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सिंचन विषयक 

विशेष चौकशी िंवितीच्या अहिालाचा 

िंंविप्त पविचय 

प्रास्ताविक 

 दिनाांक 31 दिसेंबर 2012 च्या शासन दनर्णयानसुार दवदवध पाटबांधारे दवकास महामांिळाांमधील 
सधुादरत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव, ससचन क्षमता व ससदचत के्षत्र याांची तपासर्ी करण्याकदरता, िॉ. माधवराव 
दचतळे, जलतज्ञ, माजी सदचव, जलसांसाधन मांत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली याांच्या अध्यक्षतेखाली दवशेष 
चौकशी सदमती दनयकु्त करण्यात आली. या सदमतीमध्ये अध्यक्षाांव्यदतदरक्त तीन सिस्य खालील प्रमारे् 
दनयकु्त केले होते. 

1) श्री. अ.कु.िौ. जाधव, सेवादनवतृ्त सदचव भारत सरकार तथा माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसांपत्ती 
दनयमन प्रादधकरर्. 

2) िॉ. कृष्ट्र्ा लव्हेकर, सेवादनवतृ्त आयकु्त (कृषी) महाराष्ट्र राज्य. 
3) श्री. दव. म. रानिे,  सेवादनवतृ्त सदचव (लाक्षेदव) जलसांपिा दवभाग, महाराष्ट्र शासन. 

अहवाल सािर करण्यासाठी सदमतीला 6 मदहन्याांची मिुत दिली होती. ती नांतर वाढवून फेब्रवुारी 2014 
अखेरपयंत 14 मदहन्याांची करण्यात आली. सदमतीची कायणकक्षा पढुील प्रमारे् होती. 

1) दनर्ममत ससचन क्षमता व प्रत्यक्ष ससदचत के्षत्र तसेच दबगरससचन पार्ीवापर याची तपासर्ी कररे्, प्रत्यक्ष 
ससदचत के्षत्रापैकी दवहीरींव्िारे, शेततळयाांव्िारे, जलसांधारर् दवभागामाफण त व जलसांपिा दवभागामाफण त 
प्रत्यक्ष ससदचत के्षत्र कमी असण्याची काररे् तपासरे् 

2) महामांिळाांनी सधुादरत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या प्रकल्पाांच्या सकमतीतील वाढ व त्याची काररे् 
प्रचदलत दनयम व अदधकारानसुार ससुांगत असल्याची तपासर्ी कररे् 

3) प्रकल्पाांच्या दवलांबाांच्या कारर्ाांची तपासर्ी कररे् 
4) मळू प्रशासकीय मान्यतेच्या तुलनेत प्रकल्पाांच्या व्याप्तीमध्ये झालेल्या बिलाची कारर्दममाांसा 

तपासरे् व अशा व्याप्ती बिलामळेु सकमतीत झालेल्या वाढीची तपासर्ी कररे् 
5) उपसा ससचन योजनाांची उपयकु्तता वाढदवण्यासाठी उपाययोजना सचुदवरे् 
6) जलसांपिा दवभागातील प्रकल्प कामाांच्या गरु्वत्ता वाढीसाठी (Quality Enhancement) उपाययोजना 

सचुदवरे् 
7) प्रकल्प ठरलेल्या मिुतीत व खचात परू्ण करण्याकदरता उपाययोजना सचुदवरे् 
8) ससचन के्षत्रात वाढ होण्यासाठी उपाययोजना सचुदवरे् 
9) सिर चौकशीत अदनयदमतता झाल्याचे आढळल्यास त्याबाबत जबाबिारी दनश्चचत कररे् व योग्य 

कारवाई सचुदवरे् 

सदमतीचे मखु्यालय जल आदर् भदूम व्यवस्थापन सांस्था (वाल्मी) याांच्या अदधपत्याखालील महाराष्ट्र 
जलसांपत्ती दवकास कें द्र (मजदवकें ) औरांगाबाि येथे ठेवले गेले होते. सदमतीला आवचयक ती मादहती पाटबांधारे 
दवकास महामांिळाांच्या कायणकारी सांचालकाांकिून उपलब्ध करुन घ्यावयाची होती. मखु्य अदभयांता (मजदवकें ) 
याांना सदमतीच्या कामासाठी समन्वय अदधकारी म्हर्नू शासनाने दनयकु्त केले होते. त्या व्यदतदरक्त 
महामांिळाांनी त्या त्या महामांिळाांच्या अांतगणत एका अधीक्षक अदभयांत्यास मादहती सांकलन व तपासर्ीसाठी 
समन्वय अदधकारी म्हर्नू घोदषत केले होते. 
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िंवितीची कायचपध्दती. 

जलसांपिा दवभागाने प्रसतृ केलेल्या चवतेपदत्रकेची प्रत (नोव्हेंबर 2012) सदमतीला उपलब्ध करुन िेण्यात 
आली होती. पर् सदमतीच्या कायणकके्षच्या सांिभात जी आकिेवारी चवेतपदत्रकेमध्ये व दतच्या पदरदशष्ट्टात 
अांतभूणत केली गेली होती दतच्यावरच परू्णत: अवलांबनू न रहाता, सदमतीच्या कामासाठी लागर्ारी मादहती 
महामांिळाांकिून स्वतांत्रपरे् सांकदलत करण्याचा दनर्णय सदमतीने घेतला. त्यासाठी आवचयक असर्ारी एकूर् 
85 प्रपते्र सदमतीने तयार केली व ती सवण महामांिळाांच्या कायणकारी सांचालकाांकिे पाठवली. महामांिळाांकिून 
प्राप्त झालेल्या मादहतीची सदमती कायालयात छाननी करुन दवचलेषर् करण्यात आले. आवचयक तेथे याबाबत 
अदधक खलुासे महामांिळाांकिून मादगतले गेले. अशा या सांकदलत मादहतीचा उपयोग अहवालात करण्यात 
आला असनू त्याचा समावेश तक्ते, दववरर्पते्र व पदरदशष्ट्टे याांच्यामधे करण्यात आला आहे. 

सदमतीच्या कायणकके्षच्या सांिभात व मादहती सांकलनाबाबत महाराष्ट्र राज्याच्या सांबांदधत दवभागाांच्या 
प्रमखुाांशी चचा करुन त्याांचे दवचार जार्नू घेण्याचे सदमतीने ठरदवले. या दृष्ट्टीने पाचही महामांिळाांचे कायणकारी 
सांचालक याांची 2 वेळा बैठक घेण्यात आली. त्याचप्रमारे् सदचव, प्रकल्प दवकास जलसांपिा, जमाबांिी 
आयकु्त, परेु्, महासांचालक, मेरी नादशक, महासांचालक वाल्मी औरांगाबाि, मखु्य अदभयांता जलदवज्ञान 
नादशक, मखु्य अदभयांता जलसांधारर् परेु्, महासांचालक (सांकल्पन व प्रदशक्षर्) नादशक, मखु्य अदभयांता व 
सहसदचव, मुांबई, मखु्य साांश्ख्यकी, कृषी आयकु्तालय परेु्, सांचालक भजूल सवेक्षर् व दवकास यांत्रर्ा, परेु्, 
कृषी दवद्यापीठाांचे (िापोली, अकोला, परभर्ी व राहुरी) प्रदतदनधी, याांच्याशी तपशीलवार चचा केली.  

दवदवध सामादजक सांघटना व राजकीय पक्षाांचे प्रदतदनधी याांनी बरीच सदवस्तर दनवेिने सदमतीला सािर 
केली.  

सन 2009 ते 2013 या कालावधीत ससचन प्रकल्पाांसांबांदधत एकूर् 23 जनदहत यादचका, मुांबई, औरांगाबाि 
व  नागपरू येथील वदरष्ट्ठ न्यायालयात िाखल केल्या गेल्या होत्या. अशी दनवेिने आदर् जनदहत यादचका 
यामधील सदमतीच्या कायणकके्षच्या सांिभात असलेल्या मदु्याांची सदमतीने िखल घेतली. 

कायणकक्षाांच्या सांिभात प्रकल्पाांच्या मादहतीची प्राथदमक छाननी झाल्यानांतर के्षत्रीय दनरीक्षर्ाांसाठी अध्यक्ष व 
सदमती सिस्याांनी दनविक 19 प्रकल्पाांना स्वतांत्रपरे् मे 2013 ते ऑक्टोबर 2013 िरम्यान के्षत्रीय भेटी दिल्या. 
त्यावेळी तेथील अदधकाऱयाांबरोबरही त्या प्रकल्पाच्या वगेवगेळया पैलूांबाबत चचा केली. 

ज्या प्रकल्पाांच्या बाबतीत एकां िर भाववाढीपेक्षा बराच जास्त खचण सधुादरत प्रशासकीय मान्यता िेताना 
झाल्याचे सदमतीला दिसनू आले, अशा 53 प्रकल्पाांच्या आदर् सकृतिशणनी काही गांभीर अदनयदमतता 
असल्याची शक्यता वाटर्ाऱया 8 प्रकल्पाांच्या दवद्यमान कायणकारी अदभयांत्याांना सदमती कायालयात सांबांदधत 
कागिपत्राांसह बोलावून घेतले गेले. प्रकल्पाचा मळू प्रशासकीय मान्यता अहवाल व नांतरचे सधुादरत प्रशासकीय 
मान्यता अहवाल यातील तपदशलाांची छाननी करुन सकमतवाढीचे प्रमखु घटक शोधण्यात आले. 

मखु्य अदभयांता महाराष्ट्र जलसांपत्ती दवकास कें द्र, वाल्मी औरांगाबाि याांच्या नेततृ्वाखाली 3 अधीक्षक 
अदभयांता, 2 कायणकारी अदभयांता, 2 उप दवभागीय अदभयांता, 3 शाखा अदभयांता व इतर कायालयीन कमणचारी 
याांनी सदमतीच्या मागणिशणनानसुार आवचयक त्या मादहतीचे सांकलन, छाननी व दवचलेषर् करुन सदमतीच्या 
अहवालाचा मसिुा तयार करण्यास मोलाची मित केली. 

दिनाांक 19 जानेवारी 2013 ते 26 फेब्रवुारी 2014 या कालावधीमध्ये सदमतीच्या एकूर् 30 बैठकाांमध्ये 
दवचार दवदनमय झाला. कायणकक्षा 1 ते 8 बाबतच्या मादहतीची माांिर्ी व त्यावर आधादरत सदमतीचे दनष्ट्कषण 
प्रकरर् 1 ते 8 मध्ये अांतभूणत केले गेले आहेत. तशी तपासर्ी करीत असताना ज्या अदनयदमतता लक्षात आल्या 
त्याांच्या जबाबिारीची दनश्चचती आदर् सांबांदधताांवरची प्रस्तादवत केलेली कारवाई याांचा अांतभाव अहवालाच्या 
प्रकरर् 9 मध्ये केला आहे. सदमतीला प्राप्त झालेल्या दनविेनाांमधनू सदमतीच्या कायणकके्षत बसर्ारे जे मदेु्द होते 
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त्याांचा परामशण प्रकरर् 1 ते 9 मध्ये सदमतीने घेतला आहे. परांतु प्राप्त दनवेिनात असेदह काही मदेु्द होते जे 
प्रकल्पाांच्या सकमतवाढ व दवलांब याांच्याशी काहीसे अप्रत्यक्षपरे् सांबांदधत होते, पर् सदमतीला दिलेल्या 
कायणकके्षत ते परू्णत: येत नव्हते. मखु्यत: प्रकल्पाांच्या बाांधकामाांसांबांदधत ठेक्याांशी दनगदित असे हे मदेु्द होते. या 
मदु्याांबाबत सदमतीच्या दनिशणनास आलेल्या मादहतीचा अांतभाव 7 जोिपत्राांमधे दवषयदनहाय केला आहे. ही 
जोिपते्र सदमतीच्या अहवालाच्या खांि 2 मध्ये अांतभूणत केली आहेत. महामांिळाांची कायणकक्षा िशणदवर्ारे नकाशे, 
तसेच ज्या प्रकल्पात महत्वाचे व्याप्तीबिल केले आहेत, अशाांपैकी काही प्रादतदनधीक प्रकल्पाांचे 23 नकाशे 
अहवालाच्या खांि 2 मध्ये जोिण्यात आले आहेत. 

अहवालाचा खांि 1 हा मखु्य अहवाल असनू तो 640 पषृ्ट्ठाांचा आहे. अहवालाच्या खांि 2 मध्ये जोिपते्र, 
पदरदशष्ट्टे व नकाशे दमळून 721 पषृ्ट्ठे झाली आहेत. हा अहवाल सदमतीने दिनाांक 1 माचण 2014 रोजी मा. 
मखु्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांना सािर केला. त्यातील ठळक बाबींची प्रकरर्श: थोिक्यात मादहती या पदरचय 
पशु्स्तकेत पढुीलप्रमारे् िेण्यात आली आहे.  

 
 

1.0 महाराष्ट्र शासनाच्या जलसांपिा दवभागामाफण त पाटबांधारे प्रकल्पाांची जी कामे केली जातात त्यामध्ये 
मोठे प्रकल्प (ससचन क्षमता 10000 हेक्टरच्या वर), मध्यम प्रकल्प (ससचन क्षमता 2000 हेक्टर ते 10000 
हेक्टर) व लघ ुप्रकल्प (ससचन क्षमता 250 हेक्टर ते 2000 हेक्टर) अशा तीन गटाांचा अांतभाव होतो. या दतघाांना 
दमळून राज्यस्तरीय प्रकल्प म्हटले जाते. त्यात धररे् बाांधनू त्यात साठदवलेले पार्ी कालवे दवतदरकाांव्िारे 
शेतापयंत पोहचदवरे्, तसेच त्या साठवर्ीतनू दपण्याचे पार्ी व औद्योदगक वापर या गरजा भागदवरे्, हे प्रमखु 
उदे्दश असतात. नद्याांवर कोल्हापरू पध्ितीचे बांधारे वा यांत्रचदलत लोखांिी िरवाजे असर्ारे बरेॅज बाांधनू खाजगी 
अथवा शासकीय उपसा ससचनाने शेतीला पाण्याची उपलब्धता करुन िेरे्, हाही एक महत्वाचा प्रकार 
राज्यस्तरीय प्रकल्पाांमधे असतो. 
 

धरर्ातील सांकश्ल्पत पार्ीसाठयातनू दनयोदजत दबगरससचन पार्ी वापर व बाष्ट्पीभवनातील पार्ी  
नाश वजा केल्यावर उरलेल्या पार्ीसाठयातनू प्रकल्पीय पीकरचनेनसुार (जी कृषी दवभागाकिून मांजरू केली 
जाते) जेवढया पीकके्षत्रास ससचन करता येईल, त्याला प्रकल्पाची सांकश्ल्पत ससचन क्षमता म्हर्तात. प्रत्यक्षात 
मात्र धरर्ात ससचनासाठी उपलब्ध होर्ारा वषणदनहाय पार्ीसाठा आदर् शेतकऱयाांनी मागर्ी केलेली दपके 
यानसुार त्या त्या वषाचे ससदचत के्षत्र ठरते. खरीप, रब्बी व उन्हाळी या दतन्ही हांगामाांअखेर राज्यस्तरीय 
प्रकल्पाांतील ससदचत के्षत्राची प्रत्यक्ष मोजर्ी करुन आकारर्ी केली जाते. ससचन वषात (1 जलैु ते पढुील 30 
जनूपयंत) जेवढया पीकके्षत्रास ससचन केले जाते, त्याला त्या त्या वषाचे ससदचत के्षत्र म्हर्तात. 

 
अ) िाज्यस्तिीय सिंचन प्रकल्प 

ससचन वषण 2001-02 ते 2010-11 या 9 वषाच्या कालावधीत जलसांपिा दवभागामाफण त झालेली दनर्ममत 
ससचन क्षमता व प्रत्यक्ष ससदचत के्षत्र हे सदमतीने स्वतांत्रपरे् महामांिळाांकिून सांकदलत केलेल्या मादहतीनसुार 
पढुीलप्रमारे् आहे. 

ससचन वषण राज्यातील प्रकल्पाांची एकूर् 
दनर्ममत ससचन क्षमता                

(लक्ष हेक्टर) (पीकके्षत्र) 

राज्यस्तरीय प्रकल्पाांचे 
ससदचत के्षत्र                          

(लक्ष हेक्टर)  (पीकके्षत्र) 

दनर्ममत ससचन 
क्षमता के्षत्र वापराची 

टक्केवारी 
2001-02 36.48 13.07 36 
2010-11 45.91 18.59 40 
9 वषातील वाढ 9.43 लक्ष हेक्टर 5.52 लक्ष हेक्टर  

प्रकिण 1- सिंचन िेत्राचा वहशोब 
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या 9 वषामध्ये राज्यस्तरीय प्रकल्पाांच्या दनर्ममत ससचन क्षमतेत समुारे 26 टक्क्याांनी (9.43/36.48) वाढ 
झाली, तर प्रत्यक्ष ससदचत के्षत्रात 42 टक्क्याांनी (5.52/13.07) वाढ झाली. 

1.1 वनर्मित सिंचन ििता ि सिंवचत िेत्र यातील फिक - 

 दनर्ममत ससचन क्षमता आदर् प्रत्यक्ष ससदचत के्षत्र याांची वरील 9 वषांची सरासरी घेतली तर ती अनकु्रमे 
40.78 लक्ष हेक्टर व 16.11 लक्ष हेक्टर अशी होती. अशा प्रकारे प्रत्यक्ष ससदचत के्षत्र सरासरीने 24.67 लक्ष 
हेक्टरने म्हर्जे समुारे 60 टक्क्याांनी दनर्ममत ससदचत क्षमतेपेक्षा कमी आहे. यासाठीच्या कारर्ाांचा अभ्यास 
सदमतीने केला असता िोन स्वतांत्र घटक लक्षात आले ते म्हर्जे, नैसर्मगक व व्यवस्थापकीय. 

1.1.1 नैिंर्मिक कािणे 

1) धरर्ात परुाच्या पाण्याबरोबर वषानवुषे येत रहार्ाऱया गाळामळेु धरर्ाांच्या उपयकु्त पार्ीसाठयात 
सरासरीने आतापयंत समुारे 4 टक्क्याांनी घट झाली आहे असे लक्षात आले.  

2) वषणदनहाय पिर्ाऱया पावसाच्या पध्ितीनसुार धरर्ात सांकश्ल्पत क्षमतेपेक्षा कमी प्रमार्ात प्रत्यक्षात 
पार्ीसाठा होतो. 2001-02 ते 2010 -11 या 9 वषात सरासरीने प्रकल्पीय पार्ीसाठयाच्या (32312 
िशलक्ष घनमीटर) 67 टक्केच पार्ीसाठा (21687 िलघमी) प्रत्यक्षात झाला, म्हर्जेच साठवर्ीतच 
33 टक्के घट आली. अशा या िोन नैसर्मगक कारर्ाांमळेु (गाळ साठरे् व पावसाची कमी साठवर् 
होरे्) प्रकल्पीय पार्ीसाठयात 37 टक्के (33+4=37) एवढी घट आली. तेवढया टक्क्याांनी सांकश्ल्पत 
ससचन क्षमतादह कमी झाली असर्ार. 

3) जलाशयातील उपयकु्त पार्ीसाठयामध्ये बाष्ट्पीभवनामळेु सरासरीने 18 टक्के घट होत आहे. 
दनयोजनातील सरासरी बाष्ट्पीभवनापेक्षा प्रत्यक्षातील बाष्ट्पीभवन समुारे 26 टक्क्याांनी कमी असल्याचे 
दिसनू आले आहे. 

1.1.2 व्यिस्थापकीय कािणे 

1) प्रकल्पीय पीकरचनेत खरीप हांगामी दपकाांच्या ससचनासाठी पावसाच्या अदनश्चचततेमळेु मागर्ी येईल 
असे गहृीत धरलेले असते. प्रत्यक्षात मात्र खरीपात बारमाही दपके व अन्य सांविेनक्षम दपके एवढयाच 
दपकाांसाठी मागर्ी येते. यामळेु सरासरीने प्रकल्पीय ससदचत के्षत्रात समुारे 25 टक्के घट येते. 

2) रब्बी मधे हांगामी भुसार दपके घेण्याऐवजी पश्चचम व उत्तर महाराष्ट्र आदर् मराठवाियातील बऱयाच 
प्रकल्पाांवर ऊसासारख्या मलू्यिायी दपकाला पीकरचनेतील टक्केवारीपेक्षा बऱयाच जास्त प्रमार्ात 
पार्ी मागर्ी येऊन प्रत्यक्षात पार्ी दिले जाते. हांगामी दपकाच्या 5 ते 6 पट जास्त पार्ी ऊसाला 
लागते. यामळेु प्रकल्पीय ससदचत के्षत्राच्या तलुनेत समुारे 7 टक्के घट येते  

3) दपण्यासाठी व औद्योदगक वापरासाठी पाण्याची मागर्ी गेल्या 20-25 वषात बरीच वाढली आहे. 
त्यामळेु प्रकल्पीय के्षत्रातील ससचनासाठी उपलब्ध व्हावयाच्या प्रकल्पीय पाण्यात सरासरीने 21 टक्के 
घट झाली (4555 िलघमी /21687 िलघमी) असल्याचे दनिशणनास आले आहे. अशा दबगरससचन 
वापरातील बरेच पार्ी पनुरुद्भवाने प्रिदूषत साांिपार्ी म्हर्नू का होईना निी नाल्यात उपलब्ध होते. 
त्यावर परेुशी प्रदक्रया केलेली नसली तरी त्याचा वापर ससचनासाठी होत रहातो. त्यामळेु दबगर ससचन 
वापरामळेु प्रत्यक्षातील दवदवध प्रकाराांनी होर्ाऱया एकूर् ससदचत के्षत्रातील घट 5-6 टक्केच येत 
असावी. 

