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�सचंन �क�पांची देखभाल आ�ण मू�यमापन 
 

3.1 देखभाल 

�सचंन संरचना, पं�पग यं�साम�ी इ�या�दचंी यो�य �कारे देखभाल आ�ण 

काय!चालनाक"रता तपशीलवार काय!चालन आ�ण देखभाल माग!दश!क त�वे 

असणे आव'यक आहे. महारा*+ शासना,वारे अथ!संक.पीय तरतूद0तून 

देखभाल0चा खच! भागवला जातो. पुढ0ल प"र4छेदांम6ये चचा! के.या�माणे 

पं�पग यं�साम�ी आ�ण कालवे यां4या देखभाल0तील अनेक कमतरता 

7नदश!नास आ.या. 

3.1.1 पंप आ�ण संबं�धत अ�भले"यांची देखभाल 

उपसा �सचंन योजना �क.पांम6ये 9था�पत यं�साम�ीची 7नय�मत काळजी 

आ�ण देखभाल करणे आव'यक असते. द;ु9ती आ�ण देखभाल04या न<द0 

�व�हत लॉगबुक आ�ण 7नय�मत काय!चालन आ�ण देखभाल04या रिज9टरम6ये 

घेणे आव'यक होते Bयात मागील कामCगर0, सामाDय इDसुलेशन पातळी, 

हवेतील बदलाच े मोजमाप, द;ु9तीचे 9व;प व केले.या द;ु9ती आ�ण इतर 

मह�वाची मा�हती दश!�वणे आव'यक होते. अशा यं�साम�ीची देखभाल 

करणाE या �वभागांनी Fया न<द0 ठेवणे गरजेच ेहोते.  

तीन 1  �क.पांम6ये आव'यक न<द0 न ठेव.यामुळे आIह0 देखभाल0ची 

7नयतका�लकता आ�ण प"रणामकारकता याबाबत4या कोण�याह0 7न*कषा!वर 

पोहच ू शकलो नाह0. तसेच संयुKत भौ7तक पडताळणी दरIयान (नोOहPबर 

2019) आम4या 7नदश!नास आले कU, स<Vयाटोला �क.पाम6ये नऊ पैकU पाच 

पंप काय!रत होते तर उव!"रत चार पंप द;ु9ती4या अभावी बंद होते. वाघोल0बुट0 

�क.पाम6ये आव'यक पाच पंपांऐवजी केवळ चार पंप बस�वZयात आलेत. 

�यापैकU एक पंप स\टPबर 2018 पासून नाद;ु9त आहे.  

शासनाने उ�तर �दले (नोOहPबर 2021) कU, हरणघाट आ�ण वाघोल0बुट0 

�क.पांम6ये �ह9+0शी^स आ�ण लॉगबुKस ठेवZयात आले होते. स<Vयाटोला 

म6ये आव'यकतेनुसार पपं आ�ण यं�साम�ीची 7नय�मत देखभाल केल0 जात 

होती.  

                                                           

1 हरणघाट, स<Vयाटोला आ�ण वाघोल0बुट0 
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हे उ�तर माDय नाह0 कारण �व�हत अ�भलेखे लेखापर0_णाला सादर केले 

नाह0त. तसेच, संयुKत भौ7तक पडताळणी दरIयान स<Vयाटोला आ�ण 

वाघोल0बुट0 येथील काह0 पंप नाद;ु9त अस.याच ेआढळून आले.  

3.1.2 कालवा �णाल)ची देखभाल  

महारा*+ मॅनेजमPट ऑफ इर0गेशन �सि9टIस बाय फाम!स! अॅKट, 2005 4या 

कलम 52(d)(iii) 4या तरतुद0नुसार हंगाम सु; होZयापूवf कालवा �णाल0ची 

देखभाल करणे आव'यक आहे. �यासाठg जलसंपदा �वभागाने कालवे आ�ण 

धरणांची देखभाल करणे आ�ण या कामासाठg वा�ष!क काय!iम तयार करणे 

अपेj_त आहे. हे 7नधा!रण �वभागा4या तांk�क शाखेकड े पाठवले जाते, जे हे 

काम करते. 

