण आ�थ�क ि/थती 

वाढव;यासाठH शतेकs यांना एकापे(ा जा/त हंगामात 2पके घे;यास �व1ृत आ=ण 

�श'(त केले जात होते. सmnयाटोला उपसा �सचंन योजना �क	पा6या बाबतीत 

शतेकर� लाभ(ेCाम?ये धानाची लागवड करत होते आ=ण इतर 2पकांची लागवड 

कर;यास इ6छुक नGहत.े माC 1यांना रNबी 2पकांची लागवड कर;याब9ल 

पटवून दे;याच े�य1न सुZ होते. 

वर�ल बाबीं6या ~:ट�ने हरणघाट, पूणा�, सmnयाटोला आ=ण वाघोल�बुट� 

�क	पां6या बाबतीत स2व/तर �क	प अहवालाम?ये दश�2व	यानुसार 

हंगामांम?ये खाCीशीर �सचंन �दान कर;यात 2वभाग अपयशी ठरला. 

अशा�कारे, स2व/तर �क	प अहवालांम?ये नमूद केले	या पीक पwतीनुसार 

2पके घे;याची जोखीम घे;यास शतेकर� तयार नGहते.  

�शफारस 5: �सचंन �क�पांमXये नमूद के�या�माणे पीक पbतीमXये 
आवQयक बदलांच े �नयोजन आ�ण अमंलबजावणी कर*यासाठ0 शासनाने 
जलसंपदा 2वभाग आ�ण कृषी 2वभाग यां3यात सम]वय साधावा.  

 

2.2.5 स2व1तर �क�प अहवालात नमूद केले�या वा2षIक लाभाची साXयता  

कK L�य जल आयोगा6या माग�दश�क त1वांनुसार वा2ष�क लाभां6या घटकांम?ये 

�सचंनाच े लाभ13, म1/यपालन, पशुपालन, जल2वFयुत, पाणलोट (ेC उपचार 

आ=ण कालGया6या @कनाs यावर व(ृारोपण समा2व:ट आहे. लाभ Gयय 

गुणो1तराची गणना कर;यासाठH वा2ष�क लाभाचा �मुख घटक कृषी उ1पादन 

आहे. �1येक �क	पातील कृषी उ1पादना6या लाभाची सा?यता त.ता 2.2.5 

म?ये दश�2वल� आहे:  

                                                           

13 $नGवळ �सचंन लाभ jहणजे �क	प-पूव� प)रि/थतीत �सचंन करावया6या (ेCातील कृषी 

उ1पादना6या $नGवळ मू	यातील आ=ण �सचंन �क	प पूण� झा	यानंतर 1या (ेCातील कृषी 

उ1पादनाच े$नGवळ मू	याचा फरक. 
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त.ता 2.2.5 : कृषी उ5पादना3या लाभा3या साXयतेच े2ववरण 

अनु.<ं. �क�पाचे नाव मूळ �शासक\य 

मा]यता  

(मWहना-वषI) 

सुधा%रत �शासक\य मा]यतेनुसार कृषी उ5पादनांच ेमू�य 

नवीनतम सुधा%रत 

�शासक\य 

मा]यता/Wदनांक 

अंदािजत/ 

�नRवळ मू�य  

(₹ कोट( ंमXये) 

वा1त2वक मू�य14 

(₹ कोट( ंमXये) 

1. आंधळी  ए2�ल 1977 �थम/फेvुवार� 

2004 

3.20 �क	पातून �सचंन 

नाह� 

2. 2पपंळगाव 

(ढाले)  

जून 1994 ततृीय/माच� 2010 12.17 �क	पातून �सचंन 

नाह� 

3. पूणा�  जुलै 1994 ततृीय/माच� 2016 32.49 15.37 

4. हरणघाट  फेvुवार� 1996  �थम/जानेवार� 

2002 

13.36 8.77 

5. सmnयाटोला  मे 1995 ततृीय/ए2�ल 2016 39.89 29.29 

6. वाघोल�बुट�  नोGहKबर 1993  ततृीय/माच� 2018 39.33 18.34 

/Cोत : संबं�धत 2वभागांनी 8दलेल� मा8हती  

वर�ल तpता असे दश�2वतो कO, कृषी उ1पादना6या अदंािजत आ=ण �1य(ात 

�मळाले	या मू	याम?ये मोठH तफावत होती. तसेच, स2व/तर �क	प अहवालात 

$नयोिजत केले	या �सचंना6या अभावामुळे खाल� 8दले	या तपशीलानुसार पीक 

उ1पादन वाढवता आले नाह�: 

आंधळी – �थम सुधा)रत �शासकOय माPयतेम?ये िज	हा अधी(क कृ2ष 

अ�धकार�, पुणे यां6या पCा6या आधारे आ=ण 1999-2000 6या शतेमाला6या15 

@कंमती6या आधारे �क	पा6या लाभ(ेCाम?ये कृषी उ1पादनातून ` 3.20 कोट� 

$नGवळ वा2ष�क लाभ प)रकि	पत कर;यात आला. तथा2प, 2014-15 ते 

2020-21 या कालावधीत कालGयाFवारे पाणी उपलNध कZन दे;यात आले 

नाह�. प)रणामी, 1या कालावधीत कृषी उ1पादनातून $नGवळ लाभ झाला नाह�. 