 प्रिदूषत पार्ी फारशी प्रदक्रया न करता नद्यात सोिल्यामळेु त्या प्रिदूषत झाल्या आहेत व ते पार्ी 
जलाशयाला दमळाल्यावर तेही प्रिदूषत झाले आहेत. दबगरससचन पार्ीवापर वाढत जार्ार असल्यामळेु 
दबगरससचन पार्ी वापर करर्ाऱयाांवर साांिपाण्याच्या सांपरू्ण शधु्िीकरर्ाची जबाबिारी ताबितोब बांधनकारक 
केली गेली पादहजे.  
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याव्यदतदरक्त ससचनाच्या वहन व दवतरर् प्रर्ालींतील उर्ीवा व िोष हेही अनेक प्रकल्पाांमध्ये अांशत: 
घट होण्यास कारर्ीभतू आहेत. 

 जलसांपिा दवभागात ससचन व्यवस्थापन कामासाठी दनधादरत पिाांच्या समुारे 51 टक्के पिे दरक्त 
आहेत. त्यामळेु ससदचत के्षत्राच्या मोजर्ीवर व पार्ी वाटपाच्या दनयांत्रर्ावर पदरर्ाम होतो आहे. उपसा ससचन 
योजनाांवर दठबक ससचनाचा वापर अदनवायण असण्याचे करारात असले तरी तशी अांमलबजावर्ी परेुशा 
व्यवस्थापकीय कमणचाऱयाांअभावी होऊ शकलेली नाही. सन 2005 च्या कायद्यानसुार यापढेु सवण ससचन 
व्यवस्थापन पार्ीवापर सांस्थाांकिे सोपवावयाचे असले तरी आजवर फक्त 19 टक्के के्षत्रच त्याांच्याकिे 
हस्ताांतदरत झाले आहे. उवणदरत के्षत्रासाठी ससचन व्यवस्थापनासाठी परेुशा कमणचारी वगाची आवचयकता आहे. 

आ) िाज्यस्तिीय प्रकल्पांव्यवतविक्तचे सिंचन 
शासकीय खचाने होर्ारे छोटे छोटे स्थादनक स्तरीय प्रकल्प (250 हेक्टरच्या आतील), खाजगी के्षत्रातनू 

होर्ारा भजूलवापर आदर् शासन अनिुादनत शेततळी याांच्या माफण तही ससचन केले जाते. त्याांची सांकश्ल्पत 
ससचन क्षमता व प्रत्यक्षातील ससदचत के्षत्र याबाबतची मादहती सदमतीने सांकदलत केली. या माध्यमातनू होर्ाऱया 
ससचनाच्या दहशोबासांबांधात फार मोठया व्यवस्थापकीय उर्ीवा सदमतीच्या लक्षात आल्या. जनू 2010 अखेर हे 
के्षत्र थोिेथोिके नसनू कागिोपत्राांच्या औपचादरक आकिेवारीच्या दृष्ट्टीने फार मोठे म्हर्जे 37.32 लक्ष हेक्टर 
आहे. म्हर्जे राज्याच्या एकूर् ससचन क्षमतेच्या 45 टक्के आहे. 

1.3 स्थावनकस्तिीय प्रकल्प 

 250 ते 100 हेक्टर ससचन क्षमतेचे प्रकल्प शासनाच्या जलसांधारर् दवभागामाफण त तर 100 हेक्टरच्या 
आतील प्रकल्प दजल्हा पदरषिाांमाफण त राबदवले जातात. या प्रकल्पाांवर काहीही ससचन व्यवस्थापन यांत्रर्ा दनमार् 
केलेली नाही सकवा त्याांचे शेतकऱयाांच्या सांस्थाांना हस्ताांतरर्दह झालेले नाही. त्यामळेु त्याांची दनर्ममत ससचन 
क्षमता ही केवळ अनमुादनत आहे. अशा प्रकारच्या कोर्त्याही प्रकल्पाांवर प्रत्यक्ष ससदचत के्षत्र व्यवस्थापन 
यांत्ररे्किून दनयमाने मोजले जात नाही. माचण 2012 अखेर अशा 62,229 प्रकल्पाांव्िारे 15.03 लक्ष ससचन 
क्षमता दनर्ममत  झाली असल्याची आकिेवारी आहे.  

2.0  भजूलिापि 

पजणन्यामळेु होर्ाऱया नैसर्मगक भजूलभरर्ाबरोबरच स्थादनकस्तरीय प्रकल्प (पाझर तलाव), पार्लोट के्षत्र 
दवकास कामे व राज्यस्तरीय प्रकल्पाांच्या लाभके्षत्रातील ससचन, यामळेु कृदत्रमरीत्या अदतदरक्त भजूलभरर् होत 
असते. लाभके्षत्रातील व लाभके्षत्राबाहेरील दवदहरींच्या एकूर् सांख्येच्या आधाराने िरवषी दनर्ममत ससचन क्षमतेची 
आकिेवारी भजूल सवेक्षर् व दवकास यांत्रर्ा परेु् याांचे माफण त दनश्चचत केली जाते. लाभके्षत्रातील दवहीरींव्िारे 
होर्ाऱया ससचनाची आकिेवारी जलसांपिा दवभागामाफण त िरवषी सांकदलत केली जाते. इतर सवण प्रकारे 
होर्ाऱया दवदहरींवरील ससदचत के्षत्राची मोजर्ी तलाठयाांमाफण त केली जाते.  

3.0 िाज्यस्तिीय प्रकल्पांव्यवतविक्त वनर्मित सिंचन ििता ि सिंवचत िेत्र 

राज्यातील लागविीलायक के्षत्र समुारे 225.42 लक्ष हेक्टर आहे, त्या तलुनेत राज्यस्तरीय 
प्रकल्पाांव्यदतदरक्तच्या दवदवध प्रर्ालींव्िारे कदथत दनर्ममत ससचन क्षमता व ससदचत के्षत्र पढुील प्रमारे् आहे.  
वनर्मित सिंचन ििता (लि हेक्टि) जनू 2001 अखेि 

(2001-02) 
जनू 2010 अखेि 
(2010-11) 

9 िषातील िाढ 

स्थादनकस्तर प्रकल्प (सांकश्ल्पत) 5.68 7.83 2.15 
भजूल (अनमुादनत) 25.50 28.35 2.85 
शेततळी (अनमुादनत) 0.02 1.14 1.12 

एकूर् 31.20 37.32 6.12 (20 % वाढ) 
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सिंवचत िेत्र (लि हेक्टि) जनू 2001 अखेि 
(2001-02) 

जनू 2010 अखेि 
(2010-11) 

9 िषातील िाढ 

स्थादनकस्तर प्रकल्प (अांिाजे) 1.93 2.73 0.80 
भजूल (अनमुादनत) 25.50 28.35 2.85 
शेततळी (अनमुादनत) 0.02 1.14 1.12 

एकूर् 27.45 32.22 4.77  (17 % वाढ) 

राज्यस्तरीय प्रकल्पाांची ससदचत के्षत्राची आकिेवारी हांगामदनहाय प्रत्यक्ष मोजर्ीवर आधादरत असते. 
स्थादनकस्तरीय प्रकल्पाांची आकिेवारी अांिाजे अनमुादनत असते. त्या सांबांधातील व भजूलावरील ससचनाची 
मोजर्ी झालेली आकिेवारी महसलू दवभागामाफण त सन 2002 पासनू पढेु उपलब्ध नसल्यामळेु भूजल दवकास 
यांत्ररे्ने एकदत्रत केलेल्या आकिेवारीनसुार ततूण दनर्ममत ससचन क्षमता व ससदचत के्षत्र मानावे लागत आहे. 
शेततळयाांची मादहती कृषी दवभागाने कळदवल्यानसुार आहे. दवहीरींव्िारे ससदचत झालेल्या के्षत्राची मादहती 
सांकदलत होऊन महसलू दवभागामाफण त कृषी आयकु्तालयाकिे पाठदवली जाते. ती सन 2002 पासनू काही 
दजल्हयाांची प्रलांदबत असल्यामळेु महाराष्ट्रातील आर्मथक पहार्ी अहवालातील आकिेवारी अस्थायी असल्याची 
त्या अहवालाांमध्ये नोंि आहे.  

 
ससचनाच्या वरील दवदवध प्रर्ालींमधनू होर्ाऱया ससदचत के्षत्राची वषणदनहाय हांगामश: मोजर्ी करण्याच्या 

पध्ितीत के्षत्रीय पातळीवर ताबितोब ससुतू्रीकरर् करण्याची दनताांत आवचयकता आहे.  

आर्मथक पहाणी अहिालातील वहशोब 
 

महाराष्ट्राचा आर्मथक पहार्ी अहवाल (सन 2011-12) मध्ये दवदहरी व इतर साधनाांमाफण त                      
(धरर्-कालवे, उपसा ससचन वगैरे) प्रत्यक्ष स्थलू  ससदचत के्षत्राची तुलना दपकाखालील एकूर् के्षत्राशी करून 
येर्ारी ससचन वापराची टक्केवारी िशणदवली आहे. सन 2000-01  ते 2009-10  या कालावधीत एकूर्  स्थलू 
ससदचत के्षत्र 38.52 लक्ष हेक्टर वरून 40.50 लक्ष हेक्टर  एवढे वाढले. या काळात  एकूर् पीकके्षत्रही  216.19 
लक्ष हेक्टर वरून 226.12 लक्ष हेक्टर एवढे वाढले. त्यामळेु ससचन वापराची टक्केवारी  17.8 वरून केवळ 
17.9 एवढी झाली व एकूर् ससदचत पीक  के्षत्राची एकूर् दपकाखालच्या के्षत्राशी येर्ारी टक्केवारी केवळ 0.1 ने 
वाढलेली दिसते.  

 
परांतु एकूर् ससदचत के्षत्राची तुलना एकूर् वषण दनहाय बिलर्ा-या पीकके्षत्रा ऐवजी राज्यातील लागविी 

लायक के्षत्रासारख्या श्स्थराांकाशी कररे्  इष्ट्ट  आहे. 
 

सन 2001-02 मधील केवळ राज्यस्तरीय प्रकल्पाांच्या कालव्यावरील दनव्वळ ससदचत के्षत्राची 
लागविीलायक के्षत्राशी टक्केवारी काढली तर ती  4.87 अशी येते  व  सन 2010-11 मध्ये हीच टक्केवारी 
6.76 अशी येते. म्हर्जेच सन 2001-02 ते सन 2010-11 या 9 वषात राज्यातील राज्यस्तरीय प्रकल्पाांच्या 
कालव्याांद्वारे ससदचत के्षत्राची लागविीलायक के्षत्राशी येर्ा-या टक्केवारीत समुारे 2 टक्के एवढी  वाढ झाल्याचे 
दनिशणनास येते. 
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2.1 प्रशासकीय मान्यता म्हर्जे नमिू केलेल्या एकूर् सकमतीत दवदशष्ट्ट कामे पार पािण्याच्या दवभागाच्या 
प्रस्तावास शासनाने दिलेली मान्यता. अशी मांजरुी घेऊन प्रकल्पाचे काम सरुु केल्यानांतर खालील पदरश्स्थतीमळेु 
सधुादरत प्रशासकीय मान्यता घेरे् आवचयक ठरते. 
 

अ) जर प्रकल्पाच्या खचाची अथवा सांभाव्य खचाची रक्कम मळू मांजरुीच्या 10 टक्के पेक्षा अदधक अथवा 
रु.  1 कोटी पेक्षा अदधक वाढत असेल. 

आ) सकमतवाढ झाली नाही तरी, जर मळू प्रकल्पाच्या व्याप्तीत बिल होत असेल. 
 
2.2 प्रकल्प सकमतवाढीच्या दवचलेषर्ाची कायणपध्िती – 
 
 महाराष्ट्र राज्यात जलसांपिा दवभागातील दवदवध नद्याांच्या खोऱयातील पाटबांधारे प्रकल्पाांच्या व सांलग्न 
अनषुांदगक कामाांना चालना िेण्यासाठी पाच पाटबांधारे दवकास महामांिळाची स्थापना कायद्यान्वये झाली आहे. 
महाराष्ट्र कृष्ट्र्ा खोरे दवकास महामांिळ परेु् व तापी पाटबांधारे दवकास महामांिळ, जळगाव या िोन 
महामांिळाांच्या दनर्ममतीच्या कायद्यातच त्याांना प्रशासकीय मान्यता व सधुादरत प्रशासकीय मान्यता िेण्याचे 
अदधकार िेण्यात आले होते. उवणदरत तीन महामांिळाांना मात्र त्याांच्या स्थापनेनांतर स्वतांत्र आिेशाांनी असे 
अदधकार िेण्यात आले. या सवण महामांिळाांच्या कायद्यातील कलम 25 मधील अदधकाराांचा वापर करुन 
शासनाकिून महामांिळाांच्या प्रशासकीय मान्यता व सधुादरत प्रशासकीय मान्यता िेण्याच्या अदधकारात 
वेळोवेळी बिल केले गेले. पर् दवदधमांिळाला त्याबाबत काही कळवले गेले नाही ही एक गांभीर उर्ीव 
शासनाच्या कायणपध्ितीत लक्षात आली. 
 
 सदमतीस प्राप्त झालेल्या मादहतीनसुार महाराष्ट्रात एकूर् 185 बाांधकामाधीन मोठे व मध्यम प्रकल्प 
आहेत. दशवाय 467 राज्यस्तरीय लघपु्रकल्प आहेत. परांतु 75 टक्क्याहून अदधक खचण मलूत: मोठया व मध्यम 
प्रकल्पाांवर होत असल्याने सदमतीने मखु्यत: मोठया व मध्यम प्रकल्पाांच्या कामाांची छाननी करावयाचे ठरवले. 
यापैकी 76 बाांधकामाधीन मोठया व मध्यम प्रकल्पाांना सवण सधुादरत प्रशासकीय मान्यता महामांिळाने दिल्या 
नसनू शासनाने दिल्या आहेत. सदमतीच्या कायणकक्षा क्र. 2 मध्ये फक्त महामांिळाांनी दिलेल्या सपु्रमाांबाबतची 
सदमतीने चौकशी करावयाची आहे. त्यामळेु सदमतीने उवणदरत 100 बाांधकामाधीन मोठया व मध्यम प्रकल्पाांची 
तपासर्ी सदमतीच्या कायणकक्षा क्र. 2 अांतगणत केली. या व्यदतदरक्तच्या त्यापैकी 9 मोठया व मध्यम प्रकल्पाांना 
प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आली, पर् अद्याप सधुादरत प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आलेली नाही, त्यामळेु 
त्याांची छाननीही सदमतीने केली नाही. 
 
2.3 सकितिाढीचे प्रिखु घटक  
 
2.3.1 भाििाढ 
 
 प्रकल्पाांच्या सकमतीतील वाढीमधे बाांधकामाांमधील भाववाढ हा महत्वाचा घटक आहे. पर् त्याबाबत 
महाराष्ट्रातील कोर्त्याच दवभागाजवळ पध्ितशीर मादहती उपलब्ध नाही असे लक्षात आले. म्हर्नू सदमतीने 
कें द्रीय सावणजदनक बाांधकाम दवभागाच्या बाांधकाम भाववाढ दनिेशाांकाांचा प्राथदमक सांिभण म्हर्नू उपयोग 
करण्याचे ठरदवले. केवळ भाववाढ या एका कारर्ामळेु सवादधक सकमत वाढ झाली आहे. तपासर्ी केलेल्या 
100 मोठया व मध्यम प्रकल्पाांची एकूर् सधुादरत सकमत रु 68,656 कोटी आहे. मळू रु. 8389 कोटी प्राथदमक 
मांजरुीपेक्षा 60,266 कोटी रुपयाांनी सकमतवाढ झाली आहे. त्यात केवळ भाववाढीच्या कारर्ाांमळेु रु.  28,552 
कोटीची  वाढ मळू मांजरुीपेक्षा जास्त झाली आहे.  

प्रकिण क्र. 2 – प्रकल्पांच्या सकितीतील िाढ 
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 मळू अहवाल तयार करताना वापरलेली िरसचूी व नांतर सधुादरत अहवाल तयार करताना वापरलेली 
िरसचूी यात मोठे अांतर पिल्याने सकमतीत वाढ झाली. त्यात भर पिली ती मळू मांजरुीच्या वळेी गहृीत धरलेल्या 
सादहत्य सामग्रीच्या वहन अांतरात  अनेक कारर्ामळेु बिल झाल्यामळेु. दशवाय  प्रकल्प अहवाल तयार 
करताना असर्ारी तत्कालीन कर प्रर्ाली व नांतरचे स्वादमत्व शलु्क, कर, सेवाकर इ.यात मोठया प्रमार्ावर जे 
बिल झाले त्यामळेुही सकमतीत भर पिली. याचा एकदत्रत पदरर्ाम प्रकल्पाच्या सकमतवाढीत रु. 3,445 कोटी 
एवढा  झाला.  
 
2.3.2 भिंूंपादन, पनुिचिंन ि िनजिीन िंंपादन 
 
 मळू मांजरुीचे वेळी प्रकल्पासाठी लागर्ाऱया जदमनीचे िर व प्रत्यक्ष जमीन घेतानाच्या वेळी अश्स्तत्वात 
असलेले जदमनीचे िर यात तफावत असल्याने प्रकल्पाच्या सकमती वाढल्या. पनुवणदसत गावाांना द्यावयाच्या 
वाढीव सदुवधाांमळेु प्रकल्पाच्या सकमती वाढल्या. ज्या प्रकल्पाांसाठी वनजदमनीची आवचयकता असते, त्यास 
कें द्रीय वन मांत्रालयाची मान्यता घ्यावी लागते. ही मान्यता घेताना वनदवभागास नक्त वतणमान मलू्य (NPV), 
पयायी वनीकरर्, दनवणनीकरर्ासाठी येर्ारा खचण इत्यािी द्यावा लागतो. त्या घटकाांच्या सकमतीत वाढ झाल्याने 
प्रकल्पाच्या सकमती वाढल्या. या सवांचा पदरर्ाम रु. 4105 कोटीने सकमत वाढण्यात झाला. 
 
2.3.3 िंंकल्पवचत्रांतील िंधुािणा 
 
 प्रकल्पाला मांजरुी दमळाल्यानांतर सदवस्तर सांकल्पनाांचे वळेी प्रकल्प आराखिा, धरर्, साांिवा, 
दवमोचक यामध्ये बराच बिल झालेला अनेक प्रकल्पाांमध्ये लक्षात आला. बिलत्या तांत्रज्ञानानसुार 
बाांधकामाच्या तपदशलातही बिल करण्यात आले. सधुादरत भारतीय मानके, व सधुादरत ताांदत्रक तपशील व 
भकूां पप्रवर्तेच्या आकलनातील सधुारर्ा,  यामळेुही सांकल्पदचत्रात बिल झाले व त्याचा प्रकल्पाांच्या सकमतीवर 
बराच पदरर्ाम झाला. सदमतीने तपासर्ी केलेल्या 100 प्रकल्पाांच्या मळू सांकश्ल्पत रचनेत नांतर झालेल्या 
बिलाांमळेु झालेली सकमतवाढ रु. 6345 कोटी म्हर्जे वास्तदवक सकमतवाढीच्या 20.12 टक्के इतकी आहे. 
 
 अशा बिलाांचा प्रभाव धरर्स्थळी होर्ाऱया शीषणकामाांच्या सकमतीवर व कालवा आदर् दवतरर् 
व्यवस्थेच्या सकमतीवरही झालेला दिसतो. जास्त बिल हा वहन व्यवस्थेच्या सकमतीत झाला. मळू प्रकल्प 
अहवाल तयार करताना कालव ेव दवतरर् व्यवस्थेची सकमत प्रकल्पाच्या एकूर् लाभके्षत्रापैकी 10 टक्के के्षत्राचे 
सवके्षर् करुन त्यावरुन ढोबळ प्रमार्ात प्रदत हे. सकमत काढली जाते. त्यावरुन प्रकल्पाच्या सांपरू्ण लाभके्षत्राची 
सकमत अांिादजत केली जाते. प्रत्यक्ष कामाचे वेळी सदवस्तर सवके्षर्ामळेु प्रकल्पाची सकमतवाढ झाल्याचे दिसनू 
आले.  
 
2.3.4 व्याप्तीबदल 
 
 सदमतीने छाननी केलेल्या प्रकल्पाांच्या वास्तदवक सकमतवाढीत हा घटक सवात मोठा आहे. 
व्याप्तीतील दवस्तार वाढीमळेु झालेली सकमतवाढ रु. 11478 कोटी आहे. ही वाढ एकूर् वास्तदवक 
सकमतवाढीच्या 36.4 टक्के आहे. म्हर्नू त्याचे सदवस्तर दववचेन स्वतांत्रपरे् अहवालाच्या प्रकरर् 4 मध्ये केले 
गेले आहे. 
 

2.3.5 वनविदांििील लिादाच्या वनणचयािळेु खचच िाढ 
 

 सन 1979-81 या कालावधीत जागदतक बकेँच्या अथणसाहाय्याने काही प्रकल्पाांचे काम चाल ूहोते. या 
अांतगणत केलेल्या कामाांच्या दनदविेत कां त्राटिार व शासन याांचेतील वाि दनवारर्ाची तरतिू होती. त्यानसुार 
लवािकाची नेमर्कू होत असे. अशा एकूर् 174 प्रकरर्ाांपैकी 138 प्रकरर्ात ठेकेिारास जािा रक्कम अिा  
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करावी लागली व ती एकूर् रु. 169.44 कोटी इतकी आहे, तर त्यावरील व्याजाची रक्कम रु. 71.84 कोटी 
झाली. प्रकल्पाांच्या सकमतीतील ही वाढ सधुादरत मांजऱुयाांमधे अांतभूणत झाली आहे.  
 