सहा �क.पां4या कालवा �णाल04या भौ7तक पडताळणी दरIयान आंधळी आ�ण 

वाघोल0बुट0 उपसा �सचंन �क.पांची कालवा �णाल0 संबंCधत Oयव9थापन 

�वभागां,वारे 7नकृ*टपणे राखल0 अस.याच े7नदश!नास आले.  

आंधळी – �क.प �वभागा4या अCधकाE यांसह �क.पा4या संयुKत भौ7तक 

पडताळणी दरIयान (mडसPबर 2019) सैल दगडी अ9तर0करणाच े काम आ�ण 

�यावर दाट वन9पती 7नदश!नास आ.या. �याच�माणे डावा व उजवा कालवा 

आ�ण �वत"रकांम6येह0 दाट वन9पती आढळून आ.या. खाल0ल छायाCच�ांव;न 

कालवा �णाल0ची कमकुवत देखभाल 7नदश!नास येते.  

छाया�च/ 0. 1  छाया�च/ 0. 2 

  

माण तालु2यातील आंधळी गावा4या मु"य कालवा4या सभोवतीची दाट वन7पती आ�ण जलाशयावर)ल 

सैल अ7तर)करण दश;<वणारे छाया�च/ 1 आ�ण 2 
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छाया�च/ 0. 3 छाया�च/ 0. 4 

  
माण तालु2यातील कालवा *े/ासभोवती वन7पती दश;<वणारे छाया�च/ 3 आ�ण 4 

वाघोल)बुट) – �क.पा4या कालवा �णाल0च ेभौ7तक 7नर0_ण करतांना (स\टPबर 

2019) असे 7नदश!नास आले कU, खाल0ल छायाCच�ांम6ये दश!�व.यानुसार 

मोnया �माणात गाळ साचला आहे आ�ण शाखा कालवा आ�ण �वत"रका अनेक 

�ठकाणी बंद झा.या आहेत.  

छाया�च/ 0. 5 छाया�च/ 0. 6 

 
Aयाहाड गावातील मु"य कालAयाची दयनीय ि7थती दश;<वणारे छाया�च/ 5 आ�ण 6 

 

छाया�च/ 0. 7 छाया�च/ 0. 8 

  
डोनाळा गावातील शाखा कालवा/<वत&रकांचे दयनीय ि7थती दश;<वणारे छाया�च/ 7 आ�ण 8 

26.12.2019

5:15 PM 

26.12.2019

4:54 PM 

25.09.2019

4:47 PM 

24.09.2019

2:17 PM 

25.09.2019

3:28 PM 

25.09.2019

3:28 PM 
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वर0ल छायाCच�ाव;न असे 9प*ट होते कU, कालवा �णाल0 यो�य "रतीन े

राखल0 जात नस.यामुळे कालOयामधनू पाZया4या �वसगा!वर प"रणाम झाला. 

शासनाने नमूद केले (नोOहPबर 2021) कU, धरणाम6ये पाZयाची उपलpधता 

कमी अस.यामुळे आंधळी �क.प कालOयाची देखभाल केल0 गेल0 नाह0. 

वाघोल0बुट0 �क.पाम6ये दरवषf कालवे 9व4छ केले जात होते.  

उ�तर माDय करZयायो�य नाह0 कारण संयुKत भौ7तक पडताळणीच े पुरावे 

(वर0ल छायाCच�ांम6ये दाख�व.या�माणे) यो�य देखभाल0चा अभाव दश!�वतात 

Bयाम6ये लाभ_े�ा4या शवेट4या भागापयqत पाणी पोहचत नाह0, Bयाची पु*ट0 

प&र4छेद 3.2.1 म6ये चCच!.या�माणे लाभाथf सवr_णात देखील करZयात 

आल0 आहे.  

�शफारस 7: शासनाने �क�पाची पं<पगं यं/सामKी आ�ण कालवा �णाल)ची 
Lव&रत आ�ण �भावी देखभाल सु(निMचत करावी.  