2पपंळगाव (ढाले) – ततृीय सुधा)रत �शासकOय माPयतेनुसार �क	पा6या 

लाभ(ेCाम?ये कृषी उ1पादनाचा $नGवळ वा2ष�क लाभ ` 12.17 कोट� होता. 

परंतु कालGयांFवारे �सचंनासाठH पाणी उपलNध न कZन 8द	याने कृषी 

                                                           

14 उपसा �सचंन योजने6या बाबतीत जल लेखा तयार कर;यात आला नाह� आ=ण $नGवळ 

लाभ काढ;यात आला नाह�. हरणघाट, सmnयाटोला आ=ण वाघोल�बुट� उपसा �सचंन 

�क	पां6या बाबतीत वा/त2वक मू	य हे स2व/तर �क	प अहवाल/सुधा)रत �शासकOय 

मंजुर�नुसार कृषी उ1पादनाच ेमू	य आ=ण उ1पा8दत न केले	या 2पकांच ेमू	य (खर�प सोडून 

इतर हंगामात) यां6यातील फरक आहे. पूणा�6या बाबतीत वा/त2वक मू	य वा2ष�क जल 

लेzयातून �ाQत झाले.  
15 कृषी उ1पादनाच े$नGवळ लाभ = �सचंनानंतर कृषी उ1पादनाची @कंमत - �सचंनापूवB कृषी 

उ1पादनाची @कंमत.  
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उ1पादनातून $नGवळ लाभ �मळाला नाह� कारण धरणात साठलेले पाणी 

लाभेतर (ेCातील शतेकर� उचलत होते. 

पूणाI – ततृीय सुधा)रत �शासकOय माPयतेम?ये (माच� 2016) �क	पानंतर6या 

कालावधीत कृषी उ1पादनाच े वा2ष�क मू	य ` 32.49 कोट� प)रकि	पत केले 

होते. असे $नदश�नास आले कO, सुधा)रत �शासकOय माPयतेम?ये प)रकि	पत 

के	या�माणे पेरसाळ, �मरची आ=ण भुईमूगाच ेउ1पादन �सचंना6या अभावामुळे 

झाले नाह� आ=ण तp1याम?ये दश�2व	यानुसार कृषी उ1पादनाच े वा/त2वक 

मू	य खपूच कमी jहणजे ` 15.37 कोट� होत.े  

हरणघाट – �थम सुधा)रत �शासकOय माPयतमे?ये (जानेवार� 2002) कृषी 

उ1पादनाच ेवा2ष�क मू	य ` 13.36 कोट� प)रकि	पत कर;यात आले होते. असे 

$नदश�नास आले कO, सुधा)रत �शासकOय माPयतेम?ये प)रकि	पत केलेल� ऊस 

आ=ण इतर पाठपुरावा 2पके �सचंना अभावी उ1पा8दत झाल� नाह�त 1यामुळे 

कृषी उ1पादनाच ेवा/त2वक मू	य केवळ ` 8.77 कोट� होते.  

सZडयाटोला – ततृीय सुधा)रत �शासकOय माPयतेम?ये (ए2�ल 2016) कृषी 

उ1पादनाच ेवा2ष�क मू	य ` 39.89 कोट� प)रकि	पत कर;यात आले होते. असे 

$नदश�नास आले कO, सुधा)रत �शासकOय माPयतेम?ये प)रकि	पत के	यानुसार 

रNबी आ=ण बारमाह� 2पके �सचंना अभावी उ1पा8दत झाल� नाह�त आ=ण 

1यामुळे अनुमा$नत मू	या6या तुलनेत कृषी उ1पादनाच ेवा/त2वक मू	य खपूच 

कमी (` 29.29 कोट�) होते.  

वाघोल(बुट( – ततृीय सुधा)रत �शासकOय माPयतेम?ये (माच� 2018) कृषी 

उ1पादनाच े वा2ष�क मू	य ` 39.33 कोट� प)रकि	पत केले होते. असे 

$नदश�नास आले कO, रNबी आ=ण उ:ण हवामानासाठH सुधा)रत �शासकOय 

माPयतेम?ये प)रकि	पत 2पके �सचंना6या अभावी उ1पा8दत झाल� नाह�त 

आ=ण 1यामुळे कृषी उ1पादनाच ेवा/त2वक मू	य केवळ ` 18.34 कोट� होते. 