2.3.6 सकितिाढीबाबतचे वनष्कषच 
 
 सदमतीने दवचलेषर् केलेल्या एकूर् 100 प्रकल्पाांची मळू प्रशासकीय मान्यता सकमत रु. 8389 कोटी 
होती. त्यानांतर सवणसाधारर्परे् सरासरीने 25 वषानांतर या प्रकल्पाांची अद्ययावत मांजरू सधुादरत प्रशासकीय 
मान्यता सकमत रु. 68655 कोटी झाली. म्हर्जेच सरासरीने 25 वषात प्रकल्पाांच्या सकमतीत रु. 60266 कोटी 
ची सकमत वाढ झाली. यातनू काळाच्या ओघात अटळ असर्ारी भाववाढ रु. 28552 कोटी वगळल्यास 
वास्तदवक सकमतवाढ रु. 31714 कोटी इतकी आहे. ही सकमतवाढ सधु्िा मळू मांजरुीच्या एकूर् सकमतीच्या 
दतप्पटीहून जास्त आहे. त्यात िरसचूी बिलाांमळेु झालेली सकमतवाढ रु. 3445 कोटी, भसूांपािन व पवुणसनातील 
सकमतवाढ रु. 4105 कोटी, सांकल्पदचत्रातील बिलामळेु झालेली सकमतवाढ रु. 4345 कोटी, आस्थापना व 
इतर घटकातील सकमतवाढ रु. 6342 कोटी, व व्याप्तीतील दवस्तारामळेु झालेली सकमतवाढ रु. 11477 कोटी 
अशी आहे. 
 
2.3.7 वनदशचनािं आलेल्या प्रिखु अवनयवितता. 
 

प्रशासकीय मान्यता व सधुादरत प्रशासकीय मान्यता या कालावधीमध्ये ज्या प्रकल्पाांची सकमतवाढ त्या 
कालावधीतील भाववाढ दनिेशाांकापेक्षा बरीच जास्त येत होती, असे 53 प्रकल्प अशा अवास्तव सकमत 
वाढीच्या कारर्ाांच्या सखोल छाननीसाठी सदमतीने दनविले. या दशवाय सदमतीकिे प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या 
अनषुांगाने 8 दवशेष प्रकल्पही अशा छाननीसाठी दनविले. अशा प्रकारे सदमतीने एकूर् 61 प्रकल्पाांची सखोल 
छाननी केली. त्याांची एकूर् मांजरू सधुादरत सकमत रु 65017कोटी आहे. प्रकल्पातील सकमतवाढ कोर्त्या 
सक्षम स्तरावर मांजरू करायला हवी होती व त्याप्रमारे् करण्यात आली का याची छाननी सदमतीने केली, तेव्हा 
खालील प्रमारे् प्रमखु अदनयदमतता दनिशणनास आल्या. 
 
अ)    बाांधकामाच्या िर मांजरुीची कायणपध्ित  दिनाांक 4/9/2000 च्या शासन दनर्णयात नमिू केली होती, परांत ु
त्याचे पालन न करता मांजरुी दिली सकवा अवाजवी िराांना मांजरुी दिली. सादहत्य सामग्रीच्या 2 दकमीपेक्षा जास्त 
वहन अांतरास मखु्य अदभयांता याांची मान्यता घेरे् आवचयक असते, ती बऱयाच दठकार्ी घेतली गेली नाही. 
अनेकिा सधुादरत अहवालात बिललेली अांतरे दलदहली गेली, पर् त्यास स्वतांत्रपरे् मखु्य अदभयांत्याांची जी 
मान्यता आवचयक आहे ती घेतली गेली नव्हती. 

 
ब)   सांकश्ल्पत रचनेतील बिल – अनेक प्रशासकीय मान्यता प्राप्त प्रकल्पाांमध्ये दवशेषत: मध्यम प्रकल्पाांच्या 
प्रशासकीय मान्यतेतील तरतुिी तुटपुांज्या असल्याचे दनिशणनास आले आहे. दवशेषत: प्रकल्पाांची व्याप्ती बिलनू 
नवीन उपसा योजना व बरेॅज याांचा समावेश करुन घेतलेल्या प्रकल्पाांच्या सधुादरत प्रशासकीय मान्यतेतील 
वाढीव कामाांची अन्वेषरे् काळजीपवूणक केली गेली नाहीत असे लक्षात येते. 
 
 मळू मांजरुीसाठी प्रकल्प सािर करताना प्रकल्पाचे ढोबळमानाने अन्वेषर् व सांकल्पन केलेले असते. 
त्यात धरर्ाचा आकार दिलेला असतो. त्यानांतर प्रकल्पास मांजरुी दमळाल्यानांतर धरर्स्थळाचे सदवस्तर 
अन्वेषर् व सांकल्पन करुन अांदतम आकारास ताांदत्रक मान्यता घेरे् आवचयक असते. त्यानांतरच बाांधकामाच्या 
बाबत कायणवाही कररे् योग्य असते. या प्रकारच्या स्पष्ट्ट सचूना शासनाने सवण मखु्य अदभयांता याांना दिल्या 
होत्या. तथादप छाननी केलेल्या प्रकल्पामध्ये प्रशासकीय मान्यता दमळाल्यानांतर लगेचच मळू धरर्ाच्या 
आकारास ताांदत्रक मान्यता िेऊन टाकरे् व दनदविा ठरवरे् याबाबत घाईघाईत कायणवाही करण्यात आलेली 
दिसते.  
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 सधुारीत प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव तयार करताना बऱयाच प्रकल्पात मोठया प्रमार्ावर कालवे व 
दवतदरकाांच्या अस्तरीकरर्ाचा समावेश करण्यात आला आहे. वस्ततु: 1995 च्या शासन दनर्णयानसुार 
कालव्याच्या जास्तीत जास्त 5 टक्के लाांबीत अस्तरीकरर् कररे् अपेदक्षत आहे. पर् यासांबांधात दवशेष ताांदत्रक 
मादहती सांकलन सकवा दवचलेषर् न करताच अस्तरीकरर्ाचे प्रस्ताव तयार झाले व मांजरू झाले. या कामाांवर 
बराच मोठा खचण झाला. 
 
 ज्या दठकार्ी उत्तम गरु्वते्तची नैसर्मगक वाळू उपलब्ध आहे, अशा दठकार्ी कोलग्राऊट पध्ितीचे 
बाांधकाम करण्याचे दनिेश आहेत. तथादप अनेक प्रकल्पात अशा प्रकारे िगिी बाांधकामाची रचना व वाळूची 
उपलब्धता याचा नीट खलुासा न करताच, दवशेषत: साांिव्याची बाांधकामे, सरसकटपरे् कोलग्राऊट मध्ये 
करण्यात आली. तसेच शासन आिेशान्वये ठेक्याांवर चाल ूअसलेल्या िगिी बाांधकामाांच्या प्रकारात बिल न 
करण्याचे दनिेश आहेत. या दनिेशाांचे पालन झालेले दिसत नाही. 
 
 प्रकल्पाांना सधुादरत मांजरुी घेताना अनेक धरर्ाांची उांची वाढदवण्यात आली सकवा बरेॅजेसचा समावेश 
करण्यात आला. त्यामळेु एकां िरीत पार्ीसाठयात व पार्ीवापरात वाढ झाली. पर् अशा वाढीव पार्ी 
उपलब्धतेची खात्री करुन घेण्यासाठी मखु्य अदभयांता जलदवज्ञान प्रकल्प याांचे प्रमार्पत्र घेरे् आवचयक होते. 
तसे प्रमार्पत्र अनेक प्रकल्पाांत घेतले नसल्याचे दिसनू आले आहे. 
 
 पार्ी उपलब्धता व पार्ीवापर याांचा दहशोब लावण्याबाबत कें द्रीय जल आयोगाने मागणिशणक तत्व े
दिली आहेत. पर् या तत्वाांचे पालन न करता पार्ी उपलब्धतेचे व पार्ी वापराचे चकुीचे दहशोब काही प्रकल्पाांत 
िेण्यात आले आहेत.  
 
 प्रकल्पाचे मळू अहवाल तयार करताना परेुशी काळजी घेण्याचे स्पष्ट्ट दनिेश दिले आहेत. परांत ु
बऱयाचवेळा मळू मांजरुीचे अहवाल सखोल अभ्यास न करता घाईमध्ये केलेले दिसतात.  
 
 मांजरुीसाठीचे सधुादरत अहवाल हे प्रकल्प अन्वषेर् यांत्ररे्किून न होता बाांधकाम यांत्ररे्माफण त केले 
गेल्याने अनेक सधुादरत अहवालात प्रकल्पाचा व्याप्ती दवस्तार करताना त्यासाठी आवचयक असर्ारे परेुसे 
सवेक्षर् न करता ढोबळ सांकल्पनेनसुार तरतुिी करण्यात आल्याचे दिसते. 
 
 बांधारा व साठवर् तलाव या सारख्या प्रकल्पात फक्त पार्ीसाठा केला जातो. दनमार् झालेल्या 
जलाशयातनू प्रत्यक्ष शेतीपयंत पार्ी नेण्याची व्यवस्था शासनामाफण त केली जात नाही. हे पार्ी शेतकऱयाांनी 
वैयश्क्तक उपसा ससचनाव्िारे शेतीपयंत घेऊन जारे् अपेदक्षत आहे. त्यामळेु अशा प्रकल्पाच्या शासकीय खचात 
या वहन व्यवस्थेचा समावेश नसतो. तथादप लाभव्यय गरु्ोत्तर मात्र वहनव्यवस्थेसाठी व्हावयाचा खचण दहशोबात 
न घेता केवळ साठवर्ीच्या शासकीय खचावर काढले गेले आहेत. प्रत्यक्षात तेथील शेतकऱयाांची अशा मोठया 
खचाच्या उपसा ससचन योजना अांमलात आर्ण्याची क्षमता आहे का व त्या व्यवहायण होतील का याचा अभ्यास 
केला गेलेला नाही. 
 
क) प्रकल्पाच्या व्याप्तीतील वाढ – 
 
 प्रकल्पास दिलेली मांजरुी ही नेहमी ज्या उदे्दशासाठी तरतिू असेल त्याच नेमक्या उदे्दशापरुती मयादित 
असावी असे दनिेश आहेत. व्याप्ती बिल करावयाचा असल्यास शासनाची स्वतांत्र मान्यता आवचयक आहे. 
पर् अनेक प्रकल्पात अशी मान्यता घेतली नसल्याचे दिसनू आले. कालव्याच्या लाभके्षत्राचा दवस्तार, नव्या 
बांधाऱयाांचा समावेश, उपसा ससचन योजनाांचा समावेश, प्रकल्पाच्या दवस्तारात करण्यात आला. ही भदूमका 
अदधक स्पष्ट्ट करताना शासनानेही 2010 मधे असे बिल करण्यास मळू मांजरुी िेर्ाऱयाची तत्वत: फेरमांजरुी 
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घेतली पादहजे असे स्पष्ट्ट केले आहे. तसेच त्यानांतरच्या 2013 च्या शासन दनर्णयानसुार व्याप्ती बिल याची 
व्याख्याही स्पष्ट्ट केली आहे. याचा अदधक उहापोह स्वतांत्रपरे् प्रकरर् 4 मधे केला आहे.  
 
ि) पीक रचनेत बिल – प्रकल्पास सधुादरत मांजरुी घेताना अनेक प्रकल्पाांची पीकरचना बिलण्यात आली. 
त्यात अवषणर् प्रवर् के्षत्रासाठी शासनाच्या आठमाही धोरर्ाचे (1987) पालन केले गेले नाही. सक्षम कृषी 
अदधकाऱयाचीही मान्यता घेतली गेली नाही. लाभव्यय गरु्ोत्तराच्या मापिांिाच्या दनकषात प्रकल्प बसण्यासाठी 
दपकाांचे प्रदतहेक्टरी उत्पन्न अवाजवी घेतले गेल्याचे दनिशनास आले  
 
इ)   मान्यतेच्या अदधकाराचे उल्लांघन : महामांिळे स्थापन झाल्यानांतर सपु्रमा िेण्याचे अदधकारात अनेक वेळा 
बिल झाले. प्रकल्पाची सपु्रमा सक्षम अदधकाऱयाांनी दिली आहे का व सपु्रमा िेताना तत्कालीन अटी व शतीचे 
पालन केले का याची छाननी सदमतीने केली. त्यानसुार बऱयाच प्रकल्पाांच्या सपु्रमा ससुांगत नसल्याचे दनिशणनास 
आले. 
 
 
 
3.1 ससचन प्रकल्पाच्या कामाांमध्ये जलसांपिा दवभागाव्यदतदरक्त इतर दवभागाांकिूनदह वेळेवर कायणवाही 
अपेदक्षत असते. ती योग्य वळेी होत रहावी म्हर्नू यासाठी महामांिळाच्या सिस्य रचनेत अशा दवदवध 
दवभागाांच्या सदचवाांचा अांतभाव करण्यात आला आहे. तरी अपेदक्षत समन्वय साधला गेल्याचे दिसत नाही. 
 
3.1.1  प्रकल्पासाठी प्रशासकीय मान्यता दमळाल्यानांतर प्रकल्पाचे / धरर्ाचे काम लगेच सरुु होऊ शकेल 
असे नाही. बाांधकामासाठी आवचयक ती ताांदत्रक मान्यता घेरे्, दनदविा प्रदक्रया, भसूांपािन, वनजमीन दमळवरे्, 
पनुवणसनाचे दनयोजन, प्रकल्प स्थळी कमणचाऱयाांसाठी वसाहत उभाररे् अशा प्रकारची वेगवगेळी पवूणतयारीची 
कामे करावी लागतात. यासाठीचा पवूणतयारीचा वगेळा वेळ व प्रत्यक्ष बाांधकामाचा वेळ अशा िोन भागात 
प्रकल्पाच्या वेळेची माांिर्ी होरे् योग्य होईल.   
 
3.1.2  प्रकल्पाच्या लाभके्षत्रात पारांपादरक पजणन्याधादरत शेतीऐवजी ससदचत शेतीचा अवलांब परू्ांशाने सरुु 
होण्यासाठी काही पदरवतणनाचा कालावधी लागतो. प्रकल्पाच्या कायणक्रमात या दतन्ही कालावधींचा समावेश 
कररे् आवचयक आहे. पर् सामान्यत: केवळ बाांधकामाच्या कालावधीवर लक्ष ठेवून वेळापत्रक बनवले जात 
असल्याने नांतर दवलांब झालेला दिसतो. दवलांबाच्या कारर्ाच्या तपासर्ीसाठी सदमतीने नऊ प्रपत्राांमध्ये 
महामांिळाांकिून मादहती मागदवली. त्यात 59 प्रकल्पाांची मादहती उपलब्ध झाली.  
 
3.1.3  प्रकल्पासाठी आवचयक त्या वधैादनक मांजऱुया व अन्य दवभागाांच्या मान्यता घेण्यासाठी, भसूांपािन 
करण्यासाठी, वन जदमनीच्या हस्ताांतरर्ासाठी, पनुवणसनासाठी, दवदवध घटक कामाांची सांकल्पदचते्र तयार 
करण्यासाठी लागर्ारा कालावधी नीट दहशोबात न घेरे्, प्रकल्पाचे काम सरुु केल्यानांतर सलगपरे् परेुसा दनधी 
उपलब्ध न होरे्, प्रकल्पावर ससचन क्षमता दनमार् होत असताना ससचन व्यवस्थापनासाठी आवचयक ती 
आस्थापना दनमार् न होरे् व व्यवस्थापनासाठी ससचन के्षत्राचे हस्ताांतरर् न होरे्, ही काररे् लाभाच्या 
दवलांबासाठी प्रमखु आहेत. 

 
3.2 काही प्रकल्पाांना आवचयक त्या वैधादनक व इतर दवभागाांच्या मान्यता दमळण्यासाठी बराच कालावधी 
लागलेला दिसनू येतो. दवशेषत: जमीन दमळण्याचे अनषुांगाने मान्यता दमळण्यास फार वेळ लागल्याने 
प्रकल्पाची कामे हाती घेता आली नाहीत. प्रकल्पाांसाठी भूसांपािन व वन जदमनी दमळवताांनादह अनेक 
प्रकल्पाांमधे दवलांब झालेला दिसनू येतो. काही प्रकल्पाांचे बाबत भसूांपािन प्रकरर्ी कायणवाही चाल ू असताना 
दवहीत काल मयािेत ती परू्ण न झाल्यामळेु प्रकररे् व्यपगत झालेली आहेत व पनु्हा अशा प्रकरर्ी नव्याने 

प्रकिण – 3 – विलंबाची कािणे 
 



13 
 

कायणवाही आरांभ करण्यामळेु दवलांब झालेला आहे. भसूांपािन प्रस्तावाांसांिभात जलसांपिा दवभाग व महसलू 
दवभाग यात अदधक समन्वयाची गरज स्पष्ट्ट आहे.  

 
3.3.1  राज्यातील सद्यश्स्थतीतील बाांधकामाधीन (मोठे, मध्यम व उ.सस.यो) असलेल्या 181 प्रकल्पाांपैकी 60 
प्रकल्पाांसाठी वनजमीन सांपादित करावी लागलेली आहे. वनजमीन सांपािन करण्याच्या प्रदक्रयेसाठीचा 
कालावधी तपासला असता तो कमीत कमी 2 वषापासनू ते जास्तीत जास्त 26 वषापयंत लागल्याचे दिसनू येते. 
त्यात वनजमीन सांपािन / हस्ताांतरर् करण्यासाठी 5 वषापेक्षा जास्त कालावधी लागला असे 31 प्रकल्प आहेत. 

 
3.3.2  पनुवणसनाची दवहीत कायणवाही वेळेत नीट परू्ण न झाल्यामळेु ज्या प्रकल्पाांना दवलांब झाला असे 42 
प्रकल्प आहेत. पनुवणसनाचे कायणवाहीस कमी अदधक दवलांब झालेले मोठे प्रकल्प 25 व मध्यम प्रकल्प 27 असे 
एकूर् 52 प्रकल्प आहेत. पनुवणसनाच्या कायणवाहीस झालेला दवलांब हा 2 वषापासनू 18 वषापयंत दिसनू येतो. 
म्हर्नू प्रकल्पाच्या पनुवणसनाची कामे ही पवूणतयारीची कामे म्हर्नू हाती घेतली जारे् योग्य ठरेल. 

 
3.3.3  या व्यदतदरक्त ज्या प्रकल्पाांमध्ये पनुवणसनाची कामे करताना नागरी सदुवधाांमध्ये वाढ झाल्यामळेु 
अदतदरक्त कालावधी लागला असे 11 प्रकल्प आहेत.  

 
3.3.4  महामांिळाांच्या स्थापनेनांतर हाती घेण्यात आलेल्या नव्या प्रकल्पाांमळेु प्रकल्पाांची सांख्या वाढली. तसेच 
बाांधकामाधीन प्रकल्पाांच्या सकमतीत / व्याप्तीत झालेल्या बिलामळेु उपलब्ध मयादित दवत्तलब्धीचे दवतरर् 
दवरळ स्वरुपात होण्यामध्ये झाल्याचे दिसनू येते. महामांिळाला पांचवार्मषक योजनेतील दनयत व्यय दनधीची 
उपलब्धता आहे अथवा नाही याची योग्य ती खातरजमा न करता, मोठया सांख्येने नवीन कामे हाती घेतल्याचे 
दिसनू येते. प्रकल्पासाठी परेुशी दवत्तीय तरतिू असल्याखेरीज कामासाठी दनदविा काढरे् व कामाचे आिेश िेरे्, 
याबाबत महामांिळाांनी परेुसे दनयांत्रर् ठेवलेले नाही. 

 
3.3.5  प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दमळाल्यानांतर प्रथमत: अनिुान उपलब्ध करुन िेण्यामध्ये काही 
प्रकल्पाांच्या बाबतीत दवलांब झालेला दिसनू येतो. सद्य:श्स्थतीत बाांधकामाधीन असलेल्या 181 प्रकल्पाांची 
मादहती तपासली असता, प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दमळाली, तथादप प्रथमत: अनिुान दवलांबाने प्राप्त झाले 
असे 68 प्रकल्प आहेत. प्रकल्पास प्रथमत: अनिुान उपलब्ध झाल्यानांतरही काही प्रकल्पाांच्या प्रत्यक्ष धरर्ाचे 
काम सरुु होण्यास दवलांब झाल्याचे दनिशणनास येते. या कारर्ाांमळेु बाांधकामाधीन असलेल्या 181 प्रकल्पाांपैकी 
62 प्रकल्पाांमध्ये असा दवलांब झाल्याचे आढळून  येते. प्रकल्पाांना प्रशासकीय मान्यता दमळालेली आहे, परांत ु
प्रत्यक्ष धरर्ाचे / योजनेचे काम अद्याप सरुुच झालेले नाही असे एकूर् 9 प्रकल्प आढळून येतात.  
 
3.3.6 सांकल्पदचत्राांसाठी दवलांब – 
 
 सद्य:श्स्थतीतील बाांधकामाधीन प्रकल्पाांची मादहती तपासली असता बहुताांश प्रकल्पाांमध्ये कमी अदधक 
प्रमार्ात सांकश्ल्पत रचनेत बिल झाल्याने नव्या सांकल्पनासाठी वेळ लागल्याचे दिसनू येते. सांकल्पनात बिल 
झाल्यास प्रकल्पाच्या सांबांदधत घटक कामास उशीर होऊन पयायाने प्रकल्पास दवलांब झाल्याचे दनिशणनास येते. 
मात्र घटक कामाांचे सांकल्पन प्राप्त होण्यापवूीच दनदविा काढल्याचे अनेक प्रकल्पात दिसनू आले.  
 
3.3.7  व्याप्तीतील बिलामळेु दवलांब 
 
 एकूर् 181 बाांधकामाधीन प्रकल्पाांपैकी 95 प्रकल्पाांमध्ये कमी /अदधक प्रमार्ात व्याप्तीत बिल 
झालेला आढळून येतो. यामळेु झालेला दवलांब हा साधारर् 2 वषापासनू ते 15-20 वषापयंत दिसनू येतो. मोठया 
प्रकल्पाांमध्ये जास्त प्रमार्ात व्याप्तीत बिल झाल्याचे दिसनू येते. प्रकल्प सरुु करण्यापवूी कायणके्षत्राची वास्तव 
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श्स्थती व तेथील जनमानसाची भदूमका नीट जार्नू घेतली गेली नाही, हे ही व्याप्ती बिलाचे एक कारर् दिसनू 
येते. यापैकी सवादधक बिल हा 27 प्रकल्पाांमध्ये लाभके्षत्राच्या दवस्तारात मांजरुीनांतर भर घातल्यामळेु झालेला 
आहे.  
 