 

3.2 मू�यमापन  
 

3.2.1 शतेकर) सवN*णांOवारे �क�पा4या <वतरण योPयतेच ेमू�यमापन  

सहा 7नवडक �क.पां4या लाभ_े�ांतग!त येणाE या शतेकE यांच ेलाभाथf सवr_ण 

लेखापर0_णा,वारे कृषी �वभागा4या �7त7नधींसह करZयात आले, जे खाल0 

त2ता 3.2.1 म6ये तपशीलवार �दलेले आहे.  

त2ता 3.2.1: शेतकQ यां4या लाभाथR सवN*णांचा तपशील 

अनु 

0. 

�क�पाचे नाव लाभ 

*े/ांतग;त 

एकूण 

गावे 

सवN*ण 

केले�या 

गावांची 

सं"या 

सवN*ण 

केले�या 

शेतकQ यांची 

सं"या 

पाTयाची मागणी 

केले�या शेतकQ याचंी 

सं"या (2014-15 ते 

2018-19) 

कालAयाOवारे पाणी 

�मळाले�या 

शेतकQ यांची सं"या 

खर)प रZबी उ$ण 

हवामान 

1. आंधळी  3 3 16 16 0 0 0 

2. �पपंळगाव (ढाले) 6 4 22 22 0 0 0 

3. पूणा! 37 7 39 39 39 39 39 

4. हरणघाट उपसा 

�सचंन योजना  

8 8 29 29 29 0 0 

5. स<Vयाटोला उपसा 

�सचंन योजना  

40 8 24 24 24 0 0 

6. वाघोल0बुट0 

उपसा �सचंन 

योजना  

20 5 28 28 0 0 0 

 एकूण  114 35 158 158 92 39 39 

9�ोतः शेतकE याकंडून �ा\त केलेल0 मा�हती  
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तK�याव;न हे 7नदश!नास येते कU, सवr_ण करZयात आले.या 35 गावांतील 
158 शतेकE यांनी 2014-15 ते 2018-19 या कालावधीत पाZयाची मागणी 

केल0 होती. तथा�प, आंधळी, �पपंळगाव (ढाले) आ�ण वाघोल0बुट0 �क.पात 

येणाE या 12 गावांमधील 66 शतेकE यांना कालOया,वारे पाणी पुरवले नाह0. 

हरणघाट आ�ण स<Vयाटोला �क.पां4या संदभा!त सवr_ण केले.या 16 

गावांमधील 53 शतेकE यांना कालOया,वारे फKत खर0प हंगामात पाणी पुरवले. 

पूणा! �क.पात सवr_ण केले.या सात गावांमधील 39 शतेकE यांना कालOया,वारे 

सव! हंगामात पाणी पुरवठा करZयात आला. 

हरणघाट, पूणा! आ�ण वाघोल0बुट0 �क.पातील लेखापर0_णा4या सवr_णास 

शासनाने (नोOहPबर 2021) सहम7त दश!�वल0. स<Vयाटोला �क.पा4या बाबतीत 

2013-14 ते 2020-21 पयqत 7तनह0 हंगामात �सचंन करZयात आ.याच े

सांगZयात आले. 

स<Vयाटोला �क.पा4या बाबतीत �दलेले उ�तर माDय नाह0 कारण 7तनह0 

हंगामात केले.या �सचंना4या दाOयाम6ये सव! 9�ोतांमाफ! त उदाहरणाथ!, कालवा, 

�व�हर, नद0, नाले इ�या�द �सचंनाचा समावेश होतो तर सवr_ण केवळ 

कालOया,वारे भूप*ृठ �सचंनाशी संबंCधत होते.  