शासनाने नमूद केले (नोGहKबर 2021 आ=ण rडसKबर 2021) कO, आंधळी आ=ण 

2पपंळगाव (ढाले) 6या बाबतीत शतेकs यांना कालGयाFवारे �सचंनाची Gयव/था 

कर;यात आल� नGहती परंतु जलाशयातून पाणी उचल;याची परवानगी दे;यात 

आल�. पूणा�6या बाबतीत वा2ष�क लाभ jहणजे 2014-15 ते 2019-20 पयVत 

कृषी खच� ` 9.28 ते ` 35.20 कोट� दरjयान होता. हरणघाट6या बाबतीत 

2017-18 ते 2020-21 म?ये केले	या वा/त2वक �सचंना6या तुलनेत 

2वभागाFवारे गणना केलेला वा/त2वक लाभ ` 11.57 कोट� ते ` 22.37 

कोट�ं6या दरjयान होता. सmnयाटोला उपसा �सचंन योजने6या बाबतीत 

शतेकs यांकडून रNबी आ=ण उ:ण हवामान हंगामात �सचंना6या मागणीतील 
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कमतरतेमुळे �(े2पत आ=ण वा/त2वक पीक उ1पादनाम?ये तफावत होती. सव� 

हंगामांम?ये भर�व कृषी उ1पादन कZन वा2ष�क लाभ �ाQत झालेत. वाघोल�बुट� 

उपसा �सचंन योजने6या बाबतीत 2017-18 पासून 2020-21 पयVतचा वा2ष�क 

लाभ ` 12.90 कोट� आ=ण ` 21.16 कोट�ं6या दरjयान होता.  

शासनाच े उ1तर माPय नाह� कारण आंधळी आ=ण 2पपंळगाव (ढाले) �क	प 

लाभ(ेCात कालGयाFवारे भूप:ृठ �सचंन �दान कर;याच े $नयोिजत होते, जे 

�दान केले गेले नाह�. �क	पां6या लाभ(ेCाम?ये �क	पा6या जलाशयातनू 

पाणी उचलून �सचंन �दान कर;यात आले नाह�. 1यामुळे या दोन �क	पांम?ये 

भूप:ृठ �सचंनाFवारे कोणतेह� $नGवळ वा2ष�क लाभ सा?य झाले नाह�त. उव�)रत 

चार �क	पां6या बाबतीत (हरणघाट उपसा �सचंन योजना, सmnयाटोला उपसा 

�सचंन योजना, वाघोल�बुट� उपसा �सचंन योजना आ=ण पूणा�) स2व/तर �क	प 

अहवालाम?ये �(े2पत के	या�माणे अपे'(त लाभ �ाQत झाले नाह�त.  

अशा�कारे, सव� �क	पांम?ये 2व2वध 2पकांच े उ1पPन आ=ण वा2ष�क आ�थ�क 

लाभ सा?य झाला नाह� कारण स2व/तर �क	प अहवालाम?ये कि	प	या�माणे 

शतेकs यांना �सचंनासाठH आवRयक पाणी पुरवठा केला गेला नाह�. 

�शफारस 6: शासनाने हे सु�निQचत करावे क\ �क�पांना मंजुर( दे*यापूव> 
योOय सवe)ण केले गेले आहे, जेणेकfन अपेg)त लाभhयाVना वेळेत आ�ण 
iकफायतशीर %र5या लाभ �दान केले जातील.  

 

�न"कषI  
 

�नवडक �क�पां3या अपेg)त प%रणामां3या साXयतेवर अनेक घटकांमुळे 
��तकूल प%रणाम झाला. जलसंपदा 2वभागाने �क�पांसाठ0 पा*याची उपल,धता 
आ�ण आंतर-राKय पैलंूबाबत कE F(य जल आयोगाची मंजुर( घेतलेल( नाह(. 
�क�पांचा पूणIता कालावधी द(घI होता तर( एकह( �क�प वेळेत पूणI झाला 
नाह(. �शासक\य मा]यते3या अनेक सुधारणांमुळे बांधकामाचा टlपा लांबला 
आ�ण iकंमतीत ल)णीय वाढ झाल(. या सवI घटकांचा प%रणाम �क�प वेळेवर 
पूणI न हो*यावर झाला.  

�नवडक सहा �क�पांपैक\ कोण5याह( �क�पात �सचंन )मता �न�मIतीच ेलaय 
गाठता आले नाह(. �5य)ात तयार केले�या �सचंन )मतेचा वापर देखील 
असमाधानकारक होता. प%रणामी, स2व1तर �क�प अहवालामXये �नयोिजत 
के�यानुसार कृषी उ5पादनात वाढ झाल( नाह(.  
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लिaयत )ेJा3या �सचंनात ल)णीय कमतरता हो5या. �क�पां3या 
लाभ)ेJामधील लागवड स2व1तर �क�प अहवालांमXये अदंािजत के�यानुसार 
पूणI )मतेने नRहती. स2व1तर �क�प अहवालामXये �1ता2वत केले�या पीक 
पbतीच ेशतेकm यांनी पालन केले नाह( कारण �सचंना`वारे खाJीशीर पाणी Wदले 
गेले नाह(. �5येक �क�पा3या स2व1तर �क�प अहवालामXये Wद�या�माणे 
हंगामात �सचंनासाठ0 पाणी Wदले गेले नाह(.  