3.3.8  दरक्त पिाांमळेु दवलांब 
 
 राज्यातील पाचही महामांिळात असलेल्या बाांधकामाांतगणत आस्थापनेची मादहती तपासली असता 
बाांधकाम यांत्ररे् अांतगणत मांजरू पिाांच्या जवळपास 76 % अदधकारी /कमणचारी कायणरत आहेत व 24% पिे दरक्त 
आहेत. एकूर् मांजरू पिे 16760 असनू कायणरत पिे 12733 एवढी आहेत. महत्वाची पिे दरक्त रादहल्यामळेु 
त्याचा पदरर्ाम कामावर होऊन पदरर्ामत: प्रकल्पास दवलांब झाल्याचे दिसनू येते.  
 
3.3.9 ससचन व्यवस्थापनासाठी आस्थापना दनर्ममती 
 
 प्रकल्पाची बाांधकामे परू्ण करुन त्याचे व्यवस्थापन यांत्ररे्किे हस्ताांतरर् हा महत्वाचा टप्पा आहे, पर् 
यामध्येही दवलांब झाल्याचे दनिशणनास येते. अशी श्स्थती सवण महामांिळातच दिसनू येते. बाांधकाम यांत्ररे्किून 
ससचन व्यवस्थापन यांत्ररे्किे दनर्ममत ससचनके्षत्र हस्ताांतर करावयाची प्रदक्रया ही अदधक गदतमान करण्याची 
आवचयकता आहे.  
 
3.3.10 न्यायालयीन प्रकरर्ाांमळेु दवलांब 
 
 न्यायालयीन प्रकरर्ाांमळेु दवलांब झाला अशा सवण प्रकरर्ाांमळेु एक बाब स्पष्ट्ट होते ती अशी की, 
प्रकल्पाांचे काम हाती घेण्यापवूी जलसांपिा दवभागाकिून शेतकऱयाांशी / बादधत होर्ाऱया लोकाांशी सांवाि 
साधला जात नाही. त्यासाठी महामांिळाकिे आवचयक ती यांत्रर्ाही नाही. प्रकल्प सांकल्पनेची परू्ण मादहती 
लाभाथी व बादधत होर्ाऱया समहुाला पवूीच िेण्यात आली तर, दवचवासाचे वातावरर् दनमार् होऊ शकते. 
लोकाांचा सहभाग दमळदवण्यात दवभाग कमी पिला असेच म्हर्ावे लागेल. 
 
3.3.11 खिानीतनू बाांधकाम सादहत्य (जसे िगि, वाळू, काळी माती इ.) ची अनपुलब्धता 
 

सदमतीला 59 प्रकल्पाांची सदवस्तर मादहती प्राप्त झाल्यानांतर त्याांचे तपासर्ीतनू असे दिसनू आले की 
बाांधकाम सादहत्याची उपलब्धता दनयोदजत खिानीत न झाल्यामळेु प्रकल्प बादधत झालेले आहेत. बाांधकाम 
सादहत्य वेगवगेळया खिानीतनू आर्ावे लागले आहे. दवशेषत: मागील 5-6 वषापासनू वाळूबाबत बहुताांशी 
प्रकल्पाांना अिचर् येत आहे. त्याचा पदरर्ाम प्रकल्पाांच्या कामावर होत आहे. हे टाळण्यासाठी नैसर्मगक वाळू 
ऐवजी िगिापासनू तयार केलेली वाळू / कच (Crushed sand) याच्या वापराचा वेळीच दवचार होरे् इष्ट्ट 
राहील.  
 
3.3.12 प्रकल्पग्रस्ताांचा दवरोध  
 

धरर्स्थळास प्रकल्पग्रस्ताांनी दवरोध केल्यामळेु दवलांब झालेले 18 प्रकल्प लक्षात येतात. या 
व्यदतदरक्त 16 प्रकल्पाांमध्येही धरर्स्थळास दवरोध झालेला दिसनू येतो. दशवाय प्रकल्पग्रस्ताांच्या धरर् स्थळास 
दवरोधामळेु धरर् सांरेखा 6 दठकार्ी बिलावी लागली आहे. प्रकल्पाचे काम सरुु करण्यापवूी प्रकल्पग्रस्त व 
लाभधारक याांच्याशी सांवाि न साधरे् हा मोठाच व्यवस्थािोष सध्याच्या कायणपध्ितीत दिसनू येतो. 
कालवा/दवतरर् प्रर्ालीसाठी भसूांपािन मयादित असते. तरीसधु्िा काही वेळा त्या भसूांपािनासाठीही दवरोध 
झालेला दिसतो. असे 57 प्रकल्प लक्षात आले.  
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3.3.13  भसूांपािन, पनुवणसन, वनजमीन, प्रकल्पास दवरोध यामळेु प्रकल्प सरुु होण्यास जो दवलांब होतो, त्या 
कालखांिाांमळेु दवत्तीय सकमतवाढ राज्यातील सवण प्रकल्पाांसाठी दमळून रु. 8699 कोटी झाली आहे. त्यात 
वनजदमनीच्या अिचर्ींमळेु रु. 5233 कोटी, भसूांपािनास दवरोधामळेु सकवा मांजरुीसाठी झालेल्या दवलांबामळेु 
रु. 1410 कोटी, पनुवणसनाच्या दवलांबामळेु रु. 1313 कोटी व धरर्स्थळास झालेल्या दवरोधामळेु रु. 743 कोटी, 
असा सकमतीवर प्रभाव पिला. 
 
3.3.14  व्यपगत झालेल्या प्रशासकीय मान्यता 
 
 प्रकल्पाांना प्रशासकीय मान्यता प्रिान केल्यानांतर 5 वषापयंत प्रकल्पासाठी आर्मथक तरतिू न झाल्यास 
प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता व्यपगत होते. अशा प्रकारे प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झालेले 4 प्रकल्प आहेत. 
त्यापैकी एकामध्ये 19 वषाचा कालावधी गेलेला आहे, तर िसुऱयामध्ये 26 वषाचा कालावधी गेलेला दिसनू 
येतो.  
 
3.3.15 घळभरर्ीशी सांलग्न  ससचनक्षमता दनर्ममती 
 
 ससचन प्रकल्पाच्या धरर्ाांची जेव्हा घळभरर्ी करुन जलाशयात पार्ी साठदवले जाते, त्यावळेी त्या 
धरर्ाच्या बिुीत के्षत्रात येर्ारी जमीनही पाण्याखाली जाते. सिर जमीन पाण्याखाली गेल्यामळेु त्या जदमनीत पेरा 
होऊ शकत नाही. त्यामळेु दनिान बिुीत के्षत्रात जार्ाऱया जदमनीएवढी जमीन, दकमान घळभरर्ीच्या वषी 
प्रकल्पाअांतगणत ससचन क्षमता म्हर्नू दवकदसत व्हावी असा मळू उदे्दश असतो. प्रकल्पाांची घळभरर्ी ज्या वषी 
झाली त्यावेळी काहीही ससचन क्षमता दनमार् झालेली नव्हती असे एकूर् 30 प्रकल्प सदमतीला आढळून आले. 
उपरोक्त 30 प्रकल्पाांमध्ये 7 प्रकल्पाांमधे दनिान घळभरर्ीच्या वषानांतर एका वषाचे कालावधी मध्ये अांशत: तरी 
ससचन क्षमता दनर्ममती झाल्याचे दिसनू येते. पर् उवणदरत 23 प्रकल्पाांमध्ये मात्र 2 वषे सकवा िोन वषांपेक्षा जास्त 
कालावधीनांतर ससचनक्षमता दनर्ममती झालेली आहे. प्रकल्पाच्या कायणक्रमाांमधे हा गांभीर िोष मानला जायला 
हवा.  
 
 

4.1   एकूर् 181 प्रकल्पाांपैकी 64 प्रकल्पाांच्या व्याप्तीबिलाची सकमत 10 टक्क्याांपेक्षा जास्त आहे. या 64 पैकी 
सहा प्रकल्पाांना कें द्रीय जल आयोगाची मांजरुी दमळाली आहे. त्यामळेु ते वगळून 58 प्रकल्पाांच्या 
व्याप्तीबिलाांच्या कारर्ाांची छाननी सदमतीने केली. व्याप्तीबिल नेमके कशाला मानायचे याबाबत आजपयंत 
स्पष्ट्टता नव्हती. जलसांपिा दवभागाने, अदलकिेच 2013 मधे मागणिशणक तत्वे दवशि केली आहेत. दवद्यमान 
प्रकल्पातील अनेक व्याप्तीतील बिल हे 2013 पवूीच झालेले असले तरी सदमतीने या शासन दनर्णयातील 
मागणिशणक तत्वाांनसुारच व्याप्तीतील बिलाांची कारर्दममाांसा तपासण्याचे ठरदवले. कारर् त्यात शासनाचा 
काटेकोर प्रशासकीय दृष्ट्टीकोन स्पष्ट्ट होतो आहे. 

 
4.2 प्रकल्पाांमधील व्याप्तीबिलाांचे अनेक व्यावहादरक घटक लक्षात आले. त्यातील तीन प्रमखु घटक म्हर्जे 
ससचनाचा के्षत्रीय दवस्तार, साठवर् वाढ व नवीन उपप्रकल्प मळू प्रकल्पाला जोिरे्. के्षत्र दवस्तार झालेली एकूर् 
43 प्रकररे् आहेत. त्यापैकी 13 घटकाांना महामांिळाने मांजरुी दिली, तर 30 प्रकरर्ाांना शासनाने मांजरुी दिली. 
तसेच साठवर् वाढीची एकूर् 16 प्रकररे् झाली. जोिकामे व उपप्रकल्प याांची मळू प्रकल्पात भर 
घातल्यामळेुही पार्ीवापर व त्या खोऱयातील पार्ी उपलब्धता याांच्यातील अनपुात बिलतो अशी 36 प्रकररे् 
आहेत. त्यामळेु अशा दतन्ही प्रकाराांनी (के्षत्र दवस्तार, साठवर् वाढ, जोि/उपप्रकल्पाांची भर) होर्ारा व्याप्तीबिल 
हा मलूत: जलवैज्ञादनक दनकषाांवर नीट तपासला जारे् आवचयक आहे. म्हर्नू 2003 च्या आिेशाांन्वये 
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जलवैज्ञादनक तपासर्ी ही आवचयक करण्यात आली आहे. पर् ती गरज परू्ण न करर्ारे अनेक प्रकल्प आहेत. 
अशा सवण प्रकल्पाांच्या जलवैज्ञादनक व्यवहायणतेबद्दल अदधक छाननी होरे् आवचयक आहे.  

4.3  व्याप्ती बिलामधे के्षत्रीय दवस्तार म्हर्नू 56614 हेक्टरची जी ससचन के्षत्रीय वाढ झाली, त्यासाठी                 
रु. 731.24 कोटी खचण झाले. याचा प्रदत हेक्टरी सरासरी खचण रु. 1.29 लक्ष एवढा आला. त्या त्या काळातील 
मापिांिाांच्या तलुनेत 3 प्रकल्पाांमध्ये प्रदत हेक्टरी खचण जास्त झालेला आहे. तर पाच प्रकल्पातील ससचन के्षत्राचा 
दवस्तार मळू के्षत्राच्या 10 टक्क्याांपेक्षा जास्त असनू त्यास 2005 च्या मजदनप्रा कायद्याच्या कलम 11 (च) नसुार 
म.ज.दन.प्रा. ची मान्यता घेरे् आवचयक असनूही ती मान्यता घेतली गेलेली नाही. 

4.4 निीन उप प्रकल्प/जोडकािे यांची भि 
 
4.4.1  व्याप्तीचा बिल हा मळू प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रमखु वैदशष्ट्टयाांशी अनरुुप असायला हवा. परांतु जनु्या 
प्रकल्पाांच्या रुपरेषेमधे नवीन प्रकारच्या घटकाांचा समावेश करुन सधुादरत प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आलेली 
एकूर् 36 प्रकररे् सदमतीच्या लक्षात आली. त्यातील 12 प्रकरर्ाांना महामांिळाने मान्यता दिली असनू 24 
घटकाांना शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या नव्या जोि घटकाांना स्वतांत्र प्रशासकीय मान्यता िेरे् आवचयक 
होते. पर् त्या ऐवजी जनु्या प्रकल्पाांच्या सधुादरत प्रशासकीय मान्यतेमध्येच ते अांतभूणत करण्यात आले. वस्तुत: 
या घटकाांचे स्वतांत्रपरे् लाभ-व्यय गरु्ोत्तर तपासरे् आवचयक होते. यातील 43 घटकाांचे लाभव्यय गरु्ाांक 
दवहीत दनकषाांपेक्षा कमी असल्याचे सदमतीच्या लक्षात आले. 
 
4.4.2 महाराष्ट्राच्या सावणजदनक बाांधकाम दनयमावलीत नवीन प्रकल्प हाती घेण्यापवूी तो खोऱयाच्या बहृत 
आरखड्यानसुार घेतला जावा असे दवहीत केले आहे. त्यासाठी प्रत्येक महामांिळाचा एक िीघणकालीन 
बहृतआराखिा (Master Plan) असरे् आवचयक होते. पर् महामांिळाचे असे बहृत आराखिेच मळुात तयार 
नाहीत असा आके्षप महालेखापालाांनीही याबाबतीत घेतलेला आहे.  
 
4.4.3 व्याप्ती बिलाचा लाभव्यय गरु्ाांक स्वतांत्रपरे् न काढता परू्ण झालेल्या बाांधकामाच्या जनु्या खचासकट 
लावला गेल्यामळेु जनु्या िराांने झालेल्या कामाच्या कमी सकमती व या पुढील लाभासाठी दमळर्ारे वाढीव 
बाजारभावाचे लाभ- अशा दवसांवािी पध्ितीने गरु्क काढण्यात आला आहे. ही चकुीची पद्धत बांि होऊन 
वाढीव कामाांसाठी वाढीव खचण व वाढीव लाभ आदर् त्यातील तुलना हे आर्मथक तत्व यापढेु कटाक्षाने पाळले 
जारे् इष्ट्ट राहील. 

4.4.4  अवषणर् प्रवर् प्रिेशाांतील आठमाही धोरर्ाच्या अांमलबजावर्ीसाठी प्रकल्पाचे कालवे मोठे करुन 
जास्त खचण केला. परांतु प्रत्यक्षात मात्र बारमाही दपकाांचे ससचन वाढत गेले आहे असे दिसनू येते. शासनाच्या 
औपचादरक धोरर्ाशी हे दवसांगत आहे.  

 

 

5.1  सध्याच्या बाांधकामाधीन 181 प्रकल्पाांच्या एकूर् 1,29,000 कोटी रु. भाांिवली खचात 27839 रु. कोटी 
म्हर्जे 22% खचण उपसा योजनाांवर व्हावयाचा आहे व त्यातनू 8,56,963 हेक्टर (म्हर्जेच एकूर् क्षमतेच्या 
25% ससचन के्षत्र) दनमार् करावयाचे आहे. त्यापैकी रु.8048 कोटी माचण 2012 पयंत खचण झाले आहेत व 
त्यातनू जनू 2012 पयंत 1,26,453 हेक्टर ससचन के्षत्र (1984-2012 या कालावधीत) दनमार् झाले आहे. परांत ु
त्यापैकी प्रत्यक्षात मात्र एखाद्या वषात जास्तीत जास्त ससचन केवळ 37330 हेक्टर इतकेच झाले आहे. उपसा 
योजनाांच्या ससचन दनर्ममतीची गती अत्यांत सांथ असनू त्यातनू प्रत्यक्ष ससचनाचा लाभही अत्यांत कमी प्रमार्ात 
दमळत आहे. योजना चालवण्यासाठी लागर्ाऱया आवती वार्मषक खचाची तोंिदमळवर्ीही समाधानकारक 
नाही.  
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5.2  म्हर्नू यापढुील काळात नव्याने उपसा ससचन योजनाांना मांजरुी िेण्याअगोिर व्यावहादरक दृष्ट्टीने या 
योजनाांच्या दवत्तीय सांतलुनाची काटेकोरपरे् तपासर्ी कररे् आवचयक ठरते. त्यासाठी पाटबांधारे प्रकल्पाांच्या 
केवळ पारांपादरक लाभव्यय गरु्ोत्तरावर अवलांबनू न राहता अांतगणत आर्मथक परताव्याचा िरही (IRR) तपासला 
जारे् आवचयक आहे. हा िर काढताना उपसा ससचनासाठीच्या दवजेच्या मोटारी, याांदत्रकी व दवद्यतु भागाचा 
घसारा व त्यापैकी काही भाग कालाांतराने बिलाव ेलागतात त्याचाही दवचार कररे् आवचयक ठरते.  त्यासाठी 
िरुुस्ती व ठरादवक कालावधीनांतर नवीन पांप/त्याचे सटेु भाग, बिलण्याची तरतिू दनयोजनात असरे् आवचयक 
आहे.   

5.3 उपसा ससचन योजनेचे के्षत्र 2000 हेक्टर पेक्षा जास्त असेल तर त्या उपसा ससचन योजनेस मोठी उपसा 
ससचन योजना असे सांबोधले जाते. अशा उपसा ससचन योजनेस मखु्यमांत्री अथवा उपमखु्यमांत्री याांची मान्यता 
असरे्, शासन दनर्णय दि. 23-6-99 नसुार (पदरदशष्ट्ट क्र.5.6) आवचयक करण्यात आले आहे. ससचन 
प्रकल्पाांना मांजरुी िेण्याचे अदधकार महामांिळाांना दिले गेले असले तरी, उपसा ससचन योजनेच्या मांजरुी बाबतचे 
अांदतम दनर्णय करण्याचे अदधकार मखु्यमांत्री वा उपमखु्यमांत्री याांच्याकिे ठेवण्यात आले आहेत. 
महामांिळदनहाय उपसा योजनाांच्या वीजदबलाांचा खचण कोर्त्या तरतुिीतनू भागदवला जात आहे याची सदमतीने 
छाननी केली तेव्हा अनेक दठकार्ी उपसा योजनेची वार्मषक वीज दबले प्रकल्पाांच्या बाांधकामाच्या भाांिवली 
तरतिुीतनू भागदवली जात आहेत अशी मोठीच अदनयदमतता लक्षात आली.  

5.4  कायाश्न्वत उपसा ससचन योजनाांवर पार्ी वापर सांस्था नगण्य आहेत म्हर्नू या योजनाांच्या पनुर्मवलोकनाची 
आवचयकता आहे. कायाश्न्वत न झालेल्या 55 बाांधकामाधीन उपसा योजना व घटक उपसा योजना याांच्या काही 
टप्प्याांचे बाांधकाम सरुु झाले नसेल तर ते थाांबदवण्याबाबत वळेीच शासन स्तरावर दवचार होरे् इष्ट्ट राहील. 
आजपयंत परू्ण झालेल्या उपसा ससचन योजनाांच्या अनभुवातनू उपसा योजनाांबाबत त्या यशस्वी होण्यासाठी 
नव्याने स्वतांत्र मागणिशणक तत्व ेतातिीने दवहीत कररे् आवचयक आहे. प्रवाही कालव्याांच्या कायणपध्ितींतनूच 
उपसा ससचन व्यवस्था यशस्वीपरे् हाताळरे् शक्य दिसत नाही.  

5.5  महाराष्ट्र जल व ससचन आयोगाने दशफारस क्र 53 मध्ये असे सचुदवले होते की, "उपसा ससचन योजनेची 
सफलता ठरवीत असताना त्यावर होर्ारा दवजेचा प्रत्यक्ष खचण (सवलतीचे दवशेष िर न घेता) दवचारात घ्यावा व 
त्यानसुार योजनेची लाभव्यय श्स्थती ठरवावी." ही दशफारस अद्याप शासनाने स्वीकारलेली दिसत नाही. उपसा 
योजनेचे आर्मथक दवकासातील नेमके स्थान स्पष्ट्ट होण्यासाठी तसे कररे् इष्ट्ट आहे. नांतर व्यवहारात काय िराांनी 
वसलुी करायची त्याचे दनकष वगेळे अस ूशकतात.    

5.6  कृदषसाठी असर्ा-या िरातच रु. 2.16 (2.88-0.72) प्रदत यदुनट अशी सवलत शासनाकिून दमळते.  
तरीसधु्िा शासकीय योजनेच्या दवजेचे बील शेतक-याांकिून वसलू होण्याचे प्रमार् अत्यांत नगण्य आहे. 
व्यश्क्तगत उपसा व्यवस्थेमध्ये वीजवापरातील व पार्ी वापरातील काटकसर याची जी आांच योजना 
व्यवस्थापकाला रहाते, ती जार्ीव सहकारी योजनात रहातेच असे नाही. शासकीय योजनाांमध्ये तर पार्ी जर् ू
प्रवाही योजनेचेच आहे अशा रुपात ते प्रत्यक्ष शेतावर येऊन पोचत असल्याने ही जागरुकता दनमार् होत नाही. 
म्हर्नू शासकीय योजनाांचा दवचार फार सावधपरे् व्हायला हवा.  

5.7  शासनाचे पार्ीपट्टीचे प्रचदलत धोरर् दवजेच्या खचासदहत येर्ारी पार्ीपट्टी व त्या पाण्यावर दपकदवल्या 
जार्ाऱया दपकाांच्या उत्पन्नातनू शेतकऱयाांची पार्ीपट्टी भरर्ा करण्याची क्षमता, या गोष्ट्टींवर उपसा योजनाांची 
सफलता अवलांबनू आहे. शासनाने आकारवयाच्या पार्ीपट्टी सोबत वीजदबल जोिून उपसा ससचन योजनेचे 
प्रकल्पश: पार्ीपट्टीचे वेगवेगळे िर मखु्य अदभयांता याांनी दनश्चचत करावयाचे आहेत. कृष्ट्र्ा खोरे वगळता इतर 
महामांिळात असे िर दनश्चचत केल्याचे आढळून आले नाही.  