3.2.2 सहभागी �सचंन Aयव7थापन उप0म  

�क.प 7न�म!ती नंतर सहभागी �सचंन Oयव9थापन उपiम राब�वला जातो 

Bयात Oयव9थापन �वभागाकड े�क.प सोपवणे, 7नमा!ण केले.या मालम�तेचा 

यो�य रखरखाव आ�ण Oयव9थापन करZयासाठg पाणी वापर सं9था, कालवा 

स.लागार स�म�या आ�ण समDवय स�म�यांची 9थापना करणे Fयांचा समावेश 

होतो जेणेक;न पाZयाचे यो�य व काय!_म �वतरण होईल आ�ण स�व9तर 

�क.प अहवालांम6ये नमूद के.यानुसार �क.पाची उ�z*टे सा6य होतील. 

आम4या 7नदश!नास आले कU, पाणी वापर सं9था, कालवा स.लागार स�म�या 

आ�ण समDवय स�म�या इ�या�दचंी 9थापना केल0 गेल0 नाह0. �यामुळे पुढ0ल 

प"र4छेदांम6ये चचा! के.या�माणे सहभागी �सचंन Oयव9थापन उपiमाच े

उ�z*ट सा6य झाले नाह0.  

3.2.2.1 पाणी वापर सं7था  

महारा*+ मॅनेजमPट ऑफ इ"रगेशन �सि9टम बाय फाम!स! अॅKट, 2005 नुसार 

राBयातील �सचंन �क.पांसाठg पाणी वापर सं9थांची 9थापना करणे आव'यक 

आहे. �सचंन Oयव9थापन, देखभाल आ�ण कृषी उ�पादकता सुधारZयासाठg 
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साव!ज7नक कालवे �णाल0तून मुबलक �माणात आ�ण यो�य आधारावर पाणी 

पुरवठा करणे, या उ�z*टासह पूण! झालेले सव! �सचंन �क.प पाणी वापर 

सं9थांकड ेह9तांत"रत करणे बंधनकारक आहे. 

आम4या असे 7नदश!नास आले कU, दोन2 �क.पांम6ये पाणी वापर सं9थांची 

9थापना केल0 नOहती आ�ण चार 3  �क.पांम6ये लाभ_े� ह9तांत"रत न 

के.यामुळे ते 7न*iUय होते.  

शासनाने नमूद केले (नोOहPबर 2021) कU, आंधळी �क.पात धरणातील 

पाणीसाठा कमी होता आ�ण शतेकE यांनी पावसावर अवलंबून असलेल0 �पके 

घेतल0. �यामुळे पाणी वापर सं9था तयार करZयास शतेकर0 नाखषू होते. 

�पपंळगाव (ढाले) �क.पात पाणी वापर सं9था 7न�म!तीची �{iया �गतीपथावर 

होती. हरणघाट �क.पात सव! सहा पाणी वापर सं9था तयार करZयात आ.या 

आ�ण �यांनी काम सु; केले. पूणा! �क.पात सव! 19 पाणी वापर सं9था 

9थापन करZयात आ.या आहेत आ�ण तीन पाणी वापर सं9था काय!रत आहेत. 

उव!"रत 16 पाणी वापर सं9थांना लाभ_े� सोपवZयाची �{iया सु; होती. 

स<Vयाटोला उपसा �सचंन योजनेम6ये 23 पैकU 22 पाणी वापर सं9था काय!रत 

हो�या आ�ण उव!"रत एक पाणी वापर सं9था 9थापन करणे आ�ण सुपूद! करणे 

�गतीपथावर होते. वाघोल0बुट0 उपसा �सचंन योजना �क.पात पाणी वापर 

सं9थेची 9थापना झाल0 आ�ण कामकाज सु; केले आहे. 

स<Vयाटोला उपसा �सचंन योजना, हरणघाट उपसा �सचंन योजना आ�ण 

वाघोल0बुट0 उपसा �सचंन योजना �क.पां4या बाबतीत लेखापर0_णाला पाणी 

वापर सं9थे4या काय!प|तीची खा�ी करता आल0 नाह0 कारण ��येक हंगामापूवf 

झाले.या बैठकUच े समथ!न करणारे कोणतेह0 द9तावेज, पाणी वापर सं9थांच े

खाते �ववरण आ�ण पाणी वापर सं9थां,वारे गोळा केले.या पाणी उपकराच े

तपशील सादर केले गेले नाह0त.  

अशा�कारे, पाणी वापर सं9थांची 7न�म!ती न के.यामुळे/7न*iUयतेमुळे 

शतेकE यां4या सहभागी �सचंन Oयव9थापनाच ेउ�z*ट �वफल झाले.  

3.2.2.2 कालवा स�लागार स�मती  

काय!_म �सचंन Oयव9थापनात शतेकE यांचा सहभाग सु7नि'चत करZयासाठg 

महारा*+ शासनाने (ऑग9ट 2000) ��येक �सचंन कालOया4या उप-�वभागीय 

                                                           

2 आंधळी आ�ण �पपंळगाव (ढाले) 
3 हरणघाट, पूणा!, स<Vयाटोला आ�ण वाघोल0बुट0 



�करण III – �सचंन �क�पांची देखभाल आ�ण मू�यमापन 

 

35 

9तरावर 1000 त े 10,000 हेKटर Oया\ती असले.या लाभ_े�ात कालवा 

स.लागार स�मतीची 9थापना करZयाच े 7नदrश �दले. या स�मतीम6ये खाल0ल 

OयKती असतीलः 

� दोन सरकार0 सद9य (गट �वकास अCधकार0, िज.हा प"रषदः कृषी �वकास 

अCधकार0, िज.हा प"रषद {कंवा �यांचा �7त7नधी) आ�ण   

� अशासकUय सद9यांत खाल0ल OयिKतंचा समावेश आहे 

• 9था7नक साखर कारखाDयाचा एक �7त7नधी; 

• 9था7नक बागायतधारकांचे दोन �7त7नधी4; 

• लाभ_े�ातील िज.हा प"रषद सद9यांचा 9था7नक �7त7नधी; 

• अनुसूCचत जाती4या बागायत जमीनधारकांचा �7त7नधी; 

• अनुसूCचत जमाती4या बागायत जमीनधारकांचा �7त7नधी; 

• अ.पसं�यांक बागायत जमीनधारकांचा �7त7नधी; 

• आCथ!क�*टया मागासले.या आ�ण लघु शेतकE यां4या बागायत 

जमीनधारकांचा �7त7नधी. 

कालवा स.लागार स�मतीची मु�य उ�z*टे खाल0ल �माणे होती; 

� उपलpध पाZया4या यो�यतेच े7नधा!रण करणे 

� पाZयाच ेआळीपाळीने वाटप, पीक पेरणी आ�ण लाभा�याqम6ये जाग;कता 

7नमा!ण करणे 

� नवीन �पकां4या जाती, kबयाणे, कUटनाशके/कUटनाशकांचा पुरवठा या बzल 

मा�हती गोळा करणे 

� वत!मान पाणी पंचायतींशी संवाद, पाणी पंचायतींकडून �ा\त झाले.या सव! 

तiार0/ मागZया, इ�या�दकंड ेल_ देणे. 

आम4या असे 7नदश!नास आले कU, सहा �क.पांपैकU एकाह0 �क.पात अशी 

स�मती 9था�पत केल0 नOहती. �यामुळे �सचंन �णाल04या काय!_म 

Oयव9थापनाम6ये शतेकE यांचा सहभाग सु7नि'चत करता आला नाह0.   

                                                           

4 �सCंचत जमीनधारकांना संद�भ!त करते 
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शासनाने नमूद केले (नोOहPबर 2021) कU पूणा! �क.पाम6ये स�मतीची 9थापना 

केल0 गेल0 होती आ�ण उव!"रत पाच �क.पांम6ये स�मतीची 9थापना करZयात 

येणार आहे.  