5.8  सध्या हाती घेतलेल्या उपसा योजनाांचे पनुर्मवलोकन करुन योजनेतील काही पार्ी ग्रामीर्, नागरी व 
औद्योदगक वापराकदरता राखनू ठेवल्यास ससचनातील आर्मथक तटू भरून काढण्यास मोठी मित होईल. उपसा 
योजना या केवळ शेतीसाठी राबवरे् आर्मथकदृष्ट्या शक्य नसले, तरी शेती समवते पश ुपालन, कुक्कुटपालन 
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अशाप्रकारच्या शेतीपरूक व्यवसायाांची जोि िेऊन बहुउदे्दशीय लाभाांचा समावेश प्रशासकीय मान्यतेच्या 
अांिाजपत्रकात व व्यवस्थापनात  कररे् इष्ट्ट राहील.  त्याचे रुपाांतर प्रािेदशक पार्ी परुवठा योजना म्हर्नू 
करताना ग्रामीर् पार्ी परुवठयाचा रु. 2000 िरिोई व नागरी पार्ी परुवठयाचा रु. 6787 िरिोई भाांिवली खचण 
हा त्यातनू भाांिवली वजावटीसाठी उपयोगी ठरेल. त्याचप्रमारे् औद्योदगक पार्ी वापरही समादवष्ट्ट करुन 
अवषणर् प्रवर् के्षत्रातील दपण्याचा पाण्याचा व रोजगाराचा प्रचन सोिदवता येईल.  समश्न्वत पार्ी वापराचा एक 
नमनुा म्हर्नू उपसा योजना यापढेु राबवरे् उपयकु्त राहील. 

5.9  उपसा ससचन योजनाांसाठी ससचनाच्या पार्ीपट्टीत काही सवलती िेण्याचा दवचार करावयाचा, तर दवजेच्या 
दबलात सवलत न िेता अवषणर्प्रवर् भागातील ससचनासाठी प्रथमतः मळू शासकीय पार्ीपट्टीमध्ये सवलत िेरे् 
इष्ट्ट राहील. जसजशी योजना सक्षम होईल तसतशी ही सवलत शासन टप्प्याटप्प्याने कमी करु शकेल. पर् 
दवजेची दबले साठून राहून योजना ठप्प पिर्ार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.  

5.10  कृषी उत्पन्नातील वाढ व वीज िरातील वाढ यामधील तफावत दिवसेंदिवस रुां िावत जार्ार आहे. त्याचा 
दवपरीत पदरर्ाम उपसा ससचनाच्या आर्मथक सांतुलनावर होर्ार हे स्पष्ट्ट आहे. पढुील उपसा योजनाांच्या 
मांजरुीच्या वेळी याचा दवचार कररे् अदनवायण राहील.  

 
5.11  शासनाच्या खचाने बाांधलेल्या जवळपास सवणच योजनाांमध्ये वीजपांपाने पार्ी उपसा करून उद्धरर् 
नदलकेद्वारे दवतरर्कुां िात सोिले जाते व तेथनू पढेु मात्र कालवा/दवतदरकाांच्या सहाय्याने शेताला पार्ी पोचवले 
जाते.  या दवतरर् पद्धतीमळेु पाण्याचा फार मोठा व्यय होतो. यासाठी उपसा ससचन योजनाांचे तीन वेगळे प्रकार 
करावते. 2000 हेक्टर पेक्षा कमी, 2000-10000 हे. व 10000 हे. पेक्षा जास्त ससचन के्षत्र असर्ाऱया योजना 
असे ते प्रकार असावते. 2000 हेक्टर के्षत्रापयंत नदलका दवतरर् प्रर्ाली सरसकट शेतापयंत ठेवण्यास हरकत 
नाही. उपसा ससचनाच्या खर्मचक पाण्याचा अदधक कायणक्षमपरे् वापर त्यामळेु होऊ शकेल. त्यासाठी नदलकेद्वारे 
पार्ी दवतरर् व्यवस्था (Piped Distribution System) व सकू्ष्म ससचन पद्धतीचा सांयकु्त अवलांब कररे् 
उपयकु्त राहील. 2000-10000 या गटात नदलका व कालवा अस्तरीकरर् यापैकी एक पयाय स्थादनक 
पदरश्स्थती दवचारात घेऊन आर्मथकदृष्ट्टया तुलना करुन दनविावा लागेल. 

5.12   10000 हेक्टर पेक्षा जास्त ससचन के्षत्र असण्याऱया उपसा योजनाांचे सोयीनसुार 10000 हेक्टर पयंतचे 
टप्पे ठरवावते. त्या त्या टप्यातील स्थादनक पदरश्स्थतीशी जळुर्ारी व आर्मथकदृष्ट्टया दकफायतशीर असर्ारी 
पध्ित त्या त्या के्षत्रगटासाठी वापरता येईल. सरसकट एकाच पध्ितीने मोठया योजनाांचे पार्ी दवतरर् इष्ट्ट 
रहार्ार नाही.  

5.13  उपसा ससचनाची पीकरचना ठरदवताना लाभधारकाांना सातत्याने वाढर्ाऱया वीजदबलाांनसुार भदवष्ट्यात 
वीजदबलाांसदहत पार्ीपट्टी िेता येईल अशा प्रकारची मलू्यिायी पीकरचना कररे् आवचयक आहे. उपसा ससचन 
योजना मांजरू करण्यापवूी सवण लाभधारकाांच्या पार्ी वापर सांस्था स्थापन व्हायला हव्यात. या सांस्थाांना सातत्याने 
वाढर्ाऱया वीजदबलाांनसुार भदवष्ट्यात वीजदबलाांसदहत पार्ीपट्टीची पवूणकल्पना िेऊन वीजदबलाांसोबत पार्ीपट्टी 
िेण्याबाबत व त्याांच्या शेतातील नदलका व दठबक सांच/ तुषार सांचाचा खचण शेतकऱयाांनी करण्याबाबत 
त्याांच्याकिून हमीपत्र घेरे् उपयकु्त राहील.  

5.14   सवण उपसा ससचन योजनाांसाठी दठबक/ तुषार ससचन बांधनकारक करावे. दवतरर् प्रर्ालीची कामे 
करताना शाचवत ससचनासाठी प्रत्येक लघ ु दवतदरकेच्या शेवटी एका शेततळ्याची अथवा साठवर् तलावाची 
तरतिू ठेवावी. रात्रीच्या वेळी पार्ी साठवर् करण्याची सोय उपसा ससचन योजनेत करावी.  
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5.15    उपसा ससचन योजनेत BOT तत्वावर खाजगी के्षत्रातनू भाांिवली गुांतवर्कू आकर्मषत करण्याचा प्रयत्न 
करता येईल. उपसा ससचन योजनाांचे दनयोजन, सांकल्पन, व्यवस्थापन, त्याांचा लाभके्षत्र दवकास, पार्ीपट्टीची 
आकारर्ी लाभधारकाांचा सहभाग, योजनाांचे सामादजक व आर्मथक पैल ू याबाबत "उपसा ससचन योजनाांची 
स्वतांत्र सांदहता (Manual)" असण्याची दनताांत गरज आहे. जलसांपिा दवभागाने तशी सांदहता तातिीने तयार 
करावी. 

5.16    उपसा ससचन योजनेसाठी वगेळया प्रकारचा कमणचारी वगण व्यवस्थापन करण्यासाठी लागर्ार आहे, 
त्यासाठी प्रदशक्षर् िेरे् व  त्यात दवद्यतु, याांदत्रकी व सकू्ष्म ससचन असा एकदत्रत मेळ असर्ारे दवषय असरे् 
आवचयक आहे. 

5.17     उपसा ससचन योजनेचे तीन भाग आहेत ते असे. स्त्रोत दनमार् कररे्, उपसा कररे् व सामादजक 
दवतरर् कररे्. या तीन भागापैकी स्त्रोत दनमार् करण्याचे काम शासनाने करावे. पढुील भाग BOT तत्वावर 
राबवावा. 

 

6.1 प्रकल्पातील कोर्त्याही बाांधकामाांची रचना ठरवताना सांभाव्य कोर्त्याही प्रदतकूल पदरश्स्थतीमध्ये 
त्याांचे स्थैयण दटकून राहील (structural stability) असे पादहले जाते. त्याचबरोबर जलशास्त्राच्या तत्वाांनसुार 
पार्ी साठदवरे् वा वाहून नेरे् ही कामेही (hydraulic functioning) अपेके्षप्रमारे् पार पितील याची िक्षताही 
बाांधकाम करताना घ्यावी लागते. त्यामळेु गरु्वत्ता दनयांत्रर् कायणक्रमात व उदद्द ष्ट्टात या िोन्ही गोष्ट्टींचा स्वतांत्रपरे् 
समावेश असावा लागतो. सध्याच्या व्यवस्थेत बाांधकामात वापरलेल्या सामग्रीची व बाांधकामाची गरु्वत्ता 
तपासण्याची कायणपध्िती आहे, पर् जलशास्त्रीय गरु्वत्ता तपासर्ीची कायणपध्िती परू्णत: दवकदसत झालेली 
नाही. 

6.2 कोर्तेही बाांधकाम हे त्यासाठीच्या नकाशाप्रमारे् आदर् स्पेदसदफकेशन प्रमारे् केले जात आहे ना, हे 
पहाण्याची मलूभतू जबाबिारी ही महाराष्ट्र पी.िब्ल्य.ुिी मनॅ्यअुल प्रमारे् जे अदभयांता त्या कामाची मोजमापे 
घेऊन त्याची नोंि मोजमाप पसु्तकात (Measurement book) करतात त्याांची आदर् जे अदभयांते त्या मापाांची 
टक्केवारीने पिताळर्ी करतात त्याांची सांयकु्तपरे् असते. दशवाय मोठया व महत्वाच्या कामाांमध्ये गरु्वत्ता 
दनयांत्रर्ाचे काम स्वतांत्र यांत्ररे्किे सोपदवले असते. महाराष्ट्राच्या जलसांपिा दवभागात ही यांत्रर्ा स्वतांत्र अशा 
अधीक्षक अदभयांता गरु् दनयांत्रर् मांिळाांच्या दनयांत्रर्ाखाली काम करुन कामाच्या गरु्वत्ता चाचण्याांची मादहती 
बाांधकामे करर्ाऱया अदधकाऱयाांना व त्याांच्या मखु्य अदभयत्याांना िेत असते.   
 
6.3 बाांधकामे परू्ण झालेल्या सवण धरर्ाांची व कालव्याांवरील मोठया वास्तूांची पावसाळा पवूण व पावसाळा 
उत्तर पहार्ी के्षत्रीय अदधकाऱयाांकिून केली जाते. या व्यदतदरक्त दनविक धरर्ाांची पाहर्ी स्वतांत्रपरे् अधीक्षक 
अदभयांता, धरर् सरुक्षा सांघटना नादशक याांचेतफे होऊन धरर् सरुक्षेच्या दृष्ट्टीने राज्यातील प्रकल्पाांचा वार्मषक 
अहवाल तयार केला जातो.  
 
6.4 प्रचदलत कायणपध्ित ही गरु् दनयांत्रर् कामामध्ये दकती पदरर्ामकारक आहे आदर् दतच्यात त्रटुी दिसत 
असल्यास त्या कोर्त्या प्रकारे िरू करता येतील या दृष्ट्टीकोनातनू सदमती सिस्याांनी महामांिळाांतगणत चाल ू
असलेल्या काही मोठया प्रकल्पाांना भेटी दिल्या. त्यावेळी जार्वले की, बाांधकाम यांत्रर्ा व स्वतांत्र गरु् दनयांत्रर् 
यांत्रर्ा याांनी घेतलेल्या सवण के्षत्रीय चाचण्याांचे रदजस्टरमध्ये नोंिलेले सवण दनष्ट्कषण 100 टक्के समाधानकारक 
असतानाही नांतर मेरी नादशककिून केलेल्या चाचण्यापैकी फक्त 15 ते 25 टक्के चाचण्या समाधानकारक 
आल्या होत्या, िमनशक्ती चाचण्याांचे दनष्ट्कषणही असमाधानकारक होते. कोलग्राऊट बाांधकामाच्या धरर्ातनू 
पाझरही मोठया प्रमार्ावर होता. यामळेु इतर बाांधकाम के्षत्रातील गरु् दनयांत्रर् पध्ितींचा अभ्यास करुन 
त्यानसुार अदधक पदरर्ामकारक गरु्दनयांत्रर् पध्ित प्रस्तादवत करण्याची आवचयकता सदमतीला जार्वली. 

प्रकिण 6- बांधकािांची िणुित्ता 
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6.5 या दृष्ट्टीने प्रधानमांत्री ग्रामसिक योजनेचे काम, जागदतक बकेँच्या साहाय्याने चाल ूअसलेल्या महाराष्ट्र 
जलसधुार प्रकल्पाांतगणत कालव्याची व दवतदरकाांची कामे व गरु्वत्ता हमी कायणक्रमाांतगणत केलेली धरर्ाांची 
कामे, या सवण कामाांवर ज्या प्रकारे गरु्दनयांत्रर् केले जाते याचा अभ्यास सदमतीने केला . या पध्ितींचा दवचार 
करुन सदमतीने एक थोिी सधुादरत गरु् दनयांत्रर् पध्िती प्रकल्पाांच्या बाांधकामासाठी सचुदवली आहे. त्यामध्ये 
ISO 14000 प्रमारे् बाांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील घटक कामाांची जबाबिारी ताांदत्रक सहाय्यक, कदनष्ट्ठ 
अदभयांता, उप अदभयांता व कायणकारी अदभयांता याांचेवर दनश्चचत केली आहे. प्रत्येक पातळीवर त्या त्या 
अदभयांत्याने गरु् दनयांत्रर् केले म्हर्जे सांपरू्ण बाांधकामाच्या प्रदक्रयेवर (System) गरु् दनयांत्रर् राखले जाऊन 
अांदतम काम (End product) अपेदक्षत गरु्वते्तचे राहील अशी अपेक्षा आहे.  या पध्ितीनसुार, जलसांपिा 
दवभागाचे बाांधकाम पहार्ारे कमणचारी, गरु् दनयांत्रर् दवभागाचे कमणचारी आदर् ठेकेिाराचे के्षत्रीय कमणचारी 
याांच्यावर सांयकु्तपरे् गरु् दनयांत्रर्ाची जबाबिारी राहील. ही पध्ित अांमलात आर्ल्यानांतर त्यात अनभुवाांती 
आवचयक त्या सधुारर्ा करता येतील.  
 
 
 
7.1  प्रकल्पाांशी सांलग्न असलेल्या कामाांमधील दवदवध बाबींची कायणवाही योग्य पध्ितीने, योग्य त्या 
घटकदनहाय क्रमाने दवहीत कालावधीमध्ये व दनयोजनबध्ि न झाल्यास सकवा अपरुी आर्मथक तरतूि झाल्यास 
त्याचा पदरर्ाम प्रकल्पाच्या कामाच्या गतीवर/ कालावधीवर होतो. म्हर्नू यापढेु प्रकल्पाांच्या अन्वेषर्ाचे काम 
हे केवळ बाांधकामासाठी लागर्ाऱया गरजाांशी दनगदित न ठेवता, त्यामधे कृषी, कृषीउद्योग यामधील तज्ञ, 
अथणशास्त्रज्ञ, सामादजक सवेक्षर् करर्ारे तज्ञ इत्यािींचा समावेश कररे् आवचयक आहे. अशी सामादजक 
आदर् आर्मथक कायणवाही प्रकल्पाच्या पवूणतयारीचा भाग म्हर्नू परू्ण करुन घेता येईल. 
  दवशेषत: भसूांपािन, पनुवणसन, लाभधारकाांच्या सांस्थाांची दनर्ममती हा प्राथदमक तयारीचा वेगळा 
कालखांि समजनू तो अथणसांकल्पीय तरतुिींतही वेगळा िाखदवण्यात यावा. पवूणतयारीचा कालखांि व आर्मथक 
तरतिुी वगेळया िशणदवल्यामळेु प्रत्यक्ष धरर्ासाठी  / योजनेसाठी लागलेला कालावधी व मखु्य बाांधकाम 
खचाच्या तरतिुी ठरदवताना अदधक स्पष्ट्टता येईल. 
 
7.2  दनर्ायक कायणपथ पध्िती (PERT / CPM) 
 
 प्रकल्पाच्या कायणक्रमाचे वेळापत्रक करताना दनर्ायक कायणपथ पध्िती (CPM) चा वापर व्हायला 
हवा. प्रकल्पाच्या कामासाठी लागर्ाऱया सांसाधनाांची उपलब्धता व दवत्तीय परुवठा याांची वास्तदवक श्स्थती याांना 
धरुन तयार करण्यात आलेले दनयोजन म्हर्जे दनर्ायक कायणपथ पध्िती. अशा दनयोजनात केवळ प्रकल्पाचे 
बाांधकाम परू्ण करण्यापयंतच कायणक्रम न आखता त्याची आखर्ी ही ससचनाचा लाभ दमळेपयंत असायला हवी. 
अशा आखर्ीचा वापर करण्याबाबत कें द्रीय जल आयोगाचे दनिेश असनूही व अदभयाांदत्रकी दशक्षर्ात त्याचा 
समावेश असनूही त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग कोर्त्याच प्रकल्पावर होताना दिसत नाही. खात्याांतगणत अदधकारी 
वगासाठी होर्ाऱया दवदवध प्रदशक्षर् कायणक्रमाांमध्ये या पध्िती पनु:चच दशकदवण्याची/उजळर्ी करण्याची गरज 
आहे.  
 
7.3   मोठया प्रकल्पाांचे दनयेाजन 
 
 मोठया प्रकल्पाांच्या कायणक्रमाचे वेगवगेळे के्षत्रीय टप्पे कररे् व एकेक टप्पा परू्ण करीत जारे् आवचयक 
आहे. असे टप्पे केल्यामळेु अपेदक्षत लाभ हा प्रत्येक टप्पा परू्ण झाल्याबरोबरच लगेच दमळण्यास सरुुवात होते. 
त्यामळेु प्रकल्पासाठी केलेली गुांतवर्कू ही अनतु्पािक स्वरुपात िीघणकाळ न रहाता लवकरात लवकर प्रत्यक्ष 
लाभात रुपाांतदरत होते. सावणजदनक सचतेचा मखु्य दवषय हा वाढत जार्ारा अवाजवी खचण व त्या तलुनेत पिरी 

प्रकिण -7 प्रकल्प कायान्ियन 
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पिर्ारे अपरेु लाभ हा असल्याचे लक्षात येते. प्रकल्पाचे टप्पे करुन दनर्ायक कायणपध्ितीला अनसुरुन प्रत्येक 
टप्प्याचे योग्य दनयोजन व अांमलबजावर्ी झाल्यास भाववाढीचादह कमीत कमी प्रभाव होऊन प्रकल्पाचा खचण व 
लाभ यात अदधक ससुांवाि दनमार् होईल. 
 
7.4  प्रकल्प पवूणतयारीसाठी कालावधी स्वतांत्र अांिाजपत्रक कररे् 
 
 प्रकल्पाचे बाांधकाम काम सरुु करण्यासाठी पवूणतयारीशी सांबांदधत असलेल्या सवण बाबींचा वेगळा 
कालावधी दहशोबात गहृीत धरावयास पादहजे व प्रत्यक्ष बाांधकामाचा कालावधी त्यानांतर दहशोबात घेण्यात यावा. 
तसेच दवत्तीय गरजाांसाठी पवूणतयारीच्या बाबींच्या सांिभात वेगळे अांिाजपत्रक व प्रकल्पाांच्या प्रत्यक्ष घटक 
कामाांसाठीचे वगेळे अांिाजपत्रक तयार केल्यास प्रकल्पाच्या प्रगतीनसुार योग्य तेवढीच दवत्तीय तरतिू दनिेदशत 
होईल. 
 
7.5   पांचवार्मषक योजना 
 
 पांचवार्मषक योजनेमध्ये प्रकल्पाांसाठी दनयोदजत भाांिवलाच्या परुवठयाची जी मयािा दिलेली आहे, त्या 
मयािेनसुारच कायणक्रमाांची आखर्ी व अांमलबजावर्ी व्हावयास हवी. महामांिळाांनी अशा प्रकारे पांचवार्मषक 
योजनेच्या चौकटींत प्रकल्पाांचे कायणक्रम बसवल्याचे दिसत नाही. दवशेषत: बाांधकामाांचे ठेके िेऊन त्या कामाांचे 
प्रारांभ करण्यापवूी या मयािाांच्या आतच सवण दनर्णय होरे् आवचयक आहे. दशवाय महामांिळाांचे काम हे 
व्यावसादयक पध्ितीने चालावयास पादहजे. दनधी दवतरर् करताना ज्या प्रकल्पाांचा फायिा वषणदनहाय लवकर 
दमळत जाईल त्याांना तसतसे प्राधान्य िेण्यात यायला हवे. त्या सांिभात वार्मषक दनधी दवतरर्ासाठी गतीशील 
कायणक्रम दनधारर् पध्ितीचा (Dynamic programming) अवलांब केला जायला हवा. अदभयाांदत्रकीचे वचणस्व 
असर्ाऱया ससचन प्रकल्पाांमधे अशा आधदुनक तांत्राांचा वापर न केला जारे् हे मोठी उर्ीव जार्वते. 
 