3.2.2.3 सम\वय स�मती  

महारा*+ शासनाने 7नदrश �दले (माच! आ�ण नोOहPबर 2014) कU, कृषी 

�वभागा4या �व�वध योजनां4या अमंलबजावणीसाठg �सचंन �क.पांम6ये उपलpध 

पाZयाचा अनुकूल वापर आ�ण 7न�म!त �सचंन _मता आ�ण �या4या वापरातील 

अतंर कमी करZयासाठg समDवय स�मतीची 9थापना करZयात यावी. या 

स�मतीची अ6य_ता �वभागीय आयुKत करतील व सोबत जलसंपदा �वभाग, कृषी 

�वभाग, िज.हा प"रषद आ�ण सहकार �वभागांचे सद9य असतील. स�मतीला 

खाल0ल बाबी तयार कराOया लागतील: 

� �सचंन काय!iम आ�ण �सचंन �क.पातील पाZया4या उपलpधते4या  

आधारे स�व9तर �क.प अहवालाम6ये नमूद केले.या पीक-प|तीची 

अमंलबजावणी; 

� �पZया4या आ�ण औ,योCगक �योजनांसाठg �क.पातील पाZयाच े

7नयोजन/आर_ण करणे (kबगर �सचंन); 

� उ*ण हवामान हंगामात उपलpध पाZयाच े7नयोजन क;न उ�पDन वाढवणे. 

ह0 स�मती राBय, �वभाग, िज.हा आ�ण तालुका 9तरांवर 9था�पत करणे 

आव'यक होते. ��येक 9तरावर आयोिजत के.या जाणाE या बैठकUंची सं�या 

देखील �यात �व�हत केल0 होती.  

आम4या असे 7नदश!नास आले कU, एकाह0 �क.पात कोण�याह0 9तरावर अशा 

स�म�या 9था�पत करZयात आले.या नOह�या. या स�म�यां4या 9थापने अभावी 

�सचंन _मता आ�ण �याचा वापर यामधील अतंर कमी करता आले नाह0 

कारण प&र4छेद 2.2.2 म6ये चचा! के.यानुसार सव! सहा �क.पां4या संदभा!त 

7न�म!त �सचंन _मता आ�ण वापर केलेल0 �सचंन _मता यांची टKकेवार0 शूDय 

ते 85.94 टKKयां4या दरIयान होती. 

शासनाने नमूद केले (नोOहPबर 2021) कU, �वभागीय 9तरावर समDवय 

स�मतीची 9थापना केल0 गेल0 आ�ण ती पूणा! �क.पाम6ये काय!रत आहे तर 

उव!"रत �क.पांम6ये अशा कोण�याह0 स�मतीची 9थापना केल0 नOहती.  

पूणा! �क.पा4या सदंभा!तील उ�तर माDय नाह0 कारण स�मती4या 

9थापनेबाबतच ेकोणतेह0 द9तावेज लेखापर0_णास सादर केले नाह0त.  
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�शफारस 8: <व<वध 7तरांवर पाणी वापर सं7था, कालवा स�लागार स�मती 
आ�ण सम\वय स�मतीची 7थापना क^न सहभागी �सचंन Aयव7थापन 
उप0मांची खा/ी करावी.  

 

3.3 इतर अ�भ*णे 
 

3.3.1 पाणी उपकराची वसुल)  

महारा*+ मॅनेजमPट ऑफ इर0गेशन �सि9टIस बाय फाम!स! अॅKट, 2005 अDवये 

पाणी वापर सं9थेने वापरले.या पाZया4या प"रमाणानुसार ��येक लाभा�याqकडून 

पाणी उपकर वसूल करावा.  

प&र4छेद 3.2.2.1 म6ये चCच!.यानुसार पाणी वापर सं9थेची 7न�म!ती न 

झा.यामुळे शतेकE यांनी ��य_ात वापरले.या पाZयाऐवजी ��य_ लागवड 

केले.या _े�ा4या (हेKटर म6ये) आधारे जलसंपदा �वभागा,वारे पाणी उपकर 

वसूल केला जात होता.  

लेखापर0_णात असे 7नदश!नास आले कU, 2014-15 4या सु;वातीला �लंkबत 

पाणी उपकर वसुल0 ` 3.28 कोट0 होती. पुढे, जलसंपदा �वभागाने 2014-15 

ते 2020-21 या वषाqसाठg ` 7.02 कोट0 पाणी उपकर आकारला. BयापैकU 

केवळ ` 2.63 कोट0 (37.46 टKके) पाणी उपकर वसूल करZयात आला आ�ण 

` 7.67 कोट0ंची थकबाकU होती. अशा�कारे, जलसंपदा �वभागा,वारे पाणी 

उपकराची वसुल0 असमाधानाकारक होती. 

��येक वषा!4या अखेर0स थ{कत पाणी उपकराचा कल आ�ण �याची वसुल0 

खाल0 अनुiमे आलेख 3.3.1 आ�ण त2ता 3.3.1 म6ये दश!�वल0 आहे. 

आलेख 3.3.1: �Lयेक वषा;4या शेवट) थaकत पाणी उपकर 
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त2ता 3.3.1: 2014-15 त े2020-21 दरbयान पाणी उपकराची वसुल) 

(`̀̀̀ कोट) मcये)  

�क�पाच ेनाव सु^वातीची 

�श�लक 

पाणी उपकराच े

(नधा;रण  

वसूल केलेला 

पाणी उपकर 

थaकत/अखेरची �श�लक 

(पाणी उपकर) 

वाघोल0बुट0 उपसा 

�सचंन योजना  

0.90 1.47 0.52 1.85 

स<Vयाटोला उपसा 

�सचंन योजना  

1.52 2.93 1.32 3.13 

हरणघाट उपसा 

�सचंन योजना  

0.77 1.74 0.63 1.88 

पूणा!  0.09 0.88 0.16 0.81 

एकूण  3.28 7.02 2.63 7.67 

शासनाने अ.प वसुल0 माDय केल0 (नोOहPबर 2021) आ�ण नमूद केले कU 

पाणी उपकर वसूल करZयाच े�य�न करZयात येत आहे.  

�शफारस 9: �क�पां4या लाभाdयाeकडून पाणी उपकर वसुल) सु(निMचत 
करणे आवMयक आहे आ�ण Lयाचा वापर देखभाल)साठf केला जाऊ शकतो. 

 

(न$कष;  

सहभागी �सचंन Aयव7थापन उप0म, जे �क�पानंतरच े उप0म आहेत, 
hयामcये �क�प, Aयव7थापन <वभागाकड े सुपूद; करणे, (न�म;त मालमLतेची 
योPय देखभाल आ�ण Aयव7थापन करTयासाठf पाणी वापर सं7था, कालवा 
स�लागार स�मLया आ�ण सम\वय स�मLया इLयाद)ंची 7थापना करणे याचा 
समावेश आहे, जेणेक^न पाTयाच ेसमान आ�ण काय;*म <वतरण होईल.  

आम4या ल*ात आले कj, बहुतांश �भागांमcये पाणी वापर सं7था 7थापन 
झा�या नाह)त आ�ण hया 7थापन झा�या Lया अकाय;*म होLया. कोणLयाह) 
�क�पात कालवा स�लागार स�मती आ�ण सम\वय स�मती 7थापन करTयात 
आल) नAहती. 

आbह) आंधळी, <पपंळगाव (ढाले) आ�ण वाघोल)बुट) �क�पातील 12 गावांतील 
66 शतेकQ यांच े सवN*ण केले आ�ण असे (नदश;नास आले कj शतेकQ यांना 
कालवा �णाल)Oवारे पाणी mदले जात नAहते. हरणघाट आ�ण सnoयाटोला 
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�क�पातील 16 गावांतील 53 शतेकQ यां4या सवN*णात असे (नदश;नास आले 
कj, कालAयाOवारे पाणी खर)प हंगामातच mदले जात होते.   

नागपूर, 

�दनांकः 

(रा. (त^प(त वpकटसामी) 

महालेखाकार (लेखापर0_ा)–II, महारा*+ 

 

�7त9वा_ांकUत 

नवी �द.ल0, 

�दनांकः 

(�गर)श चqं मुमू;) 

भारताच े7नयं�क व महालेखापर0_क 

 