7.6 सध्याच्या बाांधकाम दनयामावली पशु्स्तकेत सावणजदनक बाांधकाम दवभाग व जलसांपिा दवभाग या िोन्ही 
दवभागाांची कामे साधारर् एका प्रकारची आहेत असे गहृीत धरले आहे. मलूत: या दनयमपशु्स्तकेमध्ये 
सावणजदनक बाांधकाम दवभागातील कायणप्रर्ालीतील प्रदक्रयेशी सांबांदधत तरतुिी आहेत. त्यामळेु जलसांपिा 
दवभागातील अनेक बाबींदवषयी कायणक्रम आखताना व दनर्णय घेताना अिचर्ी उद्भवतात. जलसांपिा 
दवभागाकदरता बाांधकामासाठी वेगळी दनयमावली (Manual) आतापयंत तयार करण्यात आलेली नाही. 
जलसांपिा दवभागाांतगणत असलेले कामाचे स्वरुप, कामाची व्याप्ती, प्रकल्पाांच्या कामामध्ये तसेच उदद्दष्ट्टाांमध्ये 
असलेल्या दवदवधाांगी बाज,ू इत्यािी बाबींचा दवचार करता जलसांपिा दवभागातील कामाांसाठी स्वतांत्र 
दनयमपशु्स्तका असरे् अत्यावचयक आहे. त्या दृष्ट्टीने जलसांपिा दवभागाने तात्काळ पावले उचलरे् गरजेचे 
आहे.  

 
7.7   दवशाल प्रकल्प 
 
7.7.1   जलसांपिा दवभागाांतगणत सद्य:श्स्थतीत ज्याांची ससचन क्षमता 10,000 हेक्टर पेक्षा जास्त आहे असे 
प्रकल्प म्हर्जे मोठे प्रकल्प मग ते 50,000 हेक्टर साठी असो सकवा 1 लक्ष वा 2 लक्ष हेक्टर असो. अशा मोठया 
के्षत्राचे सलग दनयोजन करता येत नाही. म्हर्नू अशा मोठया प्रकल्पाांचे सधुादरत वगीकरर् कररे् आवचयक 
आहे. ज्या प्रकल्पाांची ससचन क्षमता 1 लक्ष हेक्टर पेक्षा जास्त आहे सकवा प्रकल्पाचा पार्ीवापर हा 1 अब्ज 
घनमीटर पेक्षा जास्त आहे अशा प्रकल्पाांना दवशाल प्रकल्प म्हर्नू सांबोधण्यात यावे व त्याांचे दनयोजन व 
बाांधकामाच्या कायणक्रमाांची आखर्ी अदधक कायणकुशलतेने व्हायला हवी. वेळ, खचण व लाभ या दतन्हींचा 
कुशलतापवूणक समन्वय साधण्यासाठी दवशाल प्रकल्पाांची रचना टप्प्याटप्प्यात / खांिश: समुारे 10,000 हेक्टरचा 
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एकेक टप्पा या पध्ितीने करण्यात यावी. प्रत्येक टप्प्यावर लक्ष कें द्रीत करुन एक एक टप्पा परू्ण करीत हाता 
वेगळा केला जाईल या दृष्ट्टीने समयबध्ि आखर्ी व दवत्तीय तरतुिी टप्पाश: करण्यात याव्यात.  
 
7.7.2  या प्रत्येक दवशाल प्रकल्पासाठी एक प्रकल्प सल्लागार सदमतीची गरज आहे. या तज्ञ सदमतीमध्ये 
समाजशास्त्र, कृषी, अथणशास्त्र, पयावरर् इत्यािी दवषयाशी सांबांदधत तज्ञाांचा समावेश असावा. या सदमतीमध्ये 
प्रकल्पाशी सांबांदधत बाबींवर/अिचर्ींवर चचा होऊन प्रकल्पाचे काम समयबध्ि दरतीने परू्ण करण्यासाठी 
आवचयक ते मागणिशणन प्राप्त व्हावे जेरे्करुन प्रकल्प ठरलेल्या मिुतीत व सकमतीत परू्ण होण्यास मित होऊ 
शकेल. 
 
7.8  दबगर ससचनासाठी होर्ारी गुांतवर्कू  
 
 दबगर ससचन पार्ीवापर करु इश्च्छर्ाऱया सांस्थेने धरर्ातील उपयकु्त पार्ीसाठयाच्या 15 टक्क्यापेक्षा 
जास्त तरतिू दबगर ससचन पार्ीपरुवठा योजनाांकदरता मादगतली तर अशा सांस्थेने पाटबांधारे दवभागाला त्या 
प्रमार्ात अांशिान द्यावे लागेल, असे धोरर् आहे. पर् त्याची अांमलबजावर्ी जागरुकपरे् होताना दिसत नाही. 
अनेक प्रकल्पाांचा पार्ीवापर दबगर ससचनासाठी 15% हून जास्त असनूही प्रकल्पाचा सवण खचण ससचन या 
दशषाखालीच केला जातो आहे. हे दवत्तीय दशस्तीच्या कायणपध्ितीला सोिून आहे.  
 
7.9  जलसांपिा दवभागात प्रकल्पाांना प्रशासकीय मान्यता दमळाल्यानांतर आवचयकतेनसुार सांबांदधत 
दवभागाांकिून / प्रादधकरर्ाांकिून दवदवध प्रकारच्या वैधादनक मान्यता घेरे् आवचयक असते. या कायणवाहीमध्ये 
सलुभता व गती येण्यासाठी महामांिळ कायालयात एक दवशेष कक्ष स्थापन करुन त्याच्या माफण त भसूांपािन, 
पनुवणसन, वनजदमनींचे हस्ताांतरर्, पयावरर्ीय मांजरुी याांच्याशी सांबांदधत प्रस्तावाांची छाननी व पाठपरुावा 
केल्यास त्यासाठी होर्ारा दवलांब कमी होऊ शकेल. 
 
7.10   प्रकल्पाांची रचना करताना सांबांदधत लोकाांना त्या त्या प्रकल्पाशी सांलग्न करुन घेरे् व हा प्रकल्प 
आपला आहे अशी भावना त्याांच्यात प्रारांभापासनू दनमार् कररे् आवचयक आहे. या दृष्ट्टीने लोकाांशी सांवाि 
साधरे् हा एक महत्वाचा आवचयक टप्पा आहे. या दृष्ट्टीने या दवषयाशी सांबांदधत समाजशास्त्रज्ञ / सेवाभावी 
सांस्था याांच्या सेवा, प्रकल्पाच्या कायणक्रमात समादवष्ट्ट करुन घेरे् उपयोगी ठरु शकेल. सहभागी ससचन 
व्यवस्थापनाचे हे धोरर् राबदवण्यासाठी व कायद्याच्या प्रभावी अांमलबजावर्ीसाठी शेतकऱयाांचे प्रबोधन कररे् 
आवचयक आहे. यामधील सामादजक पैल ू दवचारात घेता प्रत्येक महामांिळाांतगणत अशासकीय सेवाभावी 
सांस्थाांची यासाठी नेमर्कू करुन त्याांना उपरोक्त प्रकारे जबाबिारी सोपदवल्यास अांमलबजावर्ीची प्रदक्रया 
अदधक गदतमान होऊ शकेल. 
 
7.11  समाप्ती अहवाल – प्रकल्पाचे काम परू्ण होते वेळी त्या प्रकल्पाचा समाप्ती अहवाल / परू्णत्व अहवाल 
(Completion Report) त्याचवेळी परू्ण करावयास हवा. तथादप सद्य:श्स्थतीत प्रकल्प बाांधकाम परू्णत्व अहवाल 
तयार करण्याच्या आदर् प्रकल्पाच्या पदरर्ामाचा अभ्यास करावयाच्या व्यवस्थेचा परू्णपरे् अभाव दिसनू येतो. 
अशा कामासाठी प्रत्येक महामांिळ कायालयाांतगणत स्वतांत्र कक्ष दनमार् करुन त्या कक्षामाफण त प्रकल्पाच्या 
सरुुवातीपासनूच कायणवाही केल्यास योग्य ठरेल. अशासाठी कायमची व्यवस्था की जी, बाांधकामाचा इदतहास 
दलहील, बाांधकामाच्या परू्णत्वाचा अहवाल तयार करेल व त्याच्या पढुील घटनाांचा वधे घेईल अशी दनमार् कररे् 
आवचयक आहे. या दृष्ट्टीने प्रत्येक महामांिळ कायालयाांतगणत एक स्वतांत्र कक्ष दनमार् कररे् योग्य होईल. 
 
7.12  प्रत्येक महामांिळात प्रकल्प सवेक्षर्ासाठी स्वतांत्र आस्थापना असावी. सवेक्षर्ाच्या यांत्ररे्वर 
लाभधारकाांच्या प्रबोधनाची जबाबिारी असावी. लाभधारकाांचा सहभाग दमळदवण्यासाठी सवेक्षर् यांत्रर्ा 
त्यादृष्ट्टीने प्रदशदक्षत करण्यात यावी व यासाठी बाांधकाम पवूण दकमान 3 वषण अवधी असावा. 
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8.1   महाराष्ट्राच्या दवदवध महसलू दवभागाांमधील पार्ी उपलब्धता प्रदतहेक्टर 2673 ते 8968 घमी अशा 
दवषम प्रमार्ात आहे, कोकर्ात तर ती समुारे 36451 घमी/हेक्टर एवढी आहे. त्या सवांना एकाच प्रकारचे 
ससचन दवकासाचे तपशील लावरे् सांयशु्क्तक नाही. महाराष्ट्र जल व ससचन आयोगाने या दृष्ट्टीने तुटीच्या 
/अदततुटीच्या /साधारर्/दवपलुतेच्या व अदतदवपलुतेच्या उपखोऱयाांचा स्वतांत्रपरे् उहापोह करुन त्या त्या 
दठकार्ी अनकूुल अशी ससचनाची रचना सचुवली आहे. पर् त्या दशफारशींना अनसुरुन महामांिळाांची 
कायणपध्िती दवकदसत होताना दिसत नाही. पर् तसे ताबितोब व्हायला हवे आहे. 
 
8.2   दवद्यमान अवस्थेतील ससचनाचे औपचादरक दहशोब पहाता राज्यस्तरीय प्रकल्पाांमधनू दनमार् होर्ाऱया 
ससचनात प्रजासत्ताकानांतरच्या पदहल्या 47 वषाच्या काळातील सरासरी ससचन के्षत्र वाढीचा िर 0.7 लक्ष हेक्टर 
प्रदत वषण, तर मागील 13 वषात साधारर्त: 1.16 लक्ष हे/वषण येथपयंत वाढत गेलेला दिसनू येतो. ससचन 
दवकासाची गती वाढवरे् हे उदद्दष्ट्ट ठेवून ससचन दवकासाच्या राज्यस्तरीय प्रकल्पाांसाठी 1996 ते 1998 या 
काळात पाच पाटबांधारे दवकास महामांिळे कायद्याने स्थापन केली गेली. उवणदरत सांभाव्य ससदचत के्षत्राचा दवकास 
घिवून आर्ण्यासाठी ससचनके्षत्र दवस्ताराची ही गदत दकमान 2 लाख हे/प्रदतवषण करावी लागेल असे दिसते. 
 
8.3   स्थादनक स्तरावरील योजनाांद्वारे  ससचन के्षत्र दवस्तारासाठी एक स्वतांत्र महामांिळ महाराष्ट्र जलसांधारर् 
महामांिळ या नावाने सन 2000 मधे स्थापन करण्यात आले आहे. पर् पार्लोट के्षत्र दवकासातनू व भजूल 
सांवधणनातनू होर्ाऱया ससचन दवस्तारासाठी अशी वेगळी यांत्रर्ा कायाश्न्वत नाही. त्या गरजा सध्या कृदष दवभाग 
व भजूल यांत्रर्ा याांच्या माध्यमातनू हाताळल्या जात आहेत. ससचन दवस्ताराच्या दतन्ही प्रकारच्या माध्यमाांची 
म्हर्जे राज्यस्तरीय प्रकल्प, स्थादनक राज्यस्तरीय प्रकल्प व पार्लोट आदर् भजूल दवकास याांची अजनू 
उपखोरेश: एकदत्रत साांगि घातली गेलेली  नाही. तसे होण्याची तातिीची गरज आहे.  
 
8.4   या महामांिळाांनी स्वावलांबी होण्यासाठी शासकीय अनिुानाव्यदतदरक्त त्याांचे स्वत:चे उत्पन्नाचे स्त्रोत 
वाढदवरे् आवचयक होते. तशी तरतिूही त्याांच्या कायद्यात आहे. तथादप नेमकी त्याच्या उलट कायणवाही 
शासनाकिून करण्यात आली. महामांिळाांकिे असलेले पार्ीपट्टी वसलुीचे अदधकार शासनाने 2004 मध े
काढून घेतले. पाटबांधारे व्यवस्थापनाची कायालये सधु्िा महामांिळाांकिून काढून शासनाकिे वगण करण्यात 
आली. महामांिळाांच्या स्थापनेच्या कायद्याच्या सांिभात अशा प्रकारची कायणवाही तातिीने दवदधमांिळाच्या 
दनिशणनास आर्रे् आवचयक होते. पर् शासनाकिून तसेदह करण्यात आलेले नाही. महामांिळे म्हर्जे केवळ 
प्रकल्पाांच्या बाांधकामाचा पाठपरुावा करर्ारी यांत्रर्ा असे त्याांचे स्वरुप मयादित करण्यात आले. याची 
दवदधमांिळाला मादहती दिली गेलेली दिसत नाही. महामांिळाांवरील अशासकीय सिस्य नेमण्याबाबत रादहलेली 
कायणवाहीसधु्िा दवदधमांिळाच्या दनिशणनास आर्लेली दिसत नाही. मळुात केवळ पाटबांधारे प्रकल्पाांच्या 
बाांधकामासाठी नव्हे तर त्याबरोबर लाभके्षत्र दवकासाला आदर् जलदवद्यतु उजा दनर्ममतीच्या योजनाांना आदर् 
परूदनयांत्रर्ासह सांलग्न कामाांना चालना िेण्यासाठी महामांिळाांची दनर्ममती झाली आहे. पर् ती व्यापक उदद्दष्ट्टे 
परू्णत: दृष्ट्टीआि केली गेली.  
 
8.5   यामळेु नसुतेच बाांधकामाांसबांधातील अदधकार कें दद्रत झाले असे नाही, तर शासनाच्या चौकटीबाहेरील 
तज्ञ व्यक्तींचा महामांिळाच्या व्यवहाराांमध्ये सहभाग, दवचारदवदनमय, चचा याांचा मागणही खांदित झाला. 
प्रकल्पाांच्या रचनेतील उर्ीवा व महामांिळाच्या कायणवाहीमधील िोष याांचे मळू अशा कें दद्रत व्यवस्थेत व खांदित 
रचनेत दिसते. याचा फेरदवचार होऊन महाराष्ट्र जलसांपत्ती दनयमन प्रादधकरर् कायद्यामधील तरतुिी नसुार या 
मांिळाांचे अदधक प्रगल्भ स्वरुप म्हर्जे निीखोरे अदभकरर्ात रुपाांतर लवकरात लवकर होरे् आवचयक आहे. 
म्हर्जे मग नद्या/उपनद्याांमधील पाण्याच्या दनयोजनाला व दवकासाला योग्य ती दिशा दमळेल. निी खोरे 

प्रकिण-8 भविष्यातील सिंचन विस्ताि 
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अदभकरर्ाांकिे ससचन प्रकल्पाांव्यदतदरक्त पार्ीपरुवठा योजना, जलदन:स्सारर्, जलवाहतुक, जदमनीची धपू 
थाांबदवरे्, कृषी व औद्योदगक दवकास, वनीकरर् या दवदवध योजनाांव्िारे खोऱयाच्या एकां िरीत दवकासासाठीची 
जबाबिारी सोपदवण्यात यावयाची आहे. त्यामळेु यापढेु पाण्याचे दवकास कायणक्रम एकाश्त्मकरीत्या राबदवरे् 
शक्य होईल. राज्यातील जमीन, पार्ी, दपके, औद्योदगक दवकास याांच्याशी सांबांदधत पैलूांवर सांशोधन 
व्यवस्थेसाठी, दनयोजन व अांमलबजावर्ी अथणशास्त्रज्ञ, उद्योजक, कृषी व इतर तज्ञाांचा समावेश निी खोरे 
अदभकरर्ात रहार्ार आहे. यासाठीची पवूणतयारी म्हर्नू सध्याची पाटबांधारे दवकास महामांिळे निी खोरे दनहाय 
आराखिा व राज्यस्तरावरील एकाश्त्मक जल आराखिा तयार करत आहेत. पर् महामांिळाांमधे त्याला 
अनसुरुन आवचयक त्या तज्ञ व्यक्तींची नेमर्कू अजनू करण्यात आलेली नाही.  
 
8.6  यासाठी आता महामांिळाांच्या सांचालक मांिळाांची पनुरणचना होरे् आवचयक आहे. अध्यक्षाांच्या 
अदधपत्याखालची ही सांचालक मांिळे राजकीय सकवा शासकीय रचनेपेक्षा वेगळी असरे् आवचयक आहे. 
दवशेषत: अध्यक्ष, कायणकारी सांचालक व इतर सिस्याांच्या नेमर्कुा राजकीय सांबांधाांशी दनगदित अस ूनयेत, तर 
जलसांपत्ती दवषयक, अदभयाांदत्रकी, आर्मथक आदर् प्रशासदनक अशा दवदवध बाबीमधील तज्ञ सांचालक मांिळात 
उपलब्ध होण्याच्या हेतनेू असाव्यात.  
 
8.7   निीखोरे अदभकरर्ाच्या रचनेत कृषी दवभाग, दवत्त दवभाग, दनयोजन दवभाग, जलसांपिा दवभाग, 
उद्योग दवभाग या पाच दवभागाांच्या प्रदतदनधींबरोबर आर्मथक के्षत्रातील तज्ञ, जलके्षत्रातील तज्ञ, कृषी के्षत्रातील 
तज्ञ आदर् पार्ी वापर सांस्थाांच्या महासांघाचे प्रदतदनधी, याांचाही समावेश असावा. त्या व्यदतदरक्त 
जलअदभयाांदत्रकीचा अनभुव असलेली व्यक्ती व्यवस्थापकीय सांचालक म्हर्नू व दवत्त सल्लागार कायणकारी 
सांचालक म्हर्नू सांचालक मांिळात असेल. सांचालक मांिळाच्या अध्यक्षपिासाठी दनवि व नेमर्कू 
करण्यासाठी, दवदवध दवद्यापीठाांचे कुलगरुु नेमण्यासाठी ज्या प्रमारे् शासनाकिून तज्ञ लोकाांची शोध सदमती 
दनयकु्त करण्यात येते, त्या धतीवर दनवि सदमती असावी. अशा सदमतीने अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय सांचालक व 
सिस्य तज्ञ व्यक्तींची दनवि करावी. त्यामळेु जलदवकासके्षत्राला व्यावसादयक कायणपध्ितीचा लाभ होईल. 
 
8.8   ससचनाच्या आधदुनक दवदवध पध्िती उिा. दठबक ससचन पध्िती, दिफ्यजूर ससचन पध्िती, तुषार 
ससचन, बांि नळयामधनू पार्ी दवतरर्, इत्यािींचा अांतभाव यापढुील ससचन दवस्तारासाठी आवचयक राहील. 
कृषी दवभागाकिून अशा तांत्रज्ञानाचा वापर अदधकादधक होण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनिुान अगोिरच दिले जात 
आहे. पर् पार्ी वापराच्या व दवतरर्ाच्या या नव्या पध्ितींचा अांदगकार प्रकल्पाांच्या रचनेत व व्यवस्थापनात 
होरे् आवचयक आहे. त्यादृष्ट्टीने सध्याच्या दनयमाांचा वा कायणपध्ितीचा फेरदवचार लवकर व्हावा लागेल. 
 
8.9    उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप होरे् व पाण्याचा काटकसरीने उपयोग होरे् आवचयक आहे. 
वाढत्या नागरीकरर्ामळेु व औद्योदगक प्रगतीमळेु नागरी उपयोगासाठी व उद्योगासाठी पार्ी परुवठयाची मागर्ी 
वाढत आहे. नगिी व मलू्यिायी दपके घेण्याकिे शेतकऱयाांचा कल वाढत आहे. पार्ी ही एक मयादित नैसर्मगक 
सांपिा आहे व ते काटकसरीने, काटेकोरपरे् वापरले जारे् आवचयक आहे. त्यासाठी पार्ी सवणत्र केवळ 
घनमापन पध्ितीने दिल्यासच त्याचा योग्य वापर होईल.  
 
8.10   नागरी वापरासाठी व उद्योगासाठी वापरले जार्ारे पार्ी फेरवापरासाठी उपलब्ध असते. पर् अशा 
पाण्याची मोजर्ी व दहशोब आदर् गरु्वत्ता याांचे सांदनयत्रर् करर्ारी व्यवस्था अजनू बसलेली नाही. दनसगातनू 
उपलब्ध झालेले, मानवी प्रयत्नातनू दवतदरत झालेले व फेरवापरातनू उपलब्ध झालेले पार्ी या दतन्ही प्रकारातनू 
उपलब्ध झालेल्या पाण्याचा एकदत्रत दहशोब ठेवरे् ही निी खोरे अदभकरर्ाची जबाबिारी राहील. 
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8.11    ससचन प्रकल्पाच्या उदद्दष्ट्टपतूीसाठी केवळ प्रकल्पाांचे बाांधकाम परू्ण कररे् एवढयापयंत कायणवाही 
सीदमत कररे् योग्य नाही. प्रकल्पाांच्या लाभके्षत्राचा दवकास होण्यासाठी आवचयक ठरर्ाऱया इतर परूक 
बाबींकिे लक्ष परुदवरे् गरजेचे आहे. या अांतगणत शेती मालासाठीची बाजारपेठ, शेती माल साठवर्कुीची 
व्यवस्था, बदँकगच्या सोयी, शेतापासनू ग्राहकापयंत चाांगल्या प्रकारच्या वाहतकुीची सोय असर्ारे शेतरस्ते, 
शेतमालावर आधादरत प्रदक्रया उद्योगाांची उभारर्ी, (उिा. साखर कारखाने, कापसू प्रदक्रया उद्योग, फळे व 
भाज्या प्रदक्रया उद्योग, तेलदगरण्या, िाळमील, रेशीम उद्योग, तरृ्धान्य आधादरत उद्योग) कृषी प्रवर् दशक्षर्ाची 
उपलब्धता, कृषी सांशोधनाची प्रात्यदक्षके, मत्स्यसांवधणन व पयणटन अशा सवण अनषुांदगक उपक्रमाांचा दवकास होरे् 
आवचयक आहे. गेल्या िोन िशकाांमध्ये लाभके्षत्र दवकासाच्या या व्यापक सांकल्पनेकिे िलुणक्ष झालेले दिसते. 
लाभके्षत्रदवकास प्रादधकरर्ाांची त्यासाठी पनु्हा फेरबाांधर्ी होरे् आवचयक आहे.  
 
8.12   गोिावरी खोरे हे राज्याचे दनम्मे के्षत्र व्यापते. या खोऱयाची 30 उपखोऱयामध्ये दवभागर्ी करण्यात 
आलेली आहे. एका उपखोऱयाचा सरासरी आकार 5 लक्ष हेक्टरच्या आसपास आहे. पषृ्ट्ठ भागावरील एकूर् 
पार्ी, भजूलातनू उपलब्ध होऊ शकर्ारे पार्ी, साांिपाण्यावरील प्रदक्रयेतनू दनमार् होर्ारे पार्ी, याचा दहशोब 
माांिून आधदुनक ससचन पध्ितीचा सावणदत्रकपरे् वापर करुन ससचन के्षत्रामध्ये दकती वाढ होईल याचा अभ्यास व 
तिनषुांगाने गोिावरीच्या उपखोऱयाांच्या दवकासाचा आराखिा तयार करण्याचे गोिावरी महामांिळस्तरावरील 
काम आता अांदतम टप्प्यात आहे. इतर महामांिळाांतगणतही त्याांचे अांतगणत असलेल्या खोऱयाांचे अशा प्रकारचे 
बहृत आराखिे तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात येत आहे. या कामास गती िेऊन राज्य जल आराखिा तयार 
करण्याची कायणवाही प्राधान्याने परू्ण होण्याची गरज आहे. 
 
8.13  सध्या जलसांपिा दवभागामध्ये तीन प्रकारची परीक्षरे् होतात 1) प्रशासकीय कामाबाबतचे परीक्षर् 
(Administrative Audit) (2) लेखा परीक्षर्  (Account Audit)  3) प्रकल्पाांच्या व्यवस्थापनाचे जललेखा 
परीक्षर् (Water Audit). सवण साधारर्त: प्रशासकीय कामाबाबतचे परीक्षर् जलसांपिा दवभागाच्या वदरष्ट्ठ 
कायालयाांतफे केले जाते. लेखा परीक्षर् हे महालेखापाल याांचेमाफण त केले जाते. जललेखा हे महाराष्ट्र 
जलसांपत्ती दवकास कें द्र औरांगाबाि कायालयातफे होते. मात्र मोठया, मध्यम व लघ ु प्रकल्पाांची बाांधकामे 
प्रगतीपथावर असनू त्याांचे ताांदत्रक परीक्षर् होताना दिसनू येत नाही. प्रकल्पाांच्या मोठया सांख्येत चाल ूअसलेल्या 
बाांधकामाांवर गरु् दनयांत्रर् दवभागामाफण त केवळ गरु् दनयांत्रर् चाचण्या घेतल्या जातात. परांतु प्रकल्पाच्या 
ताांदत्रक तरतिुींचे त्रयस्थ परीक्षर् होण्याची व्यवस्था नसल्याचे दिसनू येते. प्रकल्पाच्या बाांधकामात अद्ययावत 
नवीन तांत्रज्ञानाचा वापर वाढरे् आवचयक आहे. म्हर्नू बाांधकामाधीन प्रकल्पाांच्या ताांदत्रक परीक्षर्ाची व 
मागणिशणनाची व्यवस्था उभी करावी लागेल.  
 
8.14  राज्यातील 225.42 लक्ष हे. लागविीलायक के्षत्रापैकी महाराष्ट्र जल व ससचन आयोगाने यापवूी 
अनमुादनत केल्या नसुार 120 लक्ष हे. ससदचत करता येईल असा अांिाज आहे. ततूण त्या सांिभात जरी मयादित 
दवचार केला तरी आजच्या 83.23 लक्ष हेक्टर एकूर् दनर्ममत ससचन क्षमतेची उपलब्धता पाहता अजनू दकमान 
36.77 लक्ष हेक्टर के्षत्रावर नव्याने ससचन व्यवस्था दनर्ममती कररे् बाकी आहे. महामांिळ स्थापनेनांतर ससचन 
दनर्ममतीची गती जेमतेम 1.16 लक्ष हेक्टर प्रदतवषी दिसत आहे. गती अशीच रादहली तर आर्खी 24 वषाहून 
अदधक काळ ससचनके्षत्राच्या दवस्तारीकरर्ासाठी लागेल. हा काळ कमी करण्याच्या दृष्ट्टीने यापढेु प्रदत वषी 2 
लक्ष हेक्टर ससचन क्षमता दनर्ममतीचे दउ द्द ष्ट्ट गाठण्यासाठी महामांिळाची दवस्तादरत रचना करावी लागर्ार आहे. 
 
8.15   पाटबांधारे प्रकल्प अन्वषेर् मांिळाांची (IPI Circle) बहुउदे्दषीय प्रकल्पाांच्या दिशेने फेररचना करावी 
लागेल. सध्या अश्स्तत्वात असलेल्या पाटबांधारे प्रकल्प सवके्षर् व अन्वेषर् मांिळात इतर खात्यातील तज्ञ 
व्यक्तींचा समावेश असरे् उपयकु्त राहील. यामध्ये प्रामखु्याने कृदषतज्ञ, उद्योजक, मच्छीमारी, व पयणटन 
के्षत्रातील तज्ञ व्यक्तींचा समावेश असरे् आवचयक राहील. त्याांच्या समावेशातनू ससचन के्षत्राचे व्हावयाचे 
आधदुनकीकरर् व त्यासाठी हाती घ्यावयाचे नवे प्रकल्प, दवद्यमान ससचन व्यवस्थेचे आधदुनक रुपाांतरर् 
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करण्यासाठी नवे प्रकल्प तयार करावे लागतील. या दृष्ट्टीने या मांिळाांच्या कायणपध्ितीतदह फेररचना करावी 
लागेल.  
 
8.16   सन 1980 मध्ये सरुुवातीला 1508 पार्लोट के्षते्र सीमाांदकत केली होती. नांतर दजल्हादनहाय 
दहशोबाांच्या सोईसाठी पार्लोटाांचे नव्याने सीमाांकन करण्यात आले व ही सांख्या आता 1531 अशी झाली आहे. 
त्यापैकी 2008-09 सालच्या भजूल मलू्याांकनानसुार 1531 पार्लोट के्षत्रापैकी 73 अदतशोदषत, 3 शोदषत व 
119 अांशत: शोदषत आहेत. राज्यात पनुभणरर्ाव्िारे उपलब्ध होर्ारे भजूल 33806 िलघमी (दनव्वळ भजूल 
उपलब्धता) असनू त्यापैकी 15913 िलघमी भजूलाचा उपसा दवदवध उपयोगासाठी केला जात आहे. उवणदरत 
वापराची साांगि उपखोरे दनहाय बहृत आराखियाांशी पार्लोटके्षत्रश: घालावी लागेल.  
 
8.17  एकां िरीने ससचन के्षत्रात वाढ होण्यासाठी वेगवगेळया हवामानके्षत्रात वगेवगेळया धोरर्ाांनी उपायोजना 
कररे् योग्य होईल. जास्त पावसाच्या दवभागात प्रदत हेक्टरी उत्पािन वाढदवण्याच्या दृष्ट्टीने पाण्याचे दनयोजन 
कररे् व बहुवार पीक पध्ितीचा अवलांब कररे्, पर् कमी पावसाच्या दवभागात मात्र प्रदत हेक्टरी उत्पािकते 
ऐवजी प्रदत घनमीटर पाण्याची उत्पािकता दवचारात घेऊन दनयोजन कररे्, दशवाय भपूषृ्ट्ठावरील पार्ी आदर् 
भजूल याांच्या सांयकु्त वापरास प्राधान्य द्यावे लागेल. बारमाही पार्ी वापराच्या ऊस, केळी व द्राक्षे दपकाांसाठी व 
फळबागाांसाठी दठबक ससचन,  दवशेषत: तुटीच्या उपखोऱयामध्ये अदनवायण करावे लागेल. जदमनीवर आच्छािन 
टाकून बाष्ट्पीभवन कमी करुन तेवढयाच पाण्यात ससदचत के्षत्र वाढदवरे्ही आवचयक आहे. उपलब्ध पाण्याचा 
जास्तीत जास्त वापर खरीप व रब्बी हांगामात केल्यास उन्हाळी हांगामात जलाशयातनू होर्ारे बाष्ट्पीभवन वाच ू
शकेल. पार्ी वापराची कायणक्षमता वाढावी या दृष्ट्टीकोनातनू शेतकऱयाांच्या ससचनातील सहभागाचा कायिा 
2005 नसुार राज्यातील सवण के्षत्रावर पार्ीवापर सांस्था स्थापन करुन पार्ी मोजनू िेण्याची व्यवस्था करण्याचा 
समयबध्ि कायणक्रम आखनू तो येत्या पाच वषात परू्ण होईल असे पहावे लागेल.  
 
 
 

9.01   सदमतीच्या कायणकक्षा क्र. 1 ते 6  याांना अनसुरुन त्यातील अदनयदमतताांबाबतची चचा सांबांदधत 
प्रकरर्ाांमधे करण्यात आली आहे. त्याांच्या आधारावर कायणकक्षा 9 मध्ये अदभपे्रत असल्याप्रमारे् जबाबिारीची 
दनश्चचती करुन योग्य ती कारवाई प्रकरर् 9 मध्ये सचुवली आहे.  

9.02 शासनाने सदमती नेमण्याच्या आिेशाांमधे अदनयदमतता हा शब्ि दनयमबाह्यता या मयार्मित अथाने 
वापरला आहे. तथादप शब्िश: “अदनयदमतता” या एकाच शब्िात न सामावर्ाऱया पर् तिनषुांदगक अन्य 
िोषास्पि अशा कायणपध्ितींचा उहापोह सदमतीने आपल्या अहवालात केला आहे. चौकशीच्या िरम्यान, 
महामांिळाांव्यदतदरक्त काही सांस्थाांकिून / व्यक्तींकिून दनविने सािर करण्यात आली. अशा सािर करण्यात 
आलेल्या कागिपत्राांवरुन सकृतिशणनी इतर काही अदनयदमतता व उर्ीवा सदमतीच्या दनिशणनास आल्या. मात्र 
अशा बहुताांश मदु्याांची चौकशी कररे् ही बाब सदमतीच्या कायणकके्षत येत नव्हती. त्यामळेु सदमतीने अशा 
सकृतिशणनी गांभीर स्वरुपाच्या वाटर्ाऱया अदनयदमतताांचा थोिक्यात तपशील शासनाला पढुील सदवस्तर 
चौकशी करुन आवचयक ती कायणवाही कररे् शक्य व्हावे यासाठी वेगळया जोिपत्राांमध्ये िेण्याचे ठरदवले. 

9.03  िोन प्रकारच्या अदनयदमतता / िोषाांमध्ये फरक कररे् आवचयक आहे, ते म्हर्जे प्रचदलत 
कायणप्रर्ालीतील (व्यवस्थेमधील) िोष (systemic faults) आदर् व्यश्क्त-दनगदित िोष / चकुा (individual 
faults). प्रचदलत दनयम व कायणपध्ितींना अनसुरुन कायणवाही न होरे् या प्रकारच्या काही अदनयदमतता या 
प्रिीघण काळापासनू, दकत्येक िशकेदह जलसांपिा दवभागात तसेच आता महामांिळात दवदवध पातळीवरील 
अदधकाऱयाांकिून केल्या जात असल्याचे सदमतीच्या दनिशणनास आले. या अदनयदमततेची सामदुहक जबाबिारी 

प्रकिण  9  अवनयविततांबाबतची काििाई 
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सवण शासकीय यांत्ररे्वर येत असल्यामळेु सदमतीने अशा प्रकारच्या अदनयदमतता हे "व्यवस्थेतील िोष" असे 
वगीकरर् करुन त्याची स्वतांत्र यािी अहवालास जोिली आहे. त्यात एकूर् 44 िोष सबि ुआहेत.  

9.04   अशा प्रकारच्या अदनयदमतता व चकुा भदवष्ट्यात होऊ नयेत यासाठी सदमतीने अशीही दशफारस केली 
आहे की चकुा टाळण्याकदरता, तसेच चकुा झाल्याच तर त्या बाबत वेळीच कायणवाही करण्यासाठी जलसांपिा 
दवभागाच्या के्षत्रीय कामाांवर लक्ष ठेवर्ारी यांत्रर्ा उभी करावी, जेरे् करुन भदवष्ट्यात अशा प्रकारच्या चकुा 
घिल्यास त्यायोगे आवचयक ती स्वसधुारक व िांिात्मक कारवाई लगेच होऊ शकेल. अशा प्रकारे करावयाच्या 
42 सधुारर्ाांची यािी अहवालास जोिली आहे.   

9.05  व्यश्क्तदनगदित अदनयदमतताां बाबत कारवाई प्रस्तादवत करताना i) अजार्तेपर्ी झालेल्या चकुा / 
अदनयदमतता, ii) मोठया प्रमार्ात झालेल्या िलुणक्षामळेु शासनाचे आर्मथक नकुसान झालेले दनर्णय, सकवा iii) 
जार्नू बजुनू व एखाद्याला आदर्/ सकवा स्वत:ला लाभ दमळवनू िेण्याच्या हेतनेू जार्ीवपवूणक घेतलेले अयोग्य 
दनर्णय, अशा तीन प्रकाराांमध्ये फरक कररे् सदमतीस आवचयक वाटले. यापैकी दकरकोळ व नकळत झालेल्या 
चकुाांबाबत सौम्य / दकरकोळ दशक्षा, गांभीर चकुाांकदरता कठोर / जबर दशके्षसाठी दवभागीय चौकशी, आदर् 
जार्नू बजुनू दवदशष्ट्ठ उदे्दश िोळयासमोर ठेवून केलेल्या चकुाांकदरता त्याांच्या स्वरुपानसुार अन्वेषर् पध्ितीची 
कायिेशीर कारवाई सदमतीने सचुदवली आहे. मात्र या सवण िोषयकु्त प्रकरर्ाांमधे व्यक्तीचा नामदनिेश न करता 
अदधकारपिाचा व सांबांदधत कालखांिाचा उल्लेख केला आहे. 

9.1 सिंचनाचा वहशोब 

9.1.1   सदमतीने  जललेखा अहवालाांवरुन तपासलेल्या 40 मोठया प्रकल्पाांपैकी ज्या प्रकल्पाांतील तरतुिीपेक्षा 
िपुटीहूनही अदधक बारमाही पीक के्षत्रास पार्ी िेण्यात आले, अशा 20 प्रकल्पाांची यािी सदमतीच्या अहवालात 
दिली आहे. यापैकी 14 प्रकल्प हे पाण्याच्या तटुीच्या वा अदततटुीच्या खोऱयात ससचन िेर्ारे आहेत. शासनाच्या 
1987 च्या दनर्णयाप्रमारे्  पार्ी कमतरता असलेल्या के्षत्रात उन्हाळी हांगामात ऊसासारख्या बारमाही दपकाला 
पार्ी न िेता ते उन्हाळी हांगामी दपकाांनाच फक्त िेण्यात यावे असे स्पष्ट्ट आिेश आहेत. तरीसधु्िा या धोरर्ाला 
व आिेशाांना िावलनू प्रकल्प मान्यता नसलेल्या प्रमार्ात दपकाांना प्रकल्पाांचे पार्ी िेण्याचा िोष या प्रकल्पाांच्या 
व्यवस्थापनात घिलेला आहे. ससचन व्यवस्थापनातील जागरुकतेबद्दल 2000 व 2003 मधे शासनाचे आिेश 
िेण्यात आले आहेत. परांतु तरीही 2000 नांतरच्या काळात रब्बी व उन्हाळी हांगामात ज्या प्रकल्पाांवर मोठया 
प्रमार्ात बारमाही दपकास पार्ी िेण्यात आले आहे, त्या प्रकल्पाांच्या ससचन व्यवस्थापनाची जबाबिारी 
असर्ाऱया कायणकारी अदभयांता व अधीक्षक अदभयांता याांच्यावर दवभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात यावी, 
अशी सदमतीची दशफारस आहे. अशा कारवाईबाबत हा मखु्यत: व्यवस्था िोष म्हर्नू याकिे बघण्याबाबत एक 
वेगळा दवचारही पढेु आला. त्या सांबांधी एक सदवस्तर दववरर्पत्र अहवालाला जोिले आहे. 

9.1.2  ज्या लाभके्षत्रावर त्या वषी प्रत्यक्षात पार्ी पोहोचरे् शक्य नव्हते, तेथे ससचन क्षमता दनमार् झाली असे 
जाहीर कररे् हे अयोग्य होते. दनर्ममत ससचन क्षमता व प्रत्यक्ष ससदचत के्षत्र यामधे तफावत पिण्याची 
अदनयदमतता त्यामळेु झाली. ज्या प्रकल्पाांमधे अशा चकुीच्या पध्ितीने ससचन क्षमता दनमार् झाल्याचे अहवाल 
सािर केले गेले त्याांची यािी अहवालास जोिली आहे. ज्या कायणकारी अदभयांत्याांनी अशा प्रकारे चकुीचे 
अहवाल वदरष्ट्ठाांना सािर केले त्याांच्यावर सौम्य / दकरकोळ दशके्षची कारवाई करण्यात यावी अशी दशफारस 
सदमतीने केली आहे. 

9.2 सकितीतील िाढ 

9.2.1 व्याप्तीतील बदलािंंबंवधत अवनयवितता 

 प्रकरर् क्र. 2 मध्ये दिल्या प्रमारे् सदमतीने वाढलेल्या सकमतीं आदर् अदनयदमततेबाबत तपासर्ी 
केलेल्या 61 प्रकल्पाांपैकी 28 प्रकल्पाांमध्ये व्याप्तीतील बिलाांमळेु मोठया प्रमार्ावर सकमत वाढ झाल्याचे 
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दनिशणनास आले. मळू प्रशासकीय मान्यतेच्या वेळी प्रकल्पात अांतभूणत असलेल्या घटकाांपेक्षा इतर नव्या 
घटकाांची सकवा नव्या लाभके्षत्राची भर घालनू सधुादरत प्रशासकीय मान्यता दिल्यामळेु प्रकल्पाांच्या सकमतीत 
मोठया प्रमार्ावर वाढ झाली. तथादप, प्रकल्पाांच्या अशा व्याप्तीतील बिलामळेु झालेल्या सकमतीतील वाढीची 
बाब सदमतीच्या स्वतांत्र कायणकके्षत अांतभूणत असल्यामळेु, व्याप्तीतील बिलामळेु झालेल्या सकमतीतील वाढ व 
अन्य बाबींचा उहापोह खालील पदरच्छेि 9.4 मध्ये केला आहे. 

9.2.2 िंंकल्पनाशी िंंबंवधत अवनयवितता 

1) मळू प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समादवष्ट्ट असलेल्या मांजरू सांकल्पदचत्राांमधील अपऱुया तरतिुींमधे बाांधकामाचे 
वेळी होर्ारी सकमतवाढ हा मोठा सचतेचा घटक आहे. त्याचे मळू कारर् प्रकल्पाची आखर्ी करताना 
सांकल्पदचत्राांच्या ताांदत्रक गरजाांची परेुशी मादहती नसरे्, सकवा त्या गरजाांची नीट िखल न घेतली जारे् हा आहे. 
याअभावी तयार होर्ारे प्रकल्पाांचे अहवाल आर्मथक व व्यावहादरक दृष्ट्टीने कच्चे ठरले आहेत व त्यात 
बाांधकामाच्या वेळी फार मोठे (15% पेक्षा अदधक) बिल करावे लागले आहेत. अशा प्रकारचे कच्चे अहवाल 
घाईघाईने सकवा चकुीच्या पध्ितीने तयार करुन त्याांना घाईत प्रशासकीय मान्यता घेरे् हा एक मोठा िोष मानला 
पादहजे. ज्या प्रकल्पाांच्या तपासर्ीत असा िोष दिसनू आला, त्या प्रकल्पाांची मादहती सदमतीच्या अहवालात 
दिली आहे. अशा प्रकरर्ात सांबांदधत िोषी अदधकाऱयाांवर योग्य त्या दशके्षसाठी दवभागीय चौकशी कररे् इष्ट्ट 
होईल असे सदमतीस वाटते. 

2) प्रकल्पाांमधील कालव्याच्या अस्तरीकरर्ाची तरतिू तपासताना सदमतीस असे आढळून आले की 
योग्य प्रकारे कालव्याचा जलशास्त्रीय अभ्यास, तसेच भसू्तराांचा योग्य अभ्यास न करताच प्रकल्पाच्या मळू 
सांकल्पनातील बिल हाती घेण्यात आला. शासकीय आिेशाांप्रमारे् कालव्याचे अस्तरीकरर् सरसकटपरे् न 
करता मयादित स्वरुपात दनवि करुन करायचे आहे. कोर्तेही सबळ ताांदत्रक कारर् दवचलेषर्ात्मक पध्ितीने न 
तपासता कालव्याांना अस्तरीकरर् प्रस्तादवत करर्ारे सांबांदधत मखु्य अदभयांता व परेुसे दवचलेषर्ात्मक ताांदत्रक 
कारर् नसतानादह केवळ ढोबळ दवचार म्हर्नू प्रस्तादवत केलेल्या अस्तरीकरर्ाला सधुादरत प्रशासकीय 
मान्यतेच्या प्रस्तावास मान्यता िेर्ारे कायणकारी सांचालक जबाबिार ठरतात. अशा प्रकरर्ाांमधे दवभागीय 
चौकशी करण्यात यावी अशी सदमतीची दशफारस आहे. 

3)   अनेक प्रकल्पाांतील परू हाताळर्ाऱया साांिव्याांच्या तरतिुी वैज्ञादनक दृष्ट्टीने अपऱुया ठरल्याने सपु्रमाांच्या 
वेळी त्याांच्यात सधुारर्ा कराव्या लागल्या. मळू मांजऱुयाांच्या वेळीच परुाांची तरतिू कच्च्या गहृीताांवर सकवा 
कालबाहय सतू्राांवर आधादरत होती. सांकल्पदचत्र सांघटनेचा सल्ला वेळींच घेरे् आवचयक होते, पांरतु ते न 
केल्यामळेु नांतर प्रकल्पाांच्या खचात वाढ झाली. 1985 मध ेपरूदवषयक तरतुिींसाठी नवी भारतीय मानके प्रसतृ 
झाली. त्यानांतरदह ज्या मखु्य अदभयांत्याांनी अशा अपऱुया सकवा चकुीच्या तरतुिींना ताांदत्रक मांजरुी दिली अशा 
नजरेत आलेल्या 8 प्रकल्पाांची यािी सदमतीच्या अहवालात दिली आहे. त्याांना िोषी धरण्यात यावे, अशी 
सदमतीची दशफारस आहे. प्रकल्पाच्या ताांदत्रक मांजरुीत सांकश्ल्पत खचाला मांजरुी एवढीच मयादित अपेक्षा नसनू 
त्या खचाचा रास्तपर्ा, त्याची वैज्ञादनक गरज, अदभयाांदत्रकी रचना या सगळयाला ताांदत्रक मांजरुी दिली जाते. ही 
जबाबिारी नीट न पाळर्ाऱया मखु्य अदभयांत्याांना िोषी धरण्यात यावे व योग्य त्या दशके्षसाठी त्याांची दवभागीय 
चौकशी करावी अशी सदमतीची दशफारस आहे. 

9.2.3  िंजिुीचे अवधकृत िंिि अवधकािी 

1) प्रकल्पाला सधुादरत मांजरुी िेताना व वाढलेली सकमत भाववाढीपेक्षा अदधक असताना त्याांना मांजरुी िेर्ारे 
अदधकारी "सक्षम अदधकारी" होते का, ही बाब सदमतीने सवण 53 प्रकल्पाांच्या बाबतीत तपासली. 2006 च्या 
आिेशानसुार सधुादरत मान्यता िेण्याचे अदधकार महामांिळास नाहीत, ही बाब महामांिळाच्या व्यवस्थापकीय 
सांचालकाांनी महामांिळाच्या नजरेस आर्नू दिली नाही. अशा प्रकरर्ात महामांिळाचे मखु्य लेखा व दवत्त 
अदधकारी (कॅफो) आदर् कायणकारी सांचालक याांच्यावर जबाबिारी येते. तसेच या आिेशानसुार दवत्त 
दवभागाकिे सांिभण करावयास हवा होता पर् तसे न करता महामांिळाांनी थेट सधुादरत मांजऱुया दिल्या. ही बाब 
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शासनास माहीत नसेल असे मान्य कररे् कठीर् आहे. शासन पातळीवरील जलसांपिा दवभागाचे सांबांदधत कोर् 
अदधकारी होते हे तपासनू त्याांचेकिून खलुासा घेरे् गरजेचे आहे.  

2) प्रकल्पावर झालेला खचण मांजरुीपेक्षा अदधक झाला आहे आदर् म्हर्नू कायणकारी सांचालकाांना सपु्रमा िेण्याचे 
अदधकार नाहीत, ही बाब दनयामक मांिळाच्या नजरेस आर्ली नसल्यास कॅफो आदर् कायणकारी सांचालक  या 
प्रकरर्ात जबाबिार ठरतात, आर्ली असल्यास ही जबाबिारी दनयामक मांिळावर येते. 

3)   सामान्यत: मोठया व मध्यम प्रकल्पाांची प्रदत िलघमी सकमत शासनाने दनश्चचत केलेल्या लघ ुप्रकल्पाच्या 
मापिांिापेक्षा कमी असरे् अपेदक्षत आहे. तथादप अनेक प्रकल्पात ही सकमत अवास्तव असल्याचे दनिशणनास 
आलेल्या 12 प्रकल्पाांची यािी अहवालात िेण्यात आली आहे. या प्रकरर्ी सांबांदधत मखु्य अदभयांता, कॅफो व 
कायणकारी सांचालक याांचेवर सौम्य / दकरकोळ दशके्षची कारवाई करावी अशी सदमतीची दशफारस आहे.   

4)   ज्या प्रकरर्ी कॅफोची सहमदत नसताना दनयामक मांिळाकिे प्रकररे् मांजरुीस आर्ली गेली अशा 2 
प्रकरर्ी कायणकारी सांचालकाांवर जबाबिारी येते म्हर्नू त्याांचेदवरुध्ि दवभागीय चौकशीची कारवाई करावी असे 
सदमतीने सचुवले आहे.  

9.3 प्रकल्पांिधील विलंब  

9.3.1 पयाििण आवण िन विभािािंंबधी िान्यता निंताना प्रकल्पाच्या कािांना िंरुुिात किणे:-  

पयावरर् व वन दवभागा सांबांधीच्या मांजऱुया दमळाल्यादशवाय प्रकल्पाची कामे सरुु करु नयेत असा 
दनयम आहे.  पयावरर् दवभागाची मान्यता प्राप्त झालेली नाही असे 2 प्रकल्प असनू वन दवभागाची मान्यता 
दमळण्यासाठी 5 वषापेक्षा जास्त कालावधी लागला असे 31 प्रकल्प आहेत.  

पयावरर् व वन दवभागाची परवानगी दमळाल्यादशवाय ज्या अदधका-याांनी दनदविा काढल्या व  कामाचे 
आिेश दिले अशासाठी जबाबिार असर्ा-या अदधका-याां दवरुध्ि कठोर/ जबर स्वरुपाच्या दशके्षसाठी दवभागीय 
चौकशीची कारवाई करण्यात यावी अशी सदमतीने दशफारस केली आहे. पयावरर् व वन दवभागाची मांजरुी 
काम सरुु करण्यापवूी दमळदवरे् बांधनकारक आहे, पर् तशी मांजरुी घेतलेली नाही ही बाब महामांिळाच्या 
दनयामक मांिळाच्या / अध्यक्षाांच्या दनिशणनास आर्लेली दिसत नाही, याचीदह नोंि घेरे् आवचयक आहे. या 
कारर्ास्तव कायणकारी सांचालक याांनी आपली जबाबिारी पाळली नाही असे म्हर्ाव ेलागेल.  

9.3.2  जिीन ताब्यात अिंल्यावशिाय कािे िंरुु किणे :-  

  प्रकल्पासाठी आवचयक असलेल्या जदमनीचा ताबा दवभागाकिे दमळाल्याखेरीज कोर्तेही काम सरुु 
करु नये असे स्पष्ट्ट आिेश आहेत. जदमनीचा ताबा दमळण्याची खात्री करुन न घेता काम सरुु करण्याचा सवात 
मोठा प्रदतकूल पदरर्ाम उवणदरत जमीन ताब्यात दमळून काम परू्ण होईपयंतच्या काळात कामासाठी केलेली 
गुांतवर्कू दनष्ट्फळ ठरण्यामध्ये होतो. अशा अवस्थेत बाांधकाम सरुु करण्यास जबाबिार असर्ाऱया 
अदधकाऱयाांस यासाठी जबाबिार धरले पादहजे. त्याांच्यावरील कारवाईचे स्वरुप हे दवलांबामळेु झालेली 
सकमतवाढ आदर् दवलांब कमी करण्यामध्ये काही प्रयत्न केले का यावर अवलांबनू राहील. जेथे दवलांब कमीत 
कमी आहे आदर् दनष्ट्फळ गुांतवर्कू कमी आहे तेथे दकरकोळ दशक्षा, परांत ुजेथे दवलांब जास्त झाला आहे आदर् 
गुांतवर्कू मोठया प्रमार्ात पिून रादहली आहे, अशा प्रकरर्ी कठोर / जबर दशके्षसाठी दवभागीय चौकशीची 
कारवाई करावी अशी सदमतीने दशफारस केली आहे.  

9.3.3  पिेुिंा वनधी / वित्तीय तितूद अिंल्यावशिाय प्रकल्पाची कािे िंरुु किणे:- 

भसूांपािनासाठी असलेला दनयम हा दवत्तीय तरतुिीला िेखील लाग ूहोतो. जो पयंत प्रकल्पाच्या कामासाठी योग्य 
प्रमार्ात दनधीची तरतिू होत नाही, तो पयंत काम करण्यात येऊ नये अशा प्रकारचे आिेश आहेत. प्रकल्प परू्ण 
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करण्यासाठी झालेल्या दवलांबामध्ये प्रकल्पाांना परेुसा दनधी न दमळरे् हे एक महत्वाचे कारर् आहे. अशा 
प्रकल्पाांची कामे ज्या महामांिळाांतगणत आहेत त्या त्या महामांिळाच्या कायणकारी सांचालक आदर् मखु्य लेखा तथा 
दवत्त अदधकारी याांचे दवरुध्ि कठोर / जबर दशके्षसाठी  दवभागीय चौकशीची कारवाई करण्याची दशफारस 
सदमतीने केली आहे.  

9.3.4 प्रकल्पाच्या घळभिणीच्या िेळी वनधावित एिढी सिंचन ििता वनर्मिती झालेली निंणे 

 मखु्य धरर्ाची सकवा उपसा ससचन योजनेची शीषण कामे जेव्हा परू्णत्वास येतात, त्याच वेळेस 
कालव्याांच्या सरुवातीच्या भागामधील ससचन क्षमता दनर्ममतीची कामेही झालेली असरे् दनयमानसुार अपेदक्षत 
आहे. धरर्ाांची घळभरर्ी झाली व त्यावेळी ससचन क्षमता दनर्ममती काहीही झालेली नाही सकवा 
घळभरर्ीनांतरच्या पढुील िोन वषातही काहीही ससचन क्षमता दनर्ममती झालेली नाही असे एकूर् 23 प्रकल्प 
दिसनू आलेले आहेत. अशा प्रकरर्ात घाईने घळभरर्ी करण्यासांबांधीचे दनर्णय घेर्ाऱया सांबांदधत 
अदधकाऱयाांवर कठोर / जबर दशके्षसाठी दवभागीय चौकशी करण्यात यावी अशी सदमतीची दशफारस आहे.  

9.4 प्रकल्पांतील व्याप्ती बदल  

1) दतन्ही प्रकाराांनी (के्षत्र दवस्तार, साठवर् वाढ, जोि/उपप्रकल्पाांची भर) होर्ारे व्याप्तीबिल हे मलूत: 
जलवैज्ञादनक दनकषाांवर नीट तपासले जारे् आवचयक आहे. शासनाच्या 2003 च्या आिेशान्वये जलवैज्ञादनक 
तपासर्ी ही आवचयक करण्यात आली आहे. पर् ती गरज परू्ण न करर्ारे प्रकल्प स्वीकृतीसाठी सचुवर्ारे 
मखु्य अदभयांता याांना यासाठी जबाबिार धरण्यात यावे व सौम्य/दकरकोळ दशके्षची कारवाई करण्यात यावी अशी 
सदमतीची दशफारस आहे. 

2)  ज्या घटकाांचे स्वतांत्र लाभव्यय गरु्ाांक दवहीत दनकषाांपेक्षा कमी आहेत, पर् मळू प्रकल्पाच्या दवस्तारात हे 
घटक जोिले गेल्यामळेु दनकषात बसत नसर्ारी ससचनावरील गुांतवर्कू त्या प्रकल्पास सधुादरत मांजरुी िेताना 
स्पष्ट्ट झाली नाही, अशा प्रकारच्या िोन्ही िोषाांसाठी मळू प्रकल्पात नवा घटक समादवष्ट्ट कररे् व तो दनकषात न 
बसर्ारा असरे् यासाठी सांबांदधत मखु्य अदभयांताांना िोषी धरण्यात यावे व सौम्य / दकरकोळ दशके्षची कारवाई 
त्याांच्यावर करण्यात यावी अशी सदमतीची दशफारस आहे.  

3)  महाराष्ट्र जलसांपत्ती दनयमन प्रादधकरर्ाच्या कायद्याचे (2005) कलम 11 (च) नसुार महाराष्ट्र जलसांपत्ती 
दनयमन प्रादधकरर्ाची मान्यता  घेरे् आवचयक  होते  पर् ती मान्यता घेतलेली नाही. अशा सन 2005 नांतरच्या 
एकूर् 12 प्रकल्पाांना अशाप्रकारे मान्यता न घेरे् ही अदनयदमतता आहे. यासाठी सांबांदधत कायणकारी सांचालक 
याांना िोषी धरुन सौम्य / दकरकोळ दशके्षची कारवाई करण्यात यावी अशी सदमतीची दशफारस आहे. 

4) काही प्रकल्पाांमध्ये दवस्तादरत लाभके्षत्राच्या कामाांचा प्रदत हेक्टरी खचण हा त्या त्या काळातील लघ ुप्रकल्पाांच्या 
मापिांिाच्या तुलनेतही बराच जास्त असनू त्याांचा समावेश प्रकल्पात करुन घेण्यात आला व अशा प्रकारे 
दवस्तादरत केलेल्या प्रकल्पाला एकदत्रतपरे् सपु्रमा िेण्यात आली. वाढीव के्षत्राचा खचण हा दनकषात न बसर्ारा 
आहे हे प्रकल्पाच्या सपु्रमा मांजरुीच्या वेळी लक्षात आर्नू िेण्यात आलेले नाही. अशा प्रकारे दनकषात न बस ू
शकर्ारे के्षत्रीय दवस्तार प्रस्तादवत केल्याबद्दल मखु्य अदभयांता याांना िोषी धरण्यात यावे व सौम्य / दकरकोळ 
दशके्षची कारवाई करण्यात यावी. 

5) व्याप्तीतील बिल असलेल्या आदर् त्याव्यदतदरक्तही अनेक िोष असर्ाऱया “िोषयकु्त”  प्रकल्पाांची यािी 
म्हर्नू अहवालास जोिली आहे. अशा 16 प्रकल्पाांना मांजरुी प्रस्तादवत केल्याबद्दल सांबांदधत कायणकारी 
सांचालकाांना िोषी धरण्यात याव ेव सौम्य/ दकरकोळ दशके्षची कारवाई करण्यात यावी. 

9.5 उपिंा सिंचन योजनांिधील अवनयवितता  
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1) उपसा ससचन योजनेचे के्षत्र 2000 हेक्टर पेक्षा जास्त असेल तर त्या उपसा ससचन योजनेस मोठी उपसा 
ससचन योजना असे सांबोधले जाते. अशा उपसा ससचन योजनाांना मखु्यमांत्री अथवा उपमखु्यमांत्री याांची मान्यता 
असरे् 1999 च्या शासन दनर्णयानसुार आवचयक करण्यात आले आहे. तरी सधु्िा अशी मान्यता घेतली नाही 
असे 2 उपसा प्रस्ताव सदमतीच्या लक्षात आले.  याबाबत सांबांदधत कायणकारी सांचालक याांना िोषी  धरण्यात 
यावे व योग्य त्या कारवाईसाठी दवभागीय चौकशी करण्यात यावी अशी सदमतीची दशफारस आहे. 

2)  उपसा योजनाांच्या आवती वीजदबलाांचा खचण प्रकल्पाच्या भाांिवली तरतुिीतनू भागदवरे् ही मोठी 
अदनयदमतता आहे. याबाबत सांबांदधत मखु्य अदभयांता याांना िोषी  धरण्यात येऊन सौम्य / दकरकोळ दशके्षची 
कारवाई करण्यात यावी अशी सदमतीची दशफारस आहे. 

3) शासनाने पार्ीपट्टी सोबत दवजबील अांतभूणत करुन उपसा ससचन योजनेचे प्रकल्पश: पार्ीपट्टीचे िर मखु्य 
अदभयांता याांनी दनश्चचत करावयाचे आहेत. कृष्ट्र्ा खोरे वगळता इतर महामांिळात असे िर दनश्चचत केल्याचे 
आढळून आले नाही. याबाबत सांबांदधत मखु्य अदभयांता याांना िोषी धरण्यात यावे व त्याांचेवर सौम्य/ दकरकोळ 
दशके्षची कारवाई करण्यात यावी, अशी सदमतीची दशफारस आहे. 

9.6 प्रकल्पांची िणुित्ता 

9.6 कालव्याच्या अस्तरीकरर्ाचे काम चाल ूअसताना परेुशा के्षत्रीय भेटी न िेरे्, बराजेसची कामे चाल ू
असताना कामाच्या गरु्वते्तच्या परेुशा चाचण्या न घेरे्, कोलग्राऊटचा वापर करुनही धरर्ाांतनू फार गळती 
असरे् यासाठी जे अदधकारी जबाबिार असतील त्याांचेवर योग्य त्या दवभागीय चौकशीची कारवाई करावी अशी 
सदमतीची दशफारस आहे. 

9.7 दवदवध प्रकारच्या ताांदत्रक चकुाांसाठी अांदतम कारवाई करताना ज्या बाबी िलुणदक्षत होऊ नयेत 
त्याबाबतची एक परूक दटपर्ी दववरर् पत्र म्हर्नू अहवालाला जोिली आहे. 

9.8 शंकास्पद प्रकल्प –  

वरील प्रमारे् छाननी करीत असताना सदमती समोर अशा प्रकारच्या अदनयदमतताांव्यदतदरक्त ज्या 
प्रकल्पाांच्या कामाच्या हाताळर्ींत शांकेला जागा आहे, असे दिसनू आलेल्या 5 प्रकल्पाांच्या व्यवहाराांची सखोल 
चौकशी योग्य त्या यांत्ररे्माफण त होऊन त्याबाबत यथोदचत कारवाई करावी लागेल असा अदभप्राय सदमतीने 
व्यक्त केला आहे.  

9.9  िंवितीच्या कायचकिेबाहेिील अवनयवितता 

 सदमतीच्या चौकशीच्या िरम्यान अशा बऱयाच अदनयदमतता सदमतीच्या दनिशणनास आल्या ज्या 
सदमतीच्या कायणकके्षत बसत नाहीत. अशा अदनयदमतता म्हर्जे दनदविेतील कलम 38 चा वापर,  ठेकेिाराला 
आगाऊ उचल (mobilization advance), सांकेताांक िेण्याची कायणपध्िती, अांिाजपत्रकाांचे अद्ययावतीकरर्, 
दनदविाांमधे बाांधकामेतर बाबींचा समावेश, वक्राकार िरवाजे आदर्  ठेकेिाराांनी केलेली सांकल्पदचते्र. 

 या अदनयदमतता प्रकल्पाांच्या वाढत्या सकमती व दवलांब याांच्याशी सांबांदधत असल्या तरी परू्णत: 
सदमतीच्या कायणकके्षत बसत नसल्याने या प्रकरर्ाांचा वगेळा तपास शासनाला योग्य त्या मागाने कायद्याच्या 
चौकटीत राहून करावा लागेल. मात्र याबाबतचे सदमतीचे सवणसाधारर् अदभप्राय जोिपत्र म्हर्नू या अहवाला 
बरोबर सािर केले आहेत. 

9.10  महामांिळाांनी वा अदधकाऱयाांनी केलेली कोर्ती कायणवाही चकुीची आहे वा कोर्ती बरोबर आहे हे 
ठरवताना सदमतीने मखु्यत: शासनाने दनगणदमत केलेल्या आिेशाांचा आधार घेतला आहे. ज्या मदु्याांबाबत स्पष्ट्ट 
आिेश नाहीत असे लक्षात आले. त्या बाबींसाठी महामांिळाच्या कायद्यातील तरतुिी, महाराष्ट्र जलसांपत्ती 
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दनयमन प्रादधकरर्ाच्या कायद्यातील तरतुिी सकवा राज्याची जलनीती या क्रमाने सांिभण तपासनू पाहून त्या त्या 
कारवाईची योग्यायोग्यता ठरवली आहे. जेथे औपचादरक शासकीय आिेश सकवा दनयम स्पष्ट्ट आहेत, 
त्यासांबांधातील कारवाईचे धोरर् वेगळे  लागेल. ज्याबाबत दनयम स्पष्ट्ट केलेले नाहींत, त्याबाबतचे कारवाईचे 
धोरर् वेगळे रहाव े लागेल. दनयमाांचा अपरेुपर्ा असल्यामळेु जेथे हलगजीपर्ास वाव दमळाला आहे, तेथे 
अथातच योग्य ते दनयम तत्काळ करुन ते प्रसतृ करण्याची कायणवाही शासनाला हाती घ्यावी लागेल. असे दवषय 
म्हर्जे बरेॅजची / बांधाऱयाांची जागा दनविण्याबाबतचे दनकष, नवीन कामे सरुु करण्यासाठी ठेके प्रस्तादवत 
करण्याबाबतचे दनयम, उपसा योजनाांची वार्मषक वीजिेयके अिा करण्याबाबतचे दनयम, कोलग्राऊटच्या कामाचे 
गरु् दनयांत्रर् तपासण्याची दवचवासाहण  कायणपध्िती इ. त्यामळेु झालेल्या अदनयदमतताांचा दवचार करताना केवळ 
िांिात्मक कारवाईचा दवचार न करता सकारात्मक वाढत्या मागणिशणनाचा व दनयम दनधारर्ाांचा दवचार शासनाने 
प्राथम्याने कररे् आवचयक आहे. अशीच गरज अहवालात यािी दिलेल्या व्यवस्था िोषाांबाबतदह आहे. ते िरू 
करण्यासाठीं आवचयक ती कायणवाही तातिीने अपेदक्षत आहे. 

 


